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L 01
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

Fâilâtünfâilâtünfâilâtünfâilün
/ . / // . / // . / // . /

L 02
SELÂM
Ederek hamd ü senâ, şükr ile Mevlâya selâm
Yüce Peygambere, sahbiyye-i a'lâya selâm
Verilen ni'meti muhtâc ile paylaşma yapan
Yaşayış tarzını hoş görmede dünyâya selâm
Doğanın vergisi irmakları hep dâvet edip
Kebir oldukça coşan dalgalı deryâya selâm
Tek-ilâhî Çalap'ın takdiri bir gün gelecek
Yaşamın son demi mevt sonrası ferdâya selâm
Yedi kat gökteki yıldızlara baktıkta Fatin
Gece mehtâba selâm, hüsn-i Süreyyâya selâm
Hamd ü senâ = Allaha şükür ve övme
Şükr = minnettarlık
Sahbiyye-i a'lâ = Hz. Peygamberi görmüş ve sohbetini
kazanmış muhterem kimseler
Kebir oldukça = büyüdükçe
Çalap = Tanrı
Mevt = ölüm
Ferdâ = gelecek zaman
Hüsn-i Süreyyâ = Ülker yıldızının güzelliği
Feilâtünfeilâtün feilâtün feilün
. . / / . . / / . . / / . . /

L 03
PÂKİSTAN
Şarkta mevsimlik tufan fevkinde Pâkistan mı var
Berr'de bir deryâya mebnî bahre denk umman mı var
Beklenilmezken semâdan bir müsîbet gelse de
Hakka iman bağlamış bir kavme pîr düşman mı var
Sağ kalanlar vahşi selden kurtulurken güç belâ
Gark olan köylerde bir can kurtaran mihman mı var
Annesiz çıplak çocuklar nerde mâder bilmiyor
Selle kaymış kaybolan menzilde hayy insan mı var
Her taraf dolmuş yığılmış hasta öksüz yavrular
Bekliyorlar müşfik eller, halleden derman mı var
Yetmiyor birkaç yatak binlerce bimâr kimseye
Türk hekimlerden diğer doktor mu var, Lokman mı var
Tıfl-ı bîdâr hıçkırır çulsuz yemeksiz her gece
Aç yatarken halka yorgan, tıfla bir husk nan mı var
Varsa şayet sende imkan yolla aş Pâkistana
Mehmed'in saf sözlerinden çok sarih sûhan mı var.
Berr'de = arazide
Mader = anne
Hayy = sağ
Bahr = deniz
Sûhan = söz

Mebnî = dayanmış
Mihman = kılavuz
Bimâr = hasta
Tıfl-ı bîdâr = uyumayan çocuk
Husk nan = Kuru ekmek

Fâilatünfâilatünfâilatün fâilün
/ . / / / . / / / . / / / . / .

L 04

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.
Şimdi yok.
Çam = eski çamlar bardak oldu
Lîk = lâkin
Bil-umûm = umumiyetle
Fâilün mefâilün mefâilün feül
/ . / . / . /. / . / . /

L 05

KARDEŞİM
Mevcüdâtın, her şeyin var sâhibi.
Görmüyorsan yok değildir, kardeşim.
Lûtf edilmiş kâinatın feyzini
Bilmiyorsan yok değildir, kardeşim.
Artıyor dünyâda pek çok hastalık
Sezmiyorsan yok değildir, kardeşim.
Hakkiçin Haktan gelen bir sevgiyi
Tatmıyorsan yok değildir, kardeşim.
Kalb içinden yükselen aşk hissini
Duymuyorsan yok değildir, kardeşim.
Ey Fatin, beytinde mes'ut bir hayat
Sürmüyorsan yok değildir, kardeşim.
Fâilâtünfâilâtünfâilün
/ . / / / . / // . /

L 06
SİTEM
Haksız sitemin zehlini gönlünde de bulsan
Göderme sitemkâra cevab şâh bile olsan
Mücrim çekecek cevrini sen kasvete düşme
Mevlâya bırak zâlimi, Allâhına kulsan.
Her zulm edenin pâyını, hakk-bin çelecek say
Zulmün hacerî kalbini, insaf delecek say
İkbâlde olan neş'eli yıllar gelecek say
Sen kesme ümîdin koyu zulmette de kalsan.
Zehlini = intikamını
Sitemkâra = zulmedene
Cevrini = cezasını
Pâyini = ayağını
Hakk–bin = hakkı tanıyan
İkbâl = talih, baht
Hacerî = taş kesilen
İnsâf = adalet
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /

L 07
ŞÜKRÂN BORCU
Rabbimiz lûtfetti sıhhat, rızk ve ni'met
Şükreder Mevlâya beş kez mü'min ümmet
Can gönülden sa'y ederler Hakk yolunda
Zikr eder bahş etsin Allah ceht ve himmet
Hayr ve şerler bahs olur kabr sorgusunda
Râh-ı Rabbçin can veren mevtâya rahmet
Ol muzir şeytan ki cennetten kovulmuş
Vermesin bir şahsa engellerle zahmet
Gazvelerden sağ kalan gâzî erenler
Her muzaffer merde göndersin selâmet.
Mü'min ümmet = iman etmiş cemaat
Sa'y ederler = çalışırlar
Zikr = Allahın adını anarak dua
Ceht ve himmet = çaba ve gayret
Bahs = konu, mevzu
Râh-ı Rabbçin = Allah yolunda
Mevtâ = ölüler
Gazvelerden = cenklerden, harplerden
Erenler = kendini Tanrıya veya vatana adamış kimseler
Fâilâtünfâilâtünfâilâtün
/ . / // . / // . / /

L 08
MEKTEB'İN DERTLERİ
Bunca yıldır kimsecikler bilmiyor
Bir şifâdan mahrumum dinmez sızım
Silgiler tarihte yanlış silmiyor
Mektebin derdiyle dertlendim kızım.
Öğrenimden kâffe ders aldım fakat
Arkadaşlar zanneder ben yalnızım
Sevdiğim derslerde çok kaldım fakat
Mektebin derdiyle dertlendim kızım.
Bahşedilmiş fazla günler kalmadı
Her taraftan cevr çeken bir bahtsızım
Kimseden Mehmet Fatin derd almadı
Mektebin derdiyle dertlendim kızım.
Mektebin dertleri = okul sıkıntıları
Şifâ = deva, merhem
Kâffe = temamen
Cevr = sıkıntı, zahmet
Fâilâtünfâilâtünfâilün
/ . / // . / // . /

L 09
VASAT KARAR
Az yararken çok zarardır, her vasat ma'kul karar
Her karar mantık yolundan geçse ins etmez zarar.
Az yiyen mahrum kalırken, çok yiyen bîmâr olur
Kudretinden fazla miktar yük taşır hîmâr olur
Her gün akşam bâde içmek fayda vermez sîneye
Hastalıklar gösteren ferd râm olur peymâneye
Tiz-i revden vaz geçip ser-berg sürenler paytonu
Bir vasat hızdan gider hüsranla eşk olmaz sonu
Birkaç insan dost edinmek kâfi gelmez bâhile
Bir bakımdan fazla insanlarla ülfet nâfile
İhtiyar Mehmet Fatin kavletti serbest ihtiyâr
Az yararken çok zarardır, her vasat ma'kul karar.
Vasat = iki şeyin ortası
Bîmâr = hasta
Râm olur = boyun eğer
Ser-berg = usule uygun
Hüsranla eşk = acı ve güzyaşı
İhtiyâr = seçim, yaşlı
Fâilâtünfâilâtünfâilâtünfâilün
/ . / / / . / / / . / /

İns = insan
Hîmâr = merkep, eşek
Tiz-ü rev = çabuk yürümek
Ülfet = ahbablık
Nâfile = foş yere
Bâhil = serseri

/ . /

L 10
NERDE O GÜNLER
(Müstezâd)

Şenlik gelecek millete, şeytandaki şerr'i
Hayr ettiğimiz gün.
Yağmur gibi rahmet yağacak, ni'mete, rızk'a
Şükr ettiğimiz gün.
Neş'eyle dolar memleketin her yönü, sulh'a
Mühr ettiğimiz gün.
Muhtac bulacak kâfi devâ hummalı derd'e,
Sabr ettiğimiz gün.
Tespih çekerek şâd ederiz, yüce Rabb'ı
Zikr ettiğimiz gün.
Mes'ud ederiz Mehmedi, yoksullara avn'i
Fikr ettiğimiz gün.
Şerri hayr, rızka şükr, sulha mühr, derde sabr,
Rabbı zikr, avn'i fikr edeceğimiz günler nerede?
Muhtac = ihtiyacı olan
Mühr = mühür basıp tasdık etmek
Tespih = Allaha ta'zim ederek
Avn = yardım
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . ./ / . . / / . . / /

L 11
ALDANIYORSUN
Beni çoktan beri bir genç afacandım sanıyorsun
Seneler sonrası gafletten uyandım sanıyorsun
Bütün ömrüm boyu düzgünce hayat zevkini sürdüm
Yeniden kendimi doğmuş gibi sandım sanıyorsun
Yalınız hânede nefsimle berâber yaşadıkça
Başı boş kimseye benzer perişandım sanıyorsun
Gece dershânede ders vermek için cehd ederim ben
Geceler subha kadar kor gibi yandım sanıyorsun
İşi ihlasla yapıp son güne dek kalben inandım
Beni bir gün yenecek şeytana kandım sanıyorsun
Bunu yazmış diye Mehmet, ben utandım sanıyorsun
Ne yazık böyle düşündükçe de çift aldanıyorsun.
Feilâtünfeilâtün feilâtünfeilâtün
. . / /. . / /. . / /. . / /

L 12
ZANNEDİYORSUN
Dün gitti yarınlar gelecek zannediyorsun
Can çıktığı gün nefs ölecek zannediyorsun
Yoktur yeni şey, her gün olanlar da tekerrür
Dünyâda yaşam son bulacak zannediyorsun
Şair tarafından yazılan beytler okunsa
Serbest yazı mevzûn kalıbın veznine konsa
Kârîler aruz veznine bir kerre dokunsa
Yıllar boyu kim feyz alacak zannediyorsun
Künyen yazılır deftere engişt karasında
Ölçek çıkarır farkını kantar darasında
Câmisi yıkık köyde kalan halk arasında
Allahına kim şükr edecek zannediyorsun
Mahrûm oluyor dost, gelerek günlük işinden
Günlerce de müsteşfeye yorgun gidişinden
Beklenmedik an kehrederek vehm edişinden
Dostlar sana medyûn olacak zannediyorsun
Sessizce musallada derin nevme dalınca
Rü'yânda uçup gökte muallakta kalınca
Mescitte namaz sonrası dostlar dağılınca
Sen kendini yalnız kalacak zannediyorsun

Gündüz gece dâim kanayan kalp yarasıyle
Mirasçı çocuklar yarı matem karasıyla
Terk ettiğiniz mülk ile mîrâs parasıyla
Meyhanede kim zevk alacak zannediyorsun
Tiz-per duyulan mevte bütün kent üzülürken
Gussâ dolu gözlerdeki yaşlar süzülürken
Halk köyde namaz kılmağa saff saff düzülürken
Mehmet sana kimler gülecek zannediyorsun
Mevzûn = vezinli, ölçülü
Kârî = okuyucu
Engişt = kömür
Müsteşfe = hasta evi, şifa evi
Kahrederek = istemiyerek
Vehm = kuruntu
Nevm = uyku
Muallak = havada boşta duran, asılı
Tiz-per = çabuk
Mevt = ölüm
Gussa = keder, kaygı
Mefûlümefâîlü mefâîlüfeûlün
/ / .. / / . . / / . . / /

L 13
KARANFİL
Gurbetteki âşıklara hâb verdi karanfil
Kalplerde itâb, canda azâb verdi karanfil
Bir hamlede ilk aşka düşen gonca vürûda
En başta ateş sonra da âb verdi karanfil
Dostlarla içip her gece şenlik dileğiyle
Hânendeye mecliste rübâb verdi karanfil
Tutkunlara hasret gideren sevgi yolunda
Yüzlerce nasâyıhlı cevâb verdi karanfil
Yanlış yola girmekle günâh-pîşe zühûra
Yol güsterecek hubb-i sevâb verdi karanfil
Dermansız olan derdine merhem değerinde
Gurbet-zede Bâkî'ye ikâb verdi karanfil
Hâb = uyku
İtâb = zahmet
Gonca vürûd = gonca güller
Hânende = şarkıcı
Rübâb = kemençe
Nasâyih = nasihatlar
Günâh-pîşe = günah işleyen
Zühûra = çiçeklere
İkab = zorluk, zahmet
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feülün
/ / . . / / . . / / . . / /

L 14
MEHMET ÂKİF'e
İhlâs ile ilm öğrenecek halka imâm ol
Tevhîd diyerek veche - i maksûda bekâm ol
İhmâli bırak, vecd ile câmîye müdâm ol
'Allâha güven, sa'ye sarıl, hikmete râm ol
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol ' (*)
Kalkar yeniden hâk ile yeksân olan insan
Bir tövbe gerek komşu hukûkundan alırsan
Göstermesin Allah sıkılıp darda kalırsan
'Allâha güven, sa'ye sarıl, hikmete râm ol
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol ' (*)
Takdîr edilen güçlü bir îlâhi bilinç el
Vermekle bütün fertlere feyz-nâk-ı müselsel
Son beklediğin rûz-i elest gelmeden evvel
'Allâha güven, sa'ye sarıl, hikmete râm ol
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol ' (*)
(*) Mehmet Âkif'in bir beyt'i
İmâm = önder
Tevhîd = lâ ilaha illallah
Veche - i maksûd = emel, maksat
Bekâm = erişmek, nail olmak
Müdâm = devamlı
Sa'y = iş, gayret
Râm = itaat
Hâk ile yeksân = yerle bir
Takdîr edilen = önceden düzenlenen
Feyz-nâk-ı müselsel = devamlı bereket ve bolluk
Rûz-i elest = ruhların toplandıpı gün
Fa'lün feilâtün feilâtün feilâtün
/ / . . / / . . / / . . / /

L 15

MAHFİ GÜZEL
Bağrım yanarak hissemi aldım yaban elden
Ses çıktı ne neyden ne de tanburdaki telden
Müsta'cele mektuplara bir nebze cevap yok
Yıllarca vefâ beklediğim hûri güzelden.
Pişmân olarak dışladığım beldeye vardım
Kalpten gelen ilk özleme gam sargıyı sardım
İmdâd diye yalvarmama hiç gelmedi yardım
Yılarca meded beklediğim mahfi güzelden.
Mahfi = gizli
Müsta'cele = acele, ivedi
Hûri = sevgili, melek
Fa'lün feilâtünfeilâtünfeilâtün
/ / . . / / . . / / . . / /

L 16
DİVAN ŞİİRİNDE SEVGİLİ
Ganimetler ve nimetler hepsi ona verilir
Nesirdeki nazımdaki tek sevgili. İşte o
Memleketler, mücevherler hep önüne serilir
Servetiyle varlıgıyla ilk ilgili. İşte o
Mani olan yabancılar başka yöne yönlenir
Bakanların gözlerini kamaştıran yonca o
Gece gündüz aradaki düşmanları önlenir
Meclisteki bülbüllerle cilveleşen gonca o
Kavuşmaya mani olmak yakın düşmandan gelir
Zulmu sever, insafsızdır, vicdan nedir bilmez o
Acımasız işkenceler kem suhan ondan gelir
Aşık olan tutkunların göz yaşını silmez o
Güzellerin en güzeli, kap karadır gözleri
Kıp kırmızı dudakları, öpücükten kaçan o
Kibar kibar konuşurken sihirlidir sözleri
Göz kırparak şarkı söyler, sevinç neş'e saçan o
Buluşmayı istesede randevuya gelemez
Fırsatını bulunca da mendilini sallar o
Namusludur edeplidir teamülü delemez
Ümit vermek isteyince kısa bir not yollar o
Her an ister tutkunlara sözünü dinletmeyi
Etrafında dönenleri görmezlikten gelen o
Yalvartmayı, ağlatmayı çok sever inletmeyi
Kıskanç aşık görünce de içten içten gülen o

Ortalıkta hiç görünmez, amma pinhan değildir
Selvi boylu, gül yanaklı yaratılmış bir kul o
Canlı mahluk zannedilir, normal insan değildir
Şeytan mıdır, melek midir adı yoktur, mechul o.

Örnekler
Ey sevgilim, lûtfeyleyip âgûşuna aldın beni
Yalnız küçük bir bûseyle sevdâlara saldın beni
Dağ deldirip Ferhat gibi, yol kaybeden Mecnun gibi
İklimlerin en çirkini sahrâlara saldın beni
*****
Kimse senin selvi endâmına enbâz değil.
Hendem olan dostlarım sen gibi mümtâz degil.
*****
Selvi boylum dil bağından gül fidânımsın benim
Nevnihâlim dünya-ahret sen revânımsın benim
*****
Mestâne çivit gözleri asmâna değişmem
Çeşminden akan eşki de ummâna değişmem
Vuslat haberin duymayı çok isterim amma
Firkat düşü’nün sunduğu hicrâna değişmem
*****
Ey bâd-ı seher, lûtfile dildâre dokunma
Cânânıma el sürme sakın, yâre dokunma
*****

Hele bir gelsin o büt herkesi hayrân edecek
May içen dostları birbirine düşmân edecek
O gül endamlı güzel bahçeye hiç gelmez ise
Baharın gülleri, bübülleri figân edecek
*****
Tam üç sene hiç yılmadan emrinde köleydim
Hizmetçisi ben, gözcüsü ben, bekçisi bendim
Yıllar sonu hasretle senin kalbine girdim
Lutfunla fakir hâneme hoşgeldin Efendim.
*****
Benzemezsin kimseye sen, yoktur emsâlin senin
Titretir ma’sum dudaklar kehrubâ lâl’in senin.
Saç siyah, zülfün siyah, çeşmin siyah rû’yün temiz
Bir buçuk dünyâ değer vechindeki hâl’in senin.
Kimse bilmez çektiğim gurbette hüsrân cevrini
Izdırabtan kurtarır vuslat diyen kâl’in senin.
*****
Aya baksam görürüm vechini saçlar arasında.
Sana baksam görürüm kevkebi bir şeb karasında.
*****
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.
*****

L 17
DEM BU DEM
Pişman olmak kâfi gelmez yevm-adem
Dem bu demdir dem budemdir dem bu dem
Çok gerekmez mülke göstermek temâh
Rizk-i maksûm gelmiş Allahtan kerem
Kalben ulvî aşka dilbend râdiye
Uhrevî bir hükmü bes Mevlâ- hikem
Hem cefâdan hem kederden tevakki
Gam çekerken keyf verir tek câm-ı cem
Sen mukaffâ fikri Mehmet nazm'a dök
Kavle hep gâlip gelir kurşun kalem.
Yevm-adem = yok olma günü, kıyâmet
Dem bu dem = fırsat kaçırmamak zamanı
Rizk-i -maksûm = kısmet
Kerem = adaletli bağış
Dilbend = gönül
Râdiye = razı
Bes = Tamamı, ancak, yalnız
Mevlâ- hikem = Tanrı bilir
Tevakki = sakınma
Mukaffâ = kafiyeli
Nazm = tertipli dizi
Kavl = laf, söz
Fâilâtünfâilâtünfâilün
/ . / // . / // . /

L 18
MECLİSTE BUGÜN
İyi bir başkanı tahyîr ile mümkün
Yüce mecliste bugün.
Kötü kanunları tağyir ile mümkün
Yüce mecliste bugün.
Verilen va'dleri tutmak çetin amma
Yüce mecliste bugün.
Yeni meb'usları tenvir ile mümkün
Yüce mecliste bugün.
Tahyîr = seçmek
Tağyîr = değiştirmek
Va'd = söz verme
Tenvîr = aydınlatmak
Feilâtün feilâtün feilâtün
. . / / . . / / . . / /

L 19
KERBELÂ
On Muharrem de semâdan geldi bir dâvet Hüdâdan
Arşa dek yükseldi giryân sebt sabahı Kerlelâdan
Darb ve cerh olmuş kadından ehl-i beyt-ül Mustafâdan
Arşa dek yükseldi giryân sebt sabahı Kerlelâdan
Şems batarken leyl sukûnet buldu korkunç hevl yolunda
Yağdı yağmur kumlu kan kayboldu nehrin çöl suyunda
Can gönülden cenk eden Seyyid Hüseynin katl sonunda
Arşa dek yükseldi giryân sebt sabahı Kerlelâdan
Giryân = ağlayan
Sebt = cumartesi
Ehl-i bet-ül Mustafa = Peygamberin sülalesinden
Hevl = korku
Fâilâtün fâilâtünfâilâtünfâilâtün
/ . / / / . / / / . / / / . / /

L 20
İSTANBULA AVDET
Emelim sâkini olmak güzel İatanbulun elbet
Seneler sonrası bir zevk vereck duygulu avdet
Nefisin tutkunu hasret zede gurbette kalınca
Dönüşün hisleri boş gönlünü doldurdu muhabbet
Denizinden görünen manzarası dünyâda şebihsiz
Doğanın sunduğu mevsim yaratır başka keramet
Tapılan kutlu sayılmış nice yerden de mübârek
Yemenin hâkimi Şeddâd'ın İrem benzeri cennet
Okunur her gün ezanlar yapılır beş dem ibâdet
Emelim sâkini olmak sayın İatanbulun elbet.
Şebihsiz = eşsiz
İrem = Ad kavmi zamanında Şeddâd'ın yaptırdığı
cennete benzetilen bahçe.
Sayın = aziz
Feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

L 21
YAŞARSIN
Oğlum çalışırsan beni elbette aşarsın
Her dem coşarak bentleri gençlikte taşarsın
Ben sen gibi cevval olamam amma ve lâkin
Sen ben gibi sâl-hûrde olup çok yumuşarsın.
Her gün yapılırken nice taltif ve cezâlar
İçten gelerek hissedilen böyle feza'lar
Kısmen görünen mu'cizeden fazla kazâlar
Hikmet mi, kerâmet mi diyerek bahta şaşarsın.
Hürriyyeti almak yaşamaktan bile evlâ
Allah kulu insanlar akıllanmadı hâla
Ömrün bitecekmiş diye sen gam yeme aslâ
Hakkın sana bahşettiği müddetçe yaşarsın.
Cevval = hareketli, canlı
Sâl-hûrde = çok yaşlı
Taltif = mükafatlandırma
Feza' = korku
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /

L 22
NE KALDI 2
Bir kış günü hadrâ şecerî dalda ne kaldı
Oldukça uzun karlı soğuk yolda ne kaldı
Hurd bir gemi hem yolcusu çok hem yükü fazla
Deryâdaki ğarg-âb olacak salda ne kaldı
Ömr bitmede, yok saklayacak şeyleri artık
Geçmişte hüveyda olunan falda ne kaldı
Kullanmayacak seçtiği her türlü libâsı,
Erbâb-ı makas biçti beyaz çulda ne kaldı
Her müşkili aşmış, küçücük beyte çekilmiş,
Mehmet gibi yalnız yaşayan kulda ne kaldı.
Hadrâ şecerî = yeşil ağaca ait
Hurd = küçük
Ğarg-âb olacak = batacak
Hüveydâ = açığa çıkarılan
Libâs = elbise, giyisi
Beyt = ev, hane, oda
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /

Bir yaşlı adamın kendi kendisiyle hesaplaşmasıdır.
1- Ömrünün sonuna geldiğini hissederek bütün yeşil ümitlerinin tükenmiş
olduğunu, karlı, soğuk ve uzunca
bir yolun sonuna geldiğini,
2- Kendisinin okyanusta batacak olan küçücük bir
kayıkta olduğunu, aile fertlerinin çokluğunu ve
mesuliyetinin fazlalığını,
3- Artık gizli kapaklı hiç bir şeyi olmadığını bütün
hayallerinin açığa vurulduğunun hüznü ile bahtının da kapandığını,
4- Yıllarca biriktirdiği elbiselerini artık giyemiyeceğini
ve yalnız kendisi için marifetli bir terzi tarafından dikilen
bir beyaz kefenle yetineceğini,
5- Bu bütün problemleri aşdıktan sonra küçük bir evde
inzivaya çekildiğini, ifade etmek istiyen Mehmed kuluna
ne kaldı.

L 23
NERDE 2
Nerde aşk olmuşsa ger toptan fesâd
Tez keser ma'şuk denen keskin bulâd.
Kalbi mecrûh gösterirse hoşgörü
Âşık eyler gönlü mesrûr-el-fuâd.
Hiç bilinmez nerde aşkın nûrluğu
Nerde ağyârlarla dost mansûrluğu
Nerde â'bâd, nerde şah mesrûrluğu
Hikmetinden haslolan görkemli şâd.
Fesâd = bozuk
Bulâd = kılıç, bıçak
Mecrûh = yaralı
Mesrûr-el-fuâd = şen, hoşnut
Mansûr = üstün, muzaffer
A'bâd = köleler
Mesrûr = sevinç
Şâd = hoşnutluk, memnunluk
Fâilâtün
/ . / /

fâilâtün
/ . / /

fâilün
/ . /

L 24
YARDIMLAŞMAK
Çok düşündün sonra müsbet bir karar verdinse ger
Hiç vakit kaybetmeden hiç, derhal infâzı gerek
Yaptığın her şeyde mutlak bekliyorsan bir zafer
Paylaşırsın rubh'u yoldaşlarla fi'len müşterek
Rabtolur fikrinle fi'lin, rükneder muhsin yürek.
Gizli-bâhir derdi vardır zenginin yoksul kadar
Belki dertler farklı lâkin âkibet toprak-gubar
Sen bu köyden gitmeden â'vânda pek çok fayda var
Paylaşırsan rubh'u yoldaşlarla fi'len müşterek
Rabtolur fikrinle fi'lin, rükneder muhsin yürek.
İnfâz = tatbik etmek
Rubh = kazanç
Fi'len = gerçekten
Müşterek = ortaklaşa
Fi'lin = amelin, fiilin
Rükneder = sağlamlaşır
Muhsin = yardımlaşan
Gizli-bâhir = açık kapalı
Âkibet = sonunda
Toprak-gubar = toz-toprak
Derh = dünya
Â'vân = yardımlar
Fâilâtün
/ . / /

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

L 25
ETMEDİK
Akla uyduk serkeş olduk, gönlü ihmâl etmedik.
İhtilâl gadretti lâkin derdi hem-hâl etmedik.
Şekve etmekten yorulduk, dâd-ü-feryâd eyledik,
Fâriğ olduk mâl-ü-mülkten düstur ihlâl etmedik.
Hür çalışmakçin dolaştık kimseye râm olmadık
Kaldık ekmeksiz susuz lîk, nefsi pâ-mâl etmedik.
Suçlu suçsuz hapse girdik, arz-ı-ta'zîm eyledik
Izdırâb çektik ve lâkin, cürm'ü efdâl etmedik.
Biz derin devletten ancak hakk-ı-hayât istedik
Doğru yoldan çıkmadık, cumhûru iğfâl etmedik.
Mutlu, mümtâz bir yaşamçin halk ararken hürrriyet
Görmedik muhlis hükûmet, darb'a ikbâl etmedik.
Gadr = haksızlık, zulm
Şekve = şikayet
Fâriğ olduk = vazgeçtik
İhlâl = bozmak
Lîk = lâkin
Arz-ı-ta'zîm - saygı
Efdâl = çok yüksek rütbe
Cumhûr = halk
Darb'a = darbeye

Hem-hâl = dost, ahbab
Dâd-ü-feryâd = inilti ile feryat
Düstur = nizam, kanun
Râm = boyun eğmek
Pâ-mâl = ayak altına alıp çiğnemek
Adl'i = adaleti
Hakk-ı-hayat = yaşama hakkı
İğfâl = aldatmak
İkbâl = hoş geldin, kabullenme

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

L 26
BİZE MİRÂS
Atadan halka mevârisle kalan
Vatanın berri, şehit toprağıdır.
Cesur askerlere rehberdar olan
Alem, al-kırmızı Türk sancağıdır.
Kavi düşman canavar hâne yıkan
Onun ırk, dil, din imân lafzı yalan
Bırakıp gittiği yerler de viran
Bize göserdiği kuş, leş zağıdır.
Yumuşak dost görünür bâzı hasım
Hasımın dahline bir hatm açalım.
Biz aduvvâr tuzağından kaçalım
Bize sundukları mâ, telh ağıdır.
Mevâris = miraslar
Berr = her hara parçası
Kavi= kuvvetli
Lafz = zöz, laf
Leş zağı = leş kargası
Dahline = girmesine
Hatm = sona erdirme
Aduvvâr = düşmanlar
Mâ = su
Telh ağı = acı zehir
Feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilün
. . /

L 27
FATMA
Yoktur diyecek hüsnüne Antakyalı Fatma
Ser-tizli bakışlarla keman kaşları çatma
Dört yönlü cihetten çekilir kaprisin amma
Senden gelecek hisleri kalp hüsnüne katma.
Dün verdiğin ilham dolu sözden sapacaksan
Bir velveleden gayri mesâil yapacaksan
Külhanda yanan korlu ateşden de sıcaksan
Senden gelecek hisleri kalp hüsnüne katma.
Ser-tiz = keskince
Velvele = yaygara
Mesâil = mes'eleler
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / .. / / . . / / . . / /

L 28
ÇAR NÂ ÇAR
Dost ararken bir selâm,
Neş'e perverden kelâm,

Bir tebessüm bâb açar
Neşv eder neşvet saçar

Çekse âdûdan çile
Âşinâ dostlar bile

Boş konuşmak nâfile
Gadr edenlerden kaçar

Derde derman yetse de
Sözde inkâr etse de

Arkadaş kaybetse de
İns'te dilbend âşikâr

Dönse dustluk tersine
Çare bulmak nefsine

Karşı gelmez hissine
Aşk devâdır çâr nâ ar.

Bâb = kapı
Neş'e perver = neş'eli kimse
Neşv = canlandırma
Neşvet = neş'e
Adû = düşman
Âşinâ = tanıdık
Gadr = zulum
İns = insan
Dilbend = gönül
Çar nâ çar = ister istemez
Fâilâtün fâilün
/ . / / / . /

Fâilâtün fâilün
/ . / / / . /

L 29
GÜL – İ – RA'NÂ
İlk bahar yaz, son bahar kış başkadır hüsnün senin
Âşıkın nezdinde tavrın çok çiçekten nâzenin
Leb-be-lebden tatlı bûsen ballı sükkardan şirin
Muttasıl bir zevki vardır verdiğin her bûsenin
Andelibler gül-i-ra'nâdan baid tutmak hazin
Gamm-ı-furkat bülbül ancak böyle ağlar telh-enin
Parlıyor nârin duvaktan sallanırken dantelin
Kevkebin nûrunda dalmış sanki olmuşsun gelin
Çok zarif güller var ammâ başkadır hüsnün senin
Vuslatın ısrârla bekler, bahta râm olmaz Fatin.
Gül-i-ra'nâ = dışı sarı içi kırmızı bir çeşit gül
Nezdinde = nazarında
Nâzenin = cilveli
Leb-be-leb = dudak dudağa
Sükkar = şeker
Muttasıl = devamlı, aralıksız
Andelib = bülbül
Baid = uzak
Gamm-ı-furkat = ayrılık acısı
Telh-enin = acı inilti
Kevkeb = yıldız
Râm = muti, boyun eğmek
Fâilâtün
/ . / /

fâilâtün
/ . / /

fâilâtün
/ . / /

fâilün
/ . /

L 30
DOĞRU KELÂM
Her bellediğin saklayarak duyma nedâmet.
Her gizliyi fâşetmeyi zannetme mahâret.
Her doğruyu nutketmeğe mecbur da değilsin
Her söylediğin kavli Fatin, doğru kelâm et.
Her duyduğun iştahlı güzel sözlere kanma.
Sen kendini aslâ yanıtılmaz biri sanma.
İdrâkine gelmiş, gelecek kizbe dayanma.
Her söylediğin kavli Fatin, doğru kelâm et.
Sen hakkını almakta muahhar bile olsan,
Göstarmesin Allah sana, bîmâr bile olsan,
Güç hallere düşmekle giriftâr bile olsan,
Her söylediğin kavli Fatin, doğru kelâm et.
Fâşetme = açıklama
Nutketmek = söylemek
Kavli = sözü
Kelâm et = söyle
İdrâk = akıl, fikir, anlama
Kizbe = yalana
Muahhar = sonraya bırakılmış
Giriftâr = esir düşmüş
Bîmâr = hasta
Mefûlü
/ / .

mefâîlü mefâîlü
. / / . . / / .

feûlün
. / /

L 31
KURU ÇİÇEK YAPRAKLARI
Sonbahar kayboldu artık, vaslolur telc akları
Yeller ardından koşar yâbîs çiçek yaprakları
Ayrılan yaprak dirahtan gerd olur dönmez geri
Ber-hitâm gökten düşer, leb-rûz eder toprakları
Bir veled halkında elbet derk olur mevt, âşikâr
Ömrü billah bitmeyen derd, şahsı eyler târ-ü-mâr
Aklaşan saçlarla insan fâni dünyâdan kopar
Yaklaşırken gün-be-gün dar kabre istiğrakları.
Vaslolur = ulaşır, yetişir
Telc = kar
Yâbîs = kuru
Diraht = ağaç
Gerd = toz-toprak
Ber-hitâm = en sonunda
Leb-rûz = doldurmak
Veled = çocuk
Halkında = doğuşunda
Derk olur = anlaşılır, idrak edilir
Mevt = ölüm
Târ ü mâr = perişan
İstiğrakları = gömülmeleri
Fâilâtün
/ . / /

fâilâtün
/ . / /

fâilâtün
/ . / /

fâilün
/ . /

L 32
HAZİN
Dil-i nâlânı uzak gurbete salmak ne hazin
Umarak vuslatı hülyâlara dalmak ne hazin.
Verilen sözleri nisyâna sebepler yok iken
Sevilenler tarafından unutulmak ne hazin.
Senelerden beri gözlerden uzak, kalbe karin
Güzelin cilvesi şehvet dolu, oldukça şirin
Yüreğinden yaralanmış perişan tutkun için
Aranan kalbi temâmen tehî bulmak ne hazin.
Fukarâ fertlere yardım yüce hislerle dolu
Kimi eşhâs da hiç avn isteyemez kalsa da cu'
Kimi zengin kimi yoksul, feleğin hikmeti bu
Özü nâ-merd olanın bâbını çalmak ne hazin.
Dil-i nâlânı = kederli sevgiliyi
Nisyân = unutmak
Karin = yakın
Tehî = boş
Eşhâs = şahıslar
Avn = yardım
Cu' = aç kalmak
Bâb = kapı
Feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilâtün
. . / /

feilün
. . /

L 33

YÜREK DAĞLAYARAK
Geldik bu garib dehre yalın, ağlayarak
Zâhirde umursuz yaşadık, çağlayarak
Sürdük, deliler benzeri serkeşçe hayat
Bir hâne bulup nân-ı aziz sağlayarak.
Ev kurmanın asl olsa da bir çok yararı
Yalnız yaşamaktan göze aldık zararı
Yıllar sonu birden bire verdik kararı
Sevdâ dolu bir kalpte yürek dağlayarak.
İnsanlara serbest bir irâdeyse, dilek
Takdirle berâber seçenek verdi felek
Seksen senedir durmadı Mehmet, severek
Âşıklara nush verdi gönül bağlayarak.
Dehr = dünyâ
Yalın = çıplak
Zâhirde = görünüşte
Umursuz = önem vermeden
Nân-ı aziz = ekmek
Asl = esaslı
Takdir = kader
Nush = nasihat
Mefûlü
/ / .

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

L 34
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

Senenin 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 ilk tahili eksik kişiler
Arasından çıkacak bilgili pîrân bulunur
Pîrân = yaşlılar

Kimi yerlerdeki işsizliğe rağmen yörede
Gönül ihlaslı çalışkanlara rızkân bulunur
Rızkân = yiyecek İhlas = temiz, doğru

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 göç edip
Parasız pulsuz olan kaygılı cirân bulunur
Mütenevvî = çeşitli, Cirân = komşu

Senenin her günü birkaç yeni tembel türüyor
Ama milyonları aşkın da çalışkan bulunur
Yörenin 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

Bir okul me'zunu her meb'usa bel bağlanamaz
Yüce mecliste edeb nâkısı nâdân bulunur
Nâdân =kusurlu, cahil

Unutulmuş kimi dilden dile zihnen geçerek
Kolay ezberlenen efsânede merdân bulunur
Merdân = mertler

Göğü yıldız dolu aydın geceler hamr içerek
Başı dönmüş biri meyhânede şadmân bulunur
Şadmân = mesrurHamr = şarap

Yüreğinden beliren sevgide mesrûr yaşayan
Dil-i-şâd sevgilinin bâbına derbân bulunur
Derbân = kapıcıDil-i-şâd = gönlü hoş

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

Gaşyet = kendinden geçmiş

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

Gözucundan bakarak çizdiği mestur yazıda
Güzelin dostuna gönderdiği fermân bulunur
Ferman = buyruk, emirMestur = gizliü kapalı

Alenen çektiği cevrden bile memnun görünüp
Sevenin can verecek perveri 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 yüzüNâr-dân = gözyaşı

Panayır günleri cevher satılan sûkta her an
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
Küçücük köydeki bir bahçede mevcutsa nizam
Bütün âlemde de âhenkli gülistân bulunur
Acıyan kalpteki müzmin kederinden koparak
Mütehezzin geceler neş'eli hayran bulunur
Mütehezzin = hüzünlü Mizmin = süregen

Aşka tutkun birinin yolları 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 mümkün mü 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

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

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

Şu 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 = gömlekRabt = bağlantı

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

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

Feilâtin
. . //

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

L 35
DAĞLAR
Rûhumda senin şems ateşin kalbimi dağlar
Çeşmimde sıcak gözyaşı şellâlesi çağlar
Mahrûre olan göğsümü mahsûr kılıyor
Vasl olmak için mâni olan pür-kine dağlar.
Gurbet bizi tembelliğe dek rihv ediyor
Şenlik verecek vuslatı hep hicv ediyor
Özlemlere ancak ciheteyn işve diyor
Vasl olmak için mâni olan pür-kine dağlar.
Mahrûre = ateşli, sıcak
Mahsûr = sıkıştırılmış
Pür-kine = kinci düşman
Rihv = rehavet
Ciheteyn = iki yönlü, karşılıklı
İşve = gönül adatıca naz
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün (feül)
/ / . . / / . . / / . . / /

L 36
GİT BABA
Hesaplanmış nefesini sayarak
Hak yolunu bula bula git baba.
Şarkı söyle, oyun oyna üç ayak
Davul zurna çala çala git baba.
Gelirinden sana mahsus sayılı
Kısmetini ala ala git baba.
Sağlığında topladığın resmalı
Ahfâdına böle böle git baba.
Dua edip zekat verip beş vakit
Namazını kıla kıla git baba.
Evladından sana gelen muttarit
Sevgilerle dola dola git baba.
Davetiye aldı isen melekten
Bu dünyadan bile bile git baba.
Göç zamanı geldiğine gerçekten
İnannırsan, güle güle git baba.
Hece : 4 + 4 + 3 = 11

L 37
BULUNMAZ
Kalpten susayan ma'şûka memba' mı bulunmaz
Dilber kelebek tutkuna şem'a mı bulunaz
Renk renk açılan goncaya nefhâ mı bulunmaz
'Aşk ehline âlemde dil-ârâ mı bulunmaz
Mecnun isen ey dil sana Leylâ mı bulunmaz' (1)
Sermest edecek la'l- i şeker varsa dehende
Bir nebze nefes kaldığı müddetçe bu tende
Durmaz yüreğim hüsn ararım ben seni sende
'Hapset nefesin eyleme feryâd-ı çemende
Ey bülbül-i şeydâ, gül- i ra'nâ mı bulunmaz.' (1)
(1) Lâ-edri (Şairi bilinmeyen) beytler

Ma'şûk = sevgili
Şem'a = mum
Nefhâ = güzel koku
Dil- ârâ = gönül okşayan
La'l-i şeker = şeker dudaklı
Dehen = ağız
Gül- i ra'nâ = güzel gül
Şeydâ = şaşkın, çılgın
Mefûlü
/ / .

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

L 38
2011 YIL BAŞI
Gördük yeni bir yıl bize tahsis senelerden
Rabbim yaşatırken korusun dostları şerden
Seksen beşe gelmiş seneler hep mütebessim
Bizler gidecek böylece cennet gibi yerden.
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / .
. / / . . / / . . / /

L 39
EY ZÂLİM- İ MENFÛR
Rabbim sana dün verdi cenâh eyledi mesrûr
Uçsan yedi kat göklere bir gün döneceksin
Yaktın beni baştan başa ey zâlim-i menfûr
Bî- rahm ateş olsan bile bir gün söneceksin.
Âşıklara yüksek tepelerden bakıyorsun
Toplantıda bülbül gibi serbest şakıyorsun
Sevmekte sadâkat diye canlar yakıyorsun
Bî- rahm ateş olsan bile bir gün söneceksin.
Cenâh = kanat
Mesrûr = sevinçli, memnun
Menfûr = nefret edilen, merhametsiz
Bî- rahm = acımasız
Re'sen = kendi kendine
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /

L 40
SANMA GÜLİSTAN
Câhil cühelâdan alenen bekleme irfan
Kendinde olandan verir ancak sana insan
Hasmın seni etmişse sebepsiz yere tenkid
Gönderme sitemkâra sitem, haklı da olsan.
Birkaç sene gasben yaşayıp çağlayacaksın
Sevdiklerinin kalp yarasın dağlayacaksın
Ba'zan gülecek, ömr boyu ba'z ağlayacaksın
Dehrin bağı çok renkli fakat sanma gülistan.
İrfan = bilgi, anlayış
Sitemkâr = haksızlık eden
Gasben = ister istemez, zorla
Dehrin bağı = dünya bahçesi
Ba'z = bazan
Mefûlü
/ / .

mefâîlü
. / / .

mefâîlü
. / / .

feûlün
. / /

L 41

DEĞİL (Tahmis)
Vaktimin kıymeti var, boş yere isrâf değıl
Hakkın ihsânı yeter, gayrisi ithâf değıl
Yazdığım eş'ara bak, sözleri güzâf değıl
'Tût-i mucize gûyem ne desem lâf değıl
Çarh ile söyleşemem, âyinesi sâf değıl.' (1)
İthâf = armağan
Güzâf = boş lakırdı
Tût-i mu'cize gû = mucize söyleyen papağan

Her gönül tutkunu mevlâya eder hamd-ü senâ
Lâkin Allahına abd olma sözünden cayana
Şükr ve duaları günlük umûrdan saymayana
'Ehl-i dildir diyemen sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bimemek isnsâf değıl.! (1)
Hamd-ü senâ = şükür ve övgü Umûr = işler

Olacaktır gelecek herkese meftûh dârım
Aruzun belki bilir kıymetini dümdârım
Belki bir hüzn verecek sizlere telh eş'ârım
'Yine endişe bilir kadr-i dürr-i güftârım
Rüzigar ise deni, dehr ise sarrâf değil.! (1)
Meftûh = açık Dümdâr = artçılar, sonradan gelenler
Telh = acı
Denî = alçak Sarraf= değer veren tüccar
Kadr-i dürr-i güftâr = İnci sözlerimin kıymeti

Geldi berceste beyitler yüreğimden dilime
İltifat yağdı mukaffâlı gönül gazelime
Dileriz bin kez özür yaptığımız her zelime
'Girdi müftâh-ı der-i genci ma'ani elime
Âleme bezl-i güher eylesem itlâf değıl.! (1)
Berceste = latif ve manalı Zelim = hata, yanlış
Müftâh-ı der-i genci ma'ani = manalar hazinesi kapısının anahtarı
Bezl- güher = cevher dağıtma

Edeb'i terbiyenın çok gerekirken ref'i
Kalamaz sonsuza dek saklanan efkâr mahfi
Taşıyorken Fatinin sırr ile memlû keffi
'Levh-i mahfûz-ı sühandır dil-i pâk Nef'i
Tab'ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değıl. ' (1)
Ref' = yüceltmek Mahfi = saklı Memlu = dolu
Keff= el, avuç Tab'ı yârân = dost emrine tabi
Levh-i mahfuz-ı sühandır = ilahi ilmin sözüdür
Dil-i kâk-ı Nef'i = Nef'inin temiz gönlü
Dükkançe-i sahhaf = küçük kitap dükkanı

(1) Nef'inin gazelinden

Feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (fa'lün)
. . / / (/ . / /) . . / / . . / / . . / ( / / )

L 42
NERELERDEN GELİYOR
İyilikler, kötülükler nerelerden geliyor
Kocaman mıntıka bir zelzeleden sendeliyor.
Bu ezâ kâfi değilmiş gibi kavgâ ederek
Birinin komşusu mağrûr diye üç dost eliyor.
Feleğin gençleri aşk derdine düşmüş diyerek
Bilinen âfet-i devrân nice kalpler deliyor.
Çoğu beklenmedik anlarda musîbet yanına
Görünen mu'cizeler halkı derinden çeliyor.
Kötü bir cürmü dahî hayli düşünmek gerekir
İyilikler, kötülükler mayamızdan geliyor.
Âfet-i devrân = güzeller
Mayamızdan = nefsimizden, içimizden
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
. . / / . . / / . . / / . . / /

L 43
GÖNDER
Yâ Rabb, benim aşk derdime dermânımı gönder
Bir neşv ü nemâ bahş edecek nânımı gönder
Gönlümde açık hâneme mihmânımı gönder
' Lûtf eyle Hüdâya bana cânânımı gönder
Can mülkü harâb oladan sultânımı gönder' (1)
Mevlâ korusun kargaşa dehrin sonu gelmiş
Takat tüketip insdeki sabrın sonu gelmiş
Âdem bilemez, belki de ömrün sonu gelmiş
' Lûtf eyle Hüdâya bana cânânımı gönder
Can mülkü harâb oladan sultânımı gönder' (1)
Taş çatladı göğsümde çektikçe meşakkat
Bir nebz azalır nefste sebat kalpte sadâkat
Gurbette kalan Mehmede yetmez mi bu fürkat
' Lûtf eyle Hüdâya bana cânânımı gönder
Can mülkü harâb oladan sultânımı gönder' (1)
(1) Şeref Hanımın gazelinden (1861)
Neşv ü nemâ = gelişme, büyüme
Bahşedecek = bağışlayacak
İns = insan
Mihmân = misâfir, konuk
Fürkat = ayrılık
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /

L 44
İHTİYARLIK
İhtiyarlıktan temeyyüz hastalıklar durduran râh
Şüphesiz pek çok çalışmak çok tevazu' çokça mizah.
Bir tedavî bilmeyen mevt'in zamânı hiç değişmez
Mevt'i aslâ te'hir etmez fazla zenginlikle bir câh.
En küçük bir hastalık çok telh verir her yaşlı sahsa
Böyle ta'cizlerle başlar yaklaşırken sinn-i pencah.
Önceden fi'len yapılmış tüm günahlar affedilmez.
Ağlamaklar fayda vermez sonda pişmanlık ve eyvâh.
Dîne hürmet, şahsa kıymet, halka hürriyet verirken
Âdil olamak her yününden hem gerektir hem müraccah.
Kâfi gelmez meb'us olmak, rütbeden memnûn görünmak
Hak seven cumhûra toptan doğru yol göstersin Allah.
Temeyyüz = maydana gelen
Râh = yol
Câh = rütbe
Telh = acı, zahmet
Sinn-i pencah = elli yaşı
Ta'ciz = rahatsızlık
Müraccah = tercih edilir
Cumhûr = halk
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün
/ . / / / . / / / . / / / . / /

L 45

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 = neş'e ve sevinç
Zevk-cû = eğlence arayan
Cam-ı memlû = dolu kadeh
Şekk = şüphe
Lîk = lakin, ancak, yalnız
Mefûlü mefâîlü mefâîlü feûlün
/ / . . / / . . / / . . / /

L 46
KIYMET DEĞER
Dehre dün çıplak gelip meçhûle dek bir yolcuyum.
Son geçen yıllarda san'at gözleyen bir kolcuyum.
Korkmadan hiç kayb-ı şândan hak-hukuk nutk eyledim
Hükm-i adl verdikçe fırsat doğru elfâz söyledim.
Eski manzumlarda âtî hisseden bir suçluyum
Meyl-i şekvâ etmesin hiç kimse benden, mutluyum.
Her şahıs nezdinde mümkün yahşi san'at müşterek
Dün ve istikbâle toptan tek bakış vermek gerek.
Şimdi manzum şi'r yazan Bâkî kabul görmezse ger,
Çok yakın yıllarda mutlak mûtenâ kıymet değer.
Hükm-i adl = Adalet hükmünden
Elfâz = sözler
Âti = istikbal
Meyl-i şekvâ = şikayet etmek istemek
Mûtenâ = seçkin
Failâtün
/ . / /

failâtün
/ . / /

failâtün failün
/ . / / / . /

L 47
İŞVELİ HÜSNÜN
Gitsem yaban ellerdeki sahrâlara bir gün
Vallâhi inan hiç kalamam ben sana küskün
Gülşende nazif, bağda latif, kırda güzelsin
Meftûn ediyor rûhumu şen ma'nevi hüsnün.
Tutkun sevenin parçalı kalbinde ateşsin
Gurbette karanlık gece kaldıkça güneşsin
Rü'yamda hayâl mahsulü hülyâlara eşsin
Mesrûr ediyor Mehmedi sıdk-işveli hüsün.
Nazif = pak, temiz
Ma'nevi hüsnün = iç güzelliğin
Sıdk-işveli hüsnün = gerçek gönül alan güzelliğin
Mefûlü mefâîlü
/ / . . / / .

mefâîlü feûlün
. / / . . / /

L 48
DİVAN ŞİİRLERİNDE GÖNÜL
Öğrencilerle hasbıhal 10

Gönül, bazan kullanılmakla beraber, Arap lisanındaki kalb, ve Türkçe
dilindeki yürek dediğimiz bir organ değildir. Sadece bir kavramdır.
Gönül kelimesinin İngilizcede de bir karşılığı yoktur fakat bütün
fonksiyonları yani işlevleri ve görevlerini karşılayan kelimeler vardır.
Mesela:
Gönül açıklığı = peace of mind, gönlü açılmak = to feel at easy, gönül
açmak = to cheer, gönül almak = to make up with someone, gönül
bolluğu = generosity, gönül budalası = hopelessly in love, gönül
bulandırmak = arouse suspıcıon,
gönül darlığı = anxıety, gönlü çekmek
= to desire,
gönül eğlencesi = a toy of love,
gönül gözü = preceptıon, gönlünü hoş tutmak = not to worry,
gönül kırmak = to hurt the feeling, gönlü var = he is in love, gönlünü
yapmak = to console, alçak gönüllü = modest,
gönülsüzlük = unwıllıngness, gönül vermek = to fall in love,

gibi ve diğerleri.
Gönülün Türkçe dilinde de tam ve açık bir tarifi olmamakla beraber, gönül
kelimesinin divan edebiyatında ne manalarda kullanılmış olmasına bakalım,
Zulme kâdir düşmanından aşkı vâkîdir gönül
Eylemek yok derdin izhâr. Sırrı hâkîdir gönül.
Nem birikmiş gözlerinden damlayan yaş gösterir
Her zaman gam yüklü bir gurbette âkîdir gönül

(koruyandır)
(saklayıcıdır)
(isyan edendir)

Hem sevenden hem güzelden duyduğum hasret dolu
Yıl geçer, bir gün gelir, yârdan da şâkîdir gönül.
(şikayetçidir)

Mâha benzer vechinin her günde bir kez geldiği
Meclisin koynunda yatmış nazlı sâkîdir gönül.
Bâkî der ki, durmadan kalbim yanarken kor gibi,
‘Ben ölürsem âlemî ma’nâda bâkîdir gönül.’ (1)
ölümsüzdür)

(mey sunandır)
(rüya aleminde

(1) Nef’î nin gazelinden

*****
Gönül beydir, hükümdardır, kraldır, hükm ettiği mıntıkada padişahtır.
Key = İran padişahlarına verilen unvan, hükümdâ KeyKubat, Key Hüsrev,
Kırmızı şarap gibi baş döndürür, yüreklerde ruh gibidir, yazdır, kıştır, geçtiği
yerlerde iz bırakır. Hava gibidir sıcaktır soğuktur tufan olmadıkça kolay
kolay görünmez fakat ihtiyaç halinde derhal kendini gösterir.
Aşıkın aklında Hüsrev gibi keydir gönül
Güçlü nefisten kavî hânede beydir gönül .
Hiç dayanılmaz bir arzu gibi iştahlanan
Ruhlara benzer yüreklerdeki şeydir gönül

(hükümdardır)

(hissiyat)

Hislerin altında iç fırtınalardan kaçıp
Dosta ferahlık veren yaz gibi deydir gönül

(kıştır)

Akl ile vicdân kasasında hafî, kimsesiz .
Gövdeye kan gönderen yoldaki peydir gönül

(iz bırakır)

Hisli ve mânâlı bir şarkı için herkesin
Duyduğu bir nağmenin kaynağı neydir gönül

(muzikadır)

Son seneler, ayrılık hasretinin durmadan
Mehmet’e içtirdiği kırmızı meydir gönül .
*****

(baş döndüren şaraptır)

Gönül cömerttir ve tok gözlüdür.
Sevgim arttı gittikçe Bunda bir maharet yok
Fitre ihsân ettikçe
Verdi Allâhım pek çok
Gençleri egittikçe
Bilgim arttı. Gönlüm tok
*****
Gönül yükseklrde uçar, kibirlidir. Mutavazı olması da tavsiye edilir. Ferman
dinlemeyecek kadar asidir. Engelleri küçümsemez aşmağa çalışır. Baskı
altında kalmayacak kadar hürdür.
Sendeki BEN’lik seni kem rü’yaya daldırır.
Dost dahi düşmanla berâber sana saldırır.
Gönlünü alçalt biraz, at kibrini, kardeşim
Zor yere düşsen bile Mevlâ seni kaldırır.
*****
Gönül bazan çok naziktir, hasrete dayanamaz hemen kırılır. Elle tutulmaz ve
gözle görünmez ancak hissedilen bir şeydir.
Gonca bir büt kokladım, gönlüm dayanmaz hasrete
İşte nefhâ böyle yel, bir gül kokar bin hâr batar
*****
Gönül çabuk sıkılır. Kişinin iç dünyasındaki duyguları saklayan
arkadaştır. Ondan kaçılmaz. Ancak ölüm onu insandan ayırır.
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.
*****
Güzelin gözlerinden akan yaşlar bir gölekte toplanırsa denizler kadar geniş
bir depo olabilir. .
Bu sızan gözyaşı toplansa gönül mahzenine
Dökeriz güller için susamış gül bahçesine.
Neyledin döndün sözünden, ağlamışsın dün gece
Döktüğün bir katre yaş gönlümde bir deryâ gibi
Hasretinden hastalandım, çöktü gökler üstüme
Sanki dünyâ oldu birden kimsesiz tenhâ gibi.
*****
Gönül yaban ellerde insana arkadaşlık eder iyi bir dosttur.
Darbelere dayanır şikayet etmez, ve hastalanınca kendi kendini tedavi
edebilir
Gönül dostu olmayan yabancı bir alemde
Arkadaş yok, kardeş yok malı mülkü ne(e) desin
*****
Gönül cömert olmakla beraber bazan aç gözlü de olabiliyor. İnsanın
sıkıntılarını gidermeğe yardım eder. Bazan çok alıngan bazan da vurdum
duymaz olur.
Sevabım günâhımdan çoktur
Gönlüm açsada gözüm toktur
Belli bir yerim yurdum yoktur
Yaşadım, ötede, beride

Gönülün kıymeti sultan ve hükümdarlara takdim edilecek derecede yüksek
ve ölçülemiyecek kadar geniştir. Bazan da hasmına sıkıntı verecek kadar
hırçındır. Sultanları bile dize çöktürür. Sevmeye sevilmeye yol açar.
Akçeyi Sultâna verdin, gönlünü Sultânına
Kalmadı mülkten selâmet, geldi zevâl cânına
Her gece Sultânının bin bir siteminden de çok
Döktüğü göz yaşları derd ekledi husrânına
Sevgiliden gayrı düşmek derdini çeksen bile
Mâni olur kendi nefsin derdinin dermânına
Mani olur kendi nefsim derdimin dermanına
Dost arayan nazlı Sultân gönlünü vermiş sana
*****
Gönül insanin içinde an mütena yerde oturur, değerinin ölçüsü yoktur,
teraziye gelmez . Yaralanır, izdırap çeker, kederlenir, harab olur, ihmal
eder ve edilir, Kendisine yapılan iyilikleri unutamıyan ve onları bir
borç bilendir. Nefsimizi kontrol edecek kadar sabırlıdır. En iyi
günlerimizde ve en sıkıntılı anlarımızda gönülden medet umarız.
Gönül ihmal edilemiyecek kadar kültürümüzde içimize işlemiştir.
İşte gönül böyle bir şeydır.
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AYRILIK
Ey sevgili, ben nefsimi pâ altına serdim
Rüsvâya düşüp dostla olan bağları gerdim
Fürkat dolu seksen seneden sonra nihâyet
Bi-şart sana sürgünde olan kalbimi verdim
Sevdim seni, yok yaptığım ef'âlde nedâmet
Artık yetişir, ben çekemem bunca sefâlet
Kısmet bu imiş çizgide, ayrılmada yollar
Versin yüce Mevlâ sana sıhhat ve selâmet.
Pâ = ayak
Rüsvâ = rezil, itibarsız
Fütkat = ayrlık acısı
Bi-şart = şartsız
Ef'âl = yapılan işlerde
Mefûlü mefâîlü
/ / .
. / / .

mefâîlü feûlün
. / / . . / /
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KATIRIN HAYAT HİKAYESİ
(Aruz, hece ve serbest vezinlerle yazılmış bir deneme)

Bir bebek katır gelir bilmediği bir köye
Bî- ilm bî-terbiye
Sevinç getirir köydeki beye
Kısrak anası mesrur, himar babası memnun.
Ağlıyordu, gülüyordu zaman zaman
Oynuyordu fırsat bulduğu an.
Farkına varmadan hiç bir şeyin
Fütursuz fakat bazan nazenin ve şirin.
-Neş'eliyim neş'eli
Bu dünyaya geleli
Katır nedir bilmeyen Beni sanır bir deli
Ne şeytanım ne melek Doğum günüm mübarek
Oynuyorum gülerek
Hoşnutluğum bes belli
Sıhhatlıyım sağ selim Sert değilim, mülayim
Ne yapayım böyleyim Kader, talih, tecelli.
-Semizlendi, gelişti, dinlemeden kuralları
Bazan işleri düzgün gidiyor, bazan yokuş yolları.
Böylece senler geçti
Ne mazi biliyordu ne ati
Gelince oyunların sonu
Koştular yüke onu.
Bir kerre isyan eti ise de çok zaman boyun eğdi
Oyuna geldi pâyân, artık hür ve sebest değildi.
Orta yaşa gelince taşıdı yük gündüz gece
Bakmadan işin çokluğuna
Çalıştı karın tokluğuna
Kendine hasredilen saman dolu bir yatak
Açmıyordu iştiyak

Anladı ki derinleşip gidecekti
Uzun boylu bu kuyu, ömr boyu
Soruyor bu nasıl bir işti
Ama her iş işten geçmişti.
Oldu köye geldiğine pişman
Görmüyordu herkesi kendine düşman
Oluyordu faydalı oluyordu anlaklı
Bazan yaslı bazan tatlı bazan da ihtiyatlı.
Hasta değildi fakat halsizdi
Değildi kimseye dargın
Lakin, sızlıyordu için için
Her zamanınkinden fazla yorgun
Ziyade yük taşıyamıyordu.
İnzivaya çekilmek istedi
Ama âlem onu bırakmıyordu
Hadiseler, etrafında olanlar
Köyden gidenler ve geride kalalnlar
Bu hayat kendisin eziyor büzüyor sıkıntılar veriyordu
Kurtulma yolu arıyordu.
Bir gün kendi kendine,
-Allâha tevekkül ederim zâra gerek yok
Şekvâya lüzüm yok, kavi düşvâra gerek yok
(ağlayıp sızlamağa-- kuvveti zorlamağa)

Artık yaşayan pîr olarak haddimi bildim
Geçmişle deberleşmede isrâra gerek yok
(yaşlı, ihtiyar)

Yıllar sonu müspet yolu keşfeyledim amma
Ehvenleri müşkülleri izhâra gerek yok
(kolaylıkları ve zorlukları açıklamaya)

Mahluklara tatbik edilen sisteme mebnî
Mutlak gelecek mevti de inkâra gerek yok.
(göre)

Mevsimler geçiyor derken
Köye veda ederken
Bî-çare artık ihtiyarlamıştı
Yaz çoktan bitmiş kış gelip çatmıştı.
Kaygı ile bekliyordu
Ölümü her an, çok yakından
Kendini ancak ölüm paklar sanıyordu
Sıhhatını sorarsanlara her bakımdan
'Allaha şükür. Katır gibiyim' diyordu.
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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-hece-serbest vezinle
yazılmış deneme vardır.

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 yazmaktadır.
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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

