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Geldiğim gün dehre bir parmak kadardım
Tûl-i ömrüm haklı fırsat-huld arardım
Ver mecâl Bâkî'ye Mevlâ kâfi müddet
Eylesin son kadri varken halka yardım.
Fatin

MUKADDİME - ÖN SÖZ
Dörtlük, vezinli kafiyeli dört mısra içerisine sıkıştırılmış manalı
sözler ihtiva eden bir şiir şeklidir. Ata zsözlerini, felsefî ve
tavassufî temaları, nükteli buluşları veya herhangi mühim bir
şeyi veciz bir şekilde söylemek san'atıdır.
Divan edebiyatında çok önem kazanmış olan
dörtlüklerin içinde veciz sözler yanında yeni fikirler, şarkılar,
tenkitler, siyasi görüşler, ve muammaların da yer alır. Osmanlı
devri şairlerinden Azmizade Hâletî rübaileriyle meşhur
olmuştur. Ömer hayyamın dini, tasavvufî, felsefi düşüncelerini
bildiren rübaîlerileri de dilden dile eçerek günümüze kadar
gelmiştir.
Dörtlükler halk edebiyatında manilere ve bazı koşmalara benzer.
Tuyuğ, kıt'a terâne ile de yakın tarafları vardır. Turkiye
Cumhiriyetinin kuruluşundan sonra 1928 de kanunla, (dil değil)
harf inkilabı yapıldı. Bir kanunla Arap elifba'sı (yani yazı
harfleri) Latin harfleriyle değiştirildi. Harf inkilabından sonra
Arap alfabesiyle yazılan kitapların basılması yasaklandı.
Esasen bazı Arapça ve Farsça asıllı kelimeler Türkiyede
konuşulan Türk diline yerleşmiş, yani Türkçeleşmelerine
rağmen eski kelimelerin kullanılmasından imtina edilerek
Osmanlıca okullarda tedrisattan çıkarıldı. Çıkarılan kelimelerin
yerine de uydurma kelimeler icad edildi.

Yeni nesil Arap alfabesiyle yazılan kitapları okuyamaz ve
yazılanları anlayamaz hale geldi. Böylece genç öğrenciler
kültürümüzden uzaklaştırışdı. Hatta İstiklal marşımızı da
anlıyamaz oldular. Eski dilde yazılan kelimeleri bilmeyen genç
nesil fikirlerini ifade edebilmek için Latin asıllı olan
Fransızcadan ve İngilizceden kelimeler almarak kullanmağa
başladılar. Bugünki dilimizde öz Türkçe kadar batıdan alınan
kelimeler de vardır.
Bu yanlışlı düzeltebilmek maksadyla, biz neşredilen
kitaplarımızın arka kapaklarında okuyuculara ve idarecilere,
2002 senesinden beri her sene Osmanlıcayı tekrar tedrisata
almaları için istirhamlarda bulunduk.
Her yaşta okuyucular tarafından iyice anlaşılası için bu
dörtlükleri, talep üzerine, hem eski Türkçeden bu gün konuşulan
Türkçeye hem de İngilizceye çevirmek ihtiyacı hasıl oldu.
Osmanlıca tedrisatı okullardan kaldırıldığı için Tükkçeden
Türkçeye çevirme işi yalınız bize mahsustur. Başka dillerde bu
yoktur.
Rübâîyyat adı altında neşrettiğimiz bu kitaptaki dörtlükler her
hangi bir siyasi kasitle bir ideolijiyi veya bir müesseseyi övmek
veya yermek maksadiyle yazılmamıştır. Kitaptaki dörtlüklerim
sizi eğlendirir ve bir derin tefekküre teşvik ederse mesrur
olurum.
Mehmet Fain Baki
Ocak 2015

UMÛMÎ
(GENEL)
(GENERAL)

D 001
KÂRİ
Kârî! Yeter artık yazıdan etme şikâyet
Bizler yazıyor, sen okuyorsun en azından
Öğrenmeğe ferdin yetemez ömrü kifâyet
Gel zevk alalım biz kaderin cilve-nazından
Kâri = okuyucu
Ferd = birey, insan
Kifayet = yeter
Ey sevgili okuyucu, bu rubailerden artık
şikayet etme. Biz her türlü sıkıntılara rağmen
yazıyor sen de okuma fırsatı bulabiliyorsun.
Bu dünyada insanların ömrü her şeyi öğrenmeğe
kafi değildir. Bu nedenle Feleğin bize bahşettiği
nizam dahilinde gel her şeyden olduğu gibi
okuduklarımızdan da zevk alalmağa bakalım.
******
O dear reader, do not complain anymore of these
poems. Despite all adversity we faced in writing
you have the opportunity to read them. People's
purpose in this world ıs not be enough to learn
everything. Therefore Let's take pleasure, like we
do in everything what is offered to us to read.

D 002
SÖYLEME BARİ
Duyamazsan vezin âhengini câri
Okuyup şi’rimi gör falsodan âri
Demesen doğruyu bir kez bile olsa
Alenen Hakka yalan söyleme bâri.
Câri = akıcı, yürüyen
Falso = yanlış, hatâ
Âri = hür,, hatasız
Alenen = apaçık
Bâri = hiç olmazsa
Yazdığım hatasız manzumeleri okuduktan
sonra aruz vezninin ahengini hala
farkedemiyorum diyerek doğruyu
söyleyemiyorsan bile hiç olmazsa
vicdanına ve Allaha karşı açıkça
yalan söyleme.
******
I wrote faultless verses. If you still
do not recognize the harmony and do
not even speak the truth, after reading
the poems, at least with your clear
conscience, do not lie before God.

D 003
SÖYLEYELİM
Biz herkese hoşnut seneler söyleyelim
Çok şükr ederek besmeleler söyleyelim
İhsân dolu ecvâd yere geldik gideriz
Bâkî kalacak yahşi yahşi neler söyleyelim
İhsân = bağış
Ecvâd = cömert
Yahşi = gizel
Biz şükrederek ve besmele çekerek herkesin
günlerini tebrik edelim. Cömertliği ve
alicenaplığı yüksek olan bir yere geldik
yakında gideceğiz. Biz gittikten sonra
kalacak sözlerimiz bari güzel şeyler olsun.
******
We came to a generous gifted world.
Let us say merry days and happy years
to everyone. We should be thankful to
the name of the providers. What can we
leave but enduring words before we expire?

D 004
TÜRK DİLİ
Türk dilcilerin dilde açık maksadı birse
Herbir yazarın gâyesi berceste şiirese
Mektepte Latin dillere rağbet edilirken
Bârî gereken Türki zebân derslere girse.
Türki zebân = Türk dili, Osmanlıca
Berceste = güzel ve veciz söz
Eğer Türk dili edebiyatçılarının maksadı
Türkçeyi güzel kullanarak veciz şiir yazmakta
birleşiyorlarsa, neden batı dilleri çok rağbet
görüyor. Hiç olmazsa okullarmızda eski Türk
dilinin zerafetini ve güzelliklerini de öğretelim.
******
If Turkish writers unite in write good poetry
using Turkish. The language, then why are the
western languages very popular in our schools ?
At least they also should teach the elegence
and richness of old Turkish.

D 005
BAŞA TAC
Mahlûkun ayak bastığı berr hürmete mühtac
Kaç yıllk ömür var bunu insan bilemez kaç
Gaflette kalıp cehl ile hor gördüğü toprak
Bir gün olacak mevtaya yorgan başına tac.
Mahlûk = yaradılan
Berr = toprak
Cehl = cehalet
Yıllardan beri insanların bilmezden gelerek
ihmal ettikleri ve ayakları ile çiğnediikleri
yerler hürmete, temizliğe ve ihtimama ihiyaç
göstermektedir. Cehaletleri ile bu hor
gördükleri toprak gelecekte bir gün kendilerine
yatak, yastık ve yorgan olacaktır.
*****
Year after year the public, because of their
ignorance, step on and hurt the earth continuously,
instead of cleaning and respecting it. They do
not know that one day in the future this ground
will be their blanket and pillow.

D 006
HİLE
Sonu iğrenç yola dek kullanıyorsan fendini
Yanılıp bozma sakın komşu evin âhengini
Feleğin dusturu geldıkçe hakilat sathına
Amelinden utanıp paklayacaksın kendini.
Fend = hile
Dustur = kanun
Hile ile kötü ve iğreç işler yapıyorsan sakın
komşularını rahatsız edip onların haklarını
ihlal etme. Her zanan olduğu gibi gelecekte
bir gün hakikatler ortaya çıktığında yaptığından
utanıp özür dileyeceksin.
*****

Beware if you're doing bad things with tricks
and violate your neighbors and disturb their life.
When a hidden truth comes out one day in the
future you will be embarrased and apologize.

D 007
ÖZÜRLER
Düşmanla gelen türlü cerîhâ sarılır
İstekli selamlarla hasımlık yarılır
Hissi yara dostlukları incitse bile
Âzâr dolu sözlerle barışlık varılır.
Cerîhâ = yara
ÂzÂr = özürler
Düşmanların açtığı her türlü yaralar
sarılır. Karşılıklı selamlaşmalarla da
hüsumet giderilir. Farkına varmadan
dostların hislerini zedelesek bile, özür
dilemekle sulh ve sükunete varılr.
******
All kinds of wounds caused by enemies
during the war can be healed. By mutual
greeting all animosity can also can be removed.
We can hurt without intention the feelings
of a friend and by apologizing, peace and
tranquility can be restored.

D 008
VARDIR
Çiçeğin rengine uygun tonu vardır
Uzayan karlı kışın buz-donu vardır
Yaradan nimeti insanlara mahsus
Ömürün beklenilen bir sonu vardır.
Her çiçeğin kendine göre bir güzelliği
vardır. Uzayan kış mevsiminin de dondurucu
anları muhakkaktır. Yaradanın insanlara
ihsan ettiği nimetlerin yanında ömrün de
beklenmedik anda bir sonu vardır.
******
Each flower has its beauty based on its
special temperment. Also prolonged
winter's freezing moment is certain.
Beside God's blessing of life to the
people has an abrupt end.

D 009
YARDIM
Tüm doğanlar tüm göçenlerden yüzde beşten fazladır
Herkesin bir rızkı var, her türlü baht ihzazdadır
Yardımın mikdârı yâhûd şekli bir fark eylemez
Çokça bahş etmek değil, kalpten gelen bahş azdadır.
İhzâzda = nasibe göre
Bahş = yardım, bağış
Dünyaya gelenler bu dünyadan göçenlerden
fazladır. Herkesin kendine has bir rızkı ve yaşama
müddeti vardır. Yoksullara yapılacak yardımın
şekli ve mitarı hiç te mühim değildir. Kesesinden
çok bir miktarda para vermekten ziyade istiyerek
gönülden vermek az bile olsa çok sayılır.
******
Those coming to this world are more than those who
are migrated from it. Everyone has a unique and long
sustenance of life. Shape and amount of aid to the
poor is not important at all. In a very small amount
of money donating from heart is considered more
important than giving more money without feelings.

D 010
DAMLA BİLE
Bulunur bir kişi yardım yapacak çend alile
Yapanın şöhreti bellekte kalır lem-yezele
Alan elden veren el fazlaca hayrat kazanır
Veriyorsan severek, bahr sayılır damla bile.
Çend = birkaç
Alil= sakat, hasta
Lem-yezel = ilel ebed, sonsuza kadar
Bahr= deniz, derya
Her zaman birkaç aileye yardım edecek kimseler
bulunur. Bu yaptıkları yardım hiç unutulmaz.
Yardım yapan eller yardım görenlerden fazla
sevap kazanırlar. Yardımların bir damla kadar
küçük olsa bile yardım görenler nezdinde
derya gibi görünür.
******
There are always some people helping a few needy
families. This help is never to be forgotten. Donors
helping hands gain higher reward than the receiving
hands. Your small help even a drop of water, looks
like an ocean in the eyes of those who receivers.

D 011
ÖNÜMDE
İnsan bıkıyor hasta evinden bu dönümde
Veca ve kasâvet taşıyor başka yönümde
Düştüm var iken bende mecal zevk ü safâya
Mey-hor yaşamaktan daha âlâsı önümde
Veca = acı
Mey-hor = ayyaş
Gençliğimde bende kuvvet ve şecaat var iken
zevk ve sefaya düştüm. Sarhoş yaşamaktan
başka daha iyi günlerin geleceğini zannediyordum.
Şimdi İhtiyarlıkta hasta yatağından hayatın
penceresinden bakmak sıkıntı vermeğe başladı.
Hastalıkların biri iyileşmeden evvel diğeri başlıyor.
******
I indulged in pleasure and enjoyments in my
youth. I thought there was no better life beyond
drunkenness. Now all types of pain and sickness
appear all over my body. I am depressed and
bored in my home at this old age.

D 012
REHAVET
İşlerde kolaylık veriyorken medeniyyet
Elzemdi yürürlükteki kânûna riâyet
Çok sehl otomat malzemeler bolca olunca
İnsanları tenbelliğe sevk etti rehâvet.
Sehl = kolaylık
Rehâvet = gevşeklik
Keşifler insanlara üşlerinde bazı kolaylıklar
göstermekte ise de tatbikatı için bazı kurallara
riayet etmek gerekmektedir. Otomatik aletlerin
kullanılması çoğaldıkça rahatlık insanları
tenbelliğe sevketmektedir.
******
The discoveries show some amenities, but people
are required to comply with certain rules and
regulation. The use of automatic tools may
facilate and comfort people's work, but promote
laziness.

D 013
KALB KIRILINCA
Almak gerekir gönlünü dostlar darılınca
Hiçbir zaman incitmeğe gelmez ki karınca
Bir zamkla yapışmaz ve nevâzişle düzelmez
Bir kerre de olsun sevilen kalb kırılınca.
Nevâziş = okşamak
Karıncalar bile hiç bir zaman incitmeğe gelmez.
İnsanların kalplerini kırınca özür diliyerek
onların gönüllerini almak gerekir. Amma
sevgilinin kalbı bir kerre kırılınca zamkla
yapıştırılamaz.
******
Even ants should not get hurt ever.
Diffracted people's hearts can be
fixed by an apology. But when a
lovers heart is once broken it can
not be fixed with glue by gums.

D 014
LOKMA YEDİK
Gelişen gençleri sık sık eledik biz
İçimizden şükür Allâha dedik biz
Okulun verdiği fırsatlara rağmen
Ne yasak lahm ne haram lokma yedik biz.
Lahm = et
Allaha gönülden şükrettik, gençlerimize
ve çocuklarımıza gereken ehemmiyeti
vererek onları sık sık imtihan ettik.
Okullarda kitaplardan ve öğretmenlerden
iyi şeyler öğrendiğimiz için ne suç işledik,
ne haram lokma yedik biz.
*****
We give thanks to God wholeheartedly, and
giving importance to our young people, test
them often. As we learn from books and
teachers in the schools, neither we have
committed crime, nor we ate a forbidden bite.

D 015
SIĞARIZ BİZ
İlmen yarı memlû meye düşkün sagarız biz
Geldik mütecâhil, yaşadık dânişe sessiz
Var bizlere has toprağa batmış kısa dehliz
Bir gün bu küçük dehlize elbet sığarız biz.
Sagar = bardak
Dâniş = bilgi
Biz içkiye düşkün yarı dolu kadehlere
benzeriz. Bu aleme cahil gelip ilme ve
bilgiye uzak kaldık. Böyle yaşadıktan
sonra gün gelecek ki bizim için toprağa
kazılmış küçük bir çukura elbette sığarız
biz.
*****
We are like a half-full glass of tipple.
We came ignorant to this province and
have stayed away from the realm of
knowledge. After experiencing such
a life, a day will come to us we will
be able to fit into a small private pit
dug into the earth.

D 016
YETİŞİR
Neşet verecek güçlü güneş var, yetişir
Mümtaz feleğin sunduğu düşvâr yetişir
Aldıkça nefes Hâlika biz şükr edelim
Mevcut hava, toprak, su, ateş var, yetişir.
Neşet = gelişme
Düşvâr = güç
Hâlik = yaratan
Dünyadaki mahlukları geliştirecek kadar
kafi güneş var. Yaşamın bize verdiği güç
de yetelidir. İnsanlara yetecek kadar toprak
su ve ateş vardır ki yaşadığımız müddetçe
yaratana şükredelim.

******
Autonomous nature provides a
healthy force. Sufficient air, water,
fire and abundant soil The strong
sun is enough to develop everything.
We should be grateful to the creator
for our survival.

D 017
GENİŞLER
Gurbetçi zaman takvimi zihniyyeti işler
Günden güne kısmen azalır neşelenişler
Göklerde kamersiz gece yıldız dolu arşa
Baktıkça büyür kaygı düşündükçe genişler.
Kamer = ay
Arş = göğün dokuzuncu katı
Gurbette yaşıyanların zamanı dalgalı geçer.
Bazan neşeli bazan da kederli devam eder.
Aysız gecelerde yıldızlı semaya baktığımda
dertlerim çoğalır ve düşüncelerüm genişler.

*****
For those people who are living away
from home,time disturbs minds and
diminishes the joy daily. While looking
to a moonless night and the star-filled
sky, then thinking widens and sorrowful
anxiety grows.

D 018
BAŞLAR
Vergi vermez zengin ejderha başlar
Nakd-i cins tahsilde başlar savaşlar
Devletin yoksul ve muhtâca avni
Mültezimden vergi almakla başlar.
Nakd-i cins = nakit para
Avni = yardımı
Mültezim = vergi veren
Bir taraftan Karun kadar zengin olurken
devlete vergi vermemeğe çalışırlar. Diğer
taraftan servetlerini genişletmek için
hırçınlıklar çıkarır kavga çıkarırlar.
Devletin yoksul ve ve muhtaçlara yardım
yapabilmesi için mültezimlerden vergi
almasıyla başlar.
******
Usually the rich corporations do not pay taxes.
To collect taxes from them results in a fight.
The government only aids to the poor and needy.
By collecting taxes from average people.

D 019
OLURSUN ,
İnsanlara âdil yüreğin sâlim olursa
Hürmet gören Eyyûbi Salâhaddin olursun
Emvâli kadar nefsine, akl hâkim olursa
Kârûn gibi mesrûr yaşar zengin olursun.
Sâlim = sağlam ve kuvvetli
Emvâl = mal mülk
Bütün insanlara ve komşulara adil ve doğru
muamele edersen hürmet görür meşhur olursun.
Malına parana puluna hakim olduğun kadar
nefsine de aklın ile hakim olursan varlıklı
yaşar zengin olursun.
*******

If you treat all people fairly and respect your
neighbors you will become a famous person.
If you control your feelings as you control
your money, you will live very wealth and
happy.

D 020
KÜSKÜN
Kânunlara hâkim kaderin sistemi düzgün
Bir kısm yaşayan memun iken bazısı küskün
Lâkin feleğin rücatinin hâli bilinmez
Gam görmeyenin kendi olur gam-zede bir gün.
Rücat = dönekliği
Dünyadaki sistem kaidelere uygun olarak
devam eder. Bu durumdan bir kısım insanlar
memnun olmakla beraber bir kısmı da
şikayrtçidirler. Yaşama şartlarının nasıl ve
ne zaman değişeceği belli olmaz Bir gün
neş'eli olanlar bile keder ve hüsran içinde
olabilirler.
*******
The world system is running in accordance
with some special rules and regulation.
While some people are unhappy other
people are satisfied with this situation.
The living conditions and time change is
unpredictable, one day a happy person
next day may even be in grief and frustration.

D 021
KEZZAB
Bir kalpazan isterse bulur kendine dengin
Kezzâb bile en sonda verir sâhici rengin
Bir mahkemenin bir suçluya söz verdiği günde
Lafzıyla eder belli, şahıs kendi mihengin.
Kezzâb = yalancı
Sahtekarlar istedikleri zaman kendi denklerini
bulabilirler. Yalancılar da en sonunda doğruyu
söylemediklerini ikrar ederler. Hakim mahkemede
suçlulara müdafaaları için söz verdiği zaman
suçlular kendi sözleriyle nasıl bir insan olduklarını
ifşa ederler. .
******
Imposters find their equivalent of impostors
when they want. Liars also finally confess
the truth. When the judge permits criminals
to defend themselves in court, they disclose
how a person is in his own words.

D 022
OLMASIN
Yaptığım hüsn ez-kazâ kubh olmasın
Kısmetim zinhâr haram rubh olmasın
Yâr elinden dert gören sabreylesin
Görmedim takvimde leyl subh olmasın
Kubh = kabahat
Rubh = kazanç
Subh = sabah
Güzelleşmek için yaptıkların yanlışlıkla
kabahat sayılmasın. Çalışarak kazandıkların
asla haram bir kazanç olmasın. Sevgilileri
yüzünden sıkıntı çekenler biraz sabreylesin,
zira ben takvimde sabahı olmayan bir gece
görmedim.
******
Your beautifying yourself should not be
counted as a vanity. Your rightfully earned
money by working should never be
considered an unlawful gain. Those who
are suffering from lovers problems should
have a little pationce. Because I have not
seen a single night without mornings on the
calendar.

D 023
ALLAH KORUSUN
Şeytan tene nakşettiği elyâf kurusun
Aldanma ki yaptıklarının mesulusun
Attan düşenin cismi hemen kalkar ama
Gözden düşenin ismini Allah korusun.
Nakş = nakış
Elyâf = adeledek lüfler
Şeytanın deriye nakşettiği döğme yok
olsun. Aldanma, yaptıklarının mes'ulü
olacaksın. Attan düşen çabucak kalkar
amma gözden düşeni Allah korusun.
******
Do not fall into the crafty advice of the
devil. You are responsible for all your
deeds. People who fall from horseback
may rise easily but God helps those who
have fallen into dishonor and disrespect.

D 024
MAZLUM
İnsanlığa aydınlık için saklanılan mum
Mevkuf birinin yaftası hep kalmalı masum
Mahbeste yatan suçsuza avn etmeli devlet
Kaldıkça esârette, över zalimi, mazlum.
Mevkuf = tutuklu
Mahbes = hapishane
Avn = yardım
İnsanlığa aydınlık vermek için hıfzedilen mum.
Suçsu ispat edilmemiş mevkuf biri hapishanede
kaldığı müddetçe masum kabul edilmeli. Devlet
mevkuflara yardım etmeli. Zira onlar uzun müddet
hapiste kalırlarsa kendilerine eziyet verenlere
meftun olurlar.
******
The candles are kept to illuminate the humanity.
A suspected person must be considered innocent
before judgment. The government must help the
non-criminal prisoners. During captivity,
victims begin to respect the captor.

D 025
RAMAZAN
Mebrûk Ramazan bayramı muhtâcine infâk
İhlasla çalışmak ve sebât kıldı muvaffak
Bayramda zekat vermeğe mihmandar olanlar
Dindarlığı sevmekte eder herkesi müştâk
Mebruk = kutlu
Muhtâcine infâk = muhtaçlara yardım
Müştak = özenti
Mübarek Ramazan bayramı yoksullara yardım
vesilesi olsun. Gönüllü olarak çalışmak ve
işlerde sebat başarılar getirsin. Zekat vermek
için öncülük edenler dine ve inanca karşı özenti
uyandırırlar.
******
Holy Ramadan is the month of helping others.
Hard work and perseverance will result in
successes. Those who encourage to give alms
in the holiday month make people self satisfied
and closer to religion.

D 026
BAKİ KALACAK
Ard ardına mahdud seneler seyr alacak
Beklenmedik an hâb-ı ecel bâb çalacak
Dünyâ gam-ı ferdâ dolu fürkat yeridir
Zannetmeki dehr sizlere bâkî kalacak.
Seyr = yürüme, ilerleme
Hâb-ı ecel = ecel uykusu
Bâb = kapı
Gam-ı ferdâ = gelecek keder ve sıkıntılar
Fürkat = ayrılık
Dehr = dünya
Ardardına gelen mahdud seneler kendiliğinden
akıp gidecek. Beklenmedik bir anda ölüm
meleği kapıyı çalacak. Bu dünya gelecek
sıkıntılarla dolu bir ayrılık yeridir. Kimseye
yar olmadığı gibi zannetme ki sizlere baki
kalacak.
*****
The world is full of anxiety and grief of
separation . Your limited years are passing-by
one after another. Don't think the world will
stay as you are accustomed to, your death-sleep
hour will knock at your door unexpectedly.

D 027
SEVGİYİ BİLMEK
Kalbinde maârif gerekir sevgiyi bilmek
Nefsten ve kibirden de ferâgatle çekilmek
Dostunla kavuşmakta hayâl kurmadan evvel
İhlasla sev istersen eğer çokça sevilmek.
Maarif = bilgi
Nefsten ve kibirden fedakarlık ederek sevgiyi
öğrenmek kalplerde bir bilgiye ihtiyaç gösterir.
Dostlarınla kavuşmayı hayal etmeden evvel
sevilmek istersen başkalarını da sevmeyi
öğrenmelisin.
*****
Knowing love is a prerequisite to knowing your
own heart. It also requires self-sacrificing
egoism and pride. Before you dream of meeting
your proper friend, love with sincerity if you
wished to be loved.

D 028
RIFATYAB
Bellemişsin harc-ı âlem vefk-i murad fendini
Amma-lâkin genç iken ders etmedin pîr pendini
Nefs-i fehm fevkinde mevcut belli irfân var değil
Fazla rıfatyâb olurdun belleseydin kendini.
Vefk-i murad = isteğine uygun
Fernd = marifet
Pend = öğüt
Nefs-i fehm = nefsini anlama
Rıfatyâb = yüce bir kimse
Dünyanın talebine uygun bazı mariferter öğrenmişsin
amma genç iken sana verilen nasihatları dinlememişsin.
İnsan kendi nedfsini anlaması için belli bir yüksek bir
bilgi dalı yoktur. Eğer kendi nefsini iyice belleseydin
hayatta yüce bir mevki'e vasıl olurdun.
*****
You've learned some trick of the world's demand
but you did not listen to advice given to you while
you were young. There is no higher knowledge
than a mans understanding of his own self. If you
had studied yourself in your past, you would be
at a higher position today.

D 029
CENNET
Cennet diye tarîf edilen dehre inanma
Azrâile zinhâr nereden geldiğin anma
Makberdeki toprakta vücûdun yer alınca
Çok neşeli anlar gelecekmiş diye kanma.
Zinhâr = asla Dehr = dünyâ
Dehr = d]nya
Dünuayı cennet diye tarif edenlere inanma.
Azraile nereden geldiğini de sakın söyleme.
Öldükten sonra mezara gömülünce neş'eli
günler gelecek derlerse de onlara kanma.
******
Do not believe those people who describe
that the world is the heaven. Also do not tell
to the Angel of death where are you coming
from. Then you will not be fooled if they say
happy days are coming after you buried to tomb.

D 030
SEÇENEKLER
Bu cihandan müteğayır yeri bilsek
Göçeriz biz, yaşamaktan yana bıkkın.
Felegin sunduğu şıkkayn, kötü tek tek
Seçeneklerden ölümdür biri şıkkın.
Müteğayir = değişik, frklı, başka
Şıkkayn = iki şık, iki seçenek
Bu dünyayada yaşamaktan bıkkın kimseler
olarak başka yaşanacak iyi bir yer bilmiş
olsak derhal oarya gideriz. Fakat yaşayabilmek
için şimdilik elimizde iki kötü seçenek var ya bu
dünya sıkıntılarını sineye çekerek yaşayacağız
ve yahut ikinci seçeneği seçip bu dünyadan
göçeceğiz.

******
If there was a different place to live other than
this world, all bored people will go there
immediately. But now we have only two
bad options either to live in distress or as
a second choice exit from this world.

D 031
YANSA ATEŞ
Vardır kimimiz hiç göremez kendine eş
Tırtıl’sa semender görünür dahl-i ateş.
Bir çifte güzel göz bile yetmez kimine
Tek gözle görür koskoca dünyâyı güneş.
Dahl-i ateş = ateş içinde
Semender = ateşte yaşayan bir masal böceği
Aramızda bazı kimseler vardır ki kendine bir
kıymet vererek bir arkadaş bulamazlar.
Tırtıllar bile kendilerini ateşte yanabilecek
böceğe eş zannederler. Bazı kiselere Allahın
verdiği iki güzel göz bile yetmezken Güneş
bir gözüyle koca dünyayı seretmektedir.
******
There are some people among us who will not
find themselves a friend. Even Caterpillars think
themselves partner to the insects Semender.
God-given two beautiful are eyes not enough for
some but the Sun watches the whole world
even with an eye.

D 032
ŞİMDİ YOK
Bardağıyla bir sürâhi, çamdı eskiden
Hakkiçin yürekte sevgi tamdı eskiden
Aşk ta vardı, lîk fuhûş haramdı bil-umûm
Lutf ilâhi sevgi ihtiramdı eskiden.
Çam = eski çamlar bardak oldu
Lîk = lâkin
Bil-umûm = umumiyetle
Eski çamlar bardak oldu sözünden
çıkarak çam ağacından sürahi bile yapılır
Eskilerin Hakka inançları kalplerinden
tam olarak geliyordu. O zaman hakiki
sevgi de vardı fakat ammede fuhuş yasaktı.
İlahi sevgiye hürmet te sonsuzdu o zaman.
*****
In the old days they were making drinking
glasses and jugs from pine trees. There was
from the hearts, a sincere belief to God. Then
there was genuine love, but prostitution was
forbidden in public. There was a respect to
Divine love and respect forever in the old days.

D 033
ŞUURSUZ
Dünyâdaki uygunluğu gördükçe kusursuz
Bahçemde büyür hâr ile her gonca futûrsuz.
İhsân edilen yılları, aptalca, neden biz
Oldukça düzensiz yaşarız, hem de şuûrsuz.
Hâr = diken
Futûrsuz = kaygısız
İhsân edilen = bize bağışlanan
Dünyadaki nizam ve intizamın kusursuz bir
şekilde devam ettiğini gördükçe bahçemde
de güllerle dikenler bearaber kaygısız olarak
geliştiğini de görüyoruz. Peki neden bize
bedelsiz olarak verilen günlerimizi akılsiz
bir şekilde düzensiz olarak kullanıyoruz.
******
We see that the world order and regularity
continued seamlessly. We also notice that
the thorns with roses in my garden carefree
growing. So why do we use our days in
irregular manner which is given to us free
of charge.

D 034
TENBEL İŞİ
El açıp göklere nân isteyen ondan veya bundan
Onurundan yitiren kimse ne bekler ki acundan
Doğumundan beri isteksiz olanlarla alıklar
Yapamazlar verilen sa'b işleri tutmakla ucundan
Nân = ekmek
Acun = dünya
Sa'b = zor, güç
El açıp göklere bir dilenci gibi şundan bundan ekmek
isteyenler onurundan kaybettikleri için dünyanın
nimetlerinden bir şey bekleyemezler. Doğduğu
günden beri bütün işlerinde isteksiz çalışan tenbeller
de verilen bir zor işi ellerinin ucu ile tuttukları için
yapmalarına imkan yoktur.
*****
There are some people in this world who open their
hands to the heavens like a begger begging food.
They expect from heaven something to eat beside
blessings because they lost the honor. They also are
reluctant employees in all times. It is not possibe
that they hold the end of a difficult job handed to them.

D 035
NÜFUS TAŞKINLIĞI
Nüfusun çokluğu son verdi tahammûle
Kamunun fikri cevap vermedi ma'kûle
Yaşamın zevkini öğrendiğimiz günler
Süresiz gönderecekler bizi mechûle.
Mechul = belli olmayan yer
Kanun ve nizamlar olanlara makul bir şekilde
cevap vermediği için dünyadaki nüfus
çoğalması insanların tahammülünü tületti.
Öyle bir zamana geliyoruz ki yaşamaktan
zevk alacağımız anda felek büzi bir mechule
gönderecek.
******
Laws are not able to answer to public in a
reasonable manner. The increase of population
of the world can not be tolerated any more.
When we get to enjoy the full experience of
life some forces will send us to the unknown
permenant destinatins.

D 036
MÜKAFAT - MÜCAZAT
Bilerek devlete yardım veya çok karşı koyanlar
İşe mebnî gidecek bir yere sürgün yada âzâd.
Dini âlet yaparak hayra ve eşrâra doyanlar
Yüce Haktan görecekler ya mükâfât ya mücâzâd.
Mebnî = dayanarak, işten dolayı
Eşrâr = şerler
Mücâzâd = ceza çektirme
Bilerek devlete yardım edenler veya karşı koyanlar
ya taltif edilirler veya caza görürler. Aynen dini
alet ederek hayır işleyenler veya şer ile uğraşanlar,
Allah katında ya mükafatlandırırlar veya ceza görürler.
*****
Those who resist the state or help the government
will be rewarded or will be punished. Similarly
those using some religious text as a tool dealing
with evil or conducting good deeds, will see their
revard or punishment in the sight of God.

D 037
MES'UT OLACAKSIN
Dünyâda rahat yoksa eğer kendine bul başka köşe
Çek kendini zuvviyyeye derhal düşür arzûlarını
Şükr eyleyerek hâneni destinde olanlarla döşe
Mes'ut olacaksın gece seyreyleyerek zûlarını
Zuvviye = inziva
Hâne = ev, yaşadığın yer
Destinde = elinde
Zû = ışık, aydınlık
Bu dünyadaki yaşamaandan memnun deüğlsen.
Kendine başka bir dünya alemi bul. İnzivaya
çekil ve dünyalık arzularını azalt. Mütevazı ol
ve elinde mevcut olanlara şükret. İşta o zaman
geceleri yıldızlara bakarak mes'ut olacaksın.
*****
If you are not satisfied living in this world, find
yourself a corner in another world. Be modest
and reduce your worldly desires. Be humble
and grateful to those present in your hands. Then
you will be happy by looking at the stars at nights.

D 038
LUTFU HÜDÂDAN
Yeni doğmuş güneşin verdiği nûr arza serildi
Senenin her günü rahmet salacak ufku fezânın
Yaşamak fırsatı ancak bize bir kerre verildi
Şükür etmezsek eğer kaybolacak lûtfu Hüdânın.
Lutfu Hüdadan = Allahın lutfu
Yeni doğmuş güneş etrafa nur saçarak bir hayat
sergiliyor. Senenin her günü gökten yağmur geliyor.
Yaşamak fırsatını Mevla tarafından bze ancak bir
kerre verildi. Bunlara şükr etmezsek Allahın verdiği
lutf kaybolacak.
*****
Newborn sun light scatter, a life around the world.
Every day of the year, the rain comes from the sky.
We may loose all these benefits if we do not thank
God for the opportunity to live given to us.

D 039
KÖYÜMÜZDEN
Ârif bilir Eyvâh’ları manzum sözümüzden
Lâkin yine firkat yaşı dinmez gözümüzden
Çoktan beri gurbet-zedeyiz. İşte bu yüzden
Bayram yaparız gelse misâfir köyümüzden
Ârif = bilgili kimse
Bizim manzum yalvarışlarımzı ve durmayan
akan göz yaşlarımızın manasını ancak arifler
bilir. Uzun bir müddet gurbette yaşadığımiz
için köyümüzden bir misafir gelse çok sevinir,
hemen bayram yaparız.
*****
Only experienced people will understand our
cry and unceasing tears flowing from our eyes.
We are lonesome and living for a long time
abroad in a foreign land. If one guest comes
to us from our village, we will be happy and
we'll just feast.

D 040
KAYBEDERLER
Ekser eşhâs hayvanâmiz harbederler
Olsa mağlûb, gelse gâlib aybederler
Kim muzaffer fark eddilmez harp sonunda
Ehl-i gavgâ i’tibardan kaybederler.
Ekser eşhas = çok kimseler
Ehl-i gavgâ = kavga edenler
Kimi insanlar hayvanlar gibi boğuşur kavga
ederler. Onlar kazansalar da kaybetseler de
ayıp etmektedirler. Büyük bir kavgadan sonra
kimin kazandiği belli olmaz Kavga edenlerin
hepsi itibar şeref ve haysiyetten kaybederler.

*****
Some people are struggling to fight like animals.
They should be ashamed of themselves. After a big
war who would lose who would win of a fight do not
matter. All of them will lose their reputation, honor
and the dignity.

D 041
AB-I HUFTE
Dağ başında âb-ı hufte fasl uyur
Kış bitince canlanır yolak bulur
Durmadan diyâr gezer sonunda tüm
Dostlarıyle birleşince bahr olur.
Âb-ı hufte = kar
Fasl = mevsim
Bahr = deniz
Dağ başındaki kar tepelerde bütün mevsim
boyunca uyur ve hareket etmez. Kış biterken
eriyerek ve kendine bir yolak bir dere bularak
akar. Bu dereler diğer derelerle birleşerek çay,
sonra ırmak, nehir olur. Bu nehirler dünyanın
bazı yerlerini dolaştıktan son ra birleşerek deniz
olurlar.
*****
The snow on the mountain tops sleeps through
the entire season and does not move. When the
winter starts ending it melts and find itself a
pathway and become a stream. These streams
combine with other streams, then becomes a river.
These rivers, after touring some parts of the world
seas would combine at last.

D 042
SENDEDİR
Hem habâset, hem hamâset sendedir.
Hüsn-i hisâl hem felâh sînendedir.
Hemşerim, her şeyde vardır hakikat,
İşte hikmet yaptığın hamlendedir.
Habâset = kötülük
Hamâset = cesaret, kahramanlık
Hüsn-i hisal = huyların iyiliği
Felâh = kurtuluş, mutluluk
Hikmet = Hakimlik, bilgi, sebep
Sayın arkadaş, iyilik yapmak, kötülük
yapmak ve mutluluk insanların aklında
karışık bir şekilde olduğu gibi senin de
içindedir. Yapacağın bütün işlerde hislerin
hakiki bir şekilde ortaya çıkar.
*****
Dear friends, doing good or doing evil
is in your hands. If you do good inner
feelings and happines will develop in
your heart. They will come out in a way
that makes all things perfect in your life. .

D 043
KEFEN ANCAK
Bir çifte gözün varsa, bakacak
Çul düşkünü insanlara, bir bak
Dünyâya gelir her yeri çıplak
Son giydiği don bir kefen ancak.
Etrafını seyredeck bir çifte gözün
varsa giyinmek için en güzel elbiselere
ehemmiyet veren zenginlerin ahvaline
iyice bak. Bu insanlar da senin gibi
dünyaya çıplak olarak geldikleri halde
gidecekleri zaman da ancak bir beyaz
kefenle dünyayı terkedeceklerini göreceksin .
*****
If you have eyes look around, you will see that
rich people are wearing the most beautiful clothes
to dress up. These people like every body, came
naked into the world and will wear only a white
shroud when leave the world.

D 044
ENDIŞE
Bir korku mudur kaygı mıdır serdeki efkâr
Evhâm yaratır vesvese, bir şüpheli rüzgar
Câhilde bu mevcut ama âlimde de vardır
Vehm yoksa velî bizde muhil endişeler var.
Ser = baş
Vehm = kuruntu
Velî = lâkin, fakat
Muhil = bozucu, sakatlayıcı
İnsanların düşüncelerinde daima bir kaygı
ve korku vardır. Bu kaygılı düşünceler çoğu
zaman hastalığı ve rahatsızlığı meydana getirir.
Bu korku, ve kaygı bizde olduğu kadar zengin,
fakir, cahil, alimde de oluşu herkeste en azından
bazı sıkıntılar ve rahatsızlıklar meydana getirir.
*****
There is always a concern and fear in people's
thoughts. These anxious thoughts often bring
about disease and sickness. This fear and anxiety
is present in rich, poor, ignorant, as well as in us.
These sickness has created discomfort in
everyone at least.

D 045
SABR
Sahtekarlar düzd olurken pullanır
Reşk eden gördükte servet çullanır
Bir nizamsız cürme hiç yoktur gerek
Bir sabûr her yerde aklın kullanır.
Düzd = hırsız
Reşk = kıskanç
Sabûr = sabreden
Sahtekar olanlar hırsızlık yapmak suretiyle
zengin olmak isterler. Kıskanç kimseler de
fırsat buldukça zenginlerin servetlerini gıpta
ederler, fakat bu kanunsuz ve gayri ahlaki
işleri yapmağa hiç lüzum yoktur. Makul bir
insan sabretmek suretiyle iyi bir hayat
sürebilmek için aklını kullanması kafi gelir.
*****
Fraudsters, want to get rich by stealing.
Jealous persons also envy the rich and their
wealth, in some occasions, but there is no
need to do the this by illegal and immoral
means. A reasonable person, by using his mind
and with sufficint patient, will be able to lead
a good life.

D 046
NİSYAN
Zalimin saf gayesinden başka bir pinhâna bak
Gavgadan bâkî kalan bir bitmeyen hüsrâna bak
Muhribin yaptıklarından vâridin mefrûr fakat
İntikam makbul sayılmaz, affedip nisyâna bak.
Pinhân = gizli
Hüsrân = zarar
Mefrûr = bezgin

Muheib = harbeden
Vâridin = geriye kalanlar
Nisyân = unutmak

Memleketi işgal eden düşmanların gösterilen saf
gayelerinden başka gizli emellerini düşün.
Harplerden geriye kalan zararları da hesapla.
Harbeden kimselerin yaptıklarından sonra sağ
kalan halk bezgin ve muztariptir. Fakat intikam
almak düiüncesi de makbul sayılmamakta
olduğundan herkesi affetmeyi ve olanları
untmanın yollarını ara.
*****
You consider the hidden aspirations of the enemy
who is occupying your homeland. Imagine the
remaining damage from the wars. Wars is the one
which made surviving people weary and suffering.
But revenge is not an answer. Try to forgive everyone
who is innocent, but not the dishonest ones who
become rich by stealing.

D 047
ÇARESİZ
Bakarak takvime evkât geçiyor neyleyeyim
Şahısın rızkını eflâk biçiyor neyleyeyim
Bilerek gelmedik evren denilen dehre, anam
Gidecek fertleri Mevlâ seçiyor neyleyeyim.
Evkât = zamanlar
Eflâk = felekler, kader
Fert = birey, şahıs
Dehr = dünya
Elimizde olmayan bir nedenle takvimde gösterilen
zaman yavaş yavaş geçiyor. Yaşıyan insanların
rızkını da benim bilmediğim bir şekilde kader
tayin ediyor. Anneciğim, biz bu dinyaya bilinçli
olarak arzumuzla gelmediğimiz gibi buradan
gidecekleri de yaradan seçiyor. Ben hiç bir şey
yapamıyorum.
****
The time passing slowly as shown in a calendar.
The age of people's lives are appointed in a way
that We do not know. We also do not choose where
we would go from here as we would desire.
We can not do anything.

D 048
GADDAR
Gaddar kişi evvelce de bir mücrim idi
Zâlim benim öz hakkımı gasbetti yedi
İcma' günü mahşerde yalan söyleyerek
Ya Rabb, bu utanmaz bana haksızdır dedi.
Gaddar = merhametsiz
Mücrim = sanık, suçlü
İcma' = toplanma
Gasb etmek = zorla almak
Yavuz hırsız ev sahibini itham edermiş
derler. Allahım, sanık olan bir kişi benim
bütün haklarımı zorbalıkla alarak beni
yoksul bıraktıktıktan sonra hesaplaşma günü
mahkemede utanmadan yalan söyleyerek
benim için haksızdı dedi.
*****
As in old saying some thieves have indicts
the owner of the house. A thief who is accused
me after taking all my belongings. He shamelessly
said to the gudge in the court, I was unfair to him
by lying.

D 049
İTİRAF
Nihan olmazki tekavvül
Ne kadar olsa tehammül
Suçunu tövbe ile ikrar
Eder Allâha tevekkül.
Nihan = gizli
Tekavvül = yalan söylemek
Yalan söyleyen bütün çabalarına
rağmen yalanı devamlı olarak
saklayamaz. Hakikat er veya geç
bir gün orataya çıkar Yalancı için
en çıkar yol suçunu ikrar ile töve
etmek ve Allaha tevekkül etmesi
etmektir.
****
Despite all your efforts, you can not
hide your lies constantly. Truth sooner
or later one day to profess. The best
remedy for a lier is to confes sincerely
and to put their trust in God.

D 050
GELECEĞE AİT
İnsanlara Hakk vergisi ömr haddi dilimmez
Alnında yazılmış şahısın rızkı silinmez
Ömr müddeti kaç yıl sürecek belli değildir
Dün geçti, bugün sonrası mevcut mu bilinmez.
İnsanlara veriılen yek pâre ömr müddeti kısımlara
ayrılarak bölünmez Şahıslar ne kadar varlıklı
olurlarsa olsunlar ancak kaderlerinde yazılı olan
rızkları kadar istihlak edebilirler. Ne fazla ne eksik.
Böyle tanzim edilmiş olan dünyada ömür kaç yıl
devam edecek belli olmadığı için geçmişi yâd edp
yarını beklerken gününü gün etmek evladır.
*****
The length of age given to persons is indivisible
and can not be divided into portions. They can
only survive according to their allocated limit.
Neither more nor less. It does not matter how rich
they are. If so they can exercise for having fun,
day to day, while waiting for their days that have
been issued over the years.

D 051
EŞİT EŞHAS
Alan eşhasla eşittir veren ihsân
Devam et yardıma rü'yada da olsan
Nan'a muhtaç kişi zenginle berâber
Gidecek cennete rûh, ölsede insan.
İhsan = yardım

Nan = ekmek

Bir rüya aleminde olsa bile muhtaç olan
kimselere yardım etmeğe devam etmelisin.
Esasen ekmeğe muhtaç fakir insanlarla
ihsan edenler arsında hiç bir fark yoktur.
Zamanı gelince fakir insanlarla yardım eden
zenginler öldükleri vakitlerde vücutları
toprağa gömülürken ruhları cennete eşit
bir şekilde gidecekler.
*****
You should continue to help anyone in need,
even if in a dream kingdom. There is no
difference between those who bestows bread
to the needy and poor needy people. The time
when it comes, the poor people and rich to die
and their buried body deteriorates in the soil
and their souls equally to heaven.

D 052
MEMAT
Yaşadım toprağa oldukça yakın yerde hayat
Fakat artık geliyor beklenilen belli saat
Ederim şükr verilen yıllara etmekle duâ
Namazın bittiği an, zihnime geldikçe memat.
Memat = ölüm
Belli saat = ölüm
Bütün hayatım boyunca bir tevazu içinde son
meskenim olacak olan toprağa yakın olarak
yaşadım, fakat yaşımın ilerlemesi sebebiyle
benim kaderimle belirtilmiş olan gitme saatı
yaklaşıyor. Her günkü ibadetten sonra ölüm
aklıma geldikçe Rabbime şükrederek bana
ihsan edilen yıllar için dua ederim.
******
All my life I have lived close to the earth in
humility, which will be my last abode. But
due to the progress of my age I am approaching
the specified time to go to my future destiny.
After worshiping every day in the morning I
thank my Lord for the that year was bestowed
upon me.

D 053
DEĞİLİM
Gülüşen hânede gam-hâr yalınız ben değilim
Veya âlâyişi sevmekte müzeyyen değilim
Ama tasvîb edemem zulmle âbâd olanı
Bulanık suyla dönen köhne değirmen değilim.
Gam-hâr = kederli olan
Âlâyiş = gösteriş tantana
Müzeyyen = süslü
Âbâd = şen ve bayındır
Tasvîb = doğru buşmak, tasdik etmek
Bu sevimli dünyada gamlı ve kederli olan şahıs
yalınız ben değilim. Ayni zamanda gösterişi ve
tantanalı şeyleri sevmege ve sahip olmaya da
hevesli değilim. Fakat başkalarına zulum yaparak
başarıya gitmek ve kazanç temin etmek isyenleri
de doğru bulamam. Çünkü ben kötü ve kanunsuz
şeylerle uğraşan yaşllanmış bir kimse değilim.
*****
In this cute miserable world, I'm not sad person in
insulation. At the same time I'm not eager to love
pageantry things. But I can not approve of those
terrors who are hurting others. Because I'm not an
aged person who is involved with bad things in
unlawful dealing.

D 054
DİLİM OLSA
Aşkımla beraber gidecek menzilim olsa
Şen günlerimi paylaşacak sevgilim olsa
Kör nefsimi hiç dinlemeden söyler idim ben
Ahsâsımı nutk eyleyecek bir dilim olsa.
Ahsâm = hisler
Tutkumla beraber gidecek bir yerim olsa.
Mes'ut günlerimi paylaşacak bir eşim olsa.
Hislerimi aydınlatacak bir dilim olsa idi
nefsimi hiç dinlemeden bütün duygularımı
aleme ifşa ederdim.
*****
If possible, I would go any place with my
sweetheart. If I had a partner to share my
happy days. I would never listen to my
inner voice and would disclose all my
feelings to the world if my heart had a
tong.

D 055
KOLAY DEĞİL
Gençlerdeki hüsn va'desi ma'lûm bir ödünçtür
Ciddiyyeti mevcutsada oldıkça gülünçtür
Yıllarla edâ vakti henüz gelmeden evvel
Genç kızların ayş-yâb ile bağdaşması güçtür.
Hüsn = güzellik
Va'de = ödeme zamanı tesbiti
Ma'lûm = belli
Edâ = ödeme yapma
Ödünç = almak koşutu ile verilen
Ayş-yâb = yaşam ile hasıl olan
Gençlerin yaradanı tarafından lutfedilen
güzellikleri kendilerine ödünç olarak verilmiştir.
Bu güzelliklerin kendilerinde devamlı olarak
kalamıyacağını bilirler. Fakat bilmezliktan gelerek
güzelliği kendilerinde tutma çalabaları kendilerini
gülüünç bir hale sokmaktadır. Yaşama şartlarının
meydana getireceği sonunçları nazarı itibara almayan
genç kızlarımızı uyararak güzelliklerinin ellerinden
alınacağını anlatmak hiç te kolay değildir.
*****
The Creator provides the beauty as a loan to the
young people. They know themselves this beauty
will not stay with them forever. But they work
ridiculously hard to keep their habits. As a
result of this consideration, it is almost impossible
to convince young girls to change their way of lives.

D 056
KALBİMLE DOLAŞTIM
Dünyâda tek arzumdu benim sıdka kavuşma
Yollarda cesaret kıracak yoktu karışma
En doğru yolun yolcusu kalmakla yetindim
Kalbimle dolaştım dilim ebkem gözüm a'mâ.
Ebkem = sessiz
A'mâ = kör
Hayatımda tek arzum yürek temizliği ve hakikatlerle
buluşmaktı. Bu fikrle doğru işler yaparak illegal
işlere karışmadım. Bu nedenle yolumu kesecek
ve işlerimi köstekleyecek zorluklarla karşılaşmadım.
Dünyada olanları çıplak gözle görmekten dilimi kem
şeyler söylemekten koruyarak kalbimle inandığım
şekilde dolaştım.
*****
I have always had a desire to search and meet with
truths with a clean heart in my life. I was not
involved in illegal work to make living, therefore
I did not face difficulties working along my way.
I've traveled around the world as the way I believe
in my heart and saw countries with a naked eye.

D 057
HERKESE YER VAR
Beşerin gezdiği yollarda dolambaçlı kader var
Çizilen yoldaki ayrımları seçmekte keder var
Buna rağmen beşerin gözdesi kaldıkça bu evren
Feleğin lutfu olan dehre gelen herkese yer var.
Beşer = insan
İnsanların bilmeyerek yürüdükleri ve kader
denilen yollarda kıvrımlar ve ayrımlar vardır.
Bu yol ayrımlarında kendilerine seçenekler
de verilmiştir. Bazı seçilen yanlış yolların
olmaları sıkıntılar çıkarabilmektedir. Bu
kaygılara rağmen insanların dünya güzelliklerine
hayranlığı dolayısıyle feleğin ıhsan ettiği
dünyaya gelen herkese yer olduğu görülmektedir.
*****
The human fate is given to people an opportunity
to walk on a different difficult curved paths.
Options are given to them in this crossroads.
Some people may select wrong way, others
select good way to remove the difficulties.
There is room for everyone in this admired
world despite these concerns.

D 058
MU'CİZE
Ansızın vâki kazâdan çıkıyor bir ta'cize
Yine beklenmedik anlarda çıkar mu'cize
Yaşayan herkese evvelce yazıymışsa kader
Kalıyor Hakka tevekkül ile sabr etmek bize.
Vâki = vuku bulan Ta'cize = sıkıntı
Kader = alın yazısı
Tevekkül = kadere razı olmak
Sıkıntı ve rahatsızlık doğuran kötü bir kaza
beklenmedik anlarda olabiliyor. İyi kazalardan
sayılabilecek mucizeler da zaman zaman oluyor.
Bunların böyle oluşu insanların alınlarına yazılmış
bir kader olarak kabul edilmeğe ikna edilmesi
neticesinde insanlara sabırla beklemekten ve
Allaha tevekkül etmekten başka bir şey kalmıyor.
****
In unexpected moments there can be a bad accident
which gives distress and discomfort. Occasionally
happening miracles can also be considered good
accidents. If these considered a fate written on
people's life nothing else is remain to the people
other than waiting patiently and to trust in God.

D 059
DEĞİŞTİRİLEMEZ
Duyduğun seslerde ta'dîlât yapılmaz
Gördüğün şeylerde tağyîrât yapılmaz
Söylenenler doğru yanlış ketm edilmez
Ba'de kavl sözlerde tashîhât yapılmaz.
Ta'dîlât = değiştirmeler Tağyîrât = değişiklikler
Ba'de kavl = söylendikten sonra
Tashîhât = doğrutmalar Ketm = gizli, saklı
Nasıl ki etrafımızda olup biten hadiseleri açık
bir şekilde gördüğümüz halde onları
değiştiremiyotsak, duyduğumuz dedi kodulu
haberleri de tebdil edemeyiz. Fakat sözlerimizi
söylemeden evvel iyi düşünür güzel bir şekilde
ifade etmek elimizdedir. Yanlış veya doğru
kelimeler ağzımızdan çıktıktan sonra onları
düzeltmek ve saklamak mümkün olmaz.
******
When we see events happening around us
we can not change them. Similarly when we
clearly hear the news we can also disguise it.
However, thinking clearly before saying
anything and saying it in a nice way is in our
hands. After leaving our mouths the words right
or wrong is not possible to fix and store them.

D 060
SÂYEME
Pirlerimden pâye aldım ben yetiştim gâyeme
Âhiren bir derde düştüm kimse bakmaz pâyeme
Tûl-i ömrüm hep çalıştım durmadan ihlâs ile
Sonradan çok başka ezlâl bastı hurde sâyeme.
Pâye = rütbe, makam
Âhiren = sonradan
İhlâs = temiz, doğru
Hurde = ufak, cılız

Ketm = gizli, saklı
Tûl-i ömr = ömür boyu
Ezlâl = gölgeler
Sâye = gölge

Büyüklerin yardımı ile şöhret yapıp başarılı bir
şekilde çok şükür gayeme eriştim. Fakat ömrümün
son zamanlarında öyle bir hastlığa düştüm ki kimse
unvanıma kıymet vermez oldu. Halbuki hayatım
boyunca ben temiz bir kalp ile doğru ve dürst olarak
aralıksız çalıştığım halde şimdi başka bir takım
gölgelerin altında kalan kendi küçük gölgem
görünmez oldu.
*****
With the help of elderly relatives I found to my
purpose and made a successful reputation. In later
years of my life when I fell in a sickbed no one gave
me any attention and comfort. Although I worked
incessantly my life alone I am working now with my
own little shadow the beneath the shade of another
team with a clean conscience.

D 061
DOĞRU YOL
Sapa yerlerde bulur düz yolu mür
Bu çalışkan yaratık tûl-i ömür
Nefis isterse eğer kendini pis
Çöpe gurbân güle bülbül görünür.
Tûl-i ömür = ömür boyu
Mür = karınca
Gurbân = kargalar
Küçük ve çalşkan bir karınca ömrü boyunca
en sapa yollarda bile doğru yolu bulur.
İnsanlardaki nefisin elinde yol bulmak için
seçenekler vardır. Eğer insan isterse kötü
arkadaşlara (kargalara) uyarak müşkül duruma
düşecek faaliyetlerde bulunabilir ve çoplüğe
düşer. Fakat isterse iyi bir akadaşla (bülbülle)
doğru yolu bularak insanlığa yardım ederken
kendini güller arasında bulur.
*****
A small and industrious ant during all its life
finds the right way, even in the jungle. There
are options in the hands of the people to find
their appropriate way. If people want bad
friends (like crows) they may find themselves
in a waste piles. But if they want a good
friend (like nightingale) to find the right way
they may find themselves in a rose garden.

D 062
MAZLUMUN AHI
Zâlimlere avnetmedi dünyâdaki efser ve serir
Ukbâda melek onları meş'ûm yere göndermededir
Kasvet dolu zindandaki esved geceler bittiği an
Nûruyla şafak mazluma bir başka güzel müjde verir.
Avnetmek = yardım etmek Efser ve serir = tac ve taht
Meş'ûm = uğursuz, kötü Esved = siyah, karanlık
Ukba = ahiret, hesap günü
Zulm eden kimselere dünyada elde ettikleri tac, taht
ve zanginlikler mahşerde hesaplaşma günü faydalı
olamazlar. Melekler onları işledikler suçlar için
müstehak oldukları uğursuz yerlere gönderirler.
İşte o zaman karanlık geceler zalimler cezalanırken
mazlumların ahı çıktığında sıkıntı çekenlere nırlu bir
şafak doğacağı müjdesi ulaşır.
*****
Tyrant of the world who possessed the persecution
crown can not be utilized at the judgment days.
That's when the dark nights of the limited number of
wrongdoers will be punished for the crimes they
committed. Angels for the revenge of the punished
people will send them to the place they deserve.

D 063
AHENK
Muztarib kalplerde olmazsa âhenk
Müşterek renklerde kesbolmaz eş denk
Aşkı gönlünden çıkarmakla ancak
Keşfedersin, kir götürmez beyaz renk.
Muztarib = izdırab çeken
Kesbolmaz = kazanılmaz
Sıkıntılar çeken sevgililer arasında bir
anlaşma olmazsa kendilerinin müşterek
düşünce ve kanaatlerinde de bir denge
hasıl olamaz. Sevgililerden biri bu
sevdadan vazgeçerse ancak o zaman
anlaşmazlığın esasını açık bir şekilde
görebilir.
******
If there is no understanding of agreement
between the lovers, they suffer hardship.
There will be no balance in their relationship.
When one of them gives up loving the other
then they can see clearly their faults.

D 064
MÜBAREK
İnsanın kalbine ihsas hem hafîdir hem de âyân
Komşular, muhtaç fakirler belki handân, belki giryân
Rızkı bol dünyâda kendin kalmak istersen mübarek
Et ferâmüş verdiğin hep, aldığın hiç etme nisyân.
İhsas = duyum, sezgi
Âyân = açık
Giryân = ağlayan
Nisyân = unutmak

Hafî = gizli
Handân = gülen
Ferâmüş = unutmak

İnsanların kalbindeki sezgiler bazan gizli olduğu gibi
bazan da kendilerini açığa vururlar. Komşular, tanıdık
kimsalaer ve düşkünler sıkıntıda oldukları halde kendilerini
hallerinden memnun ve mesut gösterebilirler. Her şeyin bol
olduğu bu dünyada sen başkalarına verdiğin şeyleri ve yaptığın
iyilikleri temamen unutursan fakat sana verilenleri ve yapılanları
daima aklında tutarsan mesut ve bahtiyar olursun.
*****
Feelings in the heart of the people sometimes reveal
themselves, sometime kept secret. Some neighbors and
friends may show themselves happy and satified, even
though they are in trouble and unhappy. You forget the
kindness you've done, but you always keep in mind
what has been done for you. That will make you happy
and fortunate.

D 065
İZHAR
İnsanda tekamülle tağayyürleşir efkâr
Bazan da beşer zihni edilmeksizin icbâr
Üç şekl ile dirlikte fazilet eder izhâr
Bir gerçek olan, bir sunulan bir de sanı var
Tağayyür = değişme
İcbâr = zorlama
İzhâr = meydana çıkar

Efkâr = fikirler
Fazilet = iyi vasıflar
Sanı = sanmak,zannetmek

İnsanlarda zamanla bilgilerini arttırarak fikirlerini
ve duygularını değiştirdiklerini görürüz. Bu deişme
ekser hallerde zihinleri herhangi bir zorluğa sokmadan
tecelli eder. Değişiklikler yaşam süresinde üç şekilde
kendini gösterebilir. Ya hakiki bir şekilde olduğu gibi,
ya gösterilmek istendiği gibi veya insanların havsalasında
zannedildiği gibi ortaya çıkabilir.
*****
We see people change their feelings when they increase
their knowledge and develop their ideas in time. This
change happens in minds without putting any difficulty.
Changes in life can manifest itself in three ways. Either
as a genuine way, or as required to be shown or may
occur in the human minds as supposed.

D 066
İNTİKAM
Söylenen her küfre, küfrden bir sühan â'vaz olur
Bir münasip lafz-ı makûl faidesiz va'z olur
En sahih müspet cevabın kamilen haksızları
Affedersen, yaptığın vefk intikamın ahz olur.
Â'vaz = ayni derecede karşılık
Va'z = nasihat, öğüt
Vefk = uygun
Ahz = alınmış
İnsanlar için söylenen küfürlere ve haksız
tenkidlere ayni tondan küfrederek cevap
vermek yerinde olmaz. Onlara makul ve
münasip bir cevap vermak te faydasız bir
nasihattan ileri gidemez. Böyle hallerde
yapılacak en doğru hareket yapılanları
unutarak tecavüz edenleri affederek cevap
vermemek en uygun bir intikam olmuş olur.
****
If a person is swearing and cursing to the
other person, it is not proper to reply to
him with the same manner. In such cases
the right move to respond is forgiving.
Forgiving and forgetting what has been
done would have been most appropriate
for raping a vengeance.

D 067
NAFİ KAFA
Bir akıl yaşta değil başta ise
Ne denir akla gelen eski lafa
Aranan akl-ı selim yaşta ise
Yaşı baştan ayıran nâfi kafa
Akl-ı selim = sağduyu
Nafi = faydalı
Çocuklarda körpe akıl temamen tekamül
etmiş değildir. Aklı başa getiren yani
genişleten yaşın ilerlemesidir. İnsanlarda
yaş ilerledikçe akıldaki bilgi hazinesi ve
aklın kabiliyeti de genişler. Böylece
faydalı akıl idareyi
ele alır.
*****
The fresh mind in children has not evolved
completely. Reasoning and logic are
expanding in the head with advancing age.
A wealth of information accumulates on
people's brain with age which increases the
ability of the mind. So useful mental
administration takes over the activities.

D 068
HÛN-HÂR
Mümkün bile bir tenbele imkansız olur
Mesken kirasın vermeyen iskansız olur
Olmuşsa eğer hastaya yardımdan uzak
Hûn-hâr kişi vicdansız olur, kansız olur
Mesken = ev
İskansız = evsiz
Hûn-hâr = zalim
Tenbel bir kiseye herhangi bir şeyi yaptırmak
imkansız gibi gelir. Kirasını ödemeyen kimse
de en sonunda evsiz kalır. Her hangi bir hastaya
yardım etmeyi düşünemeyen zalimler korkak olur
ve hatta vicdansız olurlar.

*****
It is very difficult to make a lazy man do
something. Any one who does not pay his
rent eventually will be homeless one day.
A terrorist who does not help to a wounded
man, he may be considered unscrupulous.

D 069
ACZ
Ben tevazû arzederken ihtiyârım yükselir.
İhtiyar-dinç az değil.
Acz-ikdâmım benim sıdk âciziyyetten gelir.
Pîr-acûz âciz değil.
Tevazû = alçak gönüllülük.
İhiyar = seçenekler, katlanma kabiliyeti
Acz-ikdâmım = beceriksizliğim
Sıdk = hakiki
Âciziyyet = tevazû
Pîr-acûz = yaşlı kimse
Âciz = güçsüz
Yaşı ilerlemiş fakat dinç olan ben, alçak
gönüllülük yaparken seçeneklerim çoğalmaktadır..
Çok dinç yaşlı adam var.
Benim beceriksizliğim biraz da tevazu
göstermemden geliyor.
Yoksa her yaşlanan aciz değil.
****
I am, in advanced age, with my humility,
increasing my options.
There are very vigorous old man.
My awkwardness comes from showing humility.
Not at all aged people are incapable.

D 070
BİR DOSTA İTHAF
Çoğu bî-vefk hareketsiz gibi durmakla olur.
Olacak şeylere bir mânia kurmakla olur.
Sürügen başarısızlık yere düşmekle değil,
Düşülen yerde kalıp nefsini vurmakla olur.
Bî-vefk = başarısızlık
Sürügen = devam edegelen
Başarısızlığın başlıca sebeplerinden biri
hareketsizliktir. Yapılacak şeyleri yapmamak
için bir bahane bulup yapmak istemezler.
Devamlı başarısızlık yere düşmekle olmaz.
Düşülen yerde kalıp kendine çeki düzen
vermemekle olur.
****
One of the main reasons for failure is
doing nothing, inaction. The most lazy
people create some excuses not to
to do things. The continuous failure is
not to fall into ground alone. But it is not
standing up and dusting himself and not
try again.

D 071
DENİ
O ki mevki'ini nâ-hakk yere etmişse talep
Ağalık saygı bulur zannedecek kendisini
Meram etmişse eğer rütbeyi, sadalyayı hep
Tanıdıklar bulacak şahsını oldsukça denî.
Denî = alçak, rezil
Nâ-hakk = haksız
Meram = istek, maksat, gaye
Haksız yere bir rütbeye ve mevk'esahip
olanlar kendilerine hürmet edileceğini
zannederler. Eğer onlar edindiklri mevki'e
devamlı bir şekilde ununmak isterlerse
dostları ve yakınları onların çok alçak
birer insan olduklarına hümederler.
****
Those who obtained rank unlawfully think
that they will receive respect from public.
But their friends and relatives will consider
that they are very low human species.

D 072
UYUMAK
Elimiz tutmaz, gözümüz görmez, çenemiz sarkar
Böyle emâreler kocamaktan başka değildir
Mefakiye derler ki cümlemiz ölümden korkar
Emr-i Hak denilen şey uyumaktan başka değildir
Emr-i Hak = ölme
Elimizin tutmaması gözümüzün göresinin azalması
ve gerdanımızın sarkması gibi emareler
ihtiyarladığımızın göstergeleridir. Bütün insanların
ölümden korkmasının ölüme faydası olmadığını
ve Allahın emri olan mevtin de devamlı bir uykudan
başka bir şey olmadığını diyorlar, Baki'ye.
*****
Our hands tremble, we have the reduction of sight
and sagging skins, these are nothing but the sign of
beeing old. All people are afraid of death. The
death is God's command that they say to Baki that
there is nothing else than a continuous sleep,

D 073
USANDIK (1)
Şehvetle berâber başı boş gençliğe kandık
Sayrıllı zamanlardaki her derde dayandık
Allâh o kadar fazla ömür verdi ki bizler
Mihnet çekerek pîr yaşamaktan da usandık.
Sayrıllı = hastalıklı
Mihnet = zahmet, gam, keder
Pîr = ihtiyar
(1) Bu kıt’a, tehlikeli bir ameliyattan sonra
25 Ocak, 2005 te yazılmıştır.

Delikanlılk zamanlarında gençliğimize
güvenerek akla alınmaz şeyler yaptık.
Hastandığımız zamanlarda da bütün
acılara dayandık. Mevla bize o kadar
uzun ömür verdi ki sıkıntılar içinde olan
ihtiyarlıktan da usandık.
*****
We have done strange things in our youth
when we were young. When we were sick
we endured all the pains that one can take.
God provide us very long life, so we are
suffering now from old age syndrome.

D 074
TOPRAĞA
Secdeye gel, yerle bir ol, haddini bil, Mefaki
Gül bile medyûn sayılır rengi için yaprağa.
Mülküne bir kez güvenip, fazla böbürlenme ki
Uçsada toz göklere dek, avdet eder toprağa.
Medyûn = borçlu

Avdet = geri dönme

Ey Baki, renginin güzelleşmesi için gül bile
yaprağına borçlu sayılırken sen de tevazu
göster, nefsini bil ve secdeye gel. Elindeki
mülküne, servetine ve şöhretine fazla
güvenerek böbürlenme. Bu günler devam etmez.
Şunu bil ki ne kadar havada yükselse de toz en
sonunda yere düşer.
*****
O Baki, even all flourishing roses depend on thorns
for their defense. You should also show some
humility, bow to eldery and be modest insted of
bragging. Do not rely on your wealth and fame
what you have today. These days will not continue.
Even dust does not matter how high he goes to the
sky, eventually he will fall into the ground.

D 075
EY NAZLI
Ey nazlı bulut, ağla için gönlün açılsın
Bol bol sulanan toprağa bir neş’e saçılsın
Bizler gibi gurbetçi olan kaçtı felekten
Topraktan ucuz başka mekân yok ki kaçılsın.
Ey bulut, bütün sularını bırak ki rahatlıyasın.
Yağan yağmurlar her tarafı yeşertecek.
Biz de rahatlamak için memlektten kaçtık
amma rahatlayamadık. Şimdi topraktan başka
rahat bir yer yok ki gidecek.
****
O cloud, leave all your waters for your
comfort. The rain will foster all sides of
the earth. We escaped from country to
relax. But there is no comfort here abroad.
Now there is no another cozy place for
escape, other than the ground.

D 076
ESER KALIR
Hemşerim hesap zamanı muntazır
Yaptığın güzel amel görür hatır
En sonunda hallolunca intikâl
Rûh uçar, beden çürür, eser kalır.
Muntazır = bekleyen
Amel = iş
İntikâl = bir yerden bir yere nakil
Sevgili akadaşım, heplaşma zamanı
yaklaşıyor. Eğer iyi şeyler yapmış
isen başkaları trafından takdir edilir
ve mükafatlandırırsın. Bu dünyadan
ayrıldıktan sonra ruhun uçar, bedenin
çürür fakat eserlerin dünyada kalır.
****
Dear friend, The judgment day is
approaching. If you have done good
things in your life, you will be recognized
and be rewarded by others. After leaving
this world, your spirit will fly and your
body will rot, but your fame and
accomplishments will remain in the world.

D 077
YETER
Yaşadın bunca zaman, dehr ile hem birlik yeter
İki misl ücreti var zorla atılmış hatvenin.
Sana seksen seneden fazla misâfirlik yeter
Tadı var demli çayın, hâtırı fincan kahvenin.
Hatve = adım
Sana zorla yaptırılan işlerin kiymeti iki
mislinden fazladır. Bu güne kadar dünya
ile hoşnut yaşadığın yeter. Tadında bırak,
dünyada sana verilen seksen yıldan fazla
bir misafirlik de yeter.

****
The worth, of the work, commissioned you
by force, is more than double. Until now it
will be sufficient to live amicably with this
world. Let it go with good terms. It is enough
for you to stay more than eighty years as a
guest in this world.

D 078
YOL ŞAŞAN
Yol şaşırmış kimsenin zinhâr bilinmez niyyeti
Hem kader vardır denilmiş, hem de şahs hürriyeti.
Zenginin hiç farkı yoktur bir fakirden vesselâm
Hüsn-amelden bellolur insanların şahsiyyeti.
Zinhâr = aslâ
Hüsn-amel = iyi işler yapma
İnsanlara kadere inanmaları emri kadar serbest
hareket etme salahiyeti de verilmiştir.
Şaşırmiş insanların hangi yolu seçeceği belli olmaz.
Zenginlerin fakirlerden bir farkı yoktur.
İnsanların şahsiyeti yaptığı işlerden belli olur.
****
People are ordered to believe in destiny, as well
as they may enjoy of freedom of movement.
Some people are unpredictable. They can
choose any way they wish. There is no difference
between the poor and the rich people, the
evidences from their work forms people's
personality.

D 079
SÖYLER
Bilen ancak yaşayış devrini söyler
Yorulan baş ayağın cevrini söyler
Bu kadar çok seneden sonra kırışmış
Yüzün, özgeçmişinin seyrini söyler.
Devrini = zamanın dönüp dolaşmasını
Cevrini = eza, cefa, zahmetini
Seyrini = geçmiş ve gelecek gidişini
Bilenler yalnız yaşadıkları zamana ait
hatıralarını söylerler. Ayakların çektiği
zahmeti yorulan baş bildirir. Çok yaşayan
insanların çektikleri sıkıntılar da ancak
yüzündeki kırışıklıklardan belli olur.
******
Only those people can say the memories
of their lives. The head informs us when
the feet are tired. The person's sufferage
during his life will appear on his
wrinkled face.

D 080
YOKTUR
Bütün âlem geçecek râh-ı kurdan
O hıyâbân koca yoldur duran yok.
Görünür her gece hem-vâre burdan
Kara tâbût gidiyor durduran yok.
Râh-ı kur = ayak basılmamış yol
Hıyâbân = iki tarafı ağaçlı ana yol
Hem-vâre = dâimâ
Ayak basmamış kısa bir yoldan herkes
yalnız bir defa hiç durmaksızın geçecek.
Devamlı bir surette her gece omuzlarda
taşınan kara bir tabut geçiyor. Tabutu ve
götürenleri durduran yok.
****
Everyone in this world, one time only, will
psss trough a short passage, without stopping.
As it happen every night people carry on their
sholders a black coffin passing by. Nobody
stops neither the ride and nor the coffin.

D 081
SABRET
Şu velûd toprağın altında tohumlar gibi sabret
Gelir elbet ki güneş sen de muhakkak yeşerirsin
Çalışırsan ve verirsen gönül ihlâs dolu gayret
Emin ol sevgili dost, sen de müfid meyve verirsin.
Velûd = verimli
İhlâs = saf, temiz, halis
Müfid = faydalı
Şu toprağın atındaki tohumlar gibi sabredersen
bir gün su ve güneş yardımına gelerek gelişirsin.
Fırsatlardan istifade ederek gayretle çalışırsan
sen de hayatında verimli ve faydalı olursun,
sevgili dostum.
******
My dear friend, If you are patient, one day
you will develope like seeds in the soil with
help of water and sun. If you take an
opportunity and work diligently you could
be efficient and helpful in life.

D 082
ZİKR
Dinle ağzından çıkan her zikrini
Kimse çekmez bir garaz söz vikrini
Öfke ancak nefsi ma'nen hoş kılar
Tebdil etmez hasmının salt fikrini.
Zikr = söz
Garaz = kötü söz
Vikr = ağır yük
Tebdil etmez = drğiştirmez
Söylediklerini iyi dinle. Hiç kimsw hoşlanmaz
ve duymak istemez kötü sözler. Öfkelenmek
ancak o an için insanın nefsşni belki tatmin
eder amma hasmın düşüncelerini asla değiştirmez.
******
Listen to what you say. No one does like
and does want to hear bad words. Anger may
satisfy you for a moment but never changes
the opinions of the adversary.

D 083
TENBELDEKİ HASLET
Tenbeldeki haslet kedilerden mi bulaşmış
Mâhî yemek ister tüyün ıslatmadan aslâ.
Bi-cehd inanır kendine bir bahşiş ulaşmış
Mülk toplamak ister bir emek katmadan aslâ.
Mâhî = balık
Bi-cehd = çalışma ve çabalama bilmeyen
Tenbellerdeki alışkanlık kedilerden bulaşmış
olsa gerek, nasıl ki kediler ellerini ıslatmadan
balık havuzlarındaki balıkları yemek isterlerse.
Çalışma ve çabalamanın ne olduğunu bilmeyip
servete konan kimseler de hiç bir emek sarf
etmeden mal varlıklarını arttırmak isterler.
******
The lazy people must have been infected with
the habit of cats. Cats like to eat fish from the
fish pond without wetting their hands.
Similarly there are some people in this world
who did not know what is the struggle in life.
They want to enhance their assets without
working.

D 084
ACAİP
Yaşamaktan çoğalan zevki tahayyül ederiz.
Ne kadar haz dolu anlar.
Ve hayât derdi olan zahma tahammül ederiz.
Ne acâiptir insanlar.
Zahma = zahmete, sıkıntıya
Bir taraftan yaşamaktan aldığımız zevkleri
arttırmak için çok çalışırız ve bundan da zevk
duyarız. Diger taraftan da bu çalışmaları
yaparken epey sıkıntı çeker çok acı anlar
yaşarrız. Bu çektiğimiz sıkıntılara ve acılara
da tahammül etmesini biliriz. Acaip insanlarız
doğrusu.
*****
On the one hand we work hard to increase the
pleasure that we during our lives. On the other
hand, we confront very bitter moments and a
lot of hardship in doing this work. We had to
learn how to endure trouble and suffering.
Aren't we rather strange.

D 085
DİNÇ SAYILIR
Gelecek yıllara dört gözle bakan genç sayılır
Ufukun ba'dine bakmayan şebab geç sayılır
Nice geçmişteki yıllarda kalan pîr var ise
Çalışan pîr yaşı geçmişse de çok dinç sayılır.
Ba'd = ötesi, arkası Şebab = gençlik
Pîr = yaşlı kimsa
Ufuklara bakıp ilerisini görmeyen gençlik
çok şeylere geç kalmış ve eldeki fırsatları
kaçırmış olurlar. Yaşlıların çoğu fiziki
kudretten zayıfladıkları halde çalışanlar,
ilerisi için planlar yaparken ve başkalarına
yardım etmek için çırpınanlar, kendilerini zinde
hissederler, dinç kalırlar ve genç sayılırlar.
****
Those who do not look beyond the horizon are late
and would have missed a lot of opportunities
available to them. If older persons plan for
the future and help others, they feel themselves
fit, and they remained vigorous and are
considered young, although they are weaker
of most physical power.

D 086
BARIŞ YAP
Çok varsa gücün âlemi bir karmakarış yap
Gâyen ödül almaksa rakiplerle yarış yap
Sarhoş dolu meyhanede zevk almak için sen
Nefsinle boğuşsan bile komşunla barış yap.
Eğer gücün varsa dünyayı karıştıracak şeyler
yapabilirsin. Başarılı olmak için rakiplerle
yarış yapabilirsin. Fakat düşman dolu bir
dünyada bir zevk almak için sen nefsinle
boğuşsan bile komşularınla barış yap.

*****

If you are powerful you can mix the world.
You may race with competitors to succeed.
But even though the world is full of enemies
and you are struggling in it. You can enjoy
your life by making peace with your neighbors.

D 087
DÜZELMEZ
Yaşlanmış ağaç yaşken eğilmişse düzelmez
Abdestli iken boş yere kirlenmeğe gelmez
Mü'min kişi ikbâle inanmışsa temamen
Bir cehl-i basit nefse sinirlenmeğe gelmez.
İkbâl = talih, kader
Cehl-i basit = bilgisiz, cahil
İnsan genç yaşta yanlış bir yola düşmüşse
onu doğru yola getirmenin mümkün
değildir. Bu nedenle böyle bir teşebbüse
girişilmesi abes olur. Ayni zamanda bir kişi
saadeti için yaşamını temamen kaderin
akışına bırakmışsa onun kendi bilgisiz ve
şımarık nefsi ile tartışması da abesle iştigal
olur.
****
If young people fall into the wrong way in
the years to bring him to the right path is not
always possible. Therefore it would be futile
to attempt such an attempt. At the same time
an ignorant person has damaged his life for
his happiness will fully, to discuss the fate of
his soul with him is preposterous.

D 088
AYİNEYE BAK
Yaşlanmanın altında cesâretle yürürsün
Âtîtyi düşünmekle merakından ölürsün
Pîr vechini seyreylemek istersen eğer sen
Âyîneye bir kez bile bakmakla görürsün.
Âtî = istikbal
Pîr vech = yaşlı yüz
Âyine = ayna
Gayet iyi korkusuz yaşıyorsun. Fakat
istikbslini düşünmekten de kendini
alamıyorsun. Yaşlandığının emarelerini
görmek istersen eğer, aynaya bak, yetişir.
****
You live fine and fearless. But you do not
help yourself thinking of your future. If you
want to see the signs of aging, look in the
mirror. It is sufficient.

D 089
DOSTUN OLUR
Kesme garip parmağın gün gelir dest’in olur
Kaymağı yersen bu gün yüzdüğün postun olur
Şartları hak gösteren, kem sözün varsa bile
Düşmana çok sövme kim, gün gelir dostun olur.
Dest = el
Başkasının elini kesme ki bir gün gelir senin elin
kesilir. Başkasının hakkını yersen bu gün senin de
hakkını yerler bir gün. Mazeretler bulup düşmanına
kızıp küfür etme ki bir gün gelir onlar senin dostun
olur.
*****
You do not cut the hands of someone else today, a
time may come they cut your hands. Do not skin
anyone else these days, they may skin you one day.
There comes a time when you are angry with your
enemy do not excuses swearing to them, they may
become your friend in the future.

D 090
SERVET
Para ardında koşar bir sürü merdân
Çoğalan pulla sanır kendini şadmân
Ölecek zangine bir faydası olmaz
Para, pul, mülk ecelin geldiği bir an.
Merdân = mert insanlar Şadmân = mes'ut
Kendilerinde mecal ve kuvvet bulan bir sürü
genç insanlar para kazanmak için didişerek
servet teraküm ederler. Bu biriktirdikleri para
ile zengin olan insanlar mes'ut olacaklarını ve
istedikleri her şey yapabileceklerini zannederler.
Fakat hayatlarının sonuna doğru, ecelin geldiği
zaman, ellerindeki bu para, pul ve her türlü
servetin kendilerine bir faydası olamıyacağını
tahmin edemmiyorlar.
******
Most of the young people who work hard to earn
money and make fortune, think this earned money
and accumulated wealth will make them happy.
They think they can do whatever they wants. But
they do not know that towards the end of their lives,
when the departure appointment time arrives, the
money in hand, and their possession can not help
them.

D 091
BİR CEVAP
Kader evlatları insanlar için haz dolu gün var.
Büyüyen gençlere bayram, deliren dosta düğün var.
Arayan kimseye eğlencelerin her türü mevcut
Ama çok neş’eli günlerde dahî bizde hüzün var.
Kaderde insanlar için sıkıntılı günler kadar neş'eli
günler de var. Gelişen gençlere ve delilere her gün
bir bayram olabilir. Bir insan istedikten sonra
iyiliklerle dolu sevinçli günler bulabilir. Fakat
bizim en neş'eli günlerimizde bile bir hüzün vardır.

******
There are sad days as well as happy days for the
people in life. Young people and crazy ones can have
a feast every day. Anyone if he wishes can find joyful
things to do and entertain himself. But it is strange thing
that even in our most happy days we have some sadness.

D 092
TABUT
Genç iken sen yürüdün cenazenin önünde
Büyüyünce yer aldın yanında ve yönünde
Şimdi ise gidersin kâfilenin sonunda
Mefaki artık yerin tâbutun derununda.
Derun = iç
Ey Baki sen gençliğinde cenazelerin öninde
yürürdün. Yaşın ilerledikçe tabutun ya sağında
veya solunda yer almağa başladın. Şimdi bu
yaşlarıa gelinde kafilenin sonunda görünüyorsun.
Bundan sonra Fatin senin yerin tabutun içinde
olacağına benziyor.
****
O Baki, you were walking in the front of the
funeral in youth. With age progresses you
start to take part in on the right or left of the
coffin. Now, at the progressed age, your place
Baki, looks like it would be in side of the coffin.

D 093
HELALLEŞME
Hâkten bana batmadı bir sivri diken
Ekl etti düşen çöpleri berr-i dehen
Seksen sene dü-pâyla basıp çiğnediğim
Toprakla helâlleşmededir şimdi beden.
Hâk= toprak
Ekl etti = yedi, yuttu
Berr-i dehen = yerin ağzı
Dü-pây = iki ayak
Topraktan bana bir zarar gelmedi. Muhtac
olduğumuz zaman bize yardım etti. Attığımğz
bütün çöpleri temizledi. Seksen seedir be bu
toprağı çiğnedim. Artık şimdi toprakla helalleşek
zamanı geldi.
*****
Soil did not hurt me in my life. The land was
very helpful to human kind . It served us when
we needed it. Cleared all rubbish we threw out
every day. Eighty years I have broken the soil,
hurt the soil, stepped on it with my two feet.
I must now come to terms with soil.

D 094
DODTLAR BİLECEK
Hiç kimsenin umrunda değil gelse vefâtın
Mescitte iken sâdece dostlar bilecekler.
Gelmez geri ömründe biten senevâtın
Akranlarının bâzısı ‘Eyvâh’ diyecekler.
Rahmet dileyip kabre gömüldükte memâtın
Evlâd ü iyâl seni hâtıralardan silecekler.
Senevâtın = selelerin
Memât = ölüm
Evlâd ü iyâl = çocuklar ve aile
Kimse bilemez amma yapılan tahminlere göre,
Mescitte son mamazını kılanıp dua edildiktendan
sonra senin gidişin kimsenin umrunda olmayacak.
Bazı dostlar gidişine yazık olmuş diyrcekler.
Ömür boyu yaptıkların hatırlardan silinecek.
Mezara gömüldüklen ve miras paylaşıldıktan
sonra da bütün aile efradı ile çocuklarınla beraber
zamanla seni untacaklar.
****
No one knows but these are the predictions in your
absence. After the last prayer in a mosque most people
may not care about your expiration. Some folks will
say pity to your departure. All of your successes and
failures will be deleted from their minds. After the
burial your children together with all relatives will
share your fortune and forget you in time.

D 095
DÜNYADA KALIR
Yoksula yardım ederken yüreğinden haz yayılır
Fitre zekâtla senin varlığın artar, şan çoğalır
İstiyerek veriyorsan kalil ihsân çok sayılır
Hepsi kefenle gider lîk, şan adın dünyâda kalır.
Kalil = az, küçük
Lîk = lâkin, fakat
Şan adın = şöhretin, unvanın
Yoksullara yardım yaptığın zaman içindeki sevinç
hisleri çoğalır. Fitra ve zakat verdiğindre de dini
vecibeler yanında şanın şöhretin artar. İstiyerek
yaptığın yardım küçük bir mikdar olsa bile alıcı
tarafından bu çok makbule geçer. Yardım yaparsan
şanın şerefin yükselir, fakat yardım yapmaz da
servetini saklarsan eleindeki bütün varlığın kefenle
beraber kaybolur gider.
*****
When you do help the poor your feelings and joy
increase in your heart. Alms also increases the
reputation alongside your religious obligations.
Even if you donate small amount of money this is
much appreciated by the recipient. The donations
increase the honor, but if you keep all of your
assets in hand be sure that all will disappear after
your death.

D 096
ELE BENİ
Kalbur altına düştüm. Sıdk ü hakk ele beni
Gizli kalmadı sırrım, verdi nefs ele beni
Gam keder dolu yetmiş yıldır aşka tutuldum
Olmasın diye vuslat, sürdü baht ele beni.
Sıdk ü hakk = doğruluk ve insâf
Vuslat = kavuşma
Nefsim benim bütün sırlarımı ortaya attı.
Cemiyetimizde gözden düştüğüm halde adil
oluşum ve doğruluğum beni kurtardı. Yetmiş
senedir sıkıntılı bir aşıka düştüm. Sevgiliye
kauşmayayım diye bahtım bemi gurbette
sürgüne gönderdi.
****
My soul revealed all my secrets. My society
discredits me but my honesty and my just
behavior saved me from persecution.
Seventy years I am in love. My luck sent
me to exile to prevent meeting with my
valentine.

D 097
VASİYET
Sağlığımda vermedin bir selâmet
Tıynetinde varsa ger hüsn-i niyyet
Öldüğümde bâri bir tövbe eyle
Rûz-i haşr’de faydasızdır nedâmet.
Hüsn-i niyyet = iyi niyet
Tıynetinde = yaradılışında, mizacında
Rûz-i haşr’de = kıyâmet gününde
Sağlığında eşine bir rahatlık vermedin.
Bari öldüğünde tövbe et ve bir özür dile
şayet senin yaradılışındaki hislerinde bir
nebze iyi bir nokta varsa. Zira nedametin
kiyamet gününde fayda vermez.
****
You did not give comfort to your partner
when he was alive. Now after his death,
repent and apologize if you have a good
spot of feeling in your heart. Because it
does not benefit the (contrite) remorsful
at the Day of Judgment.

D 098
FİTR ZEKAT
Alarak mülkünü arzın, nekes âlemde yaşarsın.
Bölüş emlâkini, âdem yaşatır hem de yaşarsın.
Hasis âlemde sen ancak kısa birkaç sene varsın.
Vererak fitre zekât, hem yaşatır hem de yaşarsın.
Nekes = cimri, pinti, hasis
Âlem = dünyâ, cihân
Âdem = adam, insan
Bu cimri alemde toprağın sana verdiği bütün
ürünlri toplayıp yaşarsın. Topladığın serveti
başkaları ile bölüşürsen, hem sen yaşarsın hem
de başkalarını yaşatırsın. Bu pinti alemde sen
ancak bir müddet yayacaksın. Ver zekatını ki
hem sen yaşarsın hem de başkalarını yaşatırsın.
****
You collect all the products of land of this stingy
world and you make good living. If you share
your collected fortune with others, you can make
living and you let others live too. You are going
live on this land only a limited time. If you give
alms and charity to others you can make others
survive while you are making good living.

D 099
FURKANSIZ
Mesken kirası vermeyen iskânsız olur
Mümkün bile bir tembele imkânsız olur.
Tenhâya gidip kırk seneden fazla kalan
Gurbetçi, cefâ-keş gibi furkânsız olur.
Tenhâ = uzak ıssız yerler
Cefâ-keş = cefa çeken
Furkânsız = iyi kötü, doğru yanlış arasındaki farkı
görmeyen kimse
Mümkün olan bir şeyi bir tembele
yaptıramazsınız. Evinin kirasını
vermeyen kimse bir gün gelir evsiz
kalır. Issız yerlere gidip kırk seneden
fazla kalan bir gurbetçi, sıkınlar çeken
herkes gibi iyiyi kötüyü ayıramıyan
bir kimse olur.
****
You could not make a lazy person do anything.
Anyone who will not pay the rent of the house
that he is living. He is sure will be homeless
one day. Some one who live desolate places
more than forty years looses his mind and
logical thinking. He can not see the differences
any between good and bad any more.

D 100
AZLİNE DEĞSİN
Hayât-ı mahsusenin şevki hür bir insana zâhir
Yeter ki kendi yönünden, efendisin ya da beysin.
Zamânın en yüce devletlerinde öyle güzel bir
Makâm-ı me’muriyet yok ki, nasbı azline değsin..
.
Şevk = keyif, neş’e Zâhir = açık, belli
Makâm = mevki
Nasb = me’murluğa tayin
Azl = işten çıkarılma
Kendi kendilerinin efendisi olan hür insanlara
mahsus hususi yaşantıları çok mühimdir.
Devletin en yüce mevkilerinde istenilen
mertebelere yetişmek çol güzel. Fakat a
zledikleri günün verdiği sıkıntıya, gama,
kedere değmez.
*****
For all independent people , private lives are
very important for them. To reach the desired
supreme position in government is beautiful
and joyful. However, when they face the
consequence, the firing day of grief is not equal
to the joy of appointment days.

D 101
GAFİLİ EDYAN
Feleğin câhili ey gâfil-i edyân
Hoca sen gaybet edip küfre yapıştın.
Kılarak mü’mine kızb ile bühtân
Köyü tüm yağma edip mülkü kapıştın.
Edyân = dinler
Kizb = yalan
Bühtân = iftira
Kendini hoca sayıp her türlü küfür
yaparsın. Yalan söyleyerek iftiralar
atarsın. Halkın elindeki mülkü
gasbedersin. Nedir bu halin senin.
****
As an imposter do it yourself preacher
ignore any kind of blasphemy.
Lie saying you do for slander.
You gasped the property in the
hands of the villagers.
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TOPRAK YAPIDAN
Dünyâya beşer girdi sıcak bir kapıdan
Lâkin çıkacak bir soğuk âhir kapıdan
Son devrede sessizce gelir hâb-ı ecel
İlk hasr olacak taht ona toprak yapıdan.
Âhir = son
Hâb-ı ecel = ölüm uykusu
İnsanlar dünyaya sıcak bir karından her
bebek gibi gelir. Lakin gideceği son kapı
soğuktur. İnsana son günlerinde ölüm
uykusu sessizce gelir. Ona tahsis edilecek
makam topraktan yapılmış bir tahttır.
*****
Human being came to this world through a
warm door. But he will exit eventually
through last cold door. When the sleep of
death approaches him silently, his appropriate
couch will be an earthen-ware bed.
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DERİNE
Şu fâni vücudunda kemik nedir, deri ne?
Kimse değer vermiyor kemiğine derine.
Beş para etmedi dün, beş para etmez yarın,
Gömülünce vücûdun, iki metre derine.
Nedir şu vücudundaki deri ve kemik.
Kimse kiymet vermiyor senin derine
kemiğine. Beş para etmedi dün, daha
da kıymetsiz olacak seni toprağın altına
gömdükleri zaman.
*****
What is the bone and the skin in your body.
Nobody pays any attention to your bone and
skin. They were not valuable yesterday, they
will not worth a penny when they bury you
under the ground tomorrow.
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GALAT
Galatın sâhası dünyâda kesîr yönlü boyuttur
Bilerek yanlışı dercetmenin en zıddı sükûttur
Kizibin kavlini bir kerre dahî eyleme güftâr
Gebe kaldıkça yalan, döl doğurur. Çünkü velûttur.
Galat = yanlış Kesîr = çok
Derc = yaymak Kizb = yalan
Kavl = söz Güftâr = laf, lakırdı
Döl = nesil Velût = verimli
Dünyada yapılan yanlışlardan şikayerler çok
çeşitlidir. Bilerek bir şeyi yanlış yazmaktansa
hiç yazmamak evladır. Yalanı bir kerre de olsa
ağzına alma. Bir yalanı kapamak için daha çok
yalan söylemek zorunda kalırsın. Zira yalan çok
vrimlidir, çabuk çoğalır.
*****
Mistakes occur in so many shapes. There are
complaints about them too. Not writing is
better than knowingly writhing wrong thing.
Even one time do not lie, because, you have
to tell more lies to cover the first lie. Lying
is very productive, multiply quickly.
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DİYECEKSİN
Ferdâ beni dört gözle makâmında mı bekler?
Mahdûr diyeceksin.
Seksen yıla her dün yine bir gün daha ekler.
Makrûr diyeceksin.
Her gün kuru gövdemdeki kalp darbesi tekler.
Mahtûr diyeceksin.
Ferdâ = yarın
Mahdûr = saklı, gizli, belli değil
Makrûr = daha evvel kararlaıtırılmış
Mahtûr = tehlikeli
Saklı istikbal beni dört gözle beklemektedir.
Seksen yıla evvelce kararlanmış yeni bir gün
eklenmektedir. Her gün kalbimin vuruşları
tekliyor. Çok tehlikelidir diyeceksin.
*****
Hidden future awaing for me eagerly.
To my eighty years is adding one more
new day Every day, my heart beats little
faster. It is very dangerous you say.
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GENÇLERİN FERYADI
Ne dediysem, ne düşünsem dediler tıfl-aklıdır
Ne taraftan bakabilsem ebeveynim haklıdır.
Emelim arzularım hep beraber olmak fakat,
Görünüşler, düşünüşler alenen çok farklıdır.
Tıfl = çocuk
Gençliğimde ne dediysem, ne düşündüysem,
bunlar çocuk aklıdır dediler. Biraz yaşlanınca
ana ve babamın haklı olduklarını anladım.
Gençlerle yaşlıların hem fikir olması benim
arzumdur fakat nasıl bakarsanız bakınız hisler
ve düşünceler çok farklıdır.
*****
Whatever I said, whatever I thought they said,
these are product of child mind. When I got a
little old, I found that my mother and father
were right. My justified desire is to see old
and young people should have similar thoughts.
But however I looked at it that I found that
feelings and thoughts are very different.
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YÜRÜRSÜN
Geldin geleli gayr-i munis yolda yürürsün
Şaşkınlık içinde nice yıllar sürünürsün
Geçmiş seneler sonrası bir münzara baksan
Hiç görmediğin vechini karşında görürsün.
Gayr-i münüs = yadırganan
Münzara = ayna
Bu dünyaya geldin geleli yadırgadığın bir yolda
yürümektesin. Nice yıllar böylece şaşkınlıklar
içinde sürünmektesin. Geçmiş senelerin seni
nasıl yıprattığını görrmek istersen bir aynaya
bak. Yüzünü karşında görürsün.
****
You're walking in a strange way since you had
come to this world. So many years you have
been suffering in a daze. If you want to see
your detirorated condition resulted of past
years, just look at the mirror. You will see a
wrinkled face.

D 108
KANIYORSUN
Kovulan şeytana bazan kanıyorsun
Silah imâline bir ribh tanıyorsun
İyi harp var, kötü sulh var sanıyorsun
Bu düşünceyle de sen aldanıyorsun
Ribh = kazanç
Bazan kovulmuş olan şeytana kanıyorsun.
Silah imalınden çok kimseler fayda görüyor,
böylece geçimlerini temin ediyorlar diyorsun.
İyi harp var ve kötü sulh var zannediyorsan,
bu düiüncende sen aldanıysun.
*****
Sometimes you believe in devils. You say
there are so many of them, people obtain
benefits from gun manufacturing. It provides
income for their livelihood. If you think
there are good wars and bad peace, you
are mistaken.
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SU SIKINTISI
Ne susuz kal çok uzaklardaki çölde
Ne boğul kente yakın sığ duru gölde
Dolu yüzlerce pınar her dere'nizde
Görecek bunları göz yok mu ki sizde
Arıyor tatlı su halk tuzlu denizde
Çöllerde susuz kalma. Sığ bir gölde de
boğulma. Memleketin derelerinde tatlı
su veren binlerce pınar var. Göremiyor
musun. İnsanlar denizin tuzlu sularından
bile tatlı su yapmağa çalışıyorlar.
****
Do not dehydrate in a far desert. Neither
drown in a near shallow lake. That there
are thousands of fresh water springs in the
valleys of the country. Can not you see that.
Now people trying to make sweet waters of
the sea water.

D 110
HAYAT- MAMAT
Hayat irsî maraz oldukça bu âlemde bize
Babadan vasl ile geçmekte bebek bünyemize.
Bilinen belli devâ yok bu muzir hastalığa,
Esefâ! Bir de memât dercedilir künyemize.
Maraz = hastalık
Muzir = zararlı
Memât = ölüm

Vasl = ulaşma
Esefâ = eyvah, ne yazık
Dercedilir = yazılır

Bu dünyada hayata tutunma ve kendi
kendimizi koruma hastalığı bize bir miratır.
Doğuşumuzda ana ve babamızdan bize
geçmiştir. Bu hastalığı tedavi edecek bir
ilaç henüz yoktur. Buna bir de ölüm ilave
edilmiştir.
*****
The inate disease in ourselves in life is an
inheritance to us. It is passed to us from our
mother and father in birth. There is not yet a
medicament to treat this disease. İn addition
to that a death has been added.
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HÜRRİYETM
Bir küçük baykuş kadar keskin değildir rü'yetim
Fıtraten mahdut kılınmış yetmiyor zihniyyetim
Menzilimden bahsedilmez, menşe'im ma'lum değil
Üzgünüm. Bir kuş kadar yoktur benim hürriyyetim.
Rü'yet = görme kabiliyeti
Fıtraten = doğuştan
Zihniyyet = anlayış kabiliyeti
Menzil = gideceğim yer
Menşe' = geldiğim yer
Ma'lum = belli
Benim görme kabiliyetim bir küçük baykuşun
görme kabiliyeti kadar bile değildir. Aklımın
erişebileceği sahalar da mahduttur. Kimse benim
gideceğim yerden bahsetmiyor. Geldiğim yer de
belli değildir. Hülasa çok üzgünüm ki benim
bir kuş kadar bile hürriyrtim yoktur.
****
My ability to see is not even the seeing ability of
a small owl. My mind is also limited. Nobody
talks about of my destination. Also where did I
come from is unclear. I am very sorry to say that
in conclusion. I do not even have the freedom
of a bird.

D 112
İHTİYAÇ
Şâyet âşık sevgisinden yoksa şekki
Hiç te sormaz mâşukundan sinni kaçtır.
Yetmişinden sonra Mehmet Bâki der ki
Hem sevilmek hem de sevmek ihtiyaçtır.
Şekk = şüphe
Sinn = yaş
Eğer aşık olan biri sevgisinden şüphesi
yoksa evgilisinin adını bile sormaz.
Yetmiş yaşından sonra Mehmet Bâki
diyor ki hem sevilmek hem de sevmek
bir ihtiyaçtır.
*****
If any lover has no doubt about his love.
He never asks the age of his partner.
Loving and be loved is necesary says
Baki after seventy year of experience.
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İSTANBUL
“İstanbulun evsâfını mümkün mü beyân hiç”
Der miydi Nedim böylece söz kendi şirinde
Hâşâ! Hiç eder miydi kasir vakti ziyan hiç
Şahsen bu güzel hissini Sultân beşirinde.
beyân = açık söyleme
Kasir = kısa
Beşir = müjdeci, iyi haber verici
İstanbulun vasıflarını saymak mümkün değildir.
Şair Nedim İstanbulun güzelliklerini şiirlerinde
çok bahseder. Sultanın huzurunda geçirdiği kısa
vaktini ziyan etmeden duyduğu güzel hislerini
anlatır.
****
The count of qualities of İstanbul is not possible.
The poet Nedim mentions many the beauties of
Istanbul in his poetry. The presence of the Sultan,
without wasting his short time, told all of his
feelings.
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KAİNAT
Dehr-i gaybdan sâye göstermez saat
Neşre hiç kâfî değildir her lugat
İnsiyâkî duygudan bakmak gerek
Görmüyorsan yok değildir kâinat.
Dehr-i gayb = görünmez âlem
Sâye = gölge
İnsiyâkî = iç güdü
Görünmez alemlerden saatler ve aletler
haber vermez. Bazı sözler ne yazmağa
ne de söylemeğe müsaittir. Kainatın
yüceliğini ve haşametini gözlerinle
göremiyorsanız yok değildir. O alemi iç
güdülerinizle ve kalbinizle seyretmeniz
gerekir.
*****
Watches and other instruments do not notice
the invisible realm. Neither is there a suitable
word nor script to describe the glory of the
universe. If you do not see the glory of the
realm with a naked eyes, try to see it with
your instincts and your heart.
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MÜTEKAMİL
Mütekâmil olabilmek bütün insanlara câzib
Fakat etmez mühim işlerde tağayyüratı tasvîb
Değişir fikrini öz şahsına kâr gördüğü yerde
Yapar elbet gereken tebdili farzmış gibi vâcib.
Mütekâmil = mükemmel, olgun
Câzib = çekici
Tağayyüratı = değişmeleri
Tasvîb = uygun bulmak
Tebdili = değişmeyi
Farz = zaruri
Vâcib = yapılması gerekli
Olgunlaşmak bütün insanlara cazip görünür.
Fakat alışkınlıklarını da değiştirmek istemezler.
İnsanlar menfaat gördükleri zaman yaşantılarında
her türlü değişiklikleri yapmayı da ihmal etmezler.
*****
A matured state appears attractive to all people.
But they do not want to change their habits.
When people see a benefit or gain, they do not
neglect to make changes in their living habits.

SİYÂSÎ
(POLİTİCAL)
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SİTEM
Eyvâh güle, bağ-bânına, gülzârına eyvah
Zorluk çıkaran hârına, ağyârına eyvah
Menfâat için nefs ile durûba yanaşmış
Halktan seçilen bünyede serdârına eyvah.
Eyvâh = yazıklar olsun
Bağ-bân = bahçivan (Meclis başlanı)
Hâr = diken (Muhalif Partiler)
Ağyâr = yabancı (Matbuat) Durûb = darbeler
Halkın seçilen vekillere, meclise ve meclis
başkanına yazıklar olsun. Zorluk çıkaran
muhtelif partilere ve bağımsızlara yazıklar
olsun. Kendi menfaatı ve çıkarı için
darbelere göz yummuş bulunalar tatafından
seçilen parti başkanına yazıklar olsun.
*****
Shame to elected representative of the people
and to the council and to the parliament speaker,
shame. Shame to hard managed various parties
and to the independent media, shame. Shame
to those elected party presidents who are turning
their blind eye for their own benefit and interests,
shame to you all for your performances.
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DEHRİN AHVALİ
Bî-fevâid harcanırken zengin emvâli
Negronun yurdunda halkın karnıdır hâli
Âğniya kalbinde hiç mevcut değil vicdan
Böyledir müstevli yaygın dehrin ahvâli.
Bî-fevâid = faydasız
Âğniya = zenginler
Müstevli = sömürgeciler
Bu dünyada sömürgecilerin kalbinde hiç
vicdan yoktur. Bir taraftan faydasız ve
lüzumsuz yerde harcarken servetini
zenginler, Afrika kıtasında halkın çoğu
karnı aç olarak yatağa gider. İşte böyledir
dünyanın ahvali bugün.
******
There is no conscience in the heart of the
colonial world. On the one side useless
and unnecessary spending occur in all
rich countries, on the other side goes to
bed hungry the most people in the Africa.
Here is one such world affairs today.
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SİYASET
Deniz, eşhâsı boğar sonra atarmış
Görünür bizde siyâset şebih-ül-bahr.
Bu kadar doğru sözün maksadı varmış
Siyaset şahsı rezil, sonra eder kahr.
Eşhâs = şahısları
Şebih-ül-bahr = denize benzer
Kahr = mahvetme, helâketme
Denizlerde yüzme bilmeyen insanlar boğulur
sonra param parça olurmuş, Bu kadar doğru
sözün elbette bir maksadı var derler Siyaseti
de okyanoslara benzetirler, içine düşenleri
sevindirir gibi görünürse de sonunda onları
millete rezil rüsva ettikten sonra teker teker
mahveder.
*****
The seas first drown people who can not
swim and eventually destroy them. So,
politics is also liken to oceans, they take
some happy individuals show them very
good time and destroy them after they
have been devastated.
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NE KALIR
Yetim etfâl telefinden gocunur nâs
Ana ağlar, baba yıllarca tutar yas
Savaşın sonrası örnek gerekirse
Kalır insanlığa hüzn ölse de eşhâs.
Etfâl = çocuklar
Eşhâs = şahıslar

Nâs = insanlar, halk

Harpler sonrası şehitlerin bıraktığı yetim ve
yoksullar için bütün insanlar rahatsız olurlar.
Bu sebeplerle analar ağlamakta, babalar yıllarca
yas tutmaktadır. Savaşlarda yıkılan binaların
yanında asker, sivil, kadın, çocuk, genç, ihtiyar
insanların ölmesine karşılık olarak beşeriyetin
elinde ders alınacak hüzün ve kederden başka
ne kalır.
****
All people are uncomfortable for the poor orphans
left by the wars. For years and years mothers are
crying fathers are mourning. Many soldiers,
civilians, women, children, young people, old
people died besides the buildings that were
destroyed in the war. What is left in the hands
of mankind other than sorrow and grief.
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ERVAH
Kim uyandırdı şehit ruhları dün Bosnada? Eyvah!
Ne bilen var ne de ben söyleyebildim. Bilir Allah.
Ki eğer Bosnalı kardeşleri görmekse kaderde
Uyanır yardım için toprağa düşmüş yatan ervah.
Ervah = ruhlar
Eyvah, dün Bosnada mezarlıkta yatan şehitleri kim
rahatsız ett. Allah bilir ki bunu ne ben söyleyebildim
ne de başkalaru bilir. Eğer kaderde Bosnalı kardeşlere
yardım lazımsa toprakta yatan bütün ruhlar yardıma
koşar.
****
Alas, who disturbed Bosnian martyrs lying on the
cemetery in Bosnia, yesterday. God knows that
neither I could say nor others know. The entire
spirits will rise from their graves, if the Bosnian
brothers need help.
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SULH-SUKUN
Sulh ve sükûn günler ister şeb ve rûz ahvâlımız
Hak nizâm olmazsa şayet zorlaşır a'mâlımız
Milletin derdiyle meşgul devletin yetmezliği
İllegal yollar yüzünden mahv olur hoş hâlimiz.
Şeb ve rûz = gece ve gündüz
A'mâlımız = işlerimiz, yaptıklarımız
Etrafımızdaki bütün komşu milletler gece gündüz
devamlı bir şekilde sulh ve sükun içinde yaşamak
isterler. Sulh işinde dürüst bir nizama kavuşamıyan
bu memleketlerde işler zorlaşır ve sıkıntılar çıkarmağa başlar.
Halka yardım işleriyle vazifeli devletlerin
içindeki yolsuzluklar ve yetersizlikler vatandaşları
gayrı kanuni işlerle uğraşmağa başlatır ki bu da bizim
hoşnutsuzluklarımızın ve huzursuzluklarımızın
membaını teşkil eder.
*****
Neighboring nations all around us continuously
want to live in peace and tranquility. At times
difficult polices in these countries occur. At that
time they panic and try to remove these difficulties.
When state can not cope with difficulties discontent
citizens are forced to deal with informal and illegal
activities. Then everything in that country
deteriorates, economic activities comes to stop,
and public become discontent.
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KORKUTMA BENİ
Zâhidim, ukbâda ateş var diye korkutma beni
Gaflet ile aşka düşen kimseye sormaz nedeni
Firkat-i yâr yaktı yakar kalbimi yıllar beridir
Yaktı fakat yapmadı kül bendeki bomboş bedeni
Zâhid = Sofu
Firkat = ayrılık

Ukbâ = öbür dünya

Hocam, Cehennemde ateş var diye korkutme
beni. Benim gibi aşka düşenler böyle şeyleri
umursamaz bile. Gurbet benim sevgili hasreti
ile dolu kalbimi yakıyor fakat hala boşlukta
olan bedenimi kül
edemedi.
****
Sir, you should not scare me with burning hell
fire . People like me who are in love even do not
care about such things. Homesickness now is
burning my heart filled with my beloved
sweetheart, but this burning fire was not able to
make my body completely ashes yet.
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YALAN SÖYLERİZ
Seçmenden ateş püsküren elfâz yeriz
Mecliste de tiz sövgülü sözler galiz
Biz bunlara rağmen vekil olmak için
Halktan çekinip halka yalan söyleriz.
Elfâz = laflar
Tiz = çabuk acele
Galiz = kötü, terbiye dışı
Seçim günleri seçmenlerden her türlü
tenkidleri dinleriz. Mecliste kavgalı
sövmelere de tahammül ederiz.
Bütün bunlara rağmen tekrar seçilebilmek
için seçmene her türlü yalalları söyleriz.
******
We listen to all kinds criticizm from voters on
election days. We tolerate the swearing
and slang words at the General Assembly
in the meetings. Despite all these mishaps
for to be re-elected, we tell electors all
kinds of lies.
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FARKLILIKLAR
Dünyâdaki zenginlerin ebtân-ı kebir tok
Bir yanda da açlıktan ölen yavru çocuk çok
Mürr farkları artık beşerriyet görüyorsa
Bir sonraki yüzyıl bu eşitsizliğe yer yok.
Ebtân-ı kebir = büyük karın
Mürr = acı
Dünyanın ilerlemiş memleketlereki karnı tok
zenginlerin israfları çok olmakla beraber her
gece karınları tok yatıyorlar, diğer bölgelerde
milyonlarca çıplak ve sefil çocukların açlıktan
öldükleri de gözler önünde. Şayet bu büyüyen
acı farkları insanlık alemi görürorsa bu olagelmekte
olan eşitsizlik durum gelecek yüzyılda devam
etmesinin önlenmesi gerekmektedir.
*****
The world's advanced people have too much
wasted food. The rich people go to bed their bellies
full every night. But in the other regions of the
world children die of starvation. Millions are dieing
hungry, naked and destitute. All analyses show
us that this growing bitter differences of human race.
If situation not attended today, this unfortunate life
will continue into the next century.
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GÖRÜRÜM 2
Ekilen her tohumun çıktığı bostan görürüm.
Gelecek günde çiçek, meyve, güzel gül verecek.
Batı Lübnanda yıkılmış harabistan görürüm.
Gömülen bunca çocuklar ne zaman gün görecek?
(Lübnanda yapılan katlıam hakkında.)
Harabistan = yıkık şehir
Her tohum gördüklerime göre zamanla yeşererek
gelişir çiçek açar meyve verir. Lübnanda harabeler
görürüm. Binlerce çocuk ölür. Kalan yavrular aceba
ne zaman gün görecek hayatlarını normal bir çocuk
olarak yaşayacaklar.
****
Each seed based on my view gives blossom, then
blooms fruit develops. I saw the ruins of Lebanon.
Thousands of children died. When the remaining
kids develop to see the daylight, they will
live their normal, lives like human beeings.
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KÖYÜMÜN MUHTARI
Köyümün muhtarı, yok zerre kadar ârı, uzundur bir eli.
Okumuş bir sene Almanyada, olmuş sıradan bir De Pe’li.
Onu biz seçtik aday dört sene evvel, bilirim. Belki de o,
Koca bir bankada hortumcu müdürdür veya milletvekili.
D.P.'li = Demokrat Partili
Hırsız köy muhtarımızın haysiyeti yoktur. Almanyada
bir sene kalmış, orada okumuş memlekete geldiğinde
Demokrat Partiye yazılmış. Biz onu dört sene evvel
meclise aday gösterdik. Şimdi o belki büyük bir
bankada hortumcu müdürdür veya hala millet vekilidir.
*****
Our village headmen is a thief. He has no dignity.
He had stayed in Germany for a year. He joined the
Democratic Party. We nominated him to parliament
four years ago. Now maybe he is a director in a
large bank or he is still a deputy.
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SÜLEYMANLAR
Ünlü Peygamber Süleyman din ve ahlak getirdi
Osmanoğlundan Süleyman hayli kanun yetirdi
İltimaslar yaptı, servet kaptı, rüşvet verirken
Başkanım cumhur Süleyman mülk-ü devlet bitirdi
Tarihte Süleyman adında şahsiyetler çoktur.
Bunlardan Peygamber Hazreti Süleyman din ve
ahlak üzerinde kurallar getirdi. Osmanlı
İmparatorluğunda Padişah Süleyman Han,
kanunları çok iyi tatbik ederek hüküm sürdü.
Son zamanlardaki Cumhur Reisi seçilen Süleyman
zamanında ise iltimaslar yapıldı rüşvet yendi ve
bankaları soyanlar tarafından devletin hazinesini
boşaltıldı.
******
There are many personalities named Süleyman in
history. The Prophet Süleyman brought rules on
religion and morality. The Sultan Süleyman Han
in the Ottoman Empire ruled by applying the law
very well. The elected Chairman Süleyman's time
were evacuated banks, bribes and favors.
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UTANMAZ MI ACEP
Çok üzer milleti onlar ki bozar meclisi hep
Kamu ahlâkına uymaz kişi noksansa edep.
Kızarak sövdüğü hasm partili meb'us bile olsa
Barışın geldiği günler hiç utanmaz mı acep.
Hasm = düşman, karşı

Meb'us = millet vekili

Büyük Millet Meclisinde kavgalar çıkararak boş
vakit geçirenler milleti çok üzüyor. Kamu ahlakını
uymayan üyelerin durumu edebten uzak olduğu
meydanda. Sinirlenerek arkadaşları hakkında
müstehcen sözler sarfeeden mebuslar sulh ve sükun
geldiği zaman utanmayacaklar mı aceba.
*****
They had fight in the Grand National Assembly.
This was very upsetting to public. The people do
not like depuities who stay away from good
manners and morality. There were deputies who
used obscene words about other members during
meetings. I wonder, if these magistrates will be
ashamed or not when it comes the tranquility.
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ARABIN
Arabın mevsimi kış başlamadan bitti
Mubarek sonrası Gaddâfi de zor gitti
Esadın leşkeri insanlara kıydıysa
Beşar devlet başı idam bile hakketti.
Leşker = ordu
Arabın mevsimi = Arab baharı
Arapların baharı kış gelmeden tükendi bitti.
Mısırlı Mübarekten sonra Gaddafi sıkıntılarla
gitti. Beşar Easadın askerleri halkını insafsizca
katlediyorsa insanlık suçu olarak idamı bile
hakkesiyor Beşar.
******
Arab spring has run out before winter came.
Soon after Egyptian Mubarak Libya's Gaddafi
died. Bashar Esad soldiers relentlessly
slaughtered his own people, then he should be
executed for crime against humanity.
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TİCARET
Beyninde hep milletlerin minhas ticârettir gider
Zenginle yoksullar bu gün eslâh alır esrâr satar
Mağriple meşrık birleşir bir gizli sohbettir gider
Garp müptelâdan mevt olur fakir şark mecruh yatar.
Beyninde = arasında
Eslah = silahlar
Mevt olur = ölür

Minhas = uğursuz
Mübtela = tutkun
Mecruh = yaralı

Batıdaki zenginlerle doğudaki siyasi kimseler arasında
anlaşmazlıklar devam ettiği halde bir misak-ı ticaret
imzalamaları aşikar. Batılılar doğudakilerden esrar
alırken doğudaki tacirler de onlardan silah temin ederler.
Bu anlaşmanın neticesinde batılılar alışkan oldukları
esrarlarla hastalanırlar ve ölürler. Doğudaki yoksul
insanlar da yaralanarak dünyadan göçerler.
*****
There is an unsigned trade agreement between poor
East and rich Western dwellers while their political
dispute continue. While Easterners supply drugs to
West, Westeners assure them weapons. Westerners
get sick as a result of using drugs and die. Eastern
people kill each other with weapons and migrate from
this world.
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KUYU
Kavgâ kuşu zenginleri iç harbi severler
Var bunlara yardımcı olan hayli münevver
Bunlar silah îmâlle satıştan kazanırken
Kazdıkları terrör dolu âbâra düşerler.
Âbâr = kuyular
Kavga etmek isteyen bir zümre dahili harpleri
dört gözle beklerler. Bu kimselere hariçten
yardım eden bilginler de çoktur. Zira bunlar
silah imalinden ve satışından para kazanırlar.
Fakat kazdıkları terrör dolu kuyulara bazan
da kendileri düşüp mahvolurlar.
******
There are some organizations who look forward
to internal wars. These groups receive help from
many scientists and experts. Because they all make
money from the manufacture and sale of weapons
to terrors. But these people sometimes fall into the
terror filled wells and destroy themselves.
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ÖLÜVERSİN
Batının bilgini bir gün gülüversin dediler
Doğu, mezhepleri her-gâh bölüversin dediler
Batı âlemde kibar zâdelerin lafzına bak
Ne çıkar şarktaki insan ölüversin dediler
Hher-gâh = her yerde
Kibar zâde = okumuşlar, aydınlar
Lafz = söz
Bir gün gelip te batının bilimli kimseleri artık
gülebilsin dediler. Kendi menfaatlarını
korumak maksadıyle doğudaki İslam dünyası
milletleri mezheplere ayrılarak parça parça
bölge bölge bölünüp düşman gibi birbirini
öldürsün dediler ve hiç umursamadılar.
******
Some scientists and elite of the west decided to
benefit from fighting. To protect their own
interests with the intention of separating and
dividing eastern part of the Islamic world. They
watched the local people to kill each other and
did not care.
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NERDE ÖZGÜRLÜK
Bal verirken halka zümbûr iğnesi var kuyruğunda
Hakimiyyet diktatör bir padişahın buyruğunda
Nerde özgür bir cemiyet, nerde devlet, nerde hukuk
Toplanırken milli kudret leşkerin bir başbuğunda.
Zümbûr = arı

Leşker = asker, ordu

Bal verirken halka arılar iğnelerini saklarlar.
Kuvvetli diktatör krallar ve zengin sultanlar bir
taraftan halka yardım etmek isterken diğer taraftan
insanların hak ve hürrüytlerini kısıklamaktadırlar.
Bütün kudret ve kuvvet askeri bir juntanın elinde
olursa nerde özgür bir cemiyet, nerde adalet ve
hürriyet, nerde seçilmiş mümessiller duruyor.
*****
Honey bees have needles in their tails.
On one hand strong rich sultans, kings and dictators
are trying to help their subjects, on the other hand
they take away person's civil rights and peoples
freedom. If all the power and force are in the hands
of a military junta, where is a free society, where is
Justice and freedom, where are the elected representatives.
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HÜKÜMET
İyi niyyetli hükûmet dü-cenahın gerecek
Pulu senden çok alırken sana az gönderecek
Nana muhtac görünen hürreye versen de yemek
Kedi kendinde olan bed-güherinden verecek.
Dü-cenah = iki kanat
Hürre = kedi

Bed-güher = kötü huy

İyi bir hükumet halkını korumak için kanatlarını
gerer. Devlet hazinesine topladıkları parayı senden
alırken ancak bir kısmını sana verecek ve halkın
hizmetine harcayacak. Devletler gibi ekmeğe muhtac
bir kediye yemek versen de kedi kendi kötü
huyundan vaz geçmeyecek.
*****
Good government promises to protect you.
Collects the maximum taxes and aids you
with the minimum. Similarly if you feed the
hungry miserable cat, she will return the favor
with her selfish temperament.
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KILIÇ
Hükemâ devlet-i âl günleri âbâd olasın
Hüküm etmek sana bir farz ise hemdâd olasın
Mütehakkim dili keskince Kılıç'sın bilinir (1)
Ama vâcib mi ki ma'sumlara cellâd olasın.
(1) Anayasa başhakimi Kılıç'a
Hükemâ = hâkimler, bilginler
Devlet-i âl = yüksek mevki Âbâd = şen, mes'ut
Hemdâd = adaletli, doğru, âdil
Mütehakkim = kuvvetli Vâcib = yapılması gerekli
Gönül isterdi ki, ey baş hakim, devletin yüksek
mevki'inde iken mesut ve hatiyar olasın. Kendine
farz olsun vazifelerinde hüküm verirken de adil
olasın. Hakimlikte karar verirken kullandığın
dilinin keskin olduğu bilinir, fakat sana vacib
midir ki memleket işlerinde masum kimelerin
bonynunu Kılıç'la kesesin.
*****
O, chief judge of the state, while you are in a
high positions we wish for your contentment
and happiness. When you are making a judgement,
the language you use is known to be sharp. But
you should not cut off the head of innocent
people with sword, (Kılıç) while making a
national decision.
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GAZZEDE
Harp sonunda köyde canlı kalmadı
Eski hânemizde, boş bizim kiler
Tıfl, kadın bu harpte eylem almadı
Şimdi Gazzemizde habs bizimkiler
Kiler = erzak odası Tıfl = küçük çocuk
Habs = hapis
Habs = hapis
Fılıstinde harp sonunda, Gazze muhasarada
kaldı. Evimizde eşya, mutfağımızda yiyecek
kalmadı. Çocuklar ve kadınlar bu harpte
eylem yapmadılar fakat hapse atıldılar.
Şimdi açık bir hapishanede yaşıyor bizimkiler.
****
At the end of the war in Palestine, Gaza
stayed in siege. Our home is empty, no
food left in our kitchen. Children and
women have to act in this war but they
were imprisoned. Our relatives now live
in an open prison.

D 142
GÖNDERİYOR
Yeni dünyâda yahûd dış siyaset dönderiyor
Koca bir devleti Texastaki genç önderiyor.
Çocuk öldürmeğe Bağdatla Kudüs cephesine
Gavurun leşkerini York’lu çıfıt gönderiyor.
Leşker = asker
York’lu = New York’lu
Çıfıt = yahûdi
Yeni dünyada yahudiler dış politikayı idare
ediyor. Teksaslı bir genç dünyanın en önde
olan bir devletin başındadır. Ne yazık ki
Bağdatta ve Kuduste çocukları öldüren
New Yorklu yahudilerdir.
*****
In this new world the foreign politics are
conducted by Jews. Young person from
Texas runs the great government. Hebrew
soldiers from New York are killing children
in Baghdad and Jerusalem.

TÂLÎMÎ
(ÖĞRETİCİ)
(EDUCATIONAL)
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BİLGİ
Bilmediğin bilmiyorsan, sakın gelme bu yana.
Bildiğin bilmeyen cahil, uykusundan uyana.
Biliyorsan bilmediğin, öğretirim ben sana
Bildiğini bilen ârif, gel önder ol sen bana.
Ârif = irfan sahibi
Cahil = okumamış, bilgisiz
Sen cehaletini bilmiyorsan sakın yaklaşma bana.
Şayet aranızda bildiğini bilmiyen ve kullanamıyan
varsa uykusundan uyansın artık. Eğer bazı şeyleri
bilmiyorsanız ben size yardımcı olayım. Fakat
bildiğini biliyor ve iyi kullanabiliyorsan gel
bana önder ol.
*******
If you did not know your ignorance please do not
come near me. Those who do not know their
powerful knowledge and are not using it properly
should wake up from their sleep. Perhaps I'll help
you if you do not know somethings. But if you have
some knowledge to give, come and be a teacher to me.
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UYUR
Fâili yoksa eğer, ulûmun şahanesi
Labaratuvarlarda temiz bir kapta uyur
Tatbikatta değilse, kânunun bir maddesi
Avukathanelerde pak bir kitapta uyur
Ulûm = ilimler
Eğer yeni keşifler ve ileri gelen ilimler insanların
faydalanması için tatbikata geçirilmiyorsa
laboratuvarlarda uyuyor demekir. Ayni mantıkla
ihtiyaçları gidermek için Büyük Millet Meclisi
tarafından yapılan kanun ve nizamnameler
güncel hayatta kullanılmıyorsa onlar da
avukatların kütüphanelerinde uymaktadırlar.
*****
If the new discoveries and leading science are
not applied for the benefit of the people, they
are considerd in deep sleep. In the same way.
If the laws and regulations made by Parliament
are not being used for the benefit of the public,
they also are sleeping. They are kept only in the
librarys of lawyers.
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ÖĞREN
Eğlenmek için yârını ağyarını öğren
Çindeysede, lûtf ilmini irfânını öğren
Mahşerdeki menzilde hesap vermeden önce
Dünyâda iken diynini iymânını öğren
Mahşer = toplantı günü
Menzil = varılacak yer
Yaşadığın müddetçe dostunu düşmanını öğren.
Çinde olsa bile ilmi üğren n faydalarını gör.
Toprak altındaki mezarda hesap vermeden
evvel Dünyada iken dinini imanını öğren.
*****
Study your enemy and your friend as long
as you live. Learn, even though in China, the
benefits of the science. Before you give account
of your deeds to dead angels in a grave, learn
your faith and your religion while you are alive.
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ARZUM
Hecenin veznine çoktan yetiştim
Aruzun zevkini seçmektir arzum.
Edebî bilgime yoktan yetiştim
Bu sefer kendmi geçmektir arzum.
Hece vezni ile şiir yazmayı ben genç
yaşta öğrendim. Bütün arzum aruz veznini
kullanmaktı. Eski edebiyatımızdaki
san'atları ve usulleri öğrenerek bilgimi
arttırmak arzusu ile kendimi yetiştirdim.
Şimdi kendi kendimle rekabet etmektir
emelim.
*****
I learned syllabic writing poetry at a young
age. I had a desire to learn the aruz method.
With the desire to increase my knowledge by
learning artistic works and procedures in our
old literature, I raised myself. Now it is my
desire to compete with myself to learn more.
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OKU OĞLUM
Oku oğlum. Oku yaz. Her şeyi bilmen gerekir
Ne kadar zor sorular sorsa da Münkir ve Nekir
Acaip dünyadasın. Başkası tutmaz kolunu
Okumazsan kölelik mesleği bekler yolunu.
Evladım, oku ve mümkün olduğu kadar çok şeyler
öğtenmeğe bak. Meleklerin sordukları sualleri
bilmen gerekir. Öyle bir acaip dünyadasın ki
kendinden başka kimse sana yardım etmez.
Cahil kalırsan başkalarına hizmetçi olmak
mecburiyetinde kalırsın.
*****
O my son, read and learn as much as possible.
You should know all the answers that angels
would ask. This is a strange world no one else
will help you but yourself. If you remain ignorant
you will be obligated to be slave to others.
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SİMGE
Güncelleme san'atları bilmez ki müritler
Mazmunlara yer vermedi eş'ar-ı ceditler
Bir maksadı az lafz ile kavl etmeyen eşhas
Billah yazamaz nükteli berceste beyitler.
Mürit = çırak, çömez
Kavl = söylemek
Mazmun = nükteli zarif söz
Eş'ar-ı cedidler = yeni şiirler
Edebi san'atları öğrenmeğe çalışan yeni şairler eskiyi güncel
türkçeye çevirmekte zorluk çekiyorlar. Eskilerin mazmun
dedikleri simgelere şiirlerde fazla yer vermiyor ve iyi
kullanamıyorlar. Bu nedenle şairler bir maksadı az sözlerle latif
bir şekilde ifade etme san'atını kullanarak berceste beyitler
yazmakta da güçlik çekmektedirler.
*****
New poets are having difficulty learning literary artistic words
as used in old Turkish. Their poetry does not have much space
for old meaningful words. Therefore the new writers can not
express any new idea with witty concise clean words.
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VEZİNSİZ
Şu vezinsiz yazılan bâzı şiirler
Cem’ edersen bir aruz beytini tutmaz.
Kimi zevksiz dizeler zihni zehirler
O kadar kirli ki pür-pâk su arıtmaz.
Cem’ = toplam
Serbest vezinle yazılan bazı şiirlerin toplamı,
aruzla yazılan bir vezinli, kafiyeli berceste beyte
bile eşit olamaz. Hele bazıları müstehcen
kelimelerle kirli şeyler yazıyorlar ki en temiz
sular bile onları arıtmağa kafi gelmez.
****
The sum of the written free rhyme poems,
are not equal to one of the rhythmic and
meaningful old poem. Especially some of
them contain obscene words expressing dirty
things, even a cleanest water does not suffice
to bring it into treatment.
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BİR UYARI
Güfte, teşbih, Hüsn-i ta’bir, bikr-i mazmûn, saire
Edebiyyat kültüründen resmeder bir daire.
Böyle san’atlar hazırlar nâzımını teşhire
Başka şâirler belirler nâm-ı şair, şaire. (1)
(1) Kendini şair diye tanıtan bir talebeme

Güfte = söyleyiş Hüsn-i ta’bir = güzel ifade
Bikr-i mazmûn = ilk defa söylenmiş nükteli söz
Nâzım = manzume yazan
Teşhir = halka duyurma,
Belirleme = kesin olarak kararlaştırırlar
Nâm-ı şair = şairlik umvanı
Divan edebiyatında ifade,teşbih, ve ilk defa
söylenmiş sözler çok mühimdir. Bunları
bilmeden ve eserlerinde göstermeden kendini
şair diye tanıtma makbul sayılmaz. İnsana şair
unvanını kendisi değil başkaları verir.
*****
In the old Turkish literature, similes, and
original words used for the first time is very
important. A person without knowing the
technique of writing, and without showing his
credtıals does not introduce himself as a poet.
The title of poet is given to a person by others.
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VEZN-İ ARUZ
Sönmez seher-i haşre kadar şi’r-i kadîm
Bir meş’aledir devredilir elden ele. (1)
Tut kandili sen, sarfederek cehd-i selîm
Her vezn-i aruz şi’ri kalır lem-yezele. (2)
Seher-i haşr = kiyamet sabahı
Şi'r-i kadim = eski usul şiir
Cehd-i selim = salim çabalama
Lem-yezel = baki kalacak gün.
(1) Yahyâ Kemâl Beyatlı'nın bir beyti - 5 Aðustos 1942
(2) Mehmet Fatin Baki'nin eklemesi - 5 Aðustos 2006

Eski usulde yazılan şiirler öyle sönmeyen
bir meşaledir ki elden ele lerle geçecek.
Sen bu kandili sağlam turarar iyi kullanırsan
aruz vezni ile yazılan şiirler dünyanın sonuna
kadar kalır.
******
Old-fashioned poetry is written to the mind as
a torch. It will pass from hand to hand and
heart to heart in progress. This candle is solid
poems. If verses are written properly they stay
until the end of the world.
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OĞLUMA
Akranların ergeç baş ederler seni Dâvut
Mâzîdeki önderleri ders/örnek alırsan
Lâkin göremezsin büyüyen gölgeni Dâvut
Bir başkasının gölgesi altında kalırsan.
Akran = ayni yaşta olan
Oğlum Davut, tarihteki deslerden ibret alırsan
meslekdaşların seni er geç başkan seçerler.
Fakat böbürlenerek kendi noksanlarını
göremezsen başkaları seni emirleri altına
alırlar.
*****
My son David, if you take a lesson from
history, sooner or later your assocıates will
elect you their president. But you go bragging
about yourself and not self-critisize, then others
will take advantage of you and use you.
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MA'NA
Yeni bir gâye ve ma’nâlı fikir yoksa beyâna
Sorarım var mı beyaz defteri kirletmete ma’na.
Yazılan nüktede mazmunlu zikir yoksa beyâna
Yok olur neşre lüzüm, şi’ri beyân etmede ma’na.
Beyan = söylemek
Mazmun = kavram, san’atlı ince söz
Neşr = yayınlamak
Söyleyeceğin manalı ve mühim bir şey yoksa
beyaz kağıtları kirletmenin manası var mı diye
sorarım. Yazdıklarında yeni bir buluş ve nükteli
bir cümle yoksa eserini neşretmeğe lüzum da
yoktur.
*****
If you have nothing important or meaningful to
say, why pollute white papers I ask. If your
writings are not a new invention or a witty
phrase, there is no need to publish them.
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TUT DİLİNİ
Vermiş sana Hakk çifte kulak tek deheni
Mecliste dü kez dinle fakat tut dilini
Bomboş yere gayretle konuşmak yerine
Susmak gerekir duymak için söyleyeni.
Dehen = ağız
Dü kez = iki kerre
İnsanların her taraftan gelebilecek sözleri
dikkatle dinleyebileleri ve bildiklerini tek
dille söyleyebilmeleri için Allah onlara iki
kulak ve bir dil vermiştir. Herhangi bir
toplantıda kalabalık sözlerle devamlı bir
şekilde konuşmak yerine bilgilerini
arttırabilmek için başkalarının konuşmalarını
dinlemek gerekmez mi sana.
*****
God gave people two ears and one mouth,
in order to to listen twice and talk one time.
If you want to increase your knowledge in
any meeting instead of talking you need to
listen to what other people are saying.
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MÜTEŞAİR
Onlar ki karanlıkta kalıp şi're tebâri
Nim kafiye dizdikleri serbet yazı câri
Mevzu' dağınık kıtâda mânâ bile yokken
Vezn-yoksunu lafz deftere dercolmasa bâri
Tebâri = yüz çeviren
Câri = yürürlükte olan

Nim = yarım
Derc = yayınlama

Bazı insanların şiire karşı hassasiyet
göstermedikleri gibi, yazdıkları yarım
kafiyeli serbest dizilerle sözde şiir yazmağa
devam etmektedirler. Bu ölçüsüz yazıların
umumiyyetle mevzuları dağınık umuru
adiyedendirler. Hatta bazılarında mustehcel
kelimeler olmakla beraber çoğu hallerde
manaları bile yoktur.
*****
Some people, as they show no sensitivity to
poetry rhythm they continue to write so-called
poetry. In general they do not even care about
common sense, in most cases the writings are
meaningless and sometime only slang.
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BERCESTE 2
Dişi kısrakla himar zenbi katırlarda kalır
Şair ebyâtı ve eş'ârı satırlarda kalır.
Şüerâ ekseriyâ hâfızadan çıksa bile
Sözü denk ölçülü berceste hatırlarda kalır.
Kısrak = at
Himar = erkek eşek
Zenb = kabahat, güç, günah
Ebyât = beyitler
Eş'âr = şiirler
Şüerâ = şairler
Berceste = latif, kısa ve manalı
Kısrakla merkebin günahını katırlar yüklenirler.
Şairlerin yazdıkları neşredilirse kitaplarda kalır.
Umumiyetle şairlerin isimleri hatırda kalmaz.
Fakat yazdıkları güzel ve veciz mısralar daima
söylenir ve hatırlarda kalır.
****
The poems of poets if published, they will
remain in the books. In general the people
may not remember the name of poets,
but their nice and meaningful verses remain
in the mind.

D 165
MEZAR TAŞI
Ahmet son senelerde epeyce genç eğitti
Mektep yapmak için yedi yıl beş ay seğirtti
Her mahluk gibi vakti tükendi ömrü bitti
Hasret vardı içinde çabuk gömüldü gitti
Mahluk = yaratık
Ahmet son senelerde epeyce genç eğitti.
Bir okul açabilmek için alakalı kimselerle
yedi aydan fazla zaman harcadı. Dünyadaki
her mahluk gibi onun da vakti geldi ve bu
dünyadan göçtü. Hasretini gideremeden
çabucak gömüldü, gitti.
****
Ahmet in recent years has taught so many
young students. He spent more than seven
years working with authorities to obtain
permit to open a school. Like every creature
in the world when his time came he died
without seeing his country. He was
quickly buried.
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NE GEREK
Ömürün bitmesi beklendiği anda
Okumuştan görülen câh ile kiymet
Ne gerek. vezni bozulmuş bu cihanda
Veremezsek gelişen câhile kiymet
Câh = itibâr
Vezni = kiymet ölçüsü, terazisi
Gelişen câhil = tecrübesiz genç kimse
Karma karışık olan bu cihanda gelişen
çocuklara kıymet veremmiyorsak,
ömrünün sonuna gelmiş ülemaya
itibar ve kıymet vermeğe ne lüzum var.
*****
We are not helping and giving value to
developing children in this mixed up universe.
But we are giving too much value and
reputation to famous people at the end of
their lives. Is it right, we are making.

D 167
HÜRRÜYET İLE
Hakk verdi hayât insana hürrüyyet ile
Serbest yaşasınlar diye has niyyet ile
Bir gün gidecek merkadi tehîr eden ins,
Elbete bilir mevtini katîyyet ile.
Merkad = mezar
İns = insan
Mevt = ölüm
Allah insanlara hürriyetleri ile serbest yaşama
hakkı ihsan eyledi. Zevk ve eğlence içinde
yaşayan insanlar son günleinin mutlaka
geleceğini bilmelerine rağmen tehir ediyorlar
akıllarına bile getirmiyorlar.
*****
God is bestowed to human the right to live with
freedom. Despite the people living in the
pleasure and knowing their last day will come
in the future. They delay and ignore it, even
they do not bring to mind.

D 168
SAĞ ÇIKMADI
‘Kısmetimdir dehre geldim, zorla gitmem ben’ deme
Âşikardır, kimse dünyâ âleminden bıkmadı.
Fayda vermez çok direnmek sâbir ol sen, gam yeme
Kimse dünyâ hanesinden sağ ve sâlim çıkmadı.
Dehr = dünya
Sabir = sabırlı

Aşikar = açık

Şu kadarı bellidir ki bu dünyaya gelenler
yaşantılarından bıkmıyor. Sen de, 'Bahtımın
gereği yüzünden bu dünyaya geldim. Ben
bir kuvvet gücüyle buradan kolay kolay
ayrılmam' deme. Hiç merak etme ve üzülme
biraz sabret göreceksin. Kimse bu dünyadan
sağ ve salim çıkmadı.
******
So far it is obvious that no one is tired of life
coming into this world. Don't say 'I came
into this world because of my luck. With a
force of power. I won't leave here easily.'
You'll see a little patience. Nobody came out
alive from this world.

D 169
BAŞLA
Yeddinde olan sulhu çalap halka bağışla
Cumhûra sükûnet getirilmez ki savaşla
Gördüklerimiz harp sonu her yerde sefâlet
Zulmun yeter âlemde felek lutfuna başla.
Yed = el
Cumhur = halk

Çalap = Allah

Allahım, emrinde olan sulh ve sükuneti halka
bağışla. Zira savaşlar cumhura selamet ve
sağlık getirmiyor. Harplerin sonunda
gördüklerimiz sefalet ve harabetten başka bir
şey değil. Ya Rabb lutfunu esirgeme kullarından.
*****
O God, please bestow peace and tranquility
to the public. Because war does not bring
salvation to your people. What we are
seeing at the end of wars, is nothing else
but poverty and ruins. O Lord, please do not
hold the peace from your servants.

D 170
ŞÜKREYLE
Hürr ol diye makberde şehid cedd uyuyor
Hürmette tekâsül yapıp aybetmeyesin
Bir çifte gözün var, kulağın var duyuyor
Allâhına şükreyle ki kaybetmeyesin.
Makber = mezar
Cedd = dede
Tekâsül = tenbellik, ihmal
Sizin hür yaşamamız için dedeleriniz şehit
olarak canlarını feda ettiklerinden dolayı
şimdi mezarlarında yatıyorlar. Tenbellik
ederek onlara hürmeti ihmal etmemelisin.
İki gözün kulağın var işitebiliyorsun.
Allahına şükret ki onarı kaybrtmeyesin.
*****
Your grandfathers who sacrificed their lives
as martyrs for you to live with liberty, are
now lying in their graves. You do not be
lazy and and you must not forget to pay
homage to them. You also should give thanks
to God because you can hear with your ears
you have two eyes to see.

D 171
DARDA KALINCA
Mevlâ sana bir gün melek-il mevti salınca
Bahtın yanılıp vermeye havf irtihalınca
Ömrün sonu son haddeye dek gelmeden evvel
İhlâs ile et lafz-ı celâl darda kalınca.
Havf = korku
İrtihalınca = göçerken
Lafz-ı celâl Allahın adı
Azrail kapıya gelince göçme korkusu başlar.
Bahtın yanılıp ömrün bitmesinin son haddesine
eriştiği korku başına geldiği zaman darda
kalınca ancak Alahın adını anarsın.
*****
When God sends you the angel of death one day
When a fear of dying appears in your mind
Just before the last minutes of your life arrive
Mention the name of God with all your sincerity.

D 172
NE KALDI
Bütün ecdâdımız ebkem, yerin altında yatarken
Bize mîrâsta düşen köhne mezarlıkta ne kaldı.
Her an eğlenceli dünyâda yaşam yerleri varken
Nice mevcûd seçenekten yalınız bir tane kaldı.
Ebkem = dilsiz, sessiz
Mevcûd = var olan
Ecdadımız sessiz bir şekilde toprak altında
yatarken bize yalnız eskimiş mezarlıklar kaldı.
Dünyada nice güzel ve eğlenceli yerler varken
bize yalnız bir yer kaldı. O da mezarlık.
******
Our ancestors lie quietly under ground.
Only worn cemeteries left for us. There
are many nice and fun places in the world.
Only lonely cemetery left for us to go.

D 173
BİLMEMEK VAR
Dehr- kevnde her gelişte gülmemek var
Son gidişte mevt icâbı gelmemek var
Ders alınmış ilme bağlı akla rağmen
Mevt ne, vâ-pesin nefes ne bilmemek var.
Deh-i kevn = var olma dünyası
Mevt = ölüm Ders alınmış = öğrenilmiş
Vâ-pesin = en son
Büyük bir ihtimalle var olma dünyasına
gelişimiz bizi güldürmeyebilir ve istediğinizi
elde etmeğe müsaade etmeyebilir lakin
dünyadan ayrılışımızın ölüm denilen bir gerçek
nedeniyle geri dönüşü yoktur. Bildiğimiz ve
öğrettiğimiz bütün ilimlerin ışığı altında
aklımızı ve mantığımızı kullanmamıza rağmen
şimdiye adar hala ölümün ve son nefesimizi
vermenin ne olduğunu bilemiyoruz.
*****
Our development is most likely to exist in the
world. It can not allow us joy and satisfaction.
There is no return called death due to a real
departure from our world. In the light of all
we know and we teach science even though
we use our minds and our logic we still do not
know when we will give our last breath.

D 174
NAMAZSIZ EZAN
Doğdum, kulağım duydu namazsız bir ezan.
Ömrüm sonu mevt olduğum oldukta beyan,
Ancak kılınır mahfuz ezansız namazım
Bir seng-i mussallâda vakit geldiği an.
Mevt = ölüm
Beyan = ilan
Seng-i musalla = musalla taşı
Doğduğum zaman kulağıma adet üzeri bir
ezan okundu. Fakat namazım kılınmadı.
Ancak bu namaz ben öldükten sonra
vücudum musalla taşına konduğu zaman
kılınacak.
*****
When I was born they read a prayer call over
my ear. But prayer is not performed. This
postponed prayer will be performed
after I die, when my body placed over a
pedestal, just before they carry me to the
grave.

D 175
MÜHLET VER
Yanlıştı benim yaptığım el-hâb ile gaflet
Rabbim bana verdin yeni yollarda delâlet
İnsanlığa avn yapmama fırsat günü göster
Ya Rab, gelecek fırsat için ver bana mühlet.
El-hâb = uyku
Delâlet = işaret

Gaflet = ihmal
Avn = Yardım

Allahım, bu güne kadar yaptığım duyarsızlık
ve ihmel temamen yanlıştı. Pişmanım.
Şükürler olsun ki bana kılavuzluk ederek
doğru yolları gösterdiniz. Yâ Rabb, Ölmeden
evvel insanlığa yardım edebilmem için bana
mecal ve fırsat ver ve bu fırsat gelincete kadar
da bir mühlet ihsan eyle.
*****
My God, forgive my indifference to this day
and neglects. They were completely wrong.
I regret it. Thank goodness you showed me
the right way by your guidance. O Lord, give
me a chance and an opportunity to help humanity
before I die. Until this opportunity arrives
please grant me a sufficient time to help needy
people.

HİSSÎ
(DUYGUSAL)
(LYRIC)

D 181
ZİNHAR
Odsuz yakıyor gizli ateş kalbimi sensiz
Hiç neşv bulamaz gül-gonca dikensiz
Hasretle uzaktan sana âgûşunu açmış
Gurbetçiyi zinhâr geri gönderme sevensiz.
Neşv = büyüme
Zinhâr = asla

Âgûş = kucak

Sensiz geçen günler kalbimi gizli bir ateş
yakıyor. Goncalar, güller bile gelişmez
koruyucu dikenleri olmasa. Sana kucağını
açmış bir yabancıyı seveni olmadan redd
edip geri gönderme sakın.
*****
A secret fire is burning in my heart without
you. Even rosebuds and roses do not grow,
without the protective spines. A stranger
from a distance has opened his arms to you
please do not deny him without a lover.

D 182
GÜZELDİR
Yâ Rabb, nev-arus sevgilimin vechi güzeldir
Enbûsu güzel çeşmi güzel kavli güzeldir
Farzeylediğim duygulu gönlümdeki hüsnâ
Ömrümde yüzün görmediğim gizli güzeldir.
Enbu = koku
Hüsnâ = engüzel

Kavl = söz

Allahım, yeni gelin sevgilinin yüzü güzeldir.
Yüzü güzel, kokusu güzel ve sözleri güzeldir.
Duygulu gönlümde hayallediğim güzelliği
ömrümde görmediğim gizli yüzü güzeldir.

*****
Oh, my God! The face of my love is so
beautiful She talks gently. Smells nice
and her eyes are pretty No one has yet
seen her loveable face This secret darling
that I have perceived is in my heart.

D 183
KALSIN
Yıldızlı karanlık geceler gökte hilalsin
Dil-bâz uyanırken gece mihr uykuya dalsın
Gündüz seni rencide eden hissleri terket
Vechinde olan hulki güzellik sana kalsın.
Dil-bâz = gönül eğlendiren
Mihr = güneş
Hulki = tabii
Yıldızlı gecelerde sen nur dağıtan bir ay
gibisin. Gönül eğlendirenler uyanırken
artık güneş bir uykuya dalsın. Gün
aydınlığında seni rahatsız edecek olan
hisleri unut. Senin doğuştan sahip
olduğun güzelliğin sana yeter.
******
You are distributing light like a moon
in the starry night. When entertainers
awaken up, let the sun go to sleep.
If bright day light bothers your feelings
try to ignore them. Your natural beauty
is enough for you.

D 184
GÖRÜRÜM
Baksam gök'ün ebrinde hayâlin görürüm
Bâzan gece rüyamda cemâlin görürüm
İkbâl-i beşer bahta inansam ne yazar
Fâl telveli fincanda visâlin görürüm.
Ebr = bulut
İkbâl-i beşer = insan saadeti
Ne zaman gökte bulutlara baksam hayalini
görürüm. Bazı geceler de rüyamda yüzünü
seyreylerim. Saadetim için bahta inansam
ne çıkar. Kahve fincanında fala baktırsam
yakında bir gün buluşacağımızı süyleyen
sesi duymuş gibi olurum.
*****
I see your reflection when I look at the clouds
in the sky Some nights I see your beauty in
my dreams No matter whether I believe in
destiny or not I see your arrival in the
coffee-grounds of a fortune cup.

D 185
BAKARIM
Gece yıldızlara mesrûr bakarım
Kamerin gölgesi kandil yakarım
Gelişin müjdesi göğsümdeki boş
Yere al renkli karanfil takarım.
Mesrûr = hoşnut, memnun
Kamer = ay
Gece yıldızlara baksan mes'ut olurum.
Ay ışığının gölgesinde da kandil yakarım.
Gelişinin müjdesini aldığımda kalbim
heyecanlanır göğsümdeki boş yere renkli
karanfiller takarım.
******
I watch stars at night contented
I burn a candle in the shade of the moon
When I receive good news of your coming
I will attach a red carnation to my chest.

D 186
İLK MUHABBET
İlk muhabbet derdi çoktur, çoktur amma
Derdi meydâna çıkarmak bir muamma
Şaşkın âşık zanneder vuslât devâdır
Bir müessir çare göstermez kavuşma.
Müessir = resir eden
İlk defa aşka tutulanların derdi çoktur.
Çoktur amma bu sıkıntıların sebebinin
neler olduğunu bilmek zordur. Şaşkın
aşık sevgili ile buluşmak bir devadır
zanneder. Fakat vuslat bile ızdırabı
dindirmeğe kafi gelmez.
****
Falling in love creates a lot of problems for
first lovers. It is very difficult to know what
is the cause of these problems. Confused
lovers think meeting up with a dear lover is a
panacea. But the reunion does not even
suffice to relieve suffering.

D 187
SÂKİ
Sâkî bana dün dans ederek sundu şarâbı
Unutturdu harâbı. Hatırlattı turâbı.
Sâkî gene şen şarkı ile çaldı rebâbı
Çıkarttırdı nikâbı. Unutturdu hicâbı.
Turâb = toprak, mezar
Rebâb = bir nevi kemençe
Nikâb = peçe
Hicâb = utanma, sıkılma
Dün sevgili hostes hem dans etti hem de şarap
takdim etti bana. Benim bütün kederlerimi
aklımdan çıkarttı amma bana bunun sonu
geleceğini ve toprağı da hatırlattı. Bu sevgili
bu gün de geldi yüzünü açtı şarkı söyledi ve
çalgı çaldı benim bütün sıkıntılarımı unutturdu .
*****
My dear hostess presented me wine and
danced yesterday. That took out all my
sorrow. Same beauty also came today and
sang a hundred songs and played a musical
insttrument. I forget all my trouble, but
reminded me that life is too short.

D 188
GÖRÜNÜR
Meyle memlû kadehim sen yok iken boş görünür
Gece âsmân-dere rûşen var iken loş görünür
Kara sevdaya düşen, ben gibi sarhoş görünür
Sunulan câm-ı tehî, sen var iken hoş görünür.
Memlû = dolu
Âsmân-dere = saman yolu
Rûşen = aydınlık, parlak ışık
Câm-ı tehî = boş kadeh
Sen yanımda yokken gece gökteki saman yolunun
aydınlığı var olduğu halde kararmış gibi görünüyor.
Elimdeki dolu kadeh de boşmuş gibi geliyor bana.
Ayık olduğum halde aşkınla sarhoş olduğum için
sen yanıma gelince elimdeki boş kadeh bile artık
hoş görünmektedir.
*****
When you are not next to me sky is dark,
although the stars light there. l the glass filled
in my hand looks like empty to me. Since I am
crazy about you I feel drunk with your love.
The empty glass in my hand seems full and
beautiful.

D 189
SIR TUTALIM
Bûse-i leb çıktı dehândan dü-lisân olmadan
Gel bunu nîhân tutalım halka iyân olmadan.
Nefs-i revânın kısa nalânı figân olmadan
Gel bunu bir sır tutalım halka iyân olmadan.
Buse-i leb = dudaktan öpme
Dehân = ağız
Dü-lisan = iki dil
Nihân = gizli
İyân = açık, belli
Nefs-i revân = rûh Nalân = inleme
Figân = bağırarak ağlama
Öpüştüğümüzü dillendirmiyeceğimizi ve
kimseye söylemeyeceğimize karar vermiştik.
İşte onun gibi kalplerimizden çıkan kısa
iniltilerin de çoğalıp yükselmesini bir sır
olarak saklayalım.
******
Conversing before, we had decided that
we will kiss each other and tell no one.
Similarly, let us also keep our pain and
growing short moans a secret and tell
no one.

D 190
DİLBEND ACI
Sana lâyık gürünen gökteki hünkâr tacıdır
Sevenin hıçkırarak verdiği vicdân pacıdır
Beni dilşâd edecek hâtıra, bâkîye kalan
Yüreğimden saçılan kan gibi dilbend acıdır.
Dilçâd = sevinç
Bâkî'ye kalan = arta kalan
Dilbend = gönül bağlayan
Gök kubbesi sana layık bir padişah tacı gibidir.
Sana aşık olanların hıçkırarak ağlamaları
parçalanmış yüreklerinden geliyor. Beni
memnun edecek ve unutamayacağım bir hatıra
olarak kalacak şey yüreğimden dökülen kan
gibi gönül acısıdır.
*****
You are worthy of the crown of the heaven.
Sobbing is coming from the broken hearts of
those who are in love with you. Things will
remain as a souvenir that will please me is
the pain as blood poured from my heart.

D 191
UYANDIM
Şeb-i hicrân yana rü'yamda hayâlinle uyandım
Feleğin nemli semâsında zühâlinle uyandım
Umudum bitmeden evvel yine beklenmedik anda
Bu güzel yaz günü gurbette visâlinle uyandım.
Şeb-i hicrân = hicran gecesi
Zühal = yıldız
Visâl = kavuşma, buluşma
Nemli göklerin ışıldayan yıldızlarının altında hicran
gecesindeki rüyamda gördüğüm senin hayalinle uyandım.
Benim bütün umudum tükenmeden evvel bir güzel
yaz günü beklenmedik bir anda gurbette seninle
buluşacağımı hayal ederek uykudan uyanacağımı da
zannettim.
*****
I saw you flying with the stars last night.
I woke up with your dream under the shining
star of the humid sky. My whole hope is to
meet you in a beautiful summer day.

D 192
YANAĞINDAN
Beni senden biliyorsan ben'i kaldır yanağından
Sana medyûn olurum bir köşe versen konağından
Kızıl odlarla yanan bûse verirsen dudağından
Seni mes'ût ederim bir yer ayırsan yatağından.
Medyûn = borçlu
Bûse = öpüş
Beni sana yakın buluyorsan yüzündeki beni
kaldırır ve bana kalbinde bir köşe ayırırsan
sana minnettar olurum. Kızıl ateşli dudağından
bana bir öpüş verdikten sonra bena yatağında
bir yer ayırırsan seni mes'ut ederim.
******
If you find me near you remove the mole in my
face. I would be grateful if you reserve a corner
in the heart for me. After giving me a kiss from
your lips if you reserve a spot in the warm bed
I will be happy and thankful.

D 193
UNUT BUNU SEN
Aldın beni bir kul gibi, sen kendine bağladın
Gündüzleri güldün fakat akşamları ağladın
“Rüsva oluruz halka, unut bunları sen” dedim
Olmaz diyerek kalbimi binbir gece dağladîn
Ey sevgili, beni kanatlarının altına alıp kendine
bir köle gibi bağladın. Gündüzleri güldüğün halde
akşamları ağlıyorsun. Halka rezil rüsva olmadan
gel bu alakamızdan vazgeçelim dedimsede kabul
etmeyip kalbimi gece gündüz ateşlerle dağladın.

*****
Oh dear, You tied my hands like a slave and took
me under your wings. You were crying all nights
even though you laugh during the days. I said
come let us leave this relationship without our
honor devastated You instead refused me and
burned my heart all days and nights.

D 194
MUAMMA
Sevmekle sevilmek yaşanan güçlü muamma
Söyler kimi gaflet, kimi der bimecemizdir
Alemde bu aşk-illeti yoktur bilen amma
Sevmek zedeler kalbi, sevilmekse lezizdir
Gaflet = uyku, habersiz
Leziz = lezzetli, tatlı
Hem sevmek hem sevilmek karşımıza bir
muamma gibi çıkar. Kimimiz buna bir uyku
alemi der kimimiz de bilmece zanneder.
Dünyada bu aşk hastalığının devasını bilen
yok. Fakat sevmek insanların kalbini okşar.
Sevilmek te sevindirir.
*****
Both love and to be loved are puzzles to some
people. Some of us think this a hulucination in
the realm of sleep. No one knows the cure of
this love-disease in the world. But love caresses
the hearts of people. Some are happy to be loved.

D 195
KİM BİLİR
Bağçemizden gitti bülbül neyleyim ben gülşeni
Son bahardan sonra kıştır, zikreder bülbül Seni
Beklenen bir gün, diğer dünyâya gittim farzedin
Kimliğim dünyâda kalmış kim bilir Sensiz beni.
Bağçe = hayat
Bülbül = rûh
Gülşen = vücut
Sen = Hâlik, yaratan
Ben = kul
Bu dünyadan bütün tanıdık canlar ayrıldı. Ben bu
dinyayı artık neyleyeyim. Senden bahseden canlılar
sonbahardan sonra kışın mevsiminin geleceğini
söylüyor. Bir gün gelip ben de bu dünyadan
ayrıldığımda seni kaybedersem bu kulunu kim
tanıyacak.
*****
All friendly familiar souls left this great place.
What am I going to do with this world. Other
remaining souls mentioning your name and
saying winter will arrive soon after fall. When
I leave this world one day like others did who
will know your slave there if I lose you.

D 196
GEL DE GÖR
Sevgi neymiş, sevgilim, gurbette dilbend elde gör
Çağlayanlar seyrini aşkınla taşkın selde gör
Ağlamaktan, sızlamaktan çok yoruldum bir tanem
Sende buldum gam, keder fırsat bulursan gel de gör.
Gurbet el = yabancı memleket
Dilbend = gönül bağlayan
Seyr = akış
Sevgilim gel de gurbet elde aşka düşenleri ve gönül
bağlayanları tanı. Orada sana olan tutkunluğum gibi
çağlayanların nasıl çoşarak çalkalandığını seyreyle.
Ağlamaktan ve senden çektiğim gam keder ve
sıkıntılardan çok yoruldum artık. Fırsan bulursan
gel de nasıl zorluklar ve ızdıraplar içinde olduğumu
hiç olmazsa bir kerre olsun gör.
*****
Come to a strange country and see the home sicknesses
and recognize broken hearts and those who are in love.
The most of them are gazed into captivity are in love
with you. I'm so tired of crying and sorrow and distress
that I can not take it any more my darling. If you come
at least once you will see my miserable life and the pain
that I am suffering.

D 197
İNANDIM
Va'dindeki hoş sözlere kandım yine ben
Külhanda odunlar gibi yandım yine ben
Şekketmeyerek her gece düşlerden emin
Gökten düşeceksin diye sandım yine ben.
Şekk = şüphe, tereddüt
Emin = güvenç
Bana verdiğin ümitlendirecek güzel sözlerinle
beni kandırdın, külhandaki odunlar gibi beni
kavurdun, yaktın. Gece gördüğüm rüyalardan
şüphe etmeyerek güvençli bir inançla uzaydan
bana geleceğine bir kerre daha inandım.
*****
You fooled me with your beautiful tantalizing
promise. You burned me like wood in a furnace.
I did not doubt and I believed you in my dream.
I thought you will come from heaven one more
time at night soon.

D 198
YANIYOR
Bazan deli gönlüm çıkıyor kendi safından
Çok sehl kızıyor sevdiginin dostça lafından
Kalbimde derin yerde odunsuz bir ateş var
Sessiz, bi-duhan hark oluyor her tarafından.
Sehl = kolay
Bi-duhan = dumansız
Hark oluyor = yanıyor
Bazan deli gönlüm çığırından çıkarak lüzümundan
fazla taleplerde bulunuyor. Beni çıldıracak hale
getiriyor. Sevdiklerinin en ufak tavsiyelerine bile
kolayca kızıyor, hırçınlık ediyor. İşte bu sebepten
kalbimin her köşesinde yanan odunsuz, dumansız
sessiz bir ateş var Kendimi yanıyor hissediyorum.
*****
I think sometimes my heart is crazy demanding
more than I can afford. That makes me mad.
Even the slightest advice of her loved ones easily
gets her angry, She acts like a maniac. For
this reason, I feel a smokeless fire quietly burning
in every corner of my heart.

D 199
BİR TEKLİF
Beni mesrûr eden ilk va’dini ettinse edâ
Ederim kırk senedir topladığım müklü fedâ
Doğuşundan beri noksansa eğer sende vefâ
Edelim gel, bivefâ sevgiye biz dostça vedâ.
Mesrûr = hoşnut
Edâ = yerine getirme
Bivefâ = vefasız
Benim bütün servetimi sana feda ederim
eğer bana verdiğn sözü tuttunsa. Eğer sende
doğduğun günden beri bir nebze vefa hasleti
yoksa, gel ey sevgili dostça ayrılalım.
*****
I would sacrifice my whole fortune for you
if you had kept the promise, that you gave me.
If there is no a tiny bit of loyalty in your
heart, come my dear let us call off this
relationship and split up amicably.

D 200
BOŞ OLUNCA
Kasvet günü meyhânede şevk eyleme sâki
Zevk-cû bile gelmez cam-ı memlû boş olunca.
Şehvet değişir hissini şekk eyleme Bâki
Lîk, kızla kadın farkı gider sarhoş olunca.
Şevk = neşe ve sevinç
Zevk-cû = eğlence arayan
Cam-ı memlû = dolu kadeh Kavl = söylemek
Şekk = şüphe
Lîk = lakin, ancak, yalnız
Gamlı günlerde neş'e saçmağa gayret eme saki.
Zevk düşkünleri bile gelmez dolu kadeh boşalınca.
Sehvet hisleri değişir, sarhoş olunca kızla kadın
farkı gider. Ondan hiç şüphen olmasın Baki.
*****
O girl, do not try to offer entertainment in sad
day. Even fun people do not come to the club
when full glasses are empty. Your lust feelings
change when you are drunk, Baki. You do not
see the difference between girl and woman.

D 201
UNUTTUN
Haddin geçerek tedbir-i vâkî'yi unuttun
Vecden sana meftûn köle sâkî'yi unuttun
Bir gün geleceksin diye sabreyledi dostun
Gaflet ile gurbetteki Bâkî'yi unuttun.
Haddin = hududun, salahiyetin
Tedbir-i vaki = ünleyici tedbir
Vecden = aşırı bağlılıkla
Salahiyetini aşarak luzumlu olan koruyıcu
tedbirleri almafığın için seni candan seven
yardımcıyı unuttun. Bir gün geleceksin diye
seni bekliyen ve gurbette yaşayan dostun
Baki'yi de ihmalin yüzünden unutabilirsin.
*****
Without taking any measurement you forgot
your helper. Beyond your neglegence you
forgot your loving protector. Perhaps it will
come a day you may also forget your friend
Baki, who is waiting for you abroad in an
other country.

D 202
BAŞLAR
Kalbinde yeşil zinde çınar besle ki bir gün
Bir bülbül-i şeydâ konarak şarkıya başlar.
Hiç bilmediğin şarkıyı söyler ki, düşkün
Ferhat gibi, gönlündeki ses yankıya başlar.
Bülbül-i şeydâ = şaşkın, divsne bülbül
Kalbinde daima iyi hisler ve niyetler saka
ki belki beklenmedik bir gün arzuların hasıl
olur. Mucizeler seni mes'ut eder ve emellerine
kavuşturur.
*****
Always keep good feelings and intentions
in the heart . One unexpected day something
can happen Iike a miracle. That day your
desire and aspirations may be fulfilled and
you live a happy life.

D 203
GÜLÜ YORDU
Dün bülbülü gördüm aralıksız gülüyordu
‘Gül sen bana tutkun birisin’ sanki diyordu.
Şaşkın ne kadar vecd etti ki bıktırdı habîbi
Hem nefsini yıprattı hezâr, hem gülü yordu.
Vecd etmek = kendinden geçercesine, aşkın
Habîb = sevgili
Hezâr = bülbül
Dün bülbülü gördüm, aralıksız gülüyordu.
Gülün kendisine aşık olduğunu nağmeleriyle
ilan ediyordu. Şaşkın bülbül yüsek sesle o kadar
şarkı söylüyordu ki hem kendini yordu hem de
gülü soldurdu.
*****
Yesterday I saw a nightingale, He was
incessantly laughing. He was declaring
that all roses are in love with him. He was
singing with high tune so he tired hmself
and discolored the roses.

D 204
VERTA
Benim ey sevgili nefsim, niye gavgâ çıkarırsın
Bakışımdan, gülüşümden bile manâ çıkarırsın
Yürüdük yan yana seksen sene, artık sona geldik
Ne için hâla bu can yoldaşa vertâ çıkarırsın?
Vertâ = zorluk, tehlike
Ey sevgili nefsim, neden benim yaptığım her
şeyi tenkid edersin. Bakışımdan, gülüiümden
bile mana çıkarır, her an kavga çıkararsın.
Seksen seneden beri beraber yaşıyoruz.
Artık beraberliğimizin sonuna doğru gidiyoruz.
Hala neden hırçınlık ediyor bu canı üzüyorsun.
*****
O my dear soul, why do you criticize everything
I do. You are trying to fight with me at all
times, for my view and for my smile. We live
together over eighty years. Now we are going
towards the end of our togetherness. Why are
you still making my life miserable.

D 205
KEVKEB
Uçarak her gece yıldız aradım koskoca gökte
Bulabildim seni binlerce güzel renkli çiçekte
Bu mu yıldız, bu mu kevkeb, bu mu ahter diyerek,
Yine bir yıl daha sermest oluverdim bu felekte.
Her gece yıldızımı aradım koskoca gökte.
Bu mu benim yıldzım, bu mu benim sevgilim
diye ararken bir sene daha eğlenceli bir şekilde
geçti. Amma seni ancak binlerce renkli çiçeklerin
arasında bulabildim.
******
Every night I searched my beautiful star in the
dark huge sky. While I was searching, I was
asking myself, is this my Yıldz, is this my
sweetheart. Finally I found you among
thousands of colorful flowers. The search
continued for another year with fun.

D 206
EY MAH
Enhârda su âheste akar bıkmadan, Ey mâh.
Ömr böyle biter, âlemi hiç sıkmadan, Ey mâh.
Gel, şevk içelim âb-ı hayât zevk kadehinden
Miâdı gelip tendeki rûh çıkmadan, Ey mâh.
Enhâr = nehirler
Âheste = yavaş yavaş
Şevk = neş’e
Miâdı = vâdesi
Ey ay yüzlü sevgili, Nehirlerdeki sular ağır ağır
denizlere doğru yorulmadan akar. Ömür de hiç
kimseyi rahatsız etmeden yavaş yavaş tükenir.
Gel seninle bu hayattan zevk alalım. Zamanı
gelip ruhumuz bedenimizden ayrılmadan evvel.
****
O moon-faced lover, water of rivers flows slowly
to the seas. Also the life is slowly consumed
while bothering no one. Come, and let us enjoy
this life, before our soul leaves our body at
unknown time.

D 207
TAN YELİ
Hadi ayrıl Vero’dan tanyeli-rüzgar
Çabucak git te buluş sevgili yârla.
Vero Beech’ten yolun İstanbula çok var
Gelecek vuslatı sen yârla ayarla.
Vero Beech = Florida’da bir sahil şehri
Ey püfür püfür esen sabah rüzgarı, yolun
açık olsun.Vero kıyılarından ayrılıyorsun.
İstanbula yolculuğun çok sürecek amma
hemen sevgili ile sen konuş ve ne zaman
buluşacağımızı bir karara bağla.

*****
O, morning wind, blowing cool and fresh,
you are leaving Vero Beach, now.
Your trip to Istanbul will be too long. Please
contact with my dear sweetheart immediately.
Ask her for her decision. When we will meet.

D 208
DEDİLER
Aradım dün gece tâ subha kadar köyde seni
Senelerdir o güzel kız köye girmez dediler.
Ararım haşre kadar var diye kendimde seni,
O güzel sendeki boş gövdeye girmez dediler.
Dün seni köyde sabaha kadar aradım.
O kız senelerden beri buraya gelmiyor
dediler. Kalbimde arar gibi seni ölünceye
dek arayacağım. O kız sendeki boş laflara
gelmez diyorlar.
*****
Yesterday morning I searched for you in
the village. That girl does not come here
any more they said. I am going to look
for you in my heart until death. They say
that that girl will not come to the empty
heart.

D 209
YETER Kİ GEL
Geleceksen sana fayton salayım
Döneceksen sana cümbüş çalayım
Seveceksen sana mefûun yüreğim
Çıkarıp, yepyeni dilbend alayım
Fayton =Atlı araba
Cümbüş = bir müzik aleti
Dilbend = gönül
Ey sevgili, şayet geleceksen sane bir
araba yollayayım ve seni davul zurna
ile karşılayım. Eğer beni seveceksen
sana meftun olan yüreğimi yerinden
söküp sana yepyeni bir gönül temin
edeyim. Yeter ki gel.
*****
Oh dear, if you are coming I'll send you
a car and you will be welcomed with
drums and flutes. If you are going to
love me I will remove my old heart
and replace it with a new loving heart.
Just come.

D 210
SEVGİ
Neden biz sevişirken senin ismin HEVA derdim
Elem yok, kederim yok, sana her gün kanat gerdim
Çocuklar gibi şendim, seni sevmekti hep derdim
Meğer sen hava mışsın yokoluncak nefes verdim
Heva = sevgi
Neden biliyor musun seni himaye ettiğim günlerde
elem ve her türlü sıkıntılardan uzak biz sevişirken
ben sana Sevgi ismini vermiştim. O zamanlar
çocuklar gibi şendim yegane düşüncem seni sevmekti.
Neden sonra anladım ki sen bir yel gibi gittikten sonra
nefesim tutulacak kadar üzüntüler içinde kaldım.
*****
Do you know why I gave you the name of love.
At that time, away from any kind of distress, I
only thought I was as gleeful as a child to love you.
Then I realized that after you left like a wind,
it was lonely away from you. I stayed in sadness.

D 211
BUSENDE KALIR
Bütün âlemdeki gül bahçelerinden gülü soldurdu isek
Emin ol sen güzelim, râihanın verdiği bû, sende kalır.
Ne çıkar kem feleğin verdiği üç beş günü doldurdu isek
Duyulan zevkle berâber dudağın hoş tadı bûsende kalır.
Râiha = Koku
Bû = güzel koku
Buse = dudak
Bütün dünyadaki gül bahçelerinin güllerini
soldursak bile emin ol ki sevgilim senin
kokun sende kalır. Ömrümüzün verdiği
günleri doldurmuş olsak bile ne çıkar
dudağındaki tad senin öpüşünde kalır.
*****
Even if we destroy the worlds rose garden
scent, make sure that your odor will
remain with you. It does not matter even if
we have completed our days in this world
and experienced the taste in your lips, the
sweetness remains in your kissing.

ŞAHSÎ
(ÖZEL)
(PERSONAL)

D 220
YAŞLANMAK
Uzun ömür yaşamak bir himârlık değilse
Gurbet ümitlerinde inkisârlık değilse
Hastalıklar değilse, ihtiyarlık değilse
BAKI. senin çektiğin ma’nen İKÂB gibidir.
İnkisar = umutsuzluk, kırılma
İkab = azab, sıkıntı
İnsanların ömürlerinin uzamasını istemesi
bir aptallık değilse, gurbette yaşayan insanların
bir ümitsizlige düşmesi, ihtiyarlaması,
hastalanması çok mühim şeyler değilse, Ey
Baki, senin bu dünyada çektiklerin sefaletten
başka bir şey değildir.
****
It is not a foolish, for a person, to request
a prolongation of his life. Falling into despair,
aging, and illnesses are not very important,
for those people who are living abroad. O, Baki,
then your challenges in this world are nothing
more than the misery.

D 221
MENŞEİM
Menşeim lâ-edri olmuş menzilim ma'ruf degil
Seksenin fevkinde yıldan buldugum şevkler benim.
Zikr-i mâzî, fikr-i ferdâ, bendeniz ma'ruf degil
Ömrümün tûl sürmesinden duydugum zevkler benim.
Lâ edri = belli olmayan
Menzil = gidilecek yer Ma'ruf = belli
Fikr-i ferda = istikbali düşünmek
Tûl = uzun
Geldiğim yer hakkında hiç bir bilgim yoktur.
Bu dünyada seksen seneden fazla zevkle yaşadım.
Eskiyi hatırlamak ve istikbalimi düşünmek bana
düşmez fakat ömrümün uzamasından da zevk
almıyor değilim.
*****
I do not have any information about where I come
from. I have had more than eighty years of employment
time in this world. It is not for me to remember my
old days and think about my future, but I am getting
pleasure from the prolongation of my life.

D 222
DENGİNDE KALIR
Pek şikâyet etme kim senden de dûn bin kişi var.
Çok böbürlenmek te boştur. Kimse vermez i’tibar.
İç güzellik dış güzellikten de evlâdır, Fatin
Mûteberdir gösterirsen kendini dengin kadar.
Dûn = aşağı
Fatin, yaşantından hiç şikayet etme, senin
durumundan çok kötü durumda olan binlerce
kişi var. Çok böbürlenmene de kimse
ehemmiyet vermiyor. Senin güzel hasletlerin
dış görüntünden daha çok iyidir. O halde
olduğun gibi görünmek en iyi bir siyasettir.
****
Fatin, never complain about life, there are
thousands of people who are in worse condition.
Also, bragging is not giving you importance.
Your inner virtues are much better than your
outside appearance. The best policy is to look
as you are.

D 223
ÇOKTUR
Sevabım günâhımdan çoktur
Gönlüm açsada gözüm toktur
Yaşadım, ötede, beride
Belli bir yerim yurdum yoktur
Benim yaptıklarım bozduklarımdan çoktur.
Arzum fazlasını istese de kanaatkarım.
Orada burada değişik yerlerde yaşadım.
Şimdilik belli bir yerim yurdum yoktur.

*****
What I made is more than what I broke.
I wish I had more, but I am contented.
I lived here and there in different places.
For now I do not have a particular place.

D 224
YETMİŞ ALTIDA
Bu yıl da geçti Fatin, yetmş altı mutlu bahar
Bu mutluluk ne kadar çok devam eder, ne kadar?
Azaldı eldeki dermân, çoğaldı baştaki kar
Kaderde varsa eğer, bir kaç yıl iyd-kebir daha var.
Bu yılın yetmiş altıncı neş'eli baharı da geçti Fatin.
Bu mes'ut günler nekadar surecek aceba. Ellerdeki
derman azalıyor baştaki saçlar ağarıyor. Şayet
kaderde varsa ve Allah kısmet ederse belki birkaç
bayram daha görürüz.
*****
Fatin, the happy sprıng of the seventy-sixth year
has passed, I wonder how many more happy days
remain to see. I really wonder. Hands are trembling,
the hair on the head is getting gray, God willing and
if we are fortunate maybe we will see a few more
holidays.

D 225
YETMİŞ YEDİDE
On yedi Temmuz iki bin dört görünür .
Bir yazarın yazdığı defter dürülür.
Amca Fatin dostlara manzum dil ile
Der ki 'Bir insan gibi bir yıl gömülür.
On yedi Temmuz ikibindörtteki doğum
günüm de grldi, gidiyor. Yetmiş yedi senelik
kaderin defteri kapandı. Yıllar da insanlar
gibi zamanı geldiğinde tarihe gömülüyorlar
diye şiir dili ile yazıyor dostlarına Fatin Amca.

******
Seventeen July two thousand and four is visible
in the calender. The new book is published.
Uncle Fatin says in this book to his friends
with poetic language that when time comes,
years are also buried in history like a human.

D 226
YETMİŞ SEKİZDE
Yetmiş sekizin Temmuzu bitti.
Sevmek te sevilmekle eşitti.
Bir lahze dalıp göz kapayınca,
Çok neş'eli bir yıl daha gitti.
Bir lahze = bir an
Yetmişsekizideki yaşımın
Temmuzu da gözümü açıp kayıcaya
kadar geçti, gitti. Çok şükür ki
neş'e ile bu yılda da sevmek
te sevilmekte eşit bir şekilde
çoğalarak gelişti.

*****
Seventy-eighth year of seventeenth of
July is over. Like the blink of an eye.
Loving and beloving were equally
continued also in this year with
happiness and joy.

D 227
YILBAŞI 2008
Yıl başı mâzîde geçen sâla mümâsildi
Hâtır-ı nâ şâdı şarap mahvederek sildi
Gam dolu seksen yıla eklendi mücedded yıl
Bakîye mahdud senelerden biri eksildi.
Sâl = yıl, sene
Mümâsil = eşit
Hâtır-ı nâ şâd = tasalı gönül
Mücedded = yenilenmiş
Bakîye = geriye kalan
Bu yılbaşı da geçen senenin yıl sonu gibi içkiler
tasalı gönülleri zedeleyerek unutturmağa çalıştı.
Böylece sıkıntılarla geçen seksen seneye bir yıl
daha ekleyerek Bakiye kader tarafından tahsis
edilen zamandan bir sene eksildi demektir.
*****
This year end passed like the end of the year
last year. To cover sorrow people consumed
a lot of hard drinks. To damage their hearts. So,
it added one more year to my eighty hardship
years. But it also detract a year from the time
allocated to me by my fate.

D 228
YETMİŞ DOKUZDA
Varsa ger bîmâr beden, yorgun başın
Bâkiyâ yetmiş dokuz yıldır yaşın.
Dercedilmiş bir kaderden beklenen
Gün gelir dostlar diker makber taşın.
Bimâr = hasta
Dercedilmiş = yazılmış
Makber = mezar
Ey Baki, yetmiş dokuzuncu yaş yılında
vücudunda yorgunluklar başında ağrılar
baş gösteriyor. Kaderde yazılmış olduğu
gibi dostlar tarafından senin için mezar
taşının dikileceği günler geliyor demektir.

*****

O Baki, Fatigue and body aches showing
the beginning of the seventy-ninth year.
It is written in your fate the erection day
of your tombstone is coming.

D 229
SEKSENDE
Faraza seksene vardık diyelim
Gene bir yıl daha geçmiş sayılır.
Feleğin lûtfuna âzâb-ı elîm
Azalır derken esenlik yayılır.
Lutf = iyilik
Azab-ı elim = çok acı veren sıkıntı
Farzedelim kı seksen yaşına geldik,
böylece bir yıl daha tarihe karıştı demektir.
Hayatının sana verdiği sıkıntılar, gam ,
keder yavaş yavaş azalıyor zannedrken
sevinçli ve neş'eli günlerin de geleceğini
de beklemekteyiz
*****
Suppose we have come to eighty years old,
that way another year becomes history.
While boredom and grief increases, joy of
living slowly declining, we expect the joyful
days in the near future.

D 230
SEKSEN BİRDE
Aşarak sekseni bir yıl yaşadım pîr çağını
Görebildim gelişen duyguların hoş bağını.
Öte yandan gelecek buyruğu rûh bekler iken,
Çalacak postacı bir gün kapının tokmağını.
Pir = ihtiyar
Şükür ona ki seksen birinci yaşımı kutlarken
yaşadığım hisleri duydum ve güzel bağları
bahçeleri görebildim. Lakin, ruhum kaderin
yazdığı son emirleri beklerken postacının her
an kapıyı çalacağını da idrak ediyorum.
*****
Thank goodness that I have experienced
eighty first year and celebrated the spring
of my youth I could see beautiful
vineyards. However, the fate of mine will
write the last order. I realize that we all
waiting the postman knocking the door.

D 231
SEKSEN İKİDE
Nesi vardır? İki yıl sonrası seksen senenin
En azından, gene bir tıfl gülecektir sanırım.
Okulun verdiği müşkilleri her dem yenenin
Tekaütlük yılı bir gün gelecektir sanırım.
Tıfl = çocuk
Seksen yaşından sonra iki yıl daha fazla
gelişiyle okulun mes'leriyle uğraşmaktan
ne çıkar. Okula daha fazla öğrenmeğe
muhtaç olan çocukların geleceğini bildiğim
halde bir gün tekaüt olacağımı da idrak
ediyorum.
****
After eighty years of dealing with the
burden of school. What is the benefit
of adding two more years . At least one
more child will smile. A person, who
always overcame these problems expects
his retirement will come one day.
Presents what? Two years after eighty
At least one more child will smile, I guess
A person, who always overcame school problems
One day, his retirement days have a while , I guess.

D 232
YIL 2010
Bilâ fütûr çekinme söyle sen nesin
Vatandan ayrı bir süreç nefiy desin.
Nefisle bir savaşla nim barış yapıp
Bu yıl da geçti, şimdi seksen üçtesin.
Bilâ futûr = korkusuz
Nefiy = sürgün
Nim = yarı
Hiç tereddüt ermeden söyle sen kimsin.
Uzun bir müddetten beri gurbette
sürgün halindesin. Nefsinle yaptığın
savaşta barış yapmak üzereyken bu yıl
da rahatlıkla geçti. Şimdi seksen üç
yaşına geldin.
*****
Say without hesitation that who are you.
You are in exile abroad for a long time.
While you are making a peace with
yourself, another year easily passes.
Now you are eighty three years of age.

D 233
SEKSEN ÜÇTE
Şimdi seksen dörtteyim, bâkî kalan birkaç sene
Tıfl için manzum nasîhatler bıraktım gülşene.
Hem çalıştım hem duâ etmekle kırdım nefsimi
Böyle erkenden hazırlandım karanlık mahzene.
Tıft = çocuk

Manzum = nizamlı

Şimdi seksen dörde geldim. Nefsimi kırarak hem
çalıştım hem de dua ettim ve bütün zahmetlere
katlanarak çocuklara manzumelerle öğütler bıraktım.
Artık birkaç sene ömrüm kaldı diyebilirim. Belli olmayan
karanlık menzile gitmek için bütün hazırlıklarımı da
erkenden tamamladım.
******
Now I have come to age of eighty-four. I tried both to
break my feelings and future expectations. I worked
and prayed. I am studying with children and left them
good advice. I may say now I have had a few years of
my life. I completed all preparations to go to certain
dark room.

D 234
YILBAŞI 2012
Bana sabr verdi bu yıl, nefsi eğtti
Uçarak vakt ile boşluklara gitti
Yüce Mevlâ tarafından yaşamamçin
Dünen ihsân edilen yıl gene bitti.
Sabr = sabır
İhsan = hediye, lutf
Mevla tarafından dün bana hediye
edilen bu yıl da tükendi ve boşluklarda
kayboldu fakat bena da bir tahammül
ve sabır verek nefsimi tedib etmek
fırsat verdi.
*****
God given years, as a gift to me, was
lost in space, yesterday. But it gave me
an opportunity to learn tolerance and
patience to better myself.

D 235
SEKSEN ALTIDA
Yüce Mevlâdan inâyetle kerâmet
Bana bir yıl daha vermekte ikâmet
Yine varmış ki mühim başka vazîfe
Gelecek yıllara dek kaldı azîmet
İnayet = lutuf, iyilik
Keramet = bağış
Azimet = yolculuk
Allahtan iyilik, yardım ve ihsan beklerken
Mevla bana bir yıl daha yaşama mühleti verdi.
Daha yapacağım çok şeyler varmış ki öbür
dünyaya yapacağım seyyahatım bir başka
güne bırakıldı.
*****
While I was waiting for God's help and
kindness, He allowed me to live another
year. There must be a lot more things
for me to do in this world, so my trip to
the other world postponed another year.
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SEKSEN YEDİDE
Geldiğim gün dehre bir parmak kadardım
Tûl-i ömrüm haklı fırsat-huld arardım
Ver mecâl Bâkî'ye Mevlâ kâfi müddet
Eylesin son kadri varken halka yardım.
Tul-i ömr = ömür boyunca
Kadr = kudret
Huld = devamlı
Dünyaya geldiğimde ancak bir parmak
kadardım. Ömrüm boyonca yaşayabilmek
için devamlı fırsatlar aradım. Allah Bakı'ye
kuvvet, kabiliyet ve biraz daha mühlet
versin ki elinden geldiği kadar başkalarına
hizmet edebilsin.
*****
When I came into the world, I was just one
finger size. Continuously, I was looking for
opportunities to make living. I hope God
will give the strength, ability, an opportunity
and a little more time to Baki so that he can
serve others as much as possible.
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MİLAD GÜNÜ
Ömrden daha çok yıl yaşam isterse de pîr
Nâ-çâr gidecektir ne zaman çıksa emir
Çok yıl yaşamak nefse güzel gelse bile
Mîlâd günü bam başka meşakkat getirir.
Nâ-çar = çeresiz
Yaşlı bir kimse ömründen daha fazla yaşamak
istese de ecel vakti gelince çaresiz bir şekilde
gidecektir. Uzun yaşamak arzusu hoşa gitse de
yaşlı günlerin yaşantısı başka zorluklar çıkarır.

****
An old person wants to live more than his
lifetime. When the departure appointment
time comes he will go in a quiet way. It is
nice to desire to live longer but old age
brings other challenges.
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SEVİNÇ
Sevinç göçtükten sonra hislerime kuldum
Anısını sakladım kalbimin bir cebinde
Neden sonra uyandım aradığımı buldum
Karımın gülüşünü kızımın kevkebinde.
Sevinç = karımın adı
Kevkeb, yıldız = kızımın adı
Sevgili eşim Sevinç'i kaybettikten sonra
duygularımın esiri oldum. Onun
hatıraları kalbimde saklı kaldı. Neden
sonra kendime geldiğimde onun
gülüşünü manevi evlat edindiğim kızım
Yıldızda buldum.

****
After losing my beloved wife Sevinç,
I was haunted by my emotions.
I had reserved her memories in my heart.
When I came to myself, I found her smile
in my adopted daughter Yıldız.
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SEKSEN DÖRTTE
Çok şükür kalbimde tekmil hüsn-i-niyyet
Sağ selâmet bitti seksen dört nihâyet
Hem neşât-bahş, hem velût günler yaşandı
Hakk bilir bâkî kalan sözler rivâyet.
Hüsn-i niyet = iyi niyet
Neşât-bahş = neş'e veren

Velut = verimli

Rabbime şükürler olsun ki iyi niyetlerimle
seksen dördüncü yaşımı sağ ve salim halde
tamamladım. Hem neş'eli günler gördüm
hem de verimli bir hayat yaşadım.
Alem bilir ki bundan sonra söylenecek sözler
artık defterlerde kalan hikayelerden başka bir
şey değildir.
*****
I thank my Lord with my good intentions.
I completed my age eighty-fourth year safe
and sound. I had both happy days and a
productive life. God knows that there is
nothing more to say than the rest is history
in the books.
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BAYRAM TEBRİĞİ
Kıymetli kızım, gökteki yıldızla eşitsin,
Dün yaptığın iylikleri dünyâ da işitsin.
Ahlâkça güzel, kalpte de oldukça güzelsin
Allah seni Bayramda meleklerle eş etsin.
Sevgili kızım Yıldız, sen gökteki yıldzlara
benzersin. Dün bayramda insanlığa yaptığın
iyiliklri artık dünya da işitsin. Kalbin temiz,
ahlakça da güzelsin. Allah seni bayramlarda
meleklerle kavuştursun.
*****
My beloved daughter Yıldız,
I imagine that you are similar to the stars in
the sky. Yesterday, you did good thing for
humanity in the holiday feast. I wish the
world to see that. Your heart is clean, also
your morally is beautiful. God with his
blessing introduced you to angels in your
holidays.
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NAZAR
Bu nazar boncuğu dercetmeğe yetmez bu kenar
Nazarın neşveder erzhar, gelişirken gülizar.
O şefik çeşmini, enzârını hıfzeyleye Hakk
Var iken hüsn-i sülûk bizlere değmez ki nazar.
(Bana nazar boncuğu gönderen kızıma)

Dercetmek = yazmak, yayınlamak
Kenar = köşe, sütûn Nazarın = bakışın
Neşveder = canlandırır, nemâlandırır
Ezhâr = çiçekler Şefik = şefkatli
Çeşm = göz Enzârını = bakışlarını
Hıfzeylesin = korusun
Hüsn-i sülûk = doğruluk, dürüstlük
Bu nazar buncuğunu tasvir etmek sayfalara
sığmaz. Senin bir bakışın bütün çiçekleri
canlandırır. Allah senin bakışlarını ve
gözlerini korusun. Sende bu dürüstlük
var iken güzelliğini yorumlamak kimseye
düşmez.
*****
This consideration of evil eye will not fit on
any page. Only one gaze from you gives life to
all the flowers. God bless you for your gaze
and eyes. I was there to interpret your beauty
and your honesty.
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CEMİL BEYE
(Öğretmen)

Mektepte eleştirme Cemil bendeni sen
Ceddim dili Osmanlıca dil olduğunu.
Bir sözlüğe bak hüsn’ü, güzel gör seni sen
İsmin de güzel-yahşi-cemil olduğunu.
Ceddim = ecdâdım, dedelerim
Hüsn = güzel
Yahşi = güzel
Cemil = güzel
Atalarımızdan kalan eski Türk dilinin
talimini yaptığım için beni okulda
eleştirerek üzüntülerini belli edip
çirkinleşme. Sözlüğe baktığın zaman
isminin ne kadar cemil şeyler kapsadığını
ve seni güzelleştirdiğinğ göreceksin.
****
Do not criticize me for trying to learn
Old Turkish at school. Do not take the
ugly stand. You will find in dictionaries
what beautiful meaning covers your
name Cemil, as well as beautifying you.
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ADAŞIM BARDAKÇI
Hemen İMDÂD’a cevap, zevk-i zarâfetle geldi
Kısa bir sözdü fakat harfleri âfâkı deldi.
Sanırım, ben gibi gurbetçiye gönderdiğin lafz,
Vecîz olmakla berâber dizelerden ‘GÜZELDİ’
İmdad = arkadaşın adı
İmdad = yardıma çağrı
Lafz = söylem
Yardım isteklerime cevap arkadaşım İmdad'dan
zarif, ve samimi bir şekilde geldi.
Benim gibi bir gurbrtçiye yazdığı sözler hem
veciz hemde güzeldi.
*****
An elegant and friendly reply to my request
help came from my friend İmdad.
His written words for me were meaningful
and beautiful.
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DEVLETE
Dikeninden çekinen bir kişi gül dermesin
Bir avuç korkusuz ins oldu mutî helvete
Sana bevvâplık eden Mehmedi ferd yermesin
Görünen bunca kibâr kulluk eder devlete.
İns = insan
Mutî = boyun eğen, itaat eden
Helvet = korku
Bevvâb = kapıcı
Ferd = birey, şahıs
Kibâr = büyükler
Mesuliyetlerinden korkan kimsenin gözü
yüksek işlerde olmasın. Bir kısım bireyler
bu korkuya boyun eğerler. Okulda kapıcı
olan Baki'yi kimse yermesin. Gördüğüm
bunca kimseler devlete kulluk ederler.
****
Someone who is afraid of liabilities should not
have an eye on high positions. A number
of individuals submit to this fear. Nobody will
vilify Baki who is working as a janitor at school.
I see so many people working like a slave for
the State Governments.
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GAFİL
Kemâl der Fatin’e fâtin
Kalır medresede cahil.
Fatin der ki buna, lâkin
Kemâl “Fatn-ı mütegâfil”
Fatin = isim, zeki, zihni açık
Fâtin = fitneci
Kemâl = olgunluk, bilgili
Fatn-ı mütegafil = hakikati bilerek
kendisini gâfil gösteren kimse
Kemal Fatine fitnci der. Bu okul
görmemiş bir cahilin söylemidir.
Fatin de buna karşılık olarak
Hakikati bildiği halde Kemal
kendini gafil gösteriyor. Diyor.
****
Kemal (Mature person) says Fatin
(Intelligent person) is a gossiper.
This is the preaching of an ignorant
person who may be a school drop-out.
Fatin responds to Kemal, although
Kemal knows the truth, he is revealed
as an ignorant person.
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MÜRSİLLERİNE
Kendim gibi ahret suçu fâillerine
Sır köprü çıkar geçmeğe mevt illerine.
Göçtükte bu ten postacı bey lutfederek
Gönder geri mektupları mürsillerine.
Fâiller = yapanlar
Mevt = ölüm
Mürsiller = gönderenler
Benim gibi suç işleyen herkesin karşısına
bir köprü geçmek şeklinde bir imtihan
çıkarırlar. Sayın postacı, ben göçtükten
sonra lutfen adıma gelecek olan mektupları
gönderenlere iade et.

*****
Who ever commits a crime, like me, will take
a test when he dies. Mr. Postman, after my
migration please return all my letters to the
senders.

D 247
YIL SONU
Gördük yeni bir yıl bize tahsis senelerden
Rabbim yaşatırken korusun dostları şerden
Seksen beşe gelmiş seneler hep mütebessim
Bizler gidecek böylece cennet gibi yerden.
Bize ayrılan yıllardan birini daha gördük.
Allah bizi yaşatırken dostlarımızı da bütün
kötülüklerden korusun. Gülerek, eğlenerek
geçirdiğimiz seksen beşten fazla olan seneler
bir gün bitecek ve biz de bu cennet gibi yerden
ayrılacağız.
****
We saw one more year donated to us.
While we are living a good life, God
bless our friends and protect them from
in all evils. We happily lived over eighty
five years. When these days are over we
will leave this beautiful place.
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MEKTUP
Ben köyümü terkettim evi unuttum sanma
Hürmet ve selâmımı ulaştırdım babama
Bu ölümlü dünyada zaman kısadır ama
Kâfi geldi yazmağa bir kaç mektup anama
Ben köyümü terkettim ve memleketimi
unuttum sanma. Ana ve babamın hatıtırını
sorup hürmetlerimi bildirdim. Memlekete
selamlarımı gönderdim. Bu ölümlü dünyada
yaşama müddeti kısa olmasına rağmen anama
bir keç mektup yazmayı da ihmal etmedim.
*****
You think I left my village and forgot my
home. No. I personally asked about their
health and showed respect to my mother
and father. I send my greetings to motherland.
Although this is a short-lived mortal world,
I did not neglect to write a few letters to
my mother.

D 249
DÖRT AÇARIM
Manzum yazarak duygumu kalpten saçarım
Mecliste duraksız konuşandan kaçarım
Dünyâya dokuz kerre dahî gelsem eğer
Ağzım kapayıp gözlerimi dört açarım.
Umumi yerlerde uzun uzun konuşanlardan
kaçarım. Manzumeler yazarak fikirlerimi ve
hislerimi samimi olarak ortaya dökerim.
Eğer dünyaya dokuz kerre de gelsem de
susmayı tercih edip gözlerimi dört açarım.

****
I stay away from those speakers who give
long lectures in public places. I express my
ideas and sincere feelings by writing poems.
If I come nine times to this world, I would
prefer to stay silent but I open my eyes.
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MURADIM
Gidemem bir yere, bilmem zamanı
Sahiden yoktur atım, yok saatım
Evimin bir yana sarkık tavanı
Geçecek burda son ömrüm hayatım
Ta ezelden deli bir ayş aradım
Buluverdim budur en son muradım
Ta ezelden = eskiden beri
Ayş = hayatın zevkini çıkaran bir yaşama
Elimde bir vasıta olmadığı için ne bir yere
gidebiliyorum ne de zamandan haberim var.
Bütün hayatım boyunca mes'ut olacak bir
yer aradım. Sonunda bulduğum yer tavanı
yıkık bir mesken. Işte ömrümün sonuna kadar
burada yaşayacağım.
******
Neither can I go some places nor do I have
time concept. Throughout my whole life I
have continuously searched for a place where
I can be happy. I finally found an old dwelling
place with ruined ceiling. I will happily live
here until the end of my life.
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YETMİŞ BEŞTE
Resmimde ne kuş var ne de lâle
Ammâ, yok esef, yok kötü nâle
Yetmiş beşi aşkın Fatin amcan,
El-hamd-ü-lillah, erdi kemâle.
Gördüğünüz resmimde ne kuş var
ne de lale. Fakat ne bir pişmanlık
ne de bir feryad görürsünüz.
Göreceğiniz şey ancak Fatinin
kemale eriştiğinin resmi ile
Allahına şükredişidir.
****
You see in my picture neither
tulips nor birds. But you will see
no remorse or wailing. What you
will see there is maturing uncle
Fatin's picture thanking to God.
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YAZARIM
Şair değilim sadece manzum yazarım
Hâşâ bu değildir ki benim yok nazarım
Öz Türk dili aruzla yazılmaz diyenin
Kurşunlu kalemlerle mezarın kazarım
Manzum = ölçülü
Nazar = görüş
Ben bir şair değilin fakat veciz bir şekilde
ölçülü ve kafiyeli mısralar yazarım. Bu
benim bir görüşüm olmadığını göstermez.
Öz Türkçe ile aruz vezni bağdaşmaz diyenin
kurşun kalemimle hakkından gelirim

******
I know the way an author measures and rhymes
verses. But I'm not a poet. This does not imply
that I have no vision. I will bury their thoughts with
my pencil, those who say old Turkish verses
are incompatible with modern poetry.
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ŞÜKRAN BORCU
Bir mükemmel sıhhatın kaptanıyım
Sekseninden sonra vecd sekrânıyım
Hamdülilâh külli hâl. Rabbım senin
Verdiğin ni'metlerin şükrânıyım.
Vecd = Heyecenla ilâhi aşka dalma
Sekrân = sarhoş
Hamdülillâh = Allaha şükür
Külli hâl = bütün haller için
Bir ilahi aşkın sarhoşu olarak seksen
yaşında olduğum halde sıhhatım yerindedir.
Bütün bu hallerde Allaha şükür olsun ki
bana ihsan ettiği nimetlere de minnettarım.
****
I am eighty years old, drunk with the divine
love, and still alive and healthy. I am grateful
for the blessings the Lord has bestowed upon
me. I thank God for everything.
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BEN NEYİM
Kimbilir ben nerdeyim, yâhut kimim yâ ben neyim
Asgar imkân belli bir leyl üflenilmiş benneyim.
Dal değil, yaprak değil, yaş bir kütük kalmış gibi
Girdiğim külhanda seksen yıl yanan bir nesneyim.
Asgar imkân = küçük bir ihtimalle
Leyl = gece
Benne = güzel koku
Kimbilir ben kimim kimin nesiyim nerdeyim.
En küçük bir ihtimalle belki bu dünyaya
gönderilmiş nesneyim. Dalından budağından
yaprağından ve bütün hislerinden ayrılmış
bir kütük gibi seksen seneden beri yanan bir
yaratığım, sanki.
******
Who knows who am I, where did I come from,
where am I. Probably, I was sent in this world
as a small object. Maybe I am a log separated
from his leaves, from his branches and twigs,
from his feelings. More than eighty years I am
burning in a world furnace.
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YILBAŞI 2010
Bana seksen sene çift imtiyaz aldı
Acı derd verdi, dü-dest ihtizaz aldı
Feleğin lûtfu olan yaşlanan ömrüm
Sabır arttırdı fakat dinçlik azaldı.
Dü-dest = iki el
İhtizaz = titreme
Seksen senelik yaşantım benim acılı
dertlerimi çoğalttı. Elerim titrer
ayaklarım tutmaz oldu. Ömrüm sabrımı
arttırdı fakat dinçliğimi azalttı.
****
Eighty years of life was painful, and
filled with problems. My hands
began to shake and my feet lose agility.
My life has increased my patience,
but reduced my youthfulness.
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SEKSEN BEŞTE
Vec'a duymaktan şikâyetler değil bir velvele
Yaşlılar nezdinde musta'cel devâ bulmak gele
Ömr biterken âhir-eyyâm hastalıklar çok olur
Hallolurken bir müsîbet halk olur bin mes'ele.
Vec'a = acı
Müstacel = acil
Âhir-eyyâm = son günler
Halkolur = meydana gelir
Insanın vücudundaki bir ağrıyı ifade etmeleri boş
bir yaygara değildir Yaşlıların acıllarını dindirmek
için acil tedavi ilaçları temin etmek gerekmektedir.
İnsanların son günlerine yakın hastalıkları çoğalmaşarına
ilaveten bir yarayı bir taraftan iyleştirmeğe uğraşırken diğer
taraftan binlerce
meseleler ortaya çıkabiliyor.
****
The elderly people express a pain in their body.
That is not an empty clamor. They require emergency
medical treatment to relieve their pain. Near the
last days, old people may have more diseases.
While remedies occur for a wound on one side,
thousands of issues rise on the other side.
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TERK EYLEYECEK
Okuyan, gün gelecek şi’rimi derk eyleyecek
Kimi tefsirde dürüst kimi zerk eyleyecek
Şüerâ gençlere manzûmeyi öğretmez ise
O zaman tendeki rûhum beni terk eyleyecek.
Derk = anlamak
Şüerâ = şairler
Zerk = iki yüzlülük, kötü maksat
Manzûme = vezinli kafiyeli eser
Belki bir gün gelecek şiirimi okuyan bazı kimseler
ne demek istediğimi anlayacaklar. Bu okuyuculardan
bazıları doğru bir anlam çıkarırken diğerleri de beni
iki yüzlülükle itham edecekler. Yaşlanan tecrübeli
şairler gençlere şiir okuma zevkini aşılayamazlarsa,
işte o zaman benim ruhum vücudumu terk eyleyecek.
******
Maybe some people who read my poems they
will know what I mean. Some others while
enjoying the true sense of these poems will also
be hypocritical and will criticize me. My soul
will leave my body if the aging veteran poets
do not teach good poetry reading to the young
generation.
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KARİ 2
Bu kadar yıl yaşadım gıık demeden hecr ile, kari’
Bu tariktir götürür bendeni son menzile, kari’
Benim isyânımı hoşgör ve geçen hakkı bağışla,
Ne kazansam yine kalmaz bana bir pul bile, kari’.
Sayın okuyucu, Hiç şikayet etmeden sıkıntılarla
bu kadar yıl yaşadım. Bu yol beni son menzilime
götürecek. Banim yanlışlarımı hoş gör ve hakkını
helal et. Benim edindiğim biriktilerden hiç biri
bana kalmayacak.
*****
Dear reader, I have had many years with
problems but I have no complaints. This road
will take me to my last destination. If I
unintentially did something wrong, please
forgive me. None of the benefits I have
gained during my life will go with me.

YAYINLAR
Mehmet Fatin Baki'nin Cottage-Educaion.org tarafından
yayınladığı kitaplar.

Bu kitapları GOOGLE BOOKS sitesinde Mehmet Fatin
Baki adı altında bulabilir, ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
İsterseniz yazarınızla da copya edebilirsiniz. Mehmet
Fatin'in bütün şiirleri alfabe sırasıyle Antoloji.com da
neşredilmiştir.
YETMİŞ BEŞTEN ÖNCE
2002 de neşredilen bu kitapta yazılan bu ilk şiirlerin 27
tanesi hece vezni ile ve 29 yanesi de aruz vezni ile
yazılmıştır.
YETMİŞ ALTINCI YIL (2003)
Aruz ve hece ölçüleriyle yazılmış şiirlerden 47 tanesi
aruz vezni ile ve 3 tanesi de hece vezni ile yazılmıştır.
Ekler kısmında Geleneği Yorumlama ve öğrencilerle
hasbıhaller yer almıştır. Bunlar arasında: a- Aruz ölçüsü,
b- Yabancı diller, c- Sembolizm, d- Ücret karşılığı şiir
yazma konuları irdelenmişrir.
ŞİMDİ YETMİŞ YEDİ (2004)
Bu kitapta 58 aruz ve 6 hece ile yazılmış şiirler vardır.
Ekler kısmında, otuz padişah ve şehzadelerin yazdıkları
manzumelerden seçilmiş örneklerle beraber, genç şairlerden
Erdoğan Efendioğlu'nun ve Sedar öncül'ün şiirlerine yer
verilmiştir.
YETMİŞ SEKİZE VARDIK
2005 Temmuzda neşrediler bu kitapta Aruz vezni ile 45, ve
hecec vezni ile 5 şiir vardır.
Ekler kısmında genç şairlerden Serdar Öncül ile İbrahim
Yavuzun şiirlerine de yer vermiştir.

YETMİŞ DOKUZDAYIZ (2006)
Bu kitap Aruz vezni ile yazılmış 49 manzume ile hece
vezni ile yazılmış 10 manzumeyi ihtiva etmektedir.
Ekler kısmında öğrencilerle değişik konularda
hasbıhal yapılmaktadır.
SEKSEN SENE
2007 de basılan Seksen Sene 30 aruz ve 20 hece ile
yazılmış şiirlerden mürekkeptir.
Şairin 1943 senesinde Antakya Lisesinde iken yazdığı
YENİ YIL şiiri de bu kitaptadır.
SEKSEN BİR (2008)
Aruzla yazılmış 31 adet manzumelerle hece ile yazılmış 6
şiiri bu kitapta bulacaksınız. Ekler kısmında öğrencilerle
hasbıhal dört ayı toplantının hulasasını içine almaktadır.
SEKSEN İKİ
2009 da basılan bu kitapta, aruzla yazılmış 27, hece ile 2,
ve serbest metodla 6 şiir yanında öğrencilerle hasbıhal da
vardır. Bu kitapta evvelce yazılmış rubailerin ve
dörtlüklerin 75 tanersi İngilizceye çeverilmiş şeklini
bulabilirsiniz. Tanıtım kısmında öğrencilerin eski yazı ile
yazılmış manzumeleri okumalarını kolaylaştırmak maksadı
ile 190 dan fazla örnek verilmek sureti ile bu sayfalar
hazırlanmıştır.
ÖZEL SÖZLÜK
Öğrencilere kolaylık olabilmesi için
yabancı sayılan (Arapça ve Farsça kökenli) ve Divan
edebiyyatı şiirlerinde kullanılan (ikibinden fazla) kelimenin
manası verilmiş ve bir beyitle veya bir dörtlükle nasıl
kullanıldığı gösterilmiştir.
NAZIM ŞEKİLLERİ, TERİMLERİ ve SAN'AT
TÜRLERİ
Kitabın başliğinda yazılı olduğu gibi Divan şiirinde çok
kullanılan edebi sanatların alfabetik sırasına göre tarifleri
yapılmış ve çeşitli örnekler verşlmiştir.

LÛGATÇE
Eski ve yeni harflerle düzenlenmiş LÛGATÇE 2009
senesinde yayımlanmış olup manzûmelerin Arap ve
Latin harfleri ile nasıl yazılacağını örneklerle
göstermektedir.
SEKSEN ÜÇE GELDİK (2010)
Bu kitapta 53 manzumenin hepsi aruz vezni ile yazılmıştır.
Tanıtım kısmında öğrencilerin eski yazı ile yazılmış
manzumeleri okumalarını kolaylaştırmak maksadı ile 1
90 dan fazla örnek verilmek sureti ile bu sayfalar
hazırlanmıştır.
Ayrıca yazı işaretlerini gisteren bir bölüm de vardır.
SEKSAN DÖRDÜ GEÇTİK (2011)
Elli manzumeden mürekkep olan bu 13 cü kitapta 47 aruz
ölçüsü ile 2 hece ile yazılmış şiirlerle beraber bir tane de
aruz-hece-serbest vezinle yazılmış deneme vardır.
SENTENCE DIAGRAMMING (2012)
Çizgilerle İngilizce gramer
Google books and
http//www.Cottage-education.org
SEKSEN BEŞ (2013)
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
SEKSEN ALTIDAYIZ (2014)
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
SEKSEN YEDİYE GELDİK (2014)
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
RÜBÂÎYYÂT (2015)
Çeşitli konularda 230 dan fazla dörtlükler

MEHMET FATİN BAKİ
17 Temmuz 1927 de İskenserun’da doğdu.
Antakya Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesinden 1952 de mezun oldu ve askerliğini Ankara’da yaptı.
Bir müddet sebest ticaret ile uğraştı ve 1959 a kadar Avrupa,
Afrika, Asya ve Avustralya’da muhtelif memleketleri dolaştı. 1960
senesinde New York’a yerleşerek ithalat ve ihracat işleriyle
meşgul oldu. Tekaüt olduktan sonra 1990 da Florida’da Lise
talebelerine yardım etmek maksadıyle bir dershane kurdu ve
halen bu dershanenin müdürüğünü yapmaktadır. Yoğun
işlerinden firsat buldukça hece ve aruz vezinleriyle, kafiyeli
manzumeler yazmaktadır.

32453 Lakeshore Drive
Tavares, Fl 32778 ABD
Telefon numarası: (352) 343-7444
E-mail: director@cottage-education.org
Home page: ww.cottage-education.org

Sayın Okuyucu,
Altıyüz seneden fazla bir zaman içinde
geliştirilerek ve Türkçeleştirilerek
kullanılan Divan Edebiyatının usullerini
okullarımızdan kaldırmak ne kadar yerinde
bir karar olabilir. Bunun hükmünü gelecek
nesillerin edebiyat tarihçileri verecektir.

Sayın Yetkili,
Elinizde salahiyyet varsa Divan Edebiyatı
öğrenimini liselere ve Edebiyat Fakültelerine
getiriniz. Bu suretle hem memleketinize
hem de gelecek nesillere en büyük iyiliği
yapmış olursunuz.
Mehmet Fatin Baki

