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ARUZ VE HECE
ÖLÇÜLERİ İLE YAZILMIŞ
ŞİİRLER

M 01
DARBECİLER NEYLEDİLER
Bak, darbeciler millete kırk beş senedir, neylediler?
Düstûr yazarak memleketin hâkimi leşker dediler.
Bilmez ki bu cumhûr diyerek devleti fesh eylediler,
Candan sevilen başbakanı katl ile hakkın yediler,
Allâha öder borcunu, onlar ki günâh işlediler.
Biz baldoza bir son vererek yep yeni meclis seçelim,
Halktan seçilen meclise mutlak salahiyyet verelim,
Mader yasa yapmakla bütün halkları eş gösterelim.
Yaptıkları işkencelerin vefk-i hesâbın görelim.
Mevlâya öder borcunu, onlar ki günâh işlediler.
Düsûr = yasa, anayasa
Leşker = ordu, asker
Fesh = lağv, ilğa
Cumhûr = halk
Katl = idam
Mader yasa = anayasa
Vefk = uygun, münasip
Mefûlü mefâîlü mefâîlü
/ / . . / / . . / / .

mefâîlü feül
. / / . . /

M 02
YETİNDİM
Gurbette yanan bahçede bülbülle yetindim
Bağrımda derin cerha açan gülle yetindim
Cerha = yara

Huysuz feleğin çarkını durdurmağa gelmez
Ben vakti değil belde tebeddülle yetindim
Belde = memleket

Tebeddülle = değiştirerek

Şahsımda kanâat ve sabır haddi çoğaldı
Fürkat dolu her cevre tahammülle yetindim
Fürkat = ayrılık
Cevr = eziyet
Tahammülle = katlanarak

Çoktan beri hiç görmediğim sevgili dost
Eşkâlini rü'yamda tahayyülle yetindim
Tahayyül = hayal ederek

Sevdiklerimin hüsnüne manzume yazarken
İlhamla gelen hissi tekemmülle yetindim
Tekemmülle = geliştirmekle

Emmâre nefis şehveti tatmaktan usandım
Kalbimdeki kör nefsimi tahallülle yetindim
Emmâre = cebreden Tahallülle = tahlil etmekle

Sehven dediğim lafzı düzeltmek gerekince
Birden bire uydurma tahallülle yetindim
Sehven = yanlışlıkla

Tahalülle = bahane ile

Toplantıya gitmek çok ehem saymama rağmen
Her çağrıya gitmekte tedellülle yetindim
Tedellül = nazlanarak

Bahtım kararıp her şeye ters geldiği günler
İnslerden uzak köyde tebettülle yetindim
İns= insan

tebettül = inzivaya çekilmekle

İhlasla çalıştım kaderin verdiği mühlet
Ömrüm boyu Allâha tevekkülle yetindim
Tevekkülle = kadere razı olarak

Mefûlü
/ / .

mefâîlü
. / / .

mefâîlü feûlün
. / / . . / /

M 03
RUBAİLER K
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

Kalbinde maârif gerekir sevgiyi bilmek
Nefsten ve kibirden de ferâgatle çekilmek
Dostunla kavuşmakta hayâl kurmadan evvel
İhlasla sev istersen eğer çokça sevilmek.
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

Mebrûk Ramazan bayramı muhtâcine infâk
İhlasla çalışmak ve sebât kıldı muvaffak
Bayramda zekat vermeğe mihmandar olanlar
Dindarlığı sevmekte eder herkesi müştâk
Mebruk = kutlu
Müştak = özenti

Muhtâcine infâk = muhtaçlara yardım

M 04
HIZIR
Peygamber denen Hızır kişiliğini aştı
Âb-ı hayat içerek ölmezliğe ulaştı
Allah vermiştir ona cavidan rahmetini
Elbette belirtmiştir mes'ul vehametini
Ayak bastığı yerde tüm nebatat yeşerir
Yeşilin manası da El-hıdr kökünden gelir
Hızırın macerası Kef suretinde geçer
Beklenmedik bir anda darda olanı seçer
Buluşur Hızır-Ilyas, insanlar umutlanır
Altıncı gün Mayısın Hıdırellez kutlanır
Böyle kutlu bir inanç bütün âlemde vardır
Her insanın gönlünde inandığı kadardır
Şah ve köle gözetmez farkı yoktur arada
Hızır yardıma koşar denizde ve karada
Ölmezliğinin vasfı bütün dehre yayılır
Kendisi bugün dahi yaşamakta sayılır
Divan şiirlerinde Hızıra Nebi denir
Onun mazhariyeti mazmunlarla söylenir

'Hızır âlimdir, ilimdir âb-ı hayat
K'anı içen kimseye gelmez memât'
Ahmedî

'Her makamı ka'be bil her adem hıdr-nebi
Can ü gönülden manacat eyle dergaha gel'
(Yahya Bey)

'Bize versin mi Hüdâ âb-ı hayât-ı tevfik
Hızrı bulsak rah-ı zulmette külahın kaparız'
(İzzet Molla'
'Eğerçi Hızr ile İlyas bahr ile berde
Garik ü güm-rehe eyler hemişe s'ay-ı sefid'
Cinanî

'Ey Muhibbi yâr elinden bir kadeh nûş eyleyen
Hızr elinden ger ölürse âb- ı hayvan istemez'
(Kanuni Sultan Süleyman)

M 05
GİBİDİR 2
Gurbetçiye hoş gösterilen sun'i tavır
Düşmanla berâber şaşı gülmek gibidir.
Her leyl ve nehar gördüğümüz hor hareket
Ahlak kodu nezdinde küçülmek gibidir.
Fırsat bulanın söylediği sözdeki darbe
Dostlar tarafından da dövülmek gibidir.
Gurbetçiyi garb tarzına kaydırma tezi
Dağlarda davar terse güdülmek gibidir.
Yıllar yılı yardan çok uzaklarda hayat
Bir zindana cebren götürülmek gibidir.
Dilhânede yalnız kalışın verdiği his
Hayyen giyisiz hâke gömülmek gibidir.
Leyl ve nehar = gece ve gündüz
Hayyen = canlı olarak

Cebren = zorla
Hâke = toprağa

Mefûlü
mefâîlü
mefâîlü feül
/ / .
. / / . . / / . . /

M 06
RUBAİLER M
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

Gece yıldızlara mesrûr bakarım
Kamerin gölgesi kandil yakarım
Gelişin müjdesi göğsümdeki boş
Yere al renkli karanfil takarım.
Mesrûr = hoşnut, memnun

Kamer = ay

Baksam gökün ebrinde hayâlin görürüm
Bâzan gece rü'yamda cemâlin görürüm
İkbâl-i beşer bahta inansam ne yazar
Fâl telveli fincanda visâlin görürüm.
Ebr = bulut

İkbâl-i beşer = insan saadeti

İnsanlığa aydınlık için saklanılan mum
Mevkuf birinin yaftası hep kalmalı ma'sum
Mahbeste yatan suçsuza avn etmeli devlet
Kaldıkça esârette, över zalimi, mazlum.
Mevkuf = tutuklu

Mahbes = hapishane Avn = yardım

M 07
RUBAİLER R
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

Gurbetçi zaman takvimi zihniyyeti işler
Günden güne kısmen azalır neş'elenişler
Göklerde kamersiz gece yıldız dolu arşa
Baktıkça büyür kaygı düşündükçe genişler.
Kamer = ay

Arş = göğün dokuzuncu katı

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

Kavl = söz

Hüsnâ = engüzel

Neş'et verecek güçlü güneş var, yetişir
Mümtaz feleğin sunduğu düşvâr yetişir
Aldıkça nefes Hâlika biz şükr edelim
Mevcut hava, toprak, su, ateş var, yetişir.
Neş'et = gelişme

Düşvâr = güç

Hâlik = yaratan

M 08
KÂRÛN
Rivayetlere göre Mûsa'nın akrabası
Zengin ve cimri Karun imiş mülkün babası
Fıravn'lar zamanında eski Mısır ilinde
Allâha isyan etmiş zenginlik günlerinde
Tarihçiler diyor ki Kârûn sihirbaz imiş
Mûsa'dan ve Hârûn'dan madencilik öğrenmiş
Elindeki serveti kimyagerlikten almış
Yahut Hazreti Yusuf hazinesinden çalmış
Çeşitli hikayeler efsaneler söylenir
Kendisi için nankör hem de küfürbaz denir
Kârûn halk arasına debdebeyle çıkarmış
Onlara tanrı gibi yükseklerden bakarmış
Gösterirmiş kendini yeşil elbisesiyle
Çıkarmış gezintiye üç yüz cariyesiyle
Zekât vermemek için bahaneler verirmiş
Tevrâtın emrettiği zekâtı 'vermem' dermiş
Kârûn'un işlediği günâhlar sebebiyle
Hayâtı sona ermiş helâk edilmesiyle
Böylelikle nasihat verilir insanlara
Mala mülke güvenip düşmeyin hüsranlara
Kârûn gibi sizler de tamahkarlık yapmayın
Tarihten ders alarak yanlış yola sapmayın

Divan edebiyatında şairler bunu sezmiş
Onun karakterini kalemleriyle çizmiş.
'Mâl ile mülk etme heves
Kârûn'a bak Fağfûr'u gör'
Şeyhî

'Nice geçti yere Kârûn'u gör dînâr sevmekten'
Zatî

'Olur dünyâya mâyil cem edeler
Geçer âhiri de Kârûn'a benzer'
Muhibbî

'Zîr-i hâk ol gerek menzilin âhir n'idelim
Mâline mâlik imişsin tutalım Kârûn'un'
Bâkî

'Malı artan kişinin zâtı tenezzül eyler
Şâhid-i sadık olur bu söze hâl-i Kârûn'
Ubeydî

'Sîm-i eşkim neme yarar nazar etmez ana yâr
Yere geçsin nideyim genc imiş Kârûn'un'
Hayâlî

'Genc-i sîmin mâl-ı Kârûn gibi âhir yer yutar
Akçesine tapınıp hiç olmasın mağrûr berf'
Ubeydî

M 09
RUBAİLER N
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

Şeytan tene nakşettiği elyâf kurusun
Aldanma ki yaptıklarının mes'ulusun
Attan düşenin cismi hemen kalkar ama
Gözden düşenin ismini Allah korusun.
Nakş = nakış

Elyâf = adeledek lüfler

Yaptığım hüsn ez-kazâ kubh olmasın
Kısmetim zinhâr haram rubh olmasın
Yâr elinden dert gören sabreylesin
Görmedim takvimde leyl subh olmasın
Kubh = kazanç

Rubh = kazanç

Subh = sabah

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

M 10
RUBAİLER E
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

Hakk verdi hayât insana hürrüyyet ile
Serbest yaşasınlar diye has niyyet ile
Bir gün gidecek merkadi te'hîr eden ins,
Elbete bilir mevtini katîyyet ile.
Merkad = mezar

İns = insan

Mevt = ölüm

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

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

M 11
RUBAİLER A
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

Cennet diye ta'rîf edilen dehre inanma
Azrâile zinhâr nereden geldiğin anma
Makberdeki toprakta vücûdun yer alınca
Çok neş'eli anlar gelecekmiş diye kanma.
Zinhâr = asla

Dehr = dünyâ

İlk muhabbet derdi çoktur, çoktur amma
Derdi meydâna çıkarmak bir muamma
Şaşkın âşık zanneder vuslât devâdır
Bir müessir çare göstermez kavuşma.

Yeddinde olan sulhu çalap halka bağışla
Cumhûra sükûnet getirilmez ki savaşla
Gördüklerimiz harp sonu her yerde sefâlet
Zulmun yeter âlemde felek lutfuna başla.
Yedd = el

Cumhûr = halk

Çalap = tanrı

M 12
KÜLLENEYİM
Ben kimim dilbend için her gün yanıp küllenem
Bi-sebepten böyle korkunç nâr tahammüllenem
Dilbend = gönül

Nâr = ateş

Geçti günler tatmadım bir katrecik hâniye
Olmadım mest artık dem-be-dem müllenem
Hâniye = şarap
Dem-be-dem = aralıksız, biteviye
Müllenem = şarap gibi eskiyeyim

Arkasaştır sandığım dostlar hafî düşmanım
Geçtiğim yollarda bâzan yol keser lâ-cerem
Hafî = gizli

Lâ-cerem = kuşkusuz belli oldu

Ayda bir kez sevdiğimden mektup aldıkça ben
Gurbet elden râh-ı vuslat gözlerim dem-be-dem
Râh-ı vuslat = kavuşma yolu

Kurbanım, vuslatta derhal kestirem bir ganem
Verdiğim sözlerde olsun şâhidim küll ümem.
Ganem = koyun

Fâilâtün
/ . / /

Küll ümem = bütün ümmet

fâilâtün
/ . / /

fâilâtün
feül
/ . / / . /

M 13
RUBAİLER İ
Arabın mevsimi kış başlamadan bitti
Mubarek sonrası Gaddâfi de zor gitti
Esad'ın leşkeri insanlara kıydıysa
Beşeriyyet suçu. İdam bile hakketti.
Leşker = ordu

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 rıf'atyâb olurdun belleseydin kendini.
Vefk-i murad = isteğine uygun Fernd = marifet Pend = öğüt
Nefs-i fehm = nefsini anlama Rıf'atyâb = yüce bir kimse

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
Vikr = ağır yük

Garaz = kötü söz
Tebdil etmez = drğiştirmez

Bî-fevâid harcanırken zengin emvâli
Negronun yurdunda halkın karnıdır hâli
Âğniya kalbinde hiç mevcut değil vicdan
Böyledir müstevli yaygın dehrin ahvâli.
Bî-fevâid = faydasız Hâli = boş Âğniyâ = zenginler

M 14 R –2
RUBAŞLER R-2
Kavgâ kuşu zenginleri iç harbi severler
Var bunlara yardımcı olan hayli münevver
Bunlar silah îmâlle satıştan kazanırken
Kazdıkları terrör dolu âbâra düşerler.
Âbâr = kuyular

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 az'dadır.
İhzâzda = nasibe göre

Bahş = yardım, bağış

Çiçeğin rengine uygun tonu vardır
Uzayan karlı kışın buz-donu vardır
Yaradan ni'meti insanlara mahsus
Ömürün beklenilen bir sonu vardır.
Düşmanla gelen türlü ceîhâ sarılır
İstekli selamlarla hasımlık yarılır
Hissi yara dostlukları incitse bile
Âzâr dolu sözlerle barışlık varılır.
Cerîhâ = yara

ÂzÂr = özürler

M 15
RUBAİLER N-2
Yıldızlı karanlık geceler gökte hilalsin
Dil-bâz uyanırken gece mihr uykuya dalsın
Gündüz seni rencide eden hissleri terket
Vechind olan hulki güzellik sana kalsın.
Dil-bâz = gönül eğlendiren

Mihr = güneş

Hulki = tabii

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

Kânunlara hâkim kaderin sistemi düzgün
Bir kısm yaşayan memun iken ba'zısı küskün
Lâkin feleğin rüc'atinin hâli bilinmez
Gam görmeyenin kendi olur gam-zede bir gün.
Rüc'at = dönekliği

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

M 16
RUBAŞLER Z-2
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

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

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

Âgûş = kucak

Zinhâr = asla

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

M 17
BAŞKA 2
'Nesi var sanki bu dehrin eleminden başka' (1)
Yaşamak zevkini vermiş kereminden başka
Saçı ak pîr ne verir gençliğe bundan böyle
Verecek sevgisi vardır, hikeminden başka
Öterek sarhoş olup neş'elenirken bülbül
Gülü kıskanması olmaz dikeninden başka
Çalışırken gelişen tenkid edilmiş birkaç
Yazarın kalbi kırılmaz, kaleminden başka
Güzel âsâr bile bellekte tutulmaz derken
Unutur her şeyi âşık şiirinden başka
Var iken çokça yazar duyduğu histen mülhem
Duru manzûme yazan yok mu Fatin'den başka.
(1) Leylâ Hanımın gazelinden

Kerem = lûtuf ve cömertlik
Hikem = bilgi ve tecrübe
Feilâtün
. . / /

feilâtün feilâtün fa'lün
. . / / . . / /
/ /

M 18
KADIN HAKLARI
Kadınların hakları sorunu yeni değil
Batının kanaati ne doğrudur ne adil
Şarktaki durumu garb yanlış algılamakta
Kadına ihtiramı asla anlamamakta
Şurda burda yapılan hataları dermekte
Hakikate kör olup yanlışları görmekte
Bilgi, irfan, cesaret gelince aydınlara
Cihanşumul bir görüş verildi kadınlara
Ana, kızkardeş, nisâ, eş ve eşit erkeğe
Yaratılan her kadın benzetilir meleğe
Yaratan huzurunda görevleri hakları
Açıkça belirtilmiş bir kısım yasakları
Kadın olsun er olsun yaptığından mes'uldür
Kendisinden beklenen kanuna tahammüldür
Yoktur aralarında vazifelerin farkı
Döndürürler beraber hayat denilen çarkı
Gayesi evliliğin mes'ut bir ayş yanında
Karşılıklı hürmettir bir sevgi ayarında
Evlendirilemez kız öz rızası olmadan
Böylelikle kılınır karı-koca abadan

Kadının mülkiyeti korunur evlilikte
Eşiyle malı mülkü sarfederler birlikte
Aileyi idare etmekte asıl usul
Mecburiyet icabı çok zaman erkek mes'ul
Bu demek değil erkek diktatör görevlidir
Eşiyle istişare etmekle ödevlidir
Ana olan kadına itibar leyl ve nehar
Kanun, nizam, tatbikat hürmeti esas kılar
Herkes için doğrudur deniyor her annenin
Ayakları altında anahtarı cennetin
Malda ve mülkiyette kadınlar müstakildir
Bu mevzuda hem devlet hem kanunlar adildir
Her türlü ticareti kadınlar yapabilir
Kız olsun kadın olsun bunları hepsi bilir
Çalışmak serbest olup her meslek ona açık
Fakat ulvi vazife analıktır analık
Bir annenin yerini beslemeler tutamaz
Yardımcı dadılara verilmez bu imtiyaz
Siyaset alanında kadının yeri vardır
Seçmede seçilmede hakkı erkek karadardır
Yaradılış yönünden bazı farklar aşikar
Tabibet aleminde bunlar edilmez inkar

Asırlar süresince kadının başarısı
Sayılmakla tükenmez, çok bunların sayısı
Şarkta kadın hakları hiç te küçük değildir
Kanunlarda adalet buna açık delildir
Bütün tarih boyunca kadınların şöhreti
Bilginler tarafından anlaşılmış nusreti
Kadını dûn düşüren söylentiler yanlıştır
Kadının ferâseti halkça onaylanmıştır
İstiklal harbimizde kadının feragati
Şüphesiz ispat eder vatana muhabbeti
İşte bunlar şerheder kıymetini kadının
Anılması gerekir her fırsatta adının
Kar'iler karşısında şimdi ederken yemin
Bildiklerini yazar göçmeden Mehmet Fatin.

M 19
YAPACAKTIN
Aşkım, hani bir katreyi ummân yapacaktın
Bir kez sulayıp deşti gülistân yapacaktın
Allah bilir yıllar boyu bir gülmesi yokken
Pinhân yaşayan nesfimi handân yapacaktın
Meyhânede raksân ile raks etmeden evvel
Hamrâ içirip düşmanı sekrân yapacaktın
İçten gelecek neş'eli şakrak gülüşünle
Keyf sâhibi nihmanları hayrân yapacaktın
Mecliste bir işret sonu herkes huzurunda
Bir bûse verip Mehmedi şadmân yapacaktın .
Katre = damla
Deşt = çöl
İşret = içki âlemi
Pinhân = gizli Raksân = oyuncu
Sekrân = sarhoş

Mefûlü
/ / .

mefâîlü
. / / .

mefâîlü feûlün
. / / . . / /

M 20
OLMASIN
' Hak tanınsın kimse gaddar, kimse mağdur olmasın
Yâ ilahi rahmetinden kimseler dûr olmasın ' (1)
Cümle âlem dehr ü dünyâ topyekun meskunları
Hıfz edilsin korktuğundan kimse mahtûr olmasın
Kem kavânin kimsesiz bir şahsa zorluklar verir
Milli meclisten geçen bir böyle düstûr olmasın
Onca yıllar haylı yerden iltifât görmüş kişi
Bir muvakkat şöhretin tahtında mağrûr omasın
Hamdülillah tıfla mutlak doğru yollar gösteren
Adle bağlanmış Fatin dünyâda mahkûr olmasın.
(1)Laedri bir beyit
Dûr = uzak
Kavânin = kanunlar
Mahtûr = tehlikede
Tahtında = altında
Tıfl = çocuk
Tıfl= çocuk
Adl = adalet
Mahkûr = hakaret görmüş
Fâilâtün
/ . / /

fâilâtün
/ . / /

fâilâtün fâilün
/ . / / / . /

M 21
RUBAILER N 3
Ey oğul, kendini kandırma sakın
Uyuyan hasmı uyandırma sakın
Uyarak şeytana yoldan çıkıp ta
Kulu Allahtan utandırma sakın.
Hasm = düşman

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 münis = yadırganan Münzara = ayna

Kasden sömürüp dostları düşvâr eder insan
Yoksullara nimetleri inkâr eder insan
Vicdanlara hakim kötü nefs kendni bilmez
Kalpten gelecek yardımı mundâr eder insan.
Düşvâr = düşman

Kovulan şeytana bazan kanıyorsun
Silah imâline bir ribh tanıyorsun
İyi harp var, kötü sulh var sanıyorsun
Bu düşünceyle de sen aldanıyorsun
Ribh = kazanç

M 22
RUBÂÎLER AT
R-A
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

R-A
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

R-T
İşlerde kolaylık veriyorken medeniyyet
Elzemdi yürürlükteki kânûna riâyet
Çok sehl otomat malzemeler bolca olunca
İnsanları tenbelliğe sevk etti rehâvet.
Sehl = kolaylık

Rehâvet = gevşeklik

R-T
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

M 23
BÎMÂR YATAĞINDA
Hüsnün tutuvermış beni mâhîler ağında
Yetmez mi tutukluk denizin hecr batağında
İnsaflı sanıp hedm umarım gadr-ı bahirden
Görmek mi murâdın beni bîmâr yatağında.
Çoktan beri izz eylediğim canlara geldim
Hasretliği hazmetmeği bildim dara geldim
Nefsimle beaber sana ben yalvara geldım
Görmek mi murâdın beni bîmâr yatağında.
Mâhî = balık
Bîmâr = hasta

Mefûlü
/ / .

Hecr= hicran
Murad = arzu

Hedm = hizmet
İzz = değer

mefâîlü mefâîlü feûlün
. / / .
. / / . . / /

M 24
BİLİR ALLAH
Mantıkla tahayyül edilenden kebir Allah
Mahluklara rızk, yoksula nîmet verir Allah
Mevlâya tevekkülle inan yâhud inanma
Kalbinde olan her şeyi her an bilir Allah.
Her bilmediğin mazlumu çok taklayamazsın
Vicdânını bin kez yıkasan paklayamazsın
Yaptıklarının sırrını hıç saklayamazsın
Kalbinde olan her şeyi her an bilir Allah.
Mefûlü mfâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /

M 25
RÛZ YOK
Talihle bizim çok sıkı bir dostluğumuz yok
Bir gün bile paylaştığımız tuzla hubuz yok
Aczen yeni bir haddeye geldik ki bu eyyâm
Âfâkta ümitlendiren ikbal dolu rûz yok.
Kayboldu mu ah sevgisi bizlerdeki düşvâr
Kasvetli karanlık geceler gelmeye zinhâr
Kâfirle değil komşu dindarla savaş var
Âfâkta ümitlendiren ikbal dolu rûz yok.
Hubuz - ekmek
Ah = kardeş

Mefûlü
/ / .

Eyyâm - günler
Düşvâr = güç

mefâîlü
. / / .

Rrûz = gün
Zinhâr = asla

mefâîlü
. / / .

feûlün
. / /

M 26

TEK TEK SEÇYOR
Aralıksızca akan su gibi yıllar geçiyor
Bizi toprak, kazılan kabre gömüldükçe yiyor
Bize ihsân edilen son nefesin bittiği gün
Görev almış melek-il mevt bizi tek tek seçiyor.
Var iken neş'eli ginler bilinen bunce tuzak
Gideriz makbere biz bağrı açık gülyüzü ak
Çocuk olmuş yaşı dolmuşları tefrikten uzak
Görev almış melek-il mevt bizi tek tek seçiyor.
Feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilün
. . /

M 27
HAVALANMAZ
Tarihte olanlar yine tekrar edecekse
Rütbeyle donanmış apoletler cilalanmaz
Rüzgarlara hep karşı uçan yükselecekse.
Rüzgarla beraber giden eşya havalanmaz.
Meb'uslara zorlukları ilk darbe getirdi
Türk medyası her darbede vicdânı yitirdi
Halk bilgisi bir düsturu bilmek gerekirdi
Rüzgarla beraber giden eşya havalanmaz.
Mefûlü
mefâîlü mefâîlü
/ / .
. / / . . / / .

feûlün
. / /

M 28
DARBENİN TEŞRİHİ
Şaşkın yaşayış her gece darbeyle berâber
Baskın yapıyor korkusu efkârlara leşker
Beş darbe yapanlarla burokrat sözü mutlak
Bir medyada derhal yayılr buysa mukadder.
Cürm-nâk tutulan bir yazarın yargısı câiz
Elbette adâlet sayılır buysa mukadder
Askerle, muharrirle olan darbe sonunda
Teşvikçi zevât hapse girer buysa mukadder
Her darbede zalimlere yardımcı koğuştan
Serheng bile bir rütbe alır neyse mukadder
Tevkif edilip sorgulanan kor generaller
Pişmanlığı zillet sayılır buysa mukadder
Mücrim sayılıp mahkemeden suçlu çıkanlar
Birkaç sene mahbeste kalır neyse mukadder
Olmuşsa eğer devlete baş darbe sonunda
Zorbayla sadâret olacak şeyse mukadder
Darb suçlusu olmuş paşa mahbeste kalınca
Pîr yaşta esâret sayılır buysa mukadder
Leşker = ordu
Cürm-nâk = suçlu
Serheng = erbaş - çavuş
Mefûlü
/ .

mefâîlü
. / / .

mefâîlü
. / / .

feûlün
. / /

M 29
TEMENNİ
Seksen senelik vechi kırışmış, çene sarkık
Bir pîr ki elinden çıkacak her yazı çarpık
Fercâmı görüp celle erişmiş olacak ki
Geçmiş, gelecek sinni heder görmesin artık.
Sâkin duru günler, karışıklıktan uzakta
Aylar geçiyor hep yatarak, bâzan ayakta
Ahşap yapı bir hânede yalnız yaşamakta
Menhûs geceler, rü'yada şer görmesin artık .
Geçmişteki ezrârı kadar faydası oldu
Emrâz sonu kıpkırmızı ablak yüzü soldu
Kanûnda hukûken tanınan had yaşı doldu
Pek neş'elidir şimdi keder görmesin artık.

Fercâm = son günleri
Cell= ululuk
Sinn = yaş
Heder = boşa sarfetmek
Menhûs = uğursuz
Ezrâr = zararları
Emrâz = hastalıklar
Mefûlü mefâîlü
/ / . . / / .

mefâîlü
. / / .

feûlün
. / /

M 30
KALPTEKİ NÂR
Tevlîd yeri kalptir verilen türlü karârın
Tashîhi de zor yapılan aşk yönlü karârın
Kardeş, yine sen kalbini oldukça serin tut
Bir yandı mı söndürmesi güç kalpteki nârın.
Aşktan çekilen cevri kader vergisi sanma
Aşıklara vuslat görünür bir başka muamma
Sevmekle sevilmek sahiden zevklidir amma
Korlandı mı söndürmesi güç kalpteki nârın.
Nâr = ateş
Tevlüd = doğum
Tashîhi = düzeltmesi
Cevr = cefâ, eziyet
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /

M 31
İSTEMEM
Aç yatarken tıfl-ı üryân boş kelâm - kevr istemem
Zıll ü zül harplerde zinhâr nâr saçan nevr istemem
Varlığım dünyâda hûn-rîz kimseden devr istemem
Dercolunmuş kısmetimden fazla bir cevr istemem
Kılmadan hoş bir amel genç yaşta ben bevr istemem
Tıfl-ı üryân = çıplak çocuk
Kevr = bolluk, çokluk
Nevr = parlaklık, aydınlık
Cevr = haksızlık, eza

Hûn-rîz = kan döken
Zıll ü zül = alçaklık ve, horluk
Dercolunmuş = yazılmış
Bevr = yokolma, ölüm

Kimsesiz toy kız çocuklar görmesin lems kimseden
Hastalıklardan ve açlıktan kadid bir çok beden
Ağlayan dullarla etfâl görmeseydim keşke ben
Dercolunmuş kısmetimden fazla bir cevr istemem
Kılmadan hoş bir amel genç yaşta ben bevr istemem
Lems = elle dokunma
Kadid = kurumuş, zayıf

Etfâl = çocuklar

Bazı şeyler, bazı gözlerden kaçar gelmez dile
Bir ceza görmek sayılsın çektiğim gerçek çile
Yaptığım yanlış yüzünden bir günahkarsam bile
Dercolunmuş kısmetimden fazla bir cevr istemem
Kılmadan hoş bir amel genç yaşta ben bevr istemem
Dinlenirken pîrlerin candan gelen tavsiyesi
Gezdiğim yerlerde duydum Hakka vuslat müjdesi
Böyle müjde, böyle tefsir tatmin etmez herkesi
Dercolunmuş kısmetimden fazla bir cevr istemem
Kılmadan hoş bir amel genç yaşta ben bevr istemem

Halka yol gösterdi peygamber Muhammed Mustafa
Böyle irşâdâta verdik can gönülden bir vefa
Halk için Haktan salâh, sulh istedik bin bir defa
Dercolunmuş kısmetimden fazla bir cevr istemem
Kılmadan hoş bir amel genç yaşta ben bevr istemem
İrşâdât = doğru yolları gösterme
Salâh = iyileme, selamet, rahatlık
Böyle istekler hakikatlarla kılmaz bir tezat
Böyle istekler yazan heryerde mevcuttur lûgat
Her zaman bir gerçek olmaz bunca istekler fakat
Dercolunmuş kısmetimden fazla bir cevr istemem
Kılmadan hoş bir amel genç yaşta ben bevr istemem
Çok şükür sıhhatta kaldım vermeden âhir nefes
Yaptığımdan tatmin oldum şimdi matlûbâta bes
Lûtfedilmişten de hâriç son kalan bir çift heves
Dercolunmuş kısmetimden fazla bir cevr istemem
Kılmadan hoş bir amel genç yaşta ben bevr istemem
Âhir = son
Matlûbât = istekler
Bes = yeter, kâfi
Nasb edilmiş = atanmış, tayin edilmiş
Ağlayan dullarla etfâl ıztırâbın görmesem
Aç yatarken tıfl-ı üryân lafz-tehî kevr istemem
İstemem nevr, istemem cevr, istemem bevr, istemem
Dercolunmuş kısmetimden fazla bir cevr istemem
Kılmadan hoş bir amel genç yaşta ben bevr istemem
Lafz-tehî = boş kelâm
F'ailâtun
/ . / /

f'ailâtun
/ . / /

f'ailâtun
f'ailun
/ . / /
/ . /

M 32
KADIN
Mere kalbinde yanan yangına gelnezse zecr
Ateşin sonrası küllerde kalır vasl-ı hecr
Güneşin batması arzetse karanlık bile
Kadının nûru yeter, gelme bu şeb vakti, fecr.
Tanıdıklarla emin yolda olurken hatar
Senelik yağmuru az çolde de vâkî matar
Eşe sevdâlı nisâ şevk saçar, envâr katar
Kadının nûru yeter, gelme bu şeb vakti, fecr.
Gece gökten düşecek yağmuru ebr vermesin
Bu karanlıkta felek kubbeye necm sermesin
Gülüşen vechini mehtâb bile göstermesin
Kadının nûru yeter, gelme bu şeb vakti, fecr.
Mer'e =kadın
Zecr = önleme, mani olma
Hecr = hasret ayrılığı
Şeb = gece
Fecr = tan yer ağarması
Hatar = kaza, tehlike
Vâkî = olur, rastlanır
Matar = yağmır
Nisâ = kadınlar
Envâr = nurlar, ışıklar
Ebr = bulut
Necm = yıldız
Vech = yüz, surat
Feilâtün feilâtün feilâtün feül
. . / / . . / / . . / / . /

M 33
EFKÂR-I SÂHÎİHA
Saçarak titrek ışıklar gece toplar haşarât şemm
Yanarak mest olur âdem.
Sevenin sevdiğine verse de bir memlu kadeh semm
Sanır âşık bunu zemzem.
Bir ölüm herkese ma'lûm, yaşamak fikri mukaddem
Bu acun sanki cehennem.
Yeni dünyâya gelenler de gider benzeri şebnem
Yokolur geldi mi subhdem.
Senelerdir duyulan bâzı maraz, kalsa da mahrem
Yaranın çaresi merhem.
Yapılan her şeye akdem, öperiz pâyını her dem
Bizi affeylesin annem.
Efkâr-ı sâhîha = gerçek düşünceler
Haşarât = küçük böcekler
Semm = zehir
Mukaddem = daha önce gelir
Maraz = hastalık
Akdem = evvel, önce

Şemm = mum
Subhdem = sabah vakti
Şebnem = çiy
Mahrem = gizli
Memlu = dolu

Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilâtün
Feilâtün Feilâtün
. . / / . . / / . . / /
. . / /
. . / / . . / /

M 34
YÂR
Bir ezik kalp arayıp buldu bir ender diyâr
Ona yol gösterecek defteri gönderdi yâr.
Yaşayış sinnine her yıl yeni bir yaş kayar
Ona tedbirli ömür yok ki veren başka yâr.
Ek olurken var olan kantara sânî miyâr
Adamın yaptığı çift ölçmeye mânî mi yâr.
Çoğu kez vergiyi her yerde hükümdâr dayar
Yetişir yardıma her halde ve her darda yâr.
Namazın sonrası defter okuyan bahtiyar
O yaman mü'mine dünyâda açar bahtı yâr.
Yâr = kader, felek
Defter = kitap
Sinn = yaş
Tedbirli = iyi düşünülmüş
Sânî = ikinci
Miyar = ölçü
Feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feül
. /

M 35
KOMŞULAR
Kuzu postuyla gelen dostları kurt, komşuyu sırtlan
Sanarak dostları sızlatma yakın komşuyu nâlân
Kızacak yerde mülâyim tavır al komşuya karşı
Yarı uygar görünürken bütün irfânını kullan.
Alenen verdiği sözden dönecek cîrana kanma
Beşerin duygulu ruh hâleti bam başka muamma
Bilerek kizb ile aldatma sakın cârını amma
Yarı bilgin görünürken bütün irfânını kullan.
Bitişik komşuda beklenmedik anlar vuku'unda
Bilinen haklı taraf şunda mı küllen veya bunda
Sana cîran tarafından sorulan sorgu sonunda
Yarı hakim görünürken bütün irfânını kullan.
Cîran = komşular
Kizb = yalan
Câr = komşu
Küllen = temamen
Feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

M 36
ZEVK - İ SELÎM
Ebedî zevk arayıp gezme yeter dehr-i kadîmî
Doğal âlemde bulursun ezel'i zevk-i selîmî
Şu semâlarda uzak kevkebe dikkatle bakarsan
Düşünüp hissedecksin yaşayan zevk-i azîmî
Yüreginden sızacak hısleri sessizce sezersen
Sahiden seyredeceksin seçilen zevk-i cesîmî
Atik ahcâr yazılar gösteriyor hüsn-i tabîat
Kazılardan çıkan âhenkte yatar zevk-i umûmî
Yeni dünyâda da yalnız kalacaksın, Fatin amma
Son ümit, belki bulursun ecelî zevk-i selîmî.
Ebedî = sonsuz
Zevk-i selîm = zevkin en yüksek derecesi
Atik = eski
Ahcâr = taşlar
Hüsn-i tabîat = zevk güzelliği
Kevkeb = yıldız
Cesîm = büyük
Ecelî = ölüme ait
Feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

M 37
NAR ÇİÇEĞİ
Yaz günleri al rengini çok sonra açar nar çiçeği
Genç kız gibi sık sık gülerek neş'e saçar nar çiçeği
Bal tatlısı, meyhoş tadı günlerce damaklarda kalır
Bağ-bânına oldukça cömert meyve verir nar çiçeği
Düşmanlara keskin dikenin verdiği ihtar yetişir
Her dostunu, ahfâdını yıllarca korur nar çiçeği
Mutfakta onun varlığı, her sofrada gösterdiği renk
Dünyâda gül gonca vürûddan da güzel nar çiçeği
Atş olduğu günlerde şikâyet bile etmez ve lakin
Hırçınlığı artar, darılır, hastalanır nar çiçeği
Nar bahçesi etrâfını dikkatle yakından gözeten
Kem gözlere lâ'net, daha yıllarce yaşar nar çiçeği.
Meyhoş = ekşimtrak
Bağ-bân = behçeye bekan sahibi
Ahfâd = çocuklar
Vürûd = çiçekler
Atş = susamak
Mefûlü
/ / .

mefâîlü mefâîlü mefâîlü feül
. / / . . / / . . / / . . /

M 38
Rubailer RICÜ
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.
*****
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

*****
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

*****
Son beş gece çeşmimden akan gözyaşı göldü
Hüsniyyeti ıslandırarak resmini böldü
Kalben yeşeren hisleri sezdikse gönülden
Birlikte uyandırdığımız subh yine öldü.
Hüsniyyeti = güzelliği

Subh = sabah

M 48
NEDEN ( 2 )
Seyyid Osman Hülûsi Efendinin gazeline Tahmis

Andelîbân, bahçivandan bî-sebep şekvâ neden
Gonca güller bekleyen hârisle kem gavgâ neden
Hep berâber hoş yaşarken böyle bir kıssâ neden
'Söyle kim efgân-u âhın bülbül-i şeydâ neden
Güllere karşı dem-a-dem âh-ü vâveylâ neden.'
Andelîbân = bülbüller
Bî-sebeb = sebepsiz
Şekvâ = şikayet
Hâris = koruyucu, bekçi
Kıssâ = hikaye, olay Bülbül-i şeydâ = divane, şaşkın bülbül
Vâveylâ = çığlık, yaygara

Neş'e vermekten ziyâde başka senden yok taleb
Hâl bu kim çeşminden al demm damlıyor hep rûz-ü şeb
Böyle müşkil derde merhem var mıdır bir hall aceb
'İş bu feryâdına neyine heman gülden sebeb
Aslı nerden hasıl olupdur gül-i rânâ neden.'
Çeşminden = gözünden
Rûz-ü şeb = gündüz ve gece

Al-demm = kızıl kan
Gül-i rânâ = içi kırmızı dışı sarı gül

Mürg-i bağ sızlarsa ger göstermesin Mevlâ zevâl
Mürg-i bâğçin cennetâmiz bağda var yüksek mahâl
Gel bir akşam bağcı yokken, gökte yatmışken hilâl
'Maksadın güldür ki eylersin temennâ-yı visâl
Bir gül için kendini âlemlere rüsvâ neden.'
Mürg-i bağ = bülbül
Murg-i bâğçin = bülbül için
Temennâ-yı visâl = sevgiliye kavuşma arzusu
Rüsvâ = itibarsızlık, rezil olma

Muhteşem bir bağda dermiş gonca gül ibn-üs sebil
Yüz çevirmez sevdiğinden bir kez olsun suhte-dil
Bû kokan gül bahçesinden başka yoktur çok cemil
'Gül güzeldir lâkin hiç bir sûrete benzer değil
Anda aksin gördüğün ol sûret-i zîbâ neden.'
İbn-üs sebil = yolcu
Cemil = güzel

Suhte-dil = bağrı yanık, tutkun
Zîbâ = yakışıklı

Yoksa ger tutkun gönül yoktur hayâtın kıymeti
Bunda vardır hem gülün hem bülbülün bir kısmeti
Her yönünden yıpratır tâkat-güdâz yâr furkatı
'Aşk yükünü çekmeğe yoktur vücûdun takatı
Bî-karar eden seni başındaki sevdâ neden.'
Bû = güzel koku

Tâkat-güdâz = mahveder

Gonca gül bulmuş cesâret kudretinden kevserin
Gül-i rânâ rengin almış asfariyla ahmerin
Bir ferahlık buldu bülbül haşmetinden mimberin
'Sen ki gülden bû'yunu aldın meğer Peygamberin
Mazharı oldu anın bu devlet-i uzmâ neden.'
Kevser = cennete bir havuz
Bû'yunu = kokunu
Gül-i rânâ = içi kırmizi dışı sarı güzel gül
Asfarıyla ahmerin = sarısıyla kırmızısının
Devlet-i uzmâ = devlet itibarı

Çıkmadan hadden, hududdan verse Mehmet bir hisâb
Gayri ma'lûm bilgilerden çekti her dilbend azâb
Bir muvafık karşılık lâzımsa ger yoktur hitâb
'Bu Hulûsinin suâli mutlaka ister cevâb
Ver haber bu sırr-ı pinhânî nedir, veyâ neden.'
Hitab = söz, nutuk
Dilbend = gönül
Sırr-ı pinhân = gizli, mestur

Fâilâtün
/ . / /

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

M 49
BULUNUR KASİDESİ
Arayan fertler için fitneci şeytân bulunur
Ğafûr Allâh'a tapan mü'mine rahmân buunur
Ğafûr = bağışlayan

Rahmân = koruyan

Dil-i bîmâra olan suçları tayyetmek için
Yakılan çok katı vicdansıza külhân bulunur
Dil-i bî-mâr = hasta gönül Tayyetmek = yoketmek

Konuk olmuş şahısın rızkını Mevlâsı verir
Küremâ sâhibi bir hancıya mihmân bulunur
Mihmân = konuk Küremâ = cömert kimseler

Kavi iymanla, yorulmaksızın ihlasla her an
Çalışan herkese dünyâda helâl nân bulunur
Nân = ekmek

Kavi = kuvvetli

Yüreğinden gelerek fitre zekat bahşedilen
Fukarâ meskeni vîrânede nîrân bulunur
Nîrân = aydınlık

Bahş = bağış

Dini vâcib bilerek iyd yapılan her yörede
Bahar aylar kınalanmış kuzu kurbân bulunur
Vâcib = gerekli

İyd = bayram

Atalardan bize mîrâs kalan âsârı görüp
Ölüler rûhuna kurban kesecek can bulunur
Âsâr = eserler

Suçu çok kimseye makber yeri yok sanmayalım
Ona elbet daracık bir kara zındân bulunur.
Makbere = mezarlık

Uyarak şeytana insanların aklındaki şekk
Ne kadar doğruyu nutk etsede pinhân bulunur
Şekk = şüphe, tereddüt

Pinhân = gizli, saklı

Nice yıllar yılı, hattâ yine son günlere dek
Giz olan kirli sapık şeylere bürhân bulunur
Bürhân = delil, ispat

Yaşamın her günü çektikleri zorluklara rağmen
Mutasabbır kişinin derdine dermân bulunur
Mutasabbır = sabreden

Bugün âlemde, şehirler gibi köylerde bile
Fesi türbanlı kadar şapkalı mîrân bulunur
Mîrân = beyler

Fesi turbanlı = sarıklı

Taleb ettikleri bir çok sâhib kılınıp
yetişen bir sürü sâl-dîdeli pîrân bulunur
Sâl-dîdeli = tecrübeli

Pîrân = yaşlılar

Kimi haller kimi yerlerdeki kıtlıkta bile
Sahih istekli çalışkanlara hârân bulunur
Hârân = yiyecek

Sahih = gerçek

Şefakat sâhibi eşhasta çoğaldıkça inanç
O cemiyyette adâlet seven insan bulunur
Eşhâs = şahıslar

Şefakat = şefkat, acıma

Ana koynundaki terbiyyesi nakıs olanın
Tüm eşitlikte kadın saygısı noksan bulunur

Anayurdun mütenevvî yöresinden göçerek
Parasız pulsuz olan kaygılı cirân bulunur
Mütenevvî = çeşitli,

Cirân = komşu

Senenin her günü bir çok yeni tembel türüyor
Ama dünyâda da binlerce çalışkan bulunur

Şenenin her kesiminden görünen bahçe gibi
Yüce dağlarda dahî gâhice büstân bulunur
Gâhice = bazan

Büstan = bağ, bahçe

Aramızdan kimi tüccarlığa hayrân ise de
Çoğu esvakta kazanç karşısı hüsran bulunur
Esvâk = çarşılar

Hüsran = zarar ziyan

Çoğu kez tahsili çok meb'usa bel bağlanamaz
Bir edeb nâkısı mecliste de nâdân bulunur
Nâdân =kusurlusu cahil

Konuşulmuş çoğu dilden dile zihnen geçerek
Kolay ezberlenen efsânede merdân bulunur
Merdân = mertler

Göğü yıldız dolu müsved geceler hamr içerek
Başı dönmüş biri meyhânede şadmân bulunur
müsved = karanlık

Şadmân = mesrur

Hamr = şarap

Yüreğinden beliren sevgide mesrûr yaşayan
Dil-i-şâd sevgilinin bâbına derbân bulunur
Derbân = kapıcı

Dil-i-şâd = gönlü hoş

Gece issızda kalan köydeki tenhâ köşede
İçecek yoksa da bir gaşyet-i sekrân bulunur
Sekrân = sekrân

Gaşyet = kendinden geçmiş

Zihinen hastasının gördüğü rü'yâya göre
Gece mehtâbı da balçıkla karaltan bulunur
Ahbâr = haberler

Emin eşhâs ile arzettiği nermın yazıda
Sevenin dostuna gönderdiği fermân bulunur
Ferman = buyruk, emir Nermin = yumuşak

Garbini çektiği cevrden bile memnum görünüp
Alenen can verecek perferi cânân bulunur
Cevr = eziyet

Perveri = seçkin sevici

Sevilenler günü mebrûk diye iyd etmeyelim
Yaşaran dîde-i-giryânda da barân bulunur
Mebrûk = kutlu olsun İyd = bayram
Bârân = sağnak

Dîde-i-giryân = ağlayan göz

Gelişen kızların al-kırmızı ruhsârına bak
Utanırken dökülen ter gibi nâr-dân bulunur
Ruhsâr = kadın yüzü

Nâr-dân = gözyaşı

Panayır günleri cevher satılan sûkta bile
Titiz ellerle yapım kolyeye gerdan bulunur
Sûk = çarşı

Ezelinden beri güllerle berâber sulanan
Dikenin neşv ü nemâ'sında da handân bulunur
Neşv ü nemâ = gelşme
Handân = sevinç

Hele çok saygılı bir hânede mevcutsa nizam
Bütün i'yalde bir güllüstân bulunur
ebeveyn = ana-baba

İ'yal = aile

Bulanık kalpteki müzmin kederinden kaçarak
Mütehezzın geceden zevk alan hayran bulunur
Mütehezzin = hüzünlü

Mizmin = süregen

Aşka tutkun birinin her yönü deşt olsa bile
Susayann kalb-i derûnunda bir umman bulunur
Deşt = çöl

Nikah eğlencesi masrafları noksansa dahi
Düğünün olduğu toplantıda raksân bulunur
Raksân = oyuncu

Sapığın lafzına 'Olmaz ki inanmak' demeden
Hükemâdan soralım belki bir imkân bulunur
Hükemâ = hakimler bilgin

Seneler sonrası iller ve şehirlerde henüz
Açılan her yeni külliyyede irfân bulunur
Küllüyye = üniversite

Çalap insanları bir dâhili harpten korusun
Savaşın sonrası her belde de virân bulunur
Çalap = tanrı

Konuşulmuş çok atîk dillere mensub yazıda
Muhib efsânelerin gözdesi merdân bulunur
Artik = eski Merdân = mertler
Mensub = ilgili
Muhib = heybetli

Bir erin seyf ile çarpıştığı ön cephede de
Yaralanmış kaçışan bir sürü düşmân bulunur
Seyf = süngü, kılıç

Bu Fılıstinlilerin hüsn-i-niyet karşılığı
Kudüs'ün derdine ek, Gazzede efgân bulunur
Hüsn-i niyet = iyi niyet

Kore harbindeki çarpışmada maktül şehidin
Damarından sızarak yerde akan kan bulunur
Maktül = vurulmuş

Kimi tarihçilerin sunduğu âsâra bakın
Şühedâ kanlarının yazdığı destân bulunur
Âsâr = eserler

Şühedâ = şehitler

Bir aziz rabt ile, sulh uğruna yerlerde yatan
Şehidin giydiği kan kırmızı mintân bulunur
Mintân = gömlek

Rabt = bağlantı

Daha yıllar yılı şâirleri mahzûz kılacak
Size benzer müteallim nice insan bulunur
Müteallim = bilgili, okumuş

Mahzûz = hoşnut

Yüce Dîvân edebiyyâtına hizmetçi Fatin
Umuyor, tartılı eş'âr okuyan can bulunur.
Tartılı eş'âr = vezinli, ölçülü şiirler

Feilâtin
. . / /

feilâtün
feilâtün feülün
. . / / . . / / . . /

M 50 çeviriler

RUBAİLER

İNGİLİZCEYE ÇEVİRİLER

R 01
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

R-01
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.

R 02
Kalbinde maârif gerekir sevgiyi bilmek
Nefsten ve kibirden de ferâgatle çekilmek
Dostunla kavuşmakta hayâl kurmadan evvel
İhlasla sev istersen eğer çokça sevilmek.

R-02
Knowing love is a prerequisite to know your own heart
And also requires self-sacrificing egoism and pride
Before you dream of meeting your proper friend
Love with sincerity if you wished to be loved .

R 03
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

R-03
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.

R 04
Mebrûk Ramazan bayramı muhtâcine infâk
İhlasla çalışmak ve sebât kıldı muvaffak
Bayramda zekat vermeğe mihmandar olanlar
Dindarlığı sevmekte eder herkesi müştâk
Mebruk = kutlu
Müştak = özenti

Muhtâcine infâk = muhtaçlara yardım

R-04
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.

R 05
Biz herkese hoşnut seneler söyleyelim
Çok şükr ederek besmeleler söyleyelim
İhsân dolu ecvâd yere geldik gideriz
Bâkî kalacak yahşi neler söyleyelim
İhsân = bağış

Ecvâd = cömert

Yahşi = gizel

R-05
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.

R 06
Gece yıldızlara mesrûr bakarım
Kamerin gölgesi kandil yakarım
Gelişin müjdesi göğsümdeki boş
Yere al renkli karanfil takarım.
Mesrûr = hoşnut, memnun

Kamer = ay

R-06
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.

R 07
Baksam gökün ebrinde hayâlin görürüm
Bâzan gece rü'yamda cemâlin görürüm
İkbâl-i beşer bahta inansam ne yazar
Fâl telveli fincanda visâlin görürüm.
Ebr = bulut

İkbâl-i beşer = insan saadeti

R-07
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-ground of a fortune cup.

R 08
İnsanlığa aydınlık için saklanılan mum
Mevkuf birinin yaftası hep kalmalı ma'sum
Mahbeste yatan suçsuza avn etmeli devlet
Kaldıkça esârette, över zalimi, mazlum.
Mevkuf = tutuklu

Mahbes = hapishane Avn = yardım

R-08
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 the captivity victims begin to respect the captor.

R 09
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

R-09
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.

R 10
Gurbetçi zaman takvimi zihniyyeti işler
Günden güne kısmen azalır neş'elenişler
Göklerde kamersiz gece yıldız dolu arşa
Baktıkça büyür kaygı düşündükçe genişler.
Kamer = ay

Arş = göğün dokuzuncu katı

R-10
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
One's thinking widens and sorrowful anxiety grows.

R 11
Yâ Rabb, nev-arus sevgilimin vechi güzeldir
Enbûsu güzel çeşmi güzel kavli güzeldir
Farzeylediğim duygulu gönlümdeki hüsnâ
Ömrümde yüzün görmediğim gizli güzeldir.
Enbu = koku

Kavl = söz

Hüsnâ = engüzel

R-11
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.

R 12
Neş'et verecek güçlü güneş var, yetişir
Mümtaz feleğin sunduğu düşvâr yetişir
Aldıkça nefes Hâlika biz şükr edelim
Mevcut hava, toprak, su, ateş var, yetişir.
Neş'et = gelişme

Düşvâr = güç

Hâlik = yaratan

R-12
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.

R 13
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

R-13
Human beings came to this world through a warm door
But he will exit eventually through a last cold door
When the sleep of death approaches him silently
His appropriate couch will be an earthen-ware bed.

R 14
Şeytan tene nakşettiği elyâf kurusun
Aldanma ki yaptıklarının mes'ulusun
Attan düşenin cismi hemen kalkar ama
Gözden düşenin ismini Allah korusun.
Nakş = nakış

Elyâf = adeledek lüfler

R-14
Do not fall into the crafty advice of the devil
You are responsible for all of your deeds
People who fall from horseback may rise easily but
God help those who have fallen into dishonor.

R 15
Yaptığım hüsn ez-kazâ kubh olmasın
Kısmetim zinhâr haram rubh olmasın
Yâr elinden dert gören sabreylesin
Görmedim takvimde leyl subh olmasın
Kubh = kazanç

Rubh = kazanç

Subh = sabah

R-15
I hope your conduct should not to turn into ugliness
I also wish your fortune is not ill-gotten gain
Those who suffer from grief may endure
I did not see a night that did not turn into dawn.

R 16
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

R-16
You may courageously walk on the path of growing old
You also may think about your future with curiosity
If you wish to see your wrinkled old face today
It will be sufficient to look at the mirror only once.

R 17
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

R-17
If the Turkish linguists objectives are clarity and explicitness
And Turkish writers intentions are to produce select poetry
Why don't they include Old Turkish lessons into the curriculum
While the instructors are teaching Latin languages in the schools.

R 18
Hakk verdi hayât insana hürrüyyet ile
Serbest yaşasınlar diye has niyyet ile
Bir gün gidecek merkadi te'hîr eden ins,
Elbete bilir mevtini katîyyet ile.
Merkad = mezar

İns = insan

Mevt = ölüm

R-18
God gave human a life and liberty with good intention
To allow them to make a wonderful living and then die
Although people know they will die one day
They wish to delay going to their last resting place.

R 19
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

R-19
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.

R 20
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

R-20
There are some people who can help a few needy
The reputation of helper will be remembered forever
Giving hand is rather better than receiving hand
One drop is considered an ocean if you give with compassion.

R 21
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

R-21
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.

R 22
Cennet diye ta'rîf edilen dehre inanma
Azrâile zinhâr nereden geldiğin anma
Makberdeki toprakta vücûdun yer alınca
Çok neş'eli anlar gelecekmiş diye kanma.
Zinhâr = asla

Dehr = dünyâ

R-22
Do not believe in the concept that the world is heaven
Never mention your feelings to the angel of death
When you are buried in your lasting place in the ground
Do not expect to have good days and joyful merry time.

R 23
İlk muhabbet derdi çoktur, çoktur amma
Derdi meydâna çıkarmak bir muamma
Şaşkın âşık zanneder vuslât devâdır
Bir müessir çare göstermez kavuşma.

R-23
There are lots of grievous times in a first love
But to uncover these sufferings is an enigma
A confused lover thinks that union is a solution
But the union of lovers is not an effective remedy.

R 24
Yeddinde olan sulhu çalap halka bağışla
Cumhûra sükûnet getirilmez ki savaşla
Gördüklerimiz harp sonu her yerde sefâlet
Zulmun yeter âlemde felek lutfuna başla.
Yedd = el

Cumhûr = halk

Çalap = tanrı

R-24
Oh! God, bestow a peace to your people
Wars cannot produce calmness in the nation
What we see after wars is poverty and misery
There are enough sufferings in this world, please start forgiving.

R 25
Arabın mevsimi kış başlamadan bitti
Mubarek sonrası Gaddâfi de zor gitti
Esad'ın leşkeri insanlara kıydıysa
Beşeriyyet suçu. İdam bile hakketti.
Leşker = ordu

R-25
Arab's spring is over before winter arrived
Gaddafi perished violently after Mubarak's departure
If Esad's soldiers are killing citizens nation-wide
This is a crime of humanity. He requires execution.

R 26
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 rıf'atyâb olurdun belleseydin kendini.
Vefk-i murad = isteğine uygun Fernd = marifet Pend = öğüt
Nefs-i fehm = nefsini anlama Rıf'atyâb = yüce bir kimse

R-26
You have learned world-wide skills as you wished
But you did not listen to old folks advice when you were young
There is no known science above knowing ones inner-self
You could be eminent if you study yourself

R 27
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
Vikr = ağır yük

Garaz = kötü söz
Tebdil etmez = drğiştirmez

R-27
Listen to all the words that come out of your mouth
No one tolerates a heavy burden of malicious expressions
Anger only pleases your egtistic feelings
It does not change one fixed opinion of your enemies.

R 28
Bî-fevâid harcanırken zengin emvâli
Negronun yurdunda halkın karnıdır hâli
Âğniya kalbinde hiç mevcut değil vicdan
Böyledir müstevli yaygın dehrin ahvâli.
Bî-fevâid = faydasız Hâli = boş Âğniyâ = zenginler

R-28
While rich people consume their possessions without good use
Most people's stomachs are empty in African countries
There is no conscience in the wealthy people's hearts
That is the state of the predominant invading nations in the world

R 29
Kavgâ kuşu zenginleri iç harbi severler
Var bunlara yardımcı olan hayli münevver
Bunlar silah îmâlle satıştan kazanırken
Kazdıkları terrör dolu âbâra düşerler.
Âbâr = kuyular

R-29
Hawk and war-mongers love internal wars in every country
With the help of many professionals and intellectuals
These people make money by manufacturing and selling guns
One day they may fall into the pit of terror that they have dug.

R 30
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 az'dadır.
İhzâzda = nasibe göre

Bahş = yardım, bağış

R-30
Newborns are five percent more than all those expire
Each has sustenance, but some are less fortunate
Your help to those needy people is essential
Even a small sincere gift is as important as giving much.

R 31
Çiçeğin rengine uygun tonu vardır
Uzayan karlı kışın buz-donu vardır
Yaradan ni'meti insanlara mahsus
Ömürün beklenilen bir sonu vardır.

R-31
Each flower has its appropriate color tones
We see snow, ice and frost during the long winter season
Each Person also has a different length of time to live
This donated life can be terminated by an unexpected moment.

R 32
Düşmanla gelen türlü reîhâ sarılır
İstekli selamlarla hasımlık yarılır
Hissi yara dostlukları incitse bile
Âzâr dolu sözlerle barışlık varılır.
Cerîhâ = yara

ÂzÂr = özürler

R-32
All wounds occurred during a fight with enemy can be bandaged
Sincere salutations with enemies can eliminate hostility
Even you can hurt the feelings of a friend with offensive words
A friendship can be restored by apologetic approaches.

R 33
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

R-33
You are a moon in a dark night next to the stars
Let the sun go to sleep while awakening pleasure seekers
Abandon all of those day time annoying feelings
Let only the natural beauty of you be yours.

R 34
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

R-34
A crook can easily find another crook, if he wishes
A liar will also face the truth eventually
If a court gives permission to a suspect to talk
He will reveal his guilt with his defensive words.

R 35
Kânunlara hâkim kaderin sistemi düzgün
Bir kısm yaşayan menun iken ba'zısı küskün
Lâkin feleğin rüc'atinin hâli bilinmez
Gam görmeyenin kendi olur gam-zede bir gün.
Rüc'at = dönekliği

R-35
The world's governing system appears to be regulated
Some of the people are happy, some are complaining
Life is so temperamental . People's fates are unknown
Some fortunate people may become unfortunate one day

R 36
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

R-36
If your heart is safe and sound towards people
You resemble respectable Saladin Ayyubi
If you control your ego with your mind as your property
You will live like Croesus rich and happy.

M 51 yayinlar

YAYINLAR
Mehmet Fatin Baki'nin Amerikada 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 190 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-heceserbest vezinle yazılmış deneme vardır.
SENTENCE DIAGRAMMING (2012)
Çizgilerle İngilizce gramer
Google books and
http//www.Cottage-education.org
SEKSEN BEŞ
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
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Mehmet Fatin Baki, 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 yazar.
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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

