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Ön Söz
Doksanında Uyanış Kasidesi Amerikada bulunan
Türk talebelerine İslam dini hakkında temel
bilgileri vermek maksadıyla hazırlanmıştır.
Kitabın ihtiva ettiği bilgiler muhtelif İlmihaberlerden
alınmıştır. Sunuluşun manzum bir şekilde kafiyelerle
yazılması verilen bilgilerin hafızalarda kalmasını
kolaylaştırmk içindir.
Namazın çeşitleri ve kılma usulleri, Oruç tutma müddeti, Hacca gitme
vecibeleri, bu kasidenin dışında bırakılmıştır.
Kitabın sonundaki LUGATÇE, dini kitaplarda
geçen kelimelerin manalarını beyitlerle ifade
etme yoluna gidilmiştir.
Hayırlı çalışmalar temennisiyle sunulur.
Fatin

Başlangıç
Merhametli şefkatli yaradanın ismiyle
Dünyanın âhiretin tüm âlemin cismiyle,
Mahşer günü maliki bizler sana taparız
Senden yardım umarız emrinizi yaparız
Sapıtanlara değil sevdiğin insanlara
Lutfettiğin düz yolu göster bize bir ara. (1)
Ne doğar ne doğurur eşiti yoktur diye
Varlıklar arasında benzemez hiç bir şeye.
Gelin mü’min kardeşler Allah tektir diyelim
Varlığına ınanıp O’nu tekbirliyelim. (2)
Sana sığındık Yâ-Rabb şeytanın amelinden
Gece karanlığından, mücrimlerin elinden
Kurtar bizi Allahım, kullarınız biz senin
Kıskançlık hıslerinden hased eden kimsenin (3)
Varlıkların sahibi, insanların Allâhı
Ancak sensin düşenin en son ilticagâhı
Şeytan kötülüğünden, müfsitlerin elinden
Ara açan fitneci insanların dilinden. (4)
Kazanılınca zafer, insanlar birer birer
Allahın yardımıyla İslâm dinine girer
Öyleyse Fatin Baki O’na yalvar af dile
İştiyakla dua et, ömrün az kalsa bile. (5)
(1) - Sure 1, (2) - Sure 112, (3) - Sure 113,
(4) - Sure 114, (5) - Sure 110.

UYANIŞ KASİDESİ 1
Peygamberin kavliyle, gönül itikadıyla
Merhametli Alâhın başlıyalım adıyla
Her müslüman dinini öğrenmesi gerekir
Farketmez büyük, küçük her yaşta zengin fakir
Bırakıp safsatayı hürafeyi her şeyi
Hep beraber yapalım her dinî vazifeyi
İlahi bir inançla kaybolur kötü efkâr
Hakiki mutluluklar dinle ortaya çıkar
Mantıkî insanların vicdanları ruhları
Hemen ortaya çıkar hatırlar memdûhları (1)
İslam dini ahkâmı kanunudur Allahın
İtâat gerektirir hem bugün hem de yarın
Kutsal hükümlerinin mecmuasıdır Kur'an
Bereketle feyz ile içi doludur irfan
İman eden insanlar uydukça her âyete
Dünyâda âhirette erişir hidâyete. (2)
Âdemden İsa'ya dek gelen dinler Semâvî (3)
İslam hepsinden üstün İslam hepsinden kavî
Allahın ihsanı din yaşar kıyamete dek
Gönderilmiş Kitapla İslam dini mübarek
(1) Memdûh = övülecek şey (2) Hidâyet = doğru yola girme
(3) Semâvî = ilâhî

UK 2
Gerçek dinin bir vasfı Allahın varlığı tek
Büyüklüğü yanında mülküdür bütün Felek
Din-i İslam emreder inanırken kadere
Hurmeti eksik etmez diğer Peygamberlere
Kainatı yaratan yoktur başka bir varlık
Güzelliğine olur bu kadar aşinalık
Bütün mü'minlerine emrederken pervâyı (4)
Yanlış yola düşene hatırlatır takvâyı (5)
İsanlara kardeşlik nasıhatı verirken
Eşitlik, arkadaşlık başlamalı pek erken
Doğru yolda gidenler görürler mutluluğu
Dünyâda âhirette artar umutluluğu
Mü'minleri korusun Allahın gazabından
Çocukları gençleri uyandırır hâbından
Peygambere inanan etrafına saçar nur
Ma'budunu tanıyan nimetlere kavuşur
Dine hürmet edenin bağı bahtı açılır
Hakka giden yollarda önüne rızk saçılır
Hayatı aydınlatan güzel huylar öğrenir
Artık dilinden düşmez Allah tektir Allah bir
(4) Pervâ = korku, çekingenlik (5) Takvâ = Allah korkusu

UK 3
Ölünce mutluluğa kavuşur âhirette
Doğru yolda gidenin hakkı olur elbette
İşlerinde ilerler kalpte coşkunluk taşar
İnsanlığa yaraşır uygun şekilde yaşar
Din-i hakikat verir insana yedd-i kudret (6)
Çalışmakla da görür Âllahından mağfiret (7)
İnsanlar huzur duyar sarıldıkça dinine
Gelecekten çekinmez istikbali hazine
Teselli olur peydâ üzüntülü günlerde
Yufka kalbi ferahlar kaybolur siyah perde
Fazlasıyla insanlık aleminde bulur nur
Hâlikine severek ibadette bulunur
Başka bir din bulunmaz insanlığa ruh veren
Güzel ahlak yolunda yaşamayı öğreten
Olgundur dünyâdaki hak dinler arasında
Her insana gerekir ümmet ona mukteda (8)
Ayetlerinde vardır faydalı çok bilgiler
Faş eder okuyana dinliyene sevgiler
Yaşayış tarzlarına temamiyle uygundur
Gönülleri rahatlar müsekkindir efsundur
(6) = Yedd-i udret = Allahın yardım eli
(7) = Mağfiret = bağışlama
(8) = Muktedâ = uyar

UK 4
Ufukları kararmış insanlar yaparken sin
Varken, cehalet vahşet doğdu İslam yeni din
İslam güneşi doğdu aydınlattı cihanı
Adaletle dostlukla saçtı dehre irfanı
İlerleme başladı çok mutlu devrim oldu
Şehirlerde köylerde mabetler müslim doldu
İman inanmak demek tasdik etmektir dini
Allâhın sözlerini Nebi Muhammedini
Kalb ile benimseyip ahkâmını kur'ânın
Sarsılmaz bir şiarı olur her Müslümanın (9)
Dil ile söylerse ger şahâdette bulunur
Başka bir ilâh yoktur. Muhammed resûludur
İman etmek insana nur açar yol gösterir
Namaz kılmak yanında oruç tutmak da gelir
Sözlüklerde İslamın manası teslim olmak
Fakat dinî terimde doğru bir yolu bulmak
Bu doğru yol itâat Allâha Peygambere
Kur'âna temamiyle inanmaktır kadere
Ümmet, şeriat, islam insanlar arasına
Hemen faydalı olmak komşunun yarasına
(9) Şiar = alamet, işaret

UK 5
Güzel ameller sözü fi'liyâtın manası
İlişkiler kurmaktır müslümanlar arası
Allâha Peygambere Kur'âna inanç hastır
Kazaya ve kadere iman etmek esastır
Bunlara iman etmek İslamın şartlarıdır
Altı şarta inmanmak mecburiyeti vardır
Şartları inkar eden çıkar islamdan dinden
Faydasını göremez islam mü'minliğinden
Amentü Billahi'yi okuyarak şahitlik
Ederiz ki billahi kainata maliklik
Onun kitaplarına dahî meleklerine
Gelen peygamberlerin halktan dileklerine
İnanırız gönülden âhirete kadere
Yalnız ondan gelecek iyi kötü günlere
Gene şahitlik eder yoktur eşi Allâhın
Ümmeti Muhammedin dine bağlı salâhın (10)
Şâhâdetin yanında diğer şartlar da vardır
Yapacağı namazın toplamı beş kadardır
Tutarsa orucunu kılırsa namazını
Zekâtını verirse yapar ferd niyazını
(10) Salâh ) barış

UK 6

Giderse Hacca eğer yapar vazifesini
Kurtararak nefsini hak eder nefesini
Bu şartları yerine getiren bir kaildir
Müslümanlık dininin şerefine naildir.
Allâhım münezzehtir ,noksanlıklardan berî (11)
Yaratmıştır âlemi semâları ve yeri
Allâhın vasıfları Rahim Rahman ve Aziz
Hâlik Razzak ve Gaffar manaları çok veciz
Âlemler arasında Arş ve Kutsî yedi kat
Semâ bile yok iken kendi yarattı fakat
Ayetler gösteriyor rolünü düşüncenin
Aklın çalışması da ibadet gibi zengin
İslamiyet dinidir düşünen insanların
Allahın hikmeti var ötesi âyanların
Âleme nizam veren Allâhın azâmeti
Yanında var rahmeti himmeti kerâmeti
Allâhın hıkmetiyle âlem döner nizamla
Zerreden küçük şeyler yaşar bin intizamla
Hakkın mevcudiyeti kadimdir ezelidir
Bir başlangıcı yoktur varlığı tecellidir
(11) Berî = sâlim, temiz

UK 7

Sonradan olan âlem kudretiyle Allâhın
Yapıtılmış eşyanın oluşu intibâhın
Allahın varlığını büyüklüğünü anmak
Gerek, emirlerine ihlas-mendi inanmak (12)
Yüce Allâha mahsus sonu olmayan bekâ
Kalıcı süreklilik yakıştırılır Hakka
Allâh yarattığına benzemez bir şekilde
Onda olan vasıflar görülmez mümâsilde
Hayy-el-kayyumdur Allâh ne doğar ne doğurur (13)
O her şeyi diriltir yaşamı da durdurur
Yüce Allâha mahsus Vahdâniyet Vahiddir
Eşi ortağı yoktur yaratığa bâiddir
Diri hayat Allâhın vasıflarından biri
Eğer hayat olmazsa vücûd bulmaz diğeri
Kâinatı yaratan Allâh sağdır diridir
Hakk-ı fail ve mefûl tamâmen rabbanidir
Allâhın iradesi daimdir ezelidir
Onun iradesine hürmet edilmelidir
Yüce tanrı her zaman dilediğini yapar
Bunu bilen varlıklar daim Allaha tapar.
(12) İhlâs-mendi = temiz yüreklilik
(13) Hayy-ül kayyum = diri, canlı Baîd = uzak

UK 8
Allâhın sözü kelâm kadimdir ve temizdir
Peygamberlere gelen vahy sözler vecizdir
Allâh her arzusunu duyurur meleklere
Bazen rüya yoluyla indirir yüreklere
Hep semavî kitaplar bu yolarla gelmiştir
Hem yerleşmiş dinlere hem lem-yezelleşmiştir
Var etmek sıfatıyla Allâh yaratır şeyler
İşte bu sebeple var kainatlar bireyler
Allâhın emri ile 'Ol' deyince o olur
Ancak o zaman şeyler, felekler vücut bulur
Peygamberlere iman müslümanlıkta esas
Kadim enbiyâ için vardır Kur'anda kısas (14)
Enbiyânın, Rüsûlün yaptığı mucize var (15)
Hazreti Muhammedin mucizesi aşıkar
Allâh bilir her şeyi, bilir zerreyi bile
Saklanmaz ondan ilim, düşünce, muhayyile
İşitme sıfatıyla duyar söylenenleri
El-Hamd-ü senaları hatta inleyenleri
Beş vakitlik namazda dua eden dilleri
İşitir mü'minleri ve bütün mecbullerı (16)
(14) Enbiyâ = peygamberler (15) Rüsûl = peygamberler
(16) Mecbul = yaratılmış

UK 9
Her an görür her şeyi basar vasfıyla Hüdâ (17)
Ona her şey aşikar, ona her yer hüveyda (18)
Âhir peygamber olan Muhammed Hazretleri
'Hatem-ül enbıyâ' der Kur'anın âyetleri /19)
Evvel İBRAHİM gelir sonra Hazreti MUSÂ
Onları takib eder ZEKERİYA a ve İSÂ
Enbiyâ, Rüsûl sadık, peygamberler emindir
İşte bu yüzden Allâh onlardan mutmaindir
Peygamberler millete doğru yolu gösterir
Kur'anın gösterdiği istikameti verir
Geçmişte ümmetlere gönderilmiştir Resûl
Onların irşadıyla varılır Hakka vüsûl
Allâh peygamberlerle emirlerini vermiş
Yapılması gereken yasakları bildirmiş
Bu sebeple göndermiş kullarına dört kitap
Bazıları SUHUF'tır bazısı sade hitap
Birincisi TEVRAT'tır MUSA'ya gönderilen
On cümlelik emirdir ümmetine verilen
DAVÛD'a gelen ZEBÛR ve onun ümmetine
Dua edilsin diye halkın selametine
(17) Basar
(18) Hüveyda = açık (20) Suhuf = sayfalar
(19) Hatem-ül enbıyâ = en son peygamber

UK 10
Üçüncüsü de İNCİL, İSA'ya gelen kitap
Acı çeken milletin duasına bir cevap
Dürdüncü ve son kitap KUR'ÂN-ı KERİM şandır
Dünyâda iz bırakan alamettir, nişandır
Mushafları düzeltmiş Halife EBU-BEKİR (21)
Âyetlerin aslını eylemeden hiç tağyir
Çoğaltılan MUSHAF'lar zamanında OSMAN'ın
Gönderildi kentlere altında asumanın
Kur'anın ifadesi veriyor insanlığa
Kardeşliğe selâmet, aydınlık karanlığa
Âlemler için Kur'an ilim hazinesidir
İslam ümmetlerine kanunî esasidir
Kur'anın gösterdiği yolda gidenler mutlu
Allâhın rızasıyle dinen olurlar kutlu
Kur'anın ayetleri dağıtır dünyaya nur
Lafzları da ibadet olmak üzre okunur
Kur'anı dinleyenin haz gelir sinesine
Yükselir maneviyat ruhların âlemine
Kur'anın bildirdiği emir yasak yanında
İbâdet ahlakı var gerçek hikmet-i hüveyda
(21) Mushaf = sahifeler, Kur'anın cüzleri

UK 11
Nuranî vasıflara haiz olan melekler
Allâhın kullarına kolaylıkları ekler
Allâhın her arzusu meleklere bir emir
Mü'minlerin onlara inanması gerekir
Melekler çok çeşitli vazifeye yükümlü
Varlığına da kullar inanmakla hükümlü
Meleklere inanmak bir şarttır dinimizde
Kimse olamaz bundan bir an bile azade
Allâhın yarattığı dört büyük melek vardır
Belli görevlerinde melekler şehriyardır (22)
CEBRAİL'in görevi Allâh emirlerini
Tebliğ eder Nebiye söyler takrirlerini
MİKAİL'in işi de tabii olayların
Düzgün idaresidir semâların cayların (23)
Ecel vaktinde gelir can almağa İZRAİL
Kıyameti cenneti tanzim eder İSRAFİL
Başka melekler de var dört büyükler yanında
İyi kötü halleri kaydeder beyanında
KARAMEN'le HAFEZA katiplik yerlerinde
Yapılan amelleri yazar defterlerinde
Bu suretle de Allâh öğrenir olanları
Kendisi ayırt eder doğruyu yalanları
(23) Cay = yer

(22) -Şehriyar = hükümdar

UK 12
Âhirete inanmak önemlidir din için
Kıyâmete Mahşere iman şart mü'min için
Cennetin cehennemin sonsuz hayat varlığı
Ruhumuzu yükseltir inancın pay-darlığı
Meleklerin yazdığı defter önüne konur
İyi kötü amelin hepsi orda okunur
Münker Nekirden sonra başka imtihan gelir
Cevap sizi cennete, cehenneme gönderir
Sırat köprüsün geçmek gayet mühim olaydır
Bazısına zor gelir bazısına kolaydır
Makam-ı Mahmûd kurup Kevser havzını açan 24)
Yüce Allâh gücüdür âhirete nur saçan
İyi insan cennete, günahkâr insan odda
Yanar cezasın bulur müstehak olan orda
Allâhın esas emri olan KADER'e iman
İnancı şart, KAZA'nın gelme zamanı pinhan
İnanca layık olan ehl-i sünnette imam
İslamiyeti yayan öncü Ashab-ı Kiram
İmam-ı Ebu Mansur Muhammed Maturidi (25)
İslamı geliştiren kitabı meşhur idi.
(25) Muhammed Maturidi Henefi mezhebinin kurucusu
(24) Makam-ı Muhammed = övülen makam İns = insan

UK 13
Dört büyük müçtehide bağlıdır müslümanlar
Hem yeni asırlarda hem de sabık zamanlar
İmam-ı azam ebu Hanefi içtihadı
Bütün dehre yayılır mezhep HANEFİ adı
İmama uyan şahsın mezhebidir HANEFİ
Nice asırlar olmuş müslümanlığa nef'i
İçtihatta yükseklik mezhebinde metanet
Mükemmellik yanında beğenmş ehl-i sünnet
İmam-ı MELİK ibni ENES oldu müçtehid
Enderûnu, Mağribi seçti kendine mürid
İmam Muhammed ibni İDRİS el-ŞAFİİ'nin
Mezhebi erişmiştir tepesine ulvinin
Ahmed ibni Muhammed ibni HAMBELİ imam
Kurduğu tarikatle dört mezhep olur tamam
Bu dört büyük imamın fikirleri sünnetin
Üzerine kurulmuş sohbeti MUHAMMEDİN
Kur'anın ayetleri yanında hadis icma
KIYAS-ı FUKAHA'yı yaparak mudevvena (26)
Cem-i müçtehidin EDİLL-i ERBAA'yı (27)
Kabüllenmiş olması aydınlatır ziyayı
Bu dört mezhebe herkes hürmetkâr olmalıdır
EİMME-i ERBAA da rahmeti bulmalıdır (28)
(26) Fukuha = dini alimler
(27) Edle-i arbaa = dört delil
(28) Eimme-i erbaa = dört imam

UK 14
HULK'un çoğulu ahlâk özge bir huy tabiri
Kötü karşısı iyi hastalığın tedmiri (27)
Huy insanın ruhunda fıtraten bir meleke
Kabre dek terk etmeyen ruhumuzda bir leke
Özel bir hal gösterir alçak yüksek derece
Ya hayırlı semere ya hayırsız netice
Bazen güzel olurken bazen çirkin ses verir
Çeşitli insanlarda ifrat tefrit gösterir
Ahlâk-ı HASENE'ler bir tarafta dururken
Ahlâk-ı KABİHA'lar çıkar gelir pek erken
Edep, tevazu, kerem güzel huy semeresi
Kibirlikle cimrilik çirkinlerin denîsi (28)
Vardır güzel huyların faydalı, zararsızı
Küfretmek huyların zararlı, hayırsızı
Bu huylardan bahseden ahlâk ilmi görevli
Mevlâ her şeyi bilir olsa da açık, gizli
Nazarî ahlak huyu gösterir ve sıralar
Amelî ahlakçılar bir tedavi aralar
Hak dine bağlananın manevî ihtiyacı
Karşılanır bulunur kötü huyun ilacı
(27) Tedmir = yoketme

(28) Deni = alçak

UK 15

İslâm dini ahlâka pek büyük kıymet verir
Çünkü islâm fazilet ve bir hikmet dinidir
Ahlâkla insanların manevî kıymetleri
Artar veya eksilir kendi mekremetleri (29)
Değiştrmek mümkündür çirkinleri güzele
Kabihleri tağyirde vardır bir kaç merhale
Huyları değiştirmek zordur fakat değişir
Tedavi sayesinde çirkinler güzelleşir
Dinen yapılmasını gerektiren tavırlar
Namaz, oruç zarûri zekat gibi hayırlar
İstenen ve tavsiye edilen bazı şeyler
Nâfile namazlarla sadaka sevap eyler
Âkil bâliğ olanlar bir gün üf'ûlluğunu (30)
Bilerek kabul eder Allaha kulluğunu
Allaha kulluk, verir mü'minlere şerefi
Güzel ahlaklı olur insanlığa da nefî
Nefs ile mücadele insanî bir görevdir
Nefsi koruyamamak büyük hatadır sehvdir (31)
Yüksek bir fedakarlık bir islâm terbiyesi
Sayesinde yapılır ahlakın tezkiyesi
(29) Mekremet = kerem, onur, izzet (30) Uf'ûl = görev
(32) Tezkiye = aklama, temize çıkarma (31) Sehv = hata, yanlış

UK 16
İnsanların görevi kendi nefislerine
Bedenine ruhuna derûni hislerine
Sağlığı, güç kuvveti bir koruma görevi
Devadır kendisine mü'minin sağ yüreği
Zararlı hareketler çok perhiz müstahildir (33)
Devamlı oruç tutmak asla caiz değildir
Vücudu yıpratırken insanların bu tavırı
Allahın rızasına, emrine de aykırı
Önemlidir aile teşkilatı İslamda
Karı, koca çocuğun hakları intizamda
Ana ve babanın birbirine hürmeti
Çocuklara sevgisi görevdir itaati
Cemiyet fertlerinin hakkını yemek bir sin
Demek gerek İslamda mu'tekid olmak için (34)
Hürriyet çerçevesi içinde hürdür insan
Esirliğe sebep yok, yazıyor bunu Kur'an
Fertlerin vicdanları bir ilahî kuvvettir
Ahlakın güzelliği ruhlarda letafettir
İyi huy neş'e verir, çirkin kâlp bulandırır
Halk, yapanı ya över veya cezalandırır
(33) Müstahil = boş, manasız

Mu'tekid = 't'kad eden

UK 17
Köyde insanlar için yalnız yaşam düşvardır (35)
Toplu yaşamak için bazı ödevler vardır
Görevler yapılmazsa toplumda düstûr olmaz
Yaşamak çetinleşir toplumda huzûr olmaz
Fertlerin haysiyet ve şerefi kaygısıyla
İslam dininde namus korunmuş fazlasıyla
Gıybet, iftira, alay, yalan güzaf günahtır
Saygı göstermeyenin istikbali siyahtır
Mülküyet haklarına veya tasarrufuna
Tecavüz eden şahıs dinde sayılır edna
Şahsın meşru kazancı korunmuş tecavüzden
Serveti, mülkiyeti düzenlenmiş bu yüzden
Hak dininde efkara muaşeret eklenir
İnsanlardan tevazu, yardım, saygı beklenir
Sıddık olmak istersen bağışla zulm edeni (36)
Kötülük eden şahsa iyilik et aleni
Dargınları barıştır, iki kardeş beyninde (37)
Küskünlük te kalmasın akrabalar zihninde
Müslüman kimselerin kusurlarını kapat
Mühim mes'elelerde olsa bile meşakkat
(37) Beyninde = arasında
(35) Düşvar = zor, güç
(36) Sıddık = Hz. Ebû-Bekir'in lakabı

UK 18

Yaşlılara hürmet et, düşkünlere merhamet
Allah da seni sever gösterirsen muhabbet
En iyi müslümanın elinden ve dilinden
Yararlıklar beklenir âlimden, cahilinden
Kendin kadar komşuna hürmet edersen eğer
Olursun has müslüman âdil yürekli başer
Selâm almak ve vermek dostluğun tesmiyesi
Karşılıklı gösterir eşhasın terbiyesi
Esselâmü aleyküm ve aleyküm üs-selâm
Saygının işareti budur en güzel kelâm
El sıkıp hatır sormak sevginin alameti
İşte müslümanlıkta dostlığun selâmeti
Yüce Allâhtan korkar, günahtan çekinirsen
Bir muttaki olursun dince makbul bir insan (38)
İslam yönünden insan eşittir birbirine
Ancak takva yükseltir birini diğerine
İttikanın karşıtı ya Fisk'tir veya fücur (39) (40)
Haramdan kaçınmamak dinde en büyük kusur
İyi, güzel tabiat ve terbiye sahibi
Haysiyyetiyle yaşar islamiyet vacibi
İ
(39) İttika = Allâhtan korkma
(38) Muttaki = takva eden
(40) Fisk = dine ihanet (40) Fücur = günahkarlık, Allaha âsi olmak

UK 19
İhsan denilen bağış Allâhın bir lutfudur
Şahsın bağış yapması dini tasarrufudur
İşin güzel şekilde yapılmasıdır ihlâs
Samimiyet yanında iyi niyettir esas
Müslümanın ilk işi dinine bağlı taat
Peygamberin verdiği emirlere itaat
İslam israf edeni sevmez ve tasvip etmez
Mu'tedil olmak varken cimrilik hiç gerekmez
Komşularla görüşmek güzel ahlak icabı
Sevgiyi kazanmanın ünsiyettir cevabı
Korkusuz emin yaşam güvenceli bir hayat
Gerektir müslimlere, gerisi teferruat
'İnsaf dinin yarısı' demiş yüce Peygamber
Mü'minler kabul eder gerçek insafı rehber
Güler yüz, bir tebessüm iltifattır görene
Gülen bir ruhsar görür karşısında ayine
Ne çok teenni lazım ne de isti'cal gerek (41)
İslam dini nezdinde vasat ef'al mübarek (42)
Büyük eşhasa hürmet küçüklere merhamet
Bir görevdir islamda insanlara mekremet
(41) Teenni = yavaş yavaş düşünerek harekat etmek
(42) İsti'cal = acala etmek

UK 20
Tefe'ül hayra yorup bir şeyi uğur saymak (43)
Tatayyür bunun aksi uğursuzluğu yaymak (44)
Bu gibi kuruntular değildir asla caiz
Efendimiz buyurmuş söylenmesin laf galiz (45)
Tefekkür ibadettir hem dinde hem ilimde
Gaflete cevaz yoktur dinen aklı-selimde
Tekebbür eden kişi gösterirken kibrini
Alçak gönüllü yapar tavazu teşhisini
Allah israfı sevmez reva görür hüsranı
Peygamberimiz korur ölçülü davrananı
Ödevini yapan kul Hakka eder tevekkül
Vecibelerle gelen sıkıntıya tahammül
Vicdana sahip olmak verilen sözü tutmak
Vicdansızlığa düşüp va'di olmaz, unutmak
Cimrilik hiç kimseye yakışmayan tabiat
Cömertlik, ihsan, ikram insanlığa bir rıf'at
Güzel sanmak, inanmak en iyi bir hüsn-i zan
Dine merbut mü'minler muhtaç olduğu zaman
Gerçeği bilmeksizin hüküm vermek günahtır
Kötü söylemektense sükût etmek salahtır
(44) Tatayyür = uğursuzluk (43) Tefe'ül = uğura yorum
(45) Galiz = kaba, terbiye dışı (46) Vecibe = dinî vazife

UK 21
Faydasız söz söylemek abesle iştigaldir
Hıfz-ı lisan eylemek akıllıca bir haldir
Melekler, ahiret, kitaba iman eden
Hayre ait laf etsin yahut açmasın dehen
Doğru söze hak denir hakkın çoğulu hukuk
Hukuku çiğneyenler gün gelir almaz soluk
Hakka karşı olan zulm cezayı gerektirir
Saklansa da bir ara çıkar ortaya kafir
Yaşayan bir insanın namus şeref hakkına
Tecavüz hakkı yoktur bundan herkes sakına
Hikmet, hakkı savunan cahillikleri yıkar
İlm ile amellerin birleşmesinden çıkar
Âdaba, ahlaka da hikmet ismi verilir
Zeka, zihin, kavrayış önlerine serilir
Nefsi korumak için tahammül bir ilimdir
Ateşi söndürmeye nermin olmak bilimdir
Kızgınlıkla dargınlık halleri zamanında
Hissen değişir insan haksız olur bir anda
İşte o zaman hilm gelir imdada heman (47)
Dinî inanç yoluyle olur ortalık şadman
(47) Hilm = yumuşaklık

UK 22
Hamiyet kutsi olan şeyleri korumaktır
Atide yapılacak suça mani olmaktır
Edebe aykırıyı haya ortaya koyar
Kalbin daralmasıyla cürüm içini oyar
Hayanın belirtisi yüzüne vurur şahsın
Kızarmaktan ziyade içten duyar acısın
Utanmazlıktır işi hayası olmayanın
Köpeğin dûnundadır, duygusu var hayvanın
İnsanların yaptığı azarlamayı tınmaz
İmanı olmayanlar Allahtan da utanmaz
İbadetin değeri huşunun nisbetinde
Artar veya azalır Allah muhabbetinde
Hayret, saygı, korkuyla kalpte var ise Allah
İyiliğe götürür insanı HAŞYET-ULLAH (48=
Haktan gelen nimetler hayırdır hep ihsanlar
Mü'minlerin yanında şükretmeli insanlar
Sizin de yaptığınız Allah içinse eğer
Doğru yolda gidene Peygamber olur rehber
Şer hayırın zıddıdır kötü netice veren
Şerrin yanından geçmez Allahını çok seven

(48) Haşyet-ullah = Allah korkusu

UK 23
Sevgi ve korku gibi Allahtandır HAYR ve şer
Hayır işi yaparken şerden kaçınmak hüner
HASET ise kıskançlık fena bir haslet fakat
Gıpta ile imrenmek şerden ayrı hakikat
İki şahs arasında DOSTLUK sevgi demektir
Lakin devamı için istenen şart emektir
Kindarlıkla düşmanlık, dostlar beynine girer (49)
Uzun süren dargınlık selamlaşmakla gider
Eyleme kardeşine sematet. Sen beşersin (50)
Bir gün gelir sen bile bir belaya düşersin
DİYANET dindarlıktır. Kutsal emre itaat
Hiç vakit kaybetmeden eder salâvat taat
Böylelikle kurtulur diyanette kalırsın
Temiz bir hayat yaşar selamete varırsın
Allah adını anmak vacib olan vazife
Yap intizamla arzun olmaz müteârife (51)
Defalarca Allahın anmakla kudretini
Hürriyetine kavuş bitir esaretini
Edersen ZİKR vahdeti artar Hakka hürmetin
Saygı ile çoğalır Allahına hizmetin
(49) Beyn = arası
(50) Sematet = kötü bir hale sevinme
(51) Müteârife = isbatı icab etmeyen söz

UK 24
Kalb ile hoşnut olup kabullenmektir RIZA
Allahın ahkâmına uyum olsa da gaza (52)
Kul ödevidir rıza Allahın takdirine
İyi kötü her şeye lutfûna, tekdirine
Yumuşaklık yavaşlık bir nezaket koluyla
Bir işe razı olmak demektir RIFK yoluyla (53)
Şüphesiz ki Allahım nermine verir serir (54) (57)
Sert huyluyu beğenmez zalime ceza verir
Tembeli Allah sevmez çalışkanı beğenir
Düzenli çalışmaya her gayrete SA'Y denir (55)
AYIP'ları örtmeğe dinimiz verir ayar
Görmezlik de ister, aksini gıybet sayar
ŞECAAT, kahramanlık hissiyatlı bir haslet
Kutsalları savunma ceyşe sayılmaz külfet (56)
Korku ile merhamet karşılığıdır ŞEFKAT
Bütün yaratıklari korumaktır hakikat
ŞÜKÜR, şükran bir borçtur ihsan olan insana
Nimetlere karşılık, Hakka inananlara
Dosta meyilli olan nefse uygundur ŞEHVET
Dinde yasak değildir istek getiren davet
(53) Rıfk = yumuşaklık
(54) Nermin = umuşaklık
(55) Sa'y = çalışma, gayret

(52) Gaza = savaş
(57) Serir = tac, taht
(56) Ceyş = Asker, ordu

UK 25
Kararınca bir ŞEHVET mubahtır arzu, niyet
Heva ifrat olunca heves olur zafiyet
Acıya katlanırken SABIR imdada gelir
Sabrın sonu selamet sabırân olur münir
SADAKAT'tir gerçeğe uygun olan hareket
Garazdan âri dostluk külfet değil letafet
Yalanlar, ihanetler dinimizde dalalet
Sadakatı doğuran temiz olan cibillet
İnsanın özü, sözü doğru olması amaç
İsteyenler kullanır dini, imanı araç
SALAH ile ümmetler bağlanır dinlerine
Görevde iyileşir karşısında ayine
SILA'ya selam vermek akrabayı ziyaret
Ömrü uzatır derler Allahtan da mağrifet
Manevi bir kuvvetle dindar olmak SALABET
Dindeki inançlara sarılmak bir ibadet (58)
İncelikle kibarlık ZERAFET'i andırır
Aşırılık yapmadan kabuldur vasat tavır
Haksızlıktan kaçınıp yanaşmak ADALET'e
Zulme karşı olmalı düşmeden cehalete
(58) Salabet = sağlamlık

UK 26

AŞK kuvvetli muhabbet fazla sevgi ve ilgi
Nefsanî aşk yanında rabbanî bir aşk bilgi
.Aşkın mukedderata meyl etmesi sevimli
Ölümlü varlıklarda aşkın sonu vehimli
Allahın korkusuyla günah işlerden berî (59)
İSMET yoluyla çıkar insanın güzelliği
İFFET namus hissidir, huyların temizliği
Fuhuşa takılmadan gelir ruh titizliği
AFF günahkar kimseye bağışlanan lutufdur
Karar veren ülemâ elbet ehl-i vukuftur (60)
Sözleşmeli bir AKD'e uyulsa gerek candan
Eskiler şöyle demiş. 'Aşka vefa imandan.'
Ahlak, ilim, marifet FAZL atında toplanır
İnsan şerefi ancak FAZİLET'le kaplanır
Şeref, nefis, cömertlik hepsi TURUVVET eder
Din uğrunda yiğitlik fedakarlığa gider
Akıl, zihin, kavrayış FERASETİN aksamı
Kazanılmakla olur bazan kavrar ilhamı
Kişinin değerine göre işlem yapanlar
KADİRŞİNASLIK bilir yüce Hakka tapanlar
(59) Berî = kurtuluş
(60) Ehl-i vukuf = bilirkişi

UK 27

Kısmete razı olan geçinir KANAAT'le
Fahiş israf yapmadan yetinir ibadetle
Kanaatkar, gayrine mühtaç olmaz, hür yaşar
Şerefiyle baş olur kendi kendine serdar
KEREM sahibi olan ederek hamd ü sena
Bir gönül hoşluğuyla avn eder başkasına
LUTUF güzelliğidir Mevlasına kavuşan
İnsanlık nişanesi kazanırken şeref şan
Şaka ve hoş duygulu LATİFE söz san'atı
Tadında yapılırsa güldürür kainatı
Din ilminin tefsiri halka zahmet çektirir
Kurallarına uymak METANET gerektirir
Diyanet işlerinde her an öne alınır
İyi huylu metanet imanda kullanılır
Faziletle kemâle ermiş olan cananlar
Övgüye layık olur MEDH edilen insanlar
Dine uygun MÜDERA başarıya yol açar
Hakka bağlı mü'minler dakavulluktan kaçar
Saygı, hürmet gösteren meyletmesi gönülün
Allah için MUHABBET şahıdır temayülün

UK 28
Şefkatle esirgeme MERHAMET'te toplanır
Nana muhtaç kimseyi yardım sevenler tanır
Yiğitlik, insaniyet mertlik bir MÜRÜVVET'tir
Fakire, çaresize yardım ademiyyettir
Bazı uygun görülen güvenilir, muktedir
Kimselerin fikrini almak MÜŞAVERE'dir
Danışman alimlere dinde edilir hürmet
Müşavereyi yapan sonra etmez nedamet
Teavündür insanın yardımı birbirine
Yapılan MUAVENET en derin bir hazine
İyilik, takva üzre yapılmışsa mü'mine
Müttekiler bilerek yardım etmiştir dine
Mühtaca yardım etmek manasında bir MİNNET
Yapılsa Allah için yönermesinde cennet
Asla başa kakmadan yapılmalıdır minnet
İnsafsızca bir zalim yapmadan keder mihnet
Şeref iffetle NAMUS edeb hayayla namus
Değişmeyen bir huya hükmeder iman ve us
Dil ile mü'min olup kalbinde kafir olan
NİFAK ile yüklüdür iki yüzlü bir insan

UK 29

NEMİME koğuculuk ara bozanlık demek (61)
Çekistiren nemmaslar boşa sarfeder emek (62)
Çirkin olan sözleri birine ulaştırmak
Dinî olan sevabı günaha bulaştırmak
Kötü işle uğraşan gammazı sevmez Allah
Düzeltmezse kendini Mevla eyleye islah
Bir insanlık borcudur VA'D edilen tüm şeyler
Ödenmesi gerekir, yapmayan günah eyler
Borcunu ödemekle sözünde durmak VEFA
Ahlaka uygun olur yapılırsa her defa
Sözde durup borcunu ödemek bir sevaptır
Bunu eda etmeyen şahsın hali haraptır
Ağırbaşlı olarak yapan işini ciddi
VAKAR sahibi olur konuşur kendi haddi
Bir hafiflik yapmadan tedbirli davranan ferd
Kıymetini arttırır edinmiyerek bir derd
Himmet sahibi olan yükseltir imanını
Kutsal amaca varır geçerek nadanını
YÜSR de yüsret gibi bir kolaylık göstermek (63)
Sühuletle iş yapıp dosta rahatlık vermek
(61) Nemime = dedi-kodu
(62) Nemmas = ara bozan (63) Yüsr = kolaylık

UK 30
İyi ile kötüyü ayırd eder dinimiz
Helal haram farkıyle meşgul olur zihnimiz
Güzel olan işlere İSTİHSAN ilmi bakar (64)
Müstahsen şeyleri de dinimiz makbul sayar (65)
Şeyi fenaya yormak KAHARET'in altında
Dine karşıt her şeyi sınıflar harap, hurda
Din yönünden yasaklar HAZER mahzur olandır (66)
İBAHE mubah kılmak hakikati beyandır (67)
ZÜHD haramdan kaçınıp dünyaya yüz çevirmek
İbadetle uğraşıp hayrata önem vermek
VERA takva yoluyla korkarak Allahından
Helallarla uğraşır kurtulur günahından
İlimde ilerlemek görevdir müslümana
Kadın, erkek herkese ilim farz-ı müstesna
Ferd için millet için ilm aramak zaruret
İyi yollar bulmakla elde edilir nusret
Kıymeti çok büyüktür ilmin, alimin dinde
Mü'minleri yükseltir bir cemiyet içinde
Elbet bir marifettir meslek sahibi olmak
Mesleğine faydalı yeni yolları bulmak
(64) İstahsen = güzel bulma (65) Müstahsen = makbul, beğenilmiş
(66) Hazer = sakınılacak şeyler (67) İbahe = helal kılma

UK 31

Mimberlerden VA'Z etmek öğüt vermek bir sevap
Mü'minler tarafından beğenilen bir hitap
Allah rızası için yapılan va'z bir hayır
Sâmîin fikren ma'nen selametlere varır
NASİHAT'ta bir hayır sevimli bir hizmettir
Alan kadar verene selamettir rahmettir
Müslüman din kardeşi için ister iyilik
Dinleyenlerden başka hizmeti bilir Halik
Din ile Allah ile ilgili mukadderat (68)
Layık olur hürmete yapılan bütün taat
Allahın vasıfları, isimleri kudsîdir
Mü'minlerin nezdnde kanun-i esasîdir
Dünyada müslümanlar dine ait şeylere
Saygıyla mükelleftir bütün kudsiyetlerle
Mukaddes ibadete başlarken açılır nur
Allah adını anaıp bir BESMELE okunur
Allah ismi yanında CELLE, TAALE gibi
İfade kullanırız dini adâb mucibi
Peygamberler adıyla okunur SALA, SELAM
Sallallahu aleyhi MUSA aleyhum-salam
(68) Mukadderat = alın yazısı

UK 32

Kur'an Kerimi temiz yerlerde tutmalıyız
Huşû ile okuyup hem de okutmalıyız
Edeb ile girilir camiye mescitlere
Deruni bir haz verir tertemiz niyetlere
Hakarette bulunmak Kur'ana Peygambere
Cezayı gerektirir küfr sayılan ibare
İnsanlar birbirine küfretmesi günahtır
Tevbe tevzih yolları gidilebilir rahtır
Müslimlerin beyninde din bağlılığı vardır
Arkadaşlıktan fazla akrabalık kadardır
Müslümanlar müslüman kardeşe ister hayır
Memleket yurt farketmez mü'min kardeş sayılır
Aile kurmak farzdır muhtelif mahallerde
Ailenin devamı vacib bazı hallerde
Ahlak, iffet halinde talak meşrû ise de
Bazan sakıncalıdır benzeri hadisede
Nikah bir sözleşmedir şahitlerin önünde
Teklif-kabul tamlanır çiftlerin düğününde
Geçim sağlamak için çalışmak bir ihtiyaç
İslam dini nezdinde mubahtır helal kazanç

UK 33
İhtiyaçtan ziyade kazanç mubah sayılır
Lik pulla övünmeye din alır haram tavır
Hayatta ticaret pek önemli kazanç yolu
Neş'eyle mutluluğu çoğaltır rızkla dolu
Ziraat ta önemli yollar arasındadır
Rızk arttıran kazançta öncü sırasındadır
San'at yoluyla kazanç geçerli bir meşgale
Fakirleri koruyan güvenilir navale
Dilenme geçinmeğe değildir bir yol vakur
Açlıktan ölmektense son kazanç yolu olur
Aciz kimseye yardım farz olur her zangine
Buna riayet etmek en güzel bir an'ane
Şefkatsiz ve insafsız ihtikar yapan insan
Yoksundur insanlıktan merhamet duygusundan
Rubh kazanç, RİBA fahiş kazanç demektir (69)
Yapılan ticarette meşrû kazanca ektir
Riba dinde haramdır cezayı gerektirir
Haksızlık yapılmışsa Allah cezasın verir
Borç alıp vermede de şartsız olan menfaat
Helal denilse bile dinde sayılr galat
(69) Riba = ihtikar

UK 34
Dinde hikmeti vardır yasaklama sebebi
FAİZ alınmasını uygun görmedi Nebi
Nasıl faiz istenir muhtaç olan kimseden
Para haznesi yok ki sana versin keseden
Fazla yormamak gerek faizle borç alanı
Sıkıntılara sokar ihtiyacı olanı
Zararlı et ve yağı tutmayız evimizde
Almak satmak ve yemek haramdır dinimizde
Vücudu zedeleyen kana zehirler salan
Bitkiyi kullanmayız aklı başından alan
Haşhaş kullananlar evvel ikaz edilir
Hükmi kadıya göre TAZİR cezası gelir (70)
Alkollu meşrubattan sarhoş edeni içmek
Haramdır bünyemize zararlısını seçmek
Yemeklerin başında BESMELE okunmalı
Sonra ELHAMDÜLİLLAH diye hamd anılmalı
Kadın ve erkeklerin elbiseleri farklı
Libası müslümanın orta halli olmalı
Cuma ve bayramlarda güzel elbise giymek
Fakiri kıskandıran olmamalı giyinmek
(70) Ta'zir = azarlama

UK 35
Çocukların sünneti Dinimizde SÜNNET'tir
Temizlikten dolayı müslimlerde adettir
Her müslim sünnet olur İslam alametidir
Genç yaşta yapılırsa tıflın selametidir (71)
Bütün yaratıklara şefkatle yanaşmalı
Hayvanları korumak yardımın en efdalı (72)
Zarar veren hayvana iyi gözle bakılmaz
Onlar telef edilir fakat asla yakılmaz
Zararsız hayvanlar da mutlaka korunmalı
Kuş gibi mahlukların hakkları aranmalı
İslam dini vermiştir önemi temizliğe
Hem maddi hem manevi paklıkta titizliğe
Abdest almayı günde dört beş defa yaparken
Hamamlarda yıkanmak haftada bir ya erken
Manevi temizlikler güzel ahlakla kalbi
Nurlandırarak açmak bireylerin vacibi
Tövbe ve istiğfarla işlenen günahları
Temizlemeğe bakıp bulmak doğru rahları
Bebekler bu dünyaya gelir temiz olarak
Tutalım kirden ari vicdanı pak kalarak.
(71) Tıfl = çocuk

(72) = en üstün

UK 36
Allahın gönderdiği tüm peygamberlerin
Ödevini belirtmiş dini rehberlerinin
Peygamberlere uyan bazı âkil insanlar
Mes'ut bir hayat sürmüş neş'e dolu hisanlar (73)
Yaratmiş Allah ADEM Peygamberi topraktan
Ruhla, ilmle donatmış seçkin kılmış hiç yoktan
Onu tayin eylemiş insanlığın rehberi
İnsanların hocası Hazreti Peygamberi
Secde emrini vermiş kâmilen meleklere
Yalnız şeytan uymamış buyrulan dileklere
Kabil Habilden sonra ye'se düşmüş rehberlik
Ademin oğlu ŞİT'e verilmiş peygamberlik
Şitten sonra peygamber olmuş Hazreti İDRİS
İlim hikmet sahibi yüz yıl yaşamış reis
Allahın tevhidine iman gerçeklenmemiş
İnsanların başına Nebi olan NUH gelmiş
Tufan gelince yurda Allahın emri ile
Zamanun peygmberi Nuha yaptırmiş tekne
Bu suretle kurtarmiş mahluklar ölümünden
Hazreti Nuh peygamber kavnine önder iken
(73) Hisanlar = güzeller

UK 37
AD kavmine peygamber mürşid HUD gönderildi
Hakka inanmayan halk tufanla yok edildi
Şam-Hicaz arasında yaşayan SAMED kavmi
Eylemediler SALİH peygambere ta'zimi
Verilen öğütlere ettiler muhalefet
Büyük bir gürüytüyle kayboldu bütün millet
Peygamber Salih aldı beraber mü'minleri
Filistine gittiler terk edip meş'um yeri
Azm sahibi İBRAHİM puta tapan Babile
Peygamber gönderildi yazılı kitap ile
Nemrud'u gerçek dine davet etmeğe giden
Peygamberi reddetti puta ibadet eden
İbrahim iman eden halkı yanına aldı
Mısıra gitti, sonra Beyt-i makdeste kaldı
İbrahim Halil-ullah oğlu İsmail ile
Kabe'yi ihya etti şimdi mukaddes kıble
Nebi LUT İbrahimin akrabası denildi
SEDUM memleketine peygamber gönderildi
Sedum halkı dinsizdi imansızlığa daldı
Başlarına taş yağdı evleri parçalandı

UK 38
Hazreti İbrahimin oğlu olan İSMAİL
Peygamberliğe geldi, dirayetli ve adil
Issız, susuz Mekkede akan çayı aldılar
İmar edip vadiyi Zemzemi çıkarttılar
İbrahime rüyada Allahtan vahyi geldi
İstendi İsmailin kubnan emr-i evveldi
Peygamber, küçük oğlu götürdü İsmaili
Yakın tenha bir dağa mucibince kaili (74)
Oğlunu kesecekti, o an koç peyda oldu
Allahın ihsanıyla ma'sum yavru kurtuldu
Büyüyünce İsmail CÜRHUM kızla evlendi
Amalika kavmine peygamber gönderildi
İSHAK ibrahimin ikinci bir oğludur
O zamanlar Şam ili put perestle doludur
İbrahim hala sağken İshak büyük bir aşkla
Peygamber olaraktan gönderildi Dimaşka
İshakın oğlu YAKUB lakabı İSRAİL di
Bütün çocuklarına BENİ İSRAİL dendi
Yakub İshaktan sonra Şamda peygamber kaldı
Çoğalan evlatları da Mısıra yayıldı
(74) Kail = söyleyen

UK 39
Yakup oğlu YUSUF'u babası çok severdi
Güzel vech ile Allah ona bir zeka verdi
Kıskanan kardeşleri kör kuyuya attılar
Sonra da köle diye AZİZE'ye sattılar (75)
Azizin eşi Zelha Yusufa meyl ederdi
Reddi verince Yusuf yedi yıl hapse girdi
Suçsuzluğu ortaya çıktı kırıldı zincir
Temizliği yüzünden Mısıra oldu vezir
Yusufun kardeşleri düştü bir idbara (76)
Zahire almak için yaklaştılar anbara
Yusuf kardeşlerini affı bir asaletti
Anne ve babasını Mısıra davet etti
Yakup evlatlariyle Yusuf helalleştiler
İsrail oğulları Mısıra yerleştiler
Hazreti EYYUB, İshak sülalesinden biri
Suriye civarında Şamın peygamberiydi
Serveti elden çıktı ölmüştü çocukları
Kendi de hastalandı kaybetti varlıkları
Müsibetlere sabır etti. Hepsi savuştu
Sonunda şifa buldu çocuklara kavuştu
(75) Aziz = muhterem asil aile

(76) İdbar = düşkünlük

UK 40
Hazreti MUSA Beni İsraillerden olan
İMRAN adında şahsın oğlu Mısırda doğan
Aldı TEVRAT'i Haktan, azimli bir peygamber
Tur-i Sina dağında oldu halkına rehber
Allahla konuşanın KELİM ULLAH'tır adı
MUSA yehud halkını bir araya topladı
Kerdeş HARUN peygamber oldu Musa'dan sonra
YUŞA, İŞMİL devrinde HARİM'ler oldu mecra
DAVUD'a geldi ZEBUR dualardan ibaret
Kudusü merkez yaptı, hem gelişti dört cihet
Halebi, Nuseybini fethetti kuvvetiyle
Öğüt veren davudî sesi oldu vesile
Hazreti İbrahimin torunlarından biri
ŞUAYB tayin edildi Medyen'in peygamberi
Dinsiz ahlaksız olan Medyen ve Eyke halkı
Dinlemediler Hatib el enbiya Şuayb'ı
Yedi gün ateş yağmur yağdı üzerlerine
Telef olup gittiler kendi güzerlerine
Davuddan sonra gelen SÜLEYMAN genç yaşında
Çocuk hükümdar oldu milletinin başında

UK 41
Peygamberliği geldi, sürdü ancak kırk sene
Dinî nasihat verdi mucibince an'ane
Doğuda kabileler itaat eylediler
Belkıs ve avanesi ziyarete geldiler
Kızıl denizi geçti boyuna ve enine
Donanmayı yolladı Okyanus sahiline
Hem Mescid-i Aksayı çabucak tamamladı
Hem Ketmuru Balbeki idaresine aldı
Kuş dilini öğrendi dertlerini anladı
Bir mucize olarak rüzgarı tımarladı
Süleymanın sonrası Yehud iki bölündü
Çoğu iflah olmadı, tarihlere gömüldü
Balebek illerine İLYAS aleyhisselam
Peygamberlikte verdi dinden Allahtan kelam
İnandıkları puta tapmağa koyuldular
Kıtlığa uğrayınca açlıktan mahvoldular
Hazreti ELYASA da peygamberlerden biri
Yolsuzluğu kırmada olmadı bir tesiri
Nihayet Asuriler hakimiyeti kurdu
Esarete düştüler hürriyetleri durdu

UK 42
ZÜLKIFL da Eliyastan aldı peygamberliği
Verdi BİTLİS halkına tevhid ile birliği
Ken'anda hükümdarlık Yehudilere geldi
Musul-Ninov'a YUNUS peygamber gönderildi
Yunusu dinlemedi taş putlara tapan halk
Cinayetler çoğaldı yerlere düştü ahlak
Peygamber sıkıntıdan işini terkeyledi
Musulu birakarak Dicle nehrine geldi
Nehre düşen Yunusu büyük bir balık yuttu
Pişman olan peygamber neden sonra kurtuldu
Süleyman soyundan ZEKERİYA gelmişti
Peygamberlik yaparken hükümdarlık da işti
İftiraya uğrayan Nebi şehid edildi
Yerine oğlu YAHYA pergamber getirildi
Yehudların reisi HİREDÜS ile Yahya
Niza sonu ikisi de olmadılar ihya
Hazreti İSA doğdu MERYEM hazretlerinden
Bir mucize olmuştu iyi niyetlerinden
Bu büyük mucizeyi yahudiler hep birden
Asla anlamadılar kötü niyetlerinden

UK 43
Saf ve temiz Meryemde yükselirken mertebe
Allahın kudretiyle İsaya kaldı gebe
Bu sebepten Meryemi öldürmek istediler
Duyunca mucizeyi Yehudlar vaz geçtiler
Otuz yaşında İsa başladı görevine
Yahudileri davet etti Allah evine
İsa annesi ile NASAR köyünde kaldı
Onu takip ederler NASARİ adı aldı (77)
Hazreti peygamberi öldürmek istediler
Benzer birini asıp İsa öldü dediler
Allahın emri ile melekler ona geldi
RUHULLAH unvanı ile İsa göğe yükseldi
Peygamberi öldürmek isteyen yahudiler
Romalılar geldikten sonra ceza çektiler
Havariler dünyaya üç yüz seneden sonra
Duran Nasariyeyi eyledi tekrar inşa
Nebi İsadan sonra altı asırlık devir
Ahlak, iman, inanış büyük bir boşluk verir
İşte o zaman Allah mühim bir emir verdi
Araplara Hazreti MUHAMMED'i gönderdi
77 - Nasara = Hiristiyanlara verilen eski isim

UK 44
Hazreti Muhammedin babası Medinede
Ölünce yetim kaldı Muhammed yalnız evde
Havası hoş bir yerde Halime süt annesi
Muhammedi besledi ihtimamla hususi
Dört yıl içinde çocuk gelince kendisine
Medinede verildi Amine annesine
İki seneden sonra annesini kaybetti
Bu da başına gelen ikinci müsibetti
Dadısı Ümmü EYMEN hemen etresi sene
Getirdi Muhammedi Mekkede dedesine
Bundan iki yıl sonra Abdul Muttalıp vefat
Eyleyince bu defa yine değişti hayat
Efendimiz amcası Ebu Talibe geldi
Mekkede amcasının hali vakti güzeldi
On yaşında Muhammed amcasıyla beraber
Kudüs, Şam ve Bağdada gittiler birer birer
Muhammedin olmuştu yaşı ancak on yedi
Amca ZÜBEYİR ona haydi Yemne dedi
Birkaç sene içinde ticareti öğrendi
Dürüst olan tacire Muhammed-Emin dendi

UK 45
Hatice Muhammede vererek sermayeyi
Kölesiyle beraber gönderdi kafileyi
Ticarete gittiler BUSRA denilen yere
Alış verişten sonra getirdiler zahire
Yirmi beş yaşta iken dostluğu ilerledi
Kırk yaşlarında olan Haticeyle evlendi
Haticeden ilk doğan çocukları öldüler
Yalınız Fatma kaldı gerisi gömüldüler
Muhammed kırk yaşına gelince peygamberlik
Şerefine kavuştu en yüksek mertebelik
HIRA'da iken bir gün CİBRİL-İ EMİN geldi
İlk ayeti getirdi, Muhammed OKU dedi
Bir hayranlık içinde giderek zevcesine
Anlattı, ve baş vurdu onun tavsiyesine
Tekrar tekrar göründü Cibril Aleyhüsselam
Yardımıyla meleğin belirdi din-i İslam
Aldı Muhammed Bİ'SET görevini Allahtan (78)
En son peygamber oldu İslam için felahtan (79)
Tenzil KİTAB-I MÜNZEL tamamlandı zamanla
Peygamber tarafından büyük bir ihtimamla
78 – Bi'set = Allah tarafından görevlendirme 79- Felah = başlangıç

UK 46
Sapıklıklar en yüksek dereceyi bulmuştu
Arabistanda ahlak temamen bozulmuştu
Şehirde ve köylerde satılıyordu bade
Batıl din ve mezhepler çoğalmıştı her yerde
Bazıları müreffeh çoğunluk meskenette
Okur-yazar kimseler az idi memlekette
Taşlara ağaçlara tapıyordu insanlar
Rağbetler görüyordu öküz başlı hayvanlar
Gece kurban keserken aya ve yıldızlara
Hayat tanımıyordu yeni doğan kızlara
Bu zaman Arabistan tezatlar yaşıyordu
Fakat bazı şairler duruma şaşıyordu
O anda alevlenen ateşle kalbi yandı
Hazreti Muhammede ilk Hatice inandı
Hakk dinine davete önce cevap yavaştı
Kuveyş büyüklerinden Ebu-BEKİR yanaştı (80)
Sonra Harise, Ali, Talha, Zübeyir, Osman
Dini kabul eyledi Hazreti Abdurrahman
Peygamber Muhammedin amcalarından Hamza
Dini kabul eyledi tab'-ı Ömere seza (81)
80- Ebu-bekir = ilk halife 81- Seza = yakışır

UK 47
Ashab-ı Kiram ile Hülafe-i Raşidin (82)
İslama avn ettiler böylece gelişti din
Dine hizmetkâr olan on kişi mübeşşere (83)
RADİYALLAHU ANHA faşettiler beşere
Çok eziyet çektiler ilk müslüman olanlar
Kimisi öldürüldü göç etti sağ kalanlar
Hiç te müsbet değildi düşmandaki niyetler
İmanı kırdırmadı maddi mahrumiyetler
Habeşistan kıralı NECAŞİ göçmenlere
Mülkinde yer gösterdi Mekkeden gelenlere
En sonunda Necaşi müslümanlığı seçti
İnsaniyet ilminde imtihanları geçti
Haşim oğullarına Mekkedeki müşrikler
Nizayı arttırarak çoğaltıldı teşvikler
Kalben imana gelen Ebu-Talib amcası
Kabullenirken öldü islama ilticasi
Hatice-tül- elkübra valdemiz vefat etti
Hazreti Muhammedin kederini yükseltti
Zevcesi Haticenin üstüne evlenmedi
Hayatimda o benim iyi dostumdu dedi
82- Hülafa-i Raşidin = ilk dört halife
83- Mübeşşere = tebşir olunmuşlar

UK 48
Fakat bir müddet sonra siyasi sebeplerle
Tekrar evlenmek için eyledi başka hamle
Evvela SEVDE sonra AİŞE ve HAFSA ile
Evlenerek vermişti zevcelerle el ele
Mekkedeki mürşikler hazreti Muhammede
Fazla düşmanlık ile çıkardılar arbade
Hazreti Peygambere iftira eylediler
Sihirlerle uğraşan kahin, mecnun dediler
Muhammede gelerek Mekkeden birileri
NAHLE'de okuduğu ayetleri dinledi (84)
Bir kısım kabileler ziyaret sırasında
İslamı kabullendi Mekke panayırında
Hazeç kabilesiyle buluştu Akabe'de
İslama bey'at ettiler yazıldı muahede (85)
Medineden gelen bir heyetin arasında
İnanmayanlar vardı müslüman itikada
Toplantıya katıldı bütün Medine şehri
Aralarında idi Ebu EYYUB ANSARİ
Peygamber Medineye ilk kez davet edildi
Allahın tekliğine inançlar bildirildi
84- Nahle = bir yerin adı
85- Bey'at = Hazreti Muhammedin Medinelilerle yaptığı andlaşma

UK 49
Peygamber duasıyla ikiye ayrıldı ay
Sonra birleştirildi mucize dendi olay
Müşrikler genellikle inanmadılar buna
Bu bir sihir dediler gittiler yollarına
Miracın haberini verdi Cibril-i emin
Gidip Aksaya geldi tecellisi ulvinin (86)
Kureyşli Mekkeliler inanmadılar yine
Menfi hüküm verdiler Muhammed aleyhine
Muhacirlere yardım YATRIB'li ANSAR etti
Böylece Mekkeliler Medineye dek gitti
Gelenlerle EVS halkı HAZREÇ'le birleştiler
Unutup düşmanlığı dinde müslimleştiler
Çok azılı müşrikler bir araya geldiler
Hazreti Muhammedi katle karar verdiler
Tam öldürüceklerdi Cibril bir daha geldi
Vahim durumu gece Muhammede bildirdi
Ebu BEKİR Muhammed ayrıldılar Mekkeden
Yürüyüp CEVR dağına vardılar akşam erken
Mağarada saklanıp geceyi geçirdiler
Durmadan yalvararak Hakka dua ettiler
86- Mirac = Kudüsteki mucğze

UK 50
Silahli takipçiler böcek ağı var diye
Mağara kapısından hepsi döndü geriye
ÜBEYKİT yardımıyle ettiler yola devam
Köy KUBA'ya vardılar hemen ertesi akşam
Farisiyle beraber Hazreti Ali geldi
KUBA ovasında ilk mescid inşa edildi
Peygamber de ilk Cuma namazını kıldırdı
Medine ahalisi sevincinden çıldırdı
Medinede Muhammed Ensari'nin evinde
Kaldı sonra da cami misafirhanesinde
Evvela SEVDE geldi sonra da ailesi
Yeni Medine oldu bir islam mahallesi
Camide her gün halkla kılındı beş kez namaz
Bilal'dan sonra oldu müezzin Sa'dül Kazaz (87)
Düşmanlar arasında Kureşli kabileler
Bozguncular yanında münafık yahudiler
Dine inananları göçe mecbur ettiler
Uysal müslümanların sabrını tükettiler
Yüce Hakk tarafından hicretin ilk yılında
Dini korumak için izin çıktı cihada
87- Bilal-ı Habeşi = İlk müezzin

UK 51
Peygamberin amcası Hazreti Hamza candı
Beyaz bir alametle ilk bayraktar atandı
Mekkeliler dokuz yüz elli asker orduyla
Bedir yakınlarına gelmişlerdi evvela
Askerler çarpışınca ilk öldü Ebu Cehil
Doksen esir alındı on şehide mukabil
Bedir harbi islamda mühim bir yer oynadı
Düşmanda gurur varken islamda iman vardı
Medine ordusunda silahllarından fazla
Muhammede bağlılık çoğaldı damla damla
Din uğruna şehitlik mertebesi aşıldı
İşta bu duygularla zafere ulaşıldı
Şehir halkı içinde İslam bir mevki buldu
Geniş mıntıkadalarda bir üstünlük kuruldu
Bozgunculuk yaşadı BENİ KAYNUKA ehli (88)
Muhammed ordusuyla cenge dediler beli
Beş gün içinde suçsuz halka savaş açtılar
Savaşta yenilince hemen Şama kaçtılar
Alınan ganimetler orada paylaşıldı
Beşte biri de İslam hazinesine kaldı
88- Beni Kaynuka = Yahudi kabilesi

UK 52
Hicretin üçüncü yıl zamanında Mekkeli
Üç bin erle birlikte UHUD dağına geldi (89)
Müslümanlar yedi yüz askriyle beraber
Uhuda yollandılar başında Hamza rehber
Ordunun bayraktarı Hamza giderken başta
Aldığı yara ile şehid oldu savaşta
Düşmanın ölüleri yirmi biri aşmıştı
Medine yetmiş iki şehide ulaşmıştı
Muhammede bakanın EBU KAVVAS'tı adı
Müslüman askerleri yenilgeye uğradı
Yenilge sebepleri idareye ders verdi
Askerlerin önüne özellikleri serdi
Bazı münafıkların savaşa gitmemesi
Birkısım askerlerin görevi terk etmesi
Beşinci yıl hicretin Müşrikler Medineye
On bin askerle şehri kuşattı fethetmeye
Şehrin bir tarafına hendekler kazılmıştı
Şiirlerle birlikte dualar yazılmıştı
Üşüdüler soğuktan usanıp kuşatmaktan
Her şeyi bıraktılar okları da atmadan
89- Uhud = harbin adı

UK 53
Ceyşi taciz ediyor KUREYŞ'in ihaneti
Dinî ahlak bozuyor yahudi deaneti (90)
Muhammedin emriyle kal'esi kuşatıldı
Askerler yok edildi kalan yurttan atıldı
Peygamber ashabıyla UMRE yapmak istedi
Maksadımız harp değil bu bir ziyaret dedi
Mekkenin müşrikleri anlamadılar bunu
Yoldaki kafilenin kapattılar yolunu
SÜHEYL'in yardımıyle aracılık yapıldı (91)
HUDEYBİYE yolunda MUSALAHAT yazıldı
Hudeybiye tanıdı karşılıklı hükumet
On senelik sulh sükun Beytullahı ziyaret
Yararlar arasında ticarette sehavet
Müslüman tarafundan kabul edildi nusret
Medine Şam arası dört günlük yol kadardır
Düşmanların ilinde HAYBER kalesi vardır
Devlet dört yüz piyade iki yüz süvaryle
Kaleleri kuşattı başlarında Nebi'yle
Kafileye katılan aldı sancağı Ali
Çarpışarak fehetti KAMUS adlı kaleyi
90- Deanet = alçaklık
91- Hudybiye = anlaşma yapılan yerin adı

UK 54
Hyberin hazinesi devlete bırakıldı
Yahudilerin malı sahabilere kaldı
Bütün hükümdarlara Peygamber efendimiz
İslama davetiye gönderdi gayet temiz
İmzalı ve mühürlü mektubu elçilerle
İletti elden ele düzgün kafilelerle
Habeşte Necaşiyle Mısırdaki MUKAVKİZ
Büyük bir hürmet ile kabullendi zahmetsiz
Yemen meliki HAVZE daveti reddeyledi
İranda HÜSREV PERVİZ menfi cevaplar verdi
MUT'A savaşında ZEYD, ABDULLAH kan akıttı
Kayser'in karşısına HALİD BİN ZEYYD çıktı
SÜRAHBİL otağında bir elçi öldürüldü
Muzaffer olan Halid bin Velid geri döndü
Beni BEKR kabilesi Kureşliyle beraber
HAZA kabilesine eylediler bir sefer
Muhammed bir kaç ordu ile yola koyuldu
Böylece Hudeybiye andlaşması bozuldu
Halid bin Velid ile ordu Mekkeye girdi (92)
Allaha şükrederek Muhammed öğüt verdi
92- Mekkenin fethi

UK 55
İslama karşı koyan kimseleri affetti
Putları kırdırarak KABE'yi temizletti
Mekke fethi gününde selamladı eshabı
Vali tayin eyledi SAİD oğlu ATTABI
Mekke, Medine halkı dünya ile buluştu
İslamın tarihinde bu bir devrim olmuştu
Şükür ile hamd ile Allah adını andı
Cuma namazdan sonra Medineye yollandı
HAVAZIN ile KAZİF adında yahudiler
HÜNEYN mıntıkasında savaş ilan ettiler
Müslüman askerlerin hepsı yorgun idiler
Allahın lutfu ile harpte üstün geldiler
Bini HAVAZIN oldu islam, arta kalanlar
Harpte alındı esir EVTAN da toplananlar
Romalılar İslamın karşısına muhteşem
Bir ordu hazır diye duyuldu harcı-alem
TEBÜK'e Romalılar ne geldi ne görüldü
Yirmi günde orduyla Medineye dönüldü
Asker seferde iken şehirde vardı kıtlık
Yalancılık hırsızlık çoğaldı münafıklık
93- Tebük = Şam civarında bir harp meydanı

UK 56
Verdiler Bekir, Ömer, orduya emlakini
Kadınlar hibe etti altınını nakdini
TEBÜK'ten sonra şöhret bütün dünyayı aştı
İslam dininden şüphe edenler islamlaştı
Son hutbeyi Muhammed meclisinde okudu
Bekir'in ardında son kıldığı namaz oldu
Hicretin on birinci yılı cennet aguştu (94)
Huşû ile Allahın rahmetine kavuştu
Zevcesi Aişeyle kızı Fatma ağlıyor
Büyük kayıp acısı yürekleri dağlıyor
Bütün Medine halkı orada zengin fakir
Sahabeyi teselli ediyor Ebu-Bekir
Mescidi Şerifede büyük cesaret ile
Bekir mimbere çıktı şunu getirdi dile
Peygamber vefat etti Allah sahibi hayat
Ölmez. Yüce Allaha edin itaat, taat
Sahabiler sofrada konuşmalar yaptılar
Büyük bir ittifakla son kararı kaptılar
Muhammede halife Hazreti Ebu-Bekir
Seçildi ve Mescidde edildi millet tenvir
94- Aguş = kucak

UK 57
Allâhın doksan dokuz adı ve vasfı vardır
Bunlardan öne çıkan bazıları şunlardır (96)
Bir ortağı olmayan yalnızdır tekdir VAHİD
Övgüye ve sevgiye layık olandır HAMİD
Ahirette ümmete rahmet edendir RAHİM
Şeyi yerli yerinde güzel yapandır HAKİM
Yoktan var eden O'dur yaratıcıdır HALİK
Dünya varlıklarınınn hükümdarıdır MELİK
Kahreden KAHHAR ile halkı zorlayan CABBAR
Bazı zaman suçluyu hemen affeden GAFFAR
Suçlulardan tövbeler kabul edendir TEVVAB
Bol hediye dağıtan konuk sevendir VEHHAB
Her şeyi gören BASİR haberdar olan HABİR
Sonsuz kudretle KADİR büyüklüğüyle KEBİR
Halka ceza vermekte çokça sabreden SABUR
Pişman olan kimseyi bağışlamakta GAFUR.
Varlıkları her zaman gözetleyendir RAKİB
Yaptıklarını bilen hesaplayandır HASİB
Kendine bel bağlanan ümit beslenen AZİM
İyilik yapmak ister ikramı seven KERİM
Yüceden ululuğa malik olandır CELİL
Kulların işlerini yola koyandır VEKİL
96- Allahın 99 vasıflarından bazıları

UK 58
Hazreti Muhammedin akl ile asaleti
Yanında gelişmişti komşuya emeneti
Bu hasletler insana şeref, mertebe verir
Fıtraten mevcut olan huyunu geliştirir
Asaleti gelmiştir Haşimiler boyundan
Kureyş kabiledinden İsmailin soyundan
Fiziki güzelliği, mütenesip vücudü
Temiz beyaz teniyle vardı kuvveti gücü
Yüksek aklı zekası zihni zikirleriyle
Tatmin ederdi halkı parlak fikirlriyle
Fasih belagatiyle hikmet dolu sühanı (98)
Yabancı elçilere açıklardı nihanı (97)
Belleğinde toplanan tüm Kur'anı Kerime
Uygun olan ahlakı zannedersin ayine
Ulaşmıştı irfana Allahın vahiysiyle
Onun ümmi olması olmadı hiç vesile
Temize verdi önem kıyafeti düzgündü
Her yerde ve her zaman nezafeti üstündü
Cömert ve mükrimdi, isteyene verirdi
Yanında yoksa bile yarın gel yavrum derdi
97- Nihan = gizli, görünmeyen 98- Fasih= düzgün ve açık konuşan

UK 59
Son derece cesurdu UHUD'da ve HUNEYN'de
Kahramanlık gösterdi, mertliğin de üstünde
Bağışlayıcı idi, Mükrimdi diğer adı
Canına kast edeni sorgusuz bağışladı
Şahsi hayası ile dinî hayası vardı
Utanılacak sözler söylemekten kaçardı
Ehl-i beyt efradına emsalsiz vefakardı
Hatırlarını sorar gönlü hoşnut tutardı
Muhammedin sözleri şefkatle dolu idi
Yalnız insana değil hayvana da şamildi
Komşuyla hoş geçinir herkesle görüşürdü
Hüzne iştirak eder neş'eyi bölüşürdü
Tevazu göstermesi açıkça belirliydi
Tekebbüre düşmeyen tebessümlü haliydi
Tıfla yardımdan kaçan bazı münevver kesim
Vicdansızdır muhakkak, ya mecnundur ya zalim
Puta tapan milletin sorunu cehaletti
O dehre ilahi bir din hibe ederek gitti
Hazreti Muhammedin zail olsa da cismi (99)
Bin dört yüz kırk senedir yaşıyor hala ismi
99-

Zail = sona eren

UK 60
İslam dininde ABDEST bir nevi temizliktir
Abdestsiz namaz kılmak bir itaatsizliktir
Bir kısım organları temiz suyla yıkamak
Bünyemizde toplanan kirleri ayıklamak
Namazdan evvel abdest dinen emredilmiştir
Bütün ibadetlerde gereken elzem iştir
Abdest yüzün tümünü, dirseğe kadar eli
Ayaklar topuklara kadar temizlemeli
Cinsel ilişki sonu tamamıyle yıkanmak
Kirleri temizlemek gerek, GUSUL'de mutlak
TEYEMMÜM kullanarak abdest alınır kumla
Uzak kuytu bir yerde yoksa ger su bir damla
Büyük islam dininin NAMAZ'dır alameti
Namazlarda istenir Allahın inayeti
Namaz kılan mü'minin istikbali aydınlık
Hisseder Allahına manevi bir yakınlık
Önceleri kılınan ibadet iki şıktı
MİRAÇ'tan sonra namaz ikiden beşe çıktı
Namaz kılmakla Hakka şükür borcu ödenir
Namaz dualarında ELHAMDÜLİLLAH denir

UK 61
Namazın hikmetinde kılanlara ihsan var
İlahî emniyeti, manevi hazzı kadar
Namazın çeşidi var FARZ,SÜNNET ve MÜSTEHAB
Bunları mü'minlere ediyor kılmak icab (101)
Namazın RÜKÜN'leri Taharet, niyet, tekbir
Kıyam, kıraat, sücud yapılmalı bire bir
Namaz vakti bellidir sabah, öğle, ikindi
Akşam, yatsı diyerek evkat tayin edildi (100)
Farz olan namazların vaktini bildirmesi
Medinede yapıldı ilk ezanın tesisi
Başlangıçta denirdi. Toplayıcıdır namaz
SALATU CAMİATÜN, sonra değişti biraz
Yapıldı ilaveler LAİLAHA İLLALLAH
Muhammed peygamberdir Muhammed Resulüllah
Ezanla namaz vakti bildirilmiş oluyor
İslam dini cihana faş edilmiş oluyor
Namazı kılmak için bir Bismillah çekilir
Muhakkak gereklidir NİYET etmek ve Tekbir
Evvela FATİHA'yla SUBHANEKE okunur
Sonra secdede dizler üstüne oturulur
100- Evkat = vakitler

101- Müstehab = makbul, sevilen

UK 62
Cemaatle imama uyarak kılmak namaz
Bütün cemiyetlerde ümmete bir imtiyaz
Cuma günü müslüme sayılır sanki bayram
Allahın huzurunda gösterilir intizam
Hutbe öğütlerinden şahıslar faydalanır
Namazı kılanlarda dini ruh âlâlanır
Ramazan ve Kurbanda iki bayram hususi
Bir teklifi olmuştur peygamberin müjdesi
Nice bayramlar görmek nasbolsun bize dostum,
Mevlâ ihsan eylesin afiyet size dostm.
Açılır fıtr ayının günleri bütün ebvâb (102)
Nur açar mü’mine şems, görünür gece mehâb (103)
Ramazan şehri gelsin dolsun şa'şaalarla
Gülelim, dolduralım ıyd'ı kahkahalarla
Büyükleri ziyaret etmemiz gerekirken
Bayram gününü tebrik edelim sabah erken
Mübârek iyd-i-sağir günü âlemi islam
Yaşasın sükûnetle. Mezellet bulsun encâm
Sakın ihmâl ile sen, nisyan ile bu bayram
Fakir eytâma yardım, gerekir böyle eyyâm.
102- Fıtr = oruç, iftar

103- Ebvab = kapılar

UK 63
Fecirden guruba dek nefsi tutmaktır SİYAM ((104)
Sabır ve tahammülle Hakka etmeden kıyam
Kitap, sünnet, icma'da farz kılındı bize SAVM (105)
Hicretten bir yıl sonra kabullendi bütün kavm
Oruç Allahı razı etmek için tutulur
Gece vakti uyanıp yemek içmektir SAHUR
Sahurdan sonra sıvı içilmez, yenmez yemek
Sabır ile beklenir bütün gün İFTAR'a dek
Ailece iftarda tatlı yemekler yenir
TERAVİH'in ardından gece herkes eğlenir
Otuz günlük oruçtan sonra İYD-FITIR gelir (106)
Gülerek eğlenerek üç gün bayram edilir
Neş'e dolu bayramın manası arapça İYD
Akrabalar, komşular ederler iyd'de TA'YİD
Kalarak nefsle hoşnut, kalbte iyi yeri ver
Ramazan bayramıdır, bir selâm gönderiver
Nice bayamlara dek beraberce koşalım
Bu mukaddes günü biz halkla bayramlaşalım.
104- Siyam = oruçlar
195- Savm = oruç
106- İyd fıtır = ramazan bayramı

UK 64
Zekat ve bir sadaka yardım etmek demektir
Malların bir kısmını fakirlere vermektir
Zekar vermek islamda aşikare yapılır
Zekatı vermeyenin günah boynunda kalır
Zekat vermek görevi bir şartıdır islamın
Şartlara uymayınca hakkı kalır insanın
Fitre ancak vacibdir, zekat vermek farz iken
Zenginin vereceği miktar dinen mukannen
İslamda şart olan HACC, Arafat'ı ziyaret
Kabe'yi tavaf gerek usulune riayet
Haccın kabul olması için Mekkeye gitmek
Arafat'ı ziyaret Kabe'de tavaf etmek
Yapmakla yükümlüdür ömür boyu bir sefer
Mü'minin hali vakti yerinde ise eğer
Arafatta tepeye CEBEL-i RAHMET denir
Dua yapılır orda Hak'tan rahmet istenir
UMRE olması için Mekkeye gitmek gerek
Kabe'yi dolaşırken SA'Y Ü AMEL ederek (107)
Saygı değer şehirler Mekke ve Medinedir
Ziyaret edilirse HACC-ül HARAMEYN denir
107- Sa'y ü amel = Safa ile Merve arasında koşma

UK 65

Abdest bir temizliktir usulune uyarak
Organları yıkamak hissî tahir duyarak (108)
İslamın şartlarını kavramayan ibadet
Batıl sayılır dinde mü'min için zafiyet
Sevap, günah saymadan yapılanlara cevaz
Verilenlere caiz denir bilâ imtiyaz
Allatan Muhammede tebliğ için gelen din
İnananları da eder hayatından mutmain
Emr edilen farz-ı ayn islamda anayasa
Azabı gerektirir harfiyyen yapılmazsa
Kanunlara itaat mü'minin görevidir
Farz olunan ibadet, som,salat ödevidir
Fasid, meşru bir şeyin bozulmasına denir
Kasden yapılmışsa ger cezayı gerektirir
Ramazan bayramında verilir sevab için
Yaradılış ikramı fitre verir her mü'min
Gusül bütün bedenin yıkanmasıdır dinde
Kur'an okumak gibi namaz arefesinde
İslamın şartlarından biri hacc çok mübarek
Arafartı ziyaret Kabe'yi tavaf etmek
108- Tahir = temiz

UK 66
Dince yasak edilmiş şeylere haram denir
Belirli yemeklerin yenmemesi istenir
Şer'an caiz görülen şeyleri yapmak helâl
Buna dahil olanlar yemek, içmek, mülk ve mal
Yürekten inanandan, imanı makbul olan
Kavi gayretle eder din-i islamı ilan (109)
Oruç imsakla başlar perhiz iftarrla biter
Pehrizin hitabına güneş batımı yeter
Hak emriyle önceden takdir olmuştur kader
Fakat olacak kaza gelir vermeden haber
Keffârenin yerine kefare demek galat (110)
Günaha şer'i ceza te'dibi bir tenkilat
Vahiyle Muhammede gelen kitaptır Kur'an
Emirlerini yapan ömründe kalmaz nâdân
İbadet niyyetiyle feda edilen hayvan
Allah rızası için dinen sayılır kurban
Dine aykırı olan mekruh denen şeylere
İğrenç sayılmalıdır olsa bile bir katre
Peygamberin severek yaptığı müstehabba
Farz sayılmazsa bile sebeb olur sevaba
109- Kavi = güçlü

110- keffare = tedbiri bir ceza

UK 67
Beş vakit namazlardan başka namazlar vardır
Buna tatavvu denir, nafile'ler kadardır
Hem maddi hem manevi kirlerden arınmaktır
Namaz kılmadan önce nezâfeti yapmaktır
İbadetlerden evvel niyyet etmek çok mühim
Meramını gösterir şahısta kalb-ı selim
Namazın çeşitleri vardır farz sünnet gibi
Kılınır defalarca zaman mekan mucibi
Yemekten ve içmekten bir ay feragat gerek
Oruç nefsi tutmaktır fecirden guruba dek
Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden peygamber
Çıkmış, gel miş gitmemiş vermeden Hak'tan haber
Rekat namazda kıyam ve secdeden ibaret
Bölümdür şarta göre yapılır birkaç adet
Muhammedin yaptığı işlere denir sünnet
Bire bir yapılırsa sayılır bir ibadet
Dinde verilen emre edâ etmektir taat
Kur'ana, sünnetlere bağlılıktır itaat
İbadetin bir kısmı temizliğe bağldır
Duaların kabulü taharette saklıdır

UK 68
Ehl-i takva, takvallah korkuyorsa Allahtan
Mü'minler alayhinde kullanmaz kötü zeban
Tekvin etmek yaratmak var eylemek ateş, nur
Hudus alemi bile, Allah ol derse olur (111)
Tekbir, Allahü ekber bütün ibadetlerde
Deyimiyle başlanır okunan ayetlerde
Teravih te bir nev'i kılınan bir namazdır
Bütün gece boyunca edası imtiyazdır
Kabeyi tavaf ile umre ödevi eda
Koşarak gidip gelmek Merve ile Safa'da
Yeterli delillerle yapılması istenir
Bayram namazı gibi göreve vacib denir
Cibril aleyhisselam ayet ayet vahiyi
Getirdi Muhammede Kuran-kerim ulviyi
Resul öğütlerinden dini sevmekse gaye
Yüreğe yerleşmeli Hakktan korkma vikaye
Verlen kararları bir yemin ile yapmak
Sağlamlaştırmak için Allah adını anmak
Malların bir kısmını Allah rızası için
Zekât diye muhtaca temlikini ister din
111- Hudus = sonradan peyda olma

UK 69
Allah rızası için hayvan edilir kurban
İbadet niyetiyle feda edilirken can
Kavuşmak ümidiyle Allahın rahmetine
Kurbanla yaklaşılır Hakkın mağfiretine
Koyun, inek, deveye kurbanlık hayvan demir
Kesilen hayvanlardan helal olanlar yenir
Kurban edilen hayvan eti için kesilir
Kurban eti bayramda fakirlere verilir
Kurban Hakkın verdiği nimetlere bir şükür
Sevab kazanmak için ibadetlerden bir tür .
-----Ramazan akşamları niyaz dua edelim (112)
Buyur Allahım deyip Labbeyk Hüdâ diyelim
Günlük yaşantımıza namazı ekleyelim
İç-dış temizliğiyle bayramı bekleyelim
Bayramın hürmetine küskünle barışalım
Arkadaşlık kardeşlik hududunu aşalım.
Kardeşlik sevgisiyle yakın bir dost olalım
Şefkat, sevgi yoluyla bayramda mest olalım
Yardımı, cömertliği bize eyledin beyan
Bayramın habercisi ey sevgili Ramazan. ,
112- Lebbeyk = Emir buyurunuz efendim

UK 70
Duyulur sabah akşam minerelerden ezan
Bayramın habercisi hoşgeldin ey Ramazan.
Kur’anı Kerim indi bir kadir gecesinde
Allahın emirleri vardı her hecesinde
Meleklerle Cebrail müjdeledi Nebiye
Faziletli Kur’anı Allahtan bir hediye
Bu hediye kurtardı insanı karanlıktan
Mü’minleri korudu her türlü fenalıktan
Onbir ayın sultanı iymanın bayrağıdır
Kalpleri arındıran bir şifa kaynağıdır.
Ramazan duasında oruç var teravih var
Dünya ile ahiret arasında bağ kurar
Oruç tutmakla insan ağırbaşlı ve vakûr
Nefsinin gizli kalan özelliğini bulur.
Oruçta riya yoktur Allah için yapılır
Farzlarla vaciblerle yalınız Hakka tapılır
Oruç bir inanışı iradeyi gösterir
İyman ile yapanın ecrini Allah verir
rucun faydasını gördü öğrendi cihan
Sana şükürler olsun ey Mübarek Ramazan.

UK 71
Feyz-i safâ Ramazan bereketli bir aydır
Sahûrlarla iftarlar şenliklere adaydır.
Merhametli, rahmetli bir şifa kaynağıdır
Mutluluğu paylaşan arkadaşlık ağıdır
İyi alışkanlıklar bütün yıla yayılır
Oruçlular huzurlu birer varlık sayılır.
Cömert ayı Ramazan kardeşlik zamanıdır
İnsanlar arasında eşitlik beyanıdır.
Ramazanda çoğalır yardımlaşma günleri
Zenginlerle fakirler paylaşır ürünleri
Kimsesiz yoksullara iftarda yemek vermek
Arkadaşlık yoluyla dostluk zevkine ermek ,
Fakiri davet etmek asil bir harekettir
İftar sofrasındaki bolluk bir berekettir.
Şafak sökene kadar geceler esenlenir
Lutûfkarlıklarla da toplantılar şenlenir
Düşkünleri koruyan kişilerin günahı
Affedilince artar şahsın dine salahı
Cahillik uykusundan uyan ey gafil uyan
Tatmin eden his verir feyz getiren Ramazan.

Uk 72
Allah emirlerine uyanlar Ramazanda
Şeytandan kaçınırlar hür olurlar bir anda
O günlerde şeytanla kesilir ilişkiler
Nefis bile uslanır azalır çelişkiler
Kalp kirlerden arınır, ferahlar, aydınlanır
Temiz pak duygularla herkes Hakkını tanır
Oruç tutan kendini Allaha teslim eder
Emirlerine uyup kulluk zevkine erer
Oruçlunun bu ayda iç huzuru kurulur
Zinde vücutları da sıhhat, afiyet bulur ,
Oruçlunun hedefi Allaha yaklaşmaktır ,
Gönlünü hayra verip şerden uzaklaşmaktır
Orucun bir hikmeti huzurluğu sağlamak ,
Böylelikle nefsini ibadete bağlamak
Açlık ve susuzluk tahammülü aşılır ,
Eldeki nimetlerin değeri anlaşılır
Oruç bir bakıma sabreyleme işidir
Oruçlu iradeye hakim olan kişidir
Oruçlu duaları boş yere olmaz revan
İymanı güçleştirdin ey muhterem Ramazan.

UK 73
Kur’an vahy şeklinde dünyâya şeref verdi
Seçilmiş insanlara doğru yolu gösterdi.
Allah emirlerinde mutlaka hikmet vardır
Rızasını kazanmak ihsanları kadardır.
Bu ayda affedilir günahlarla kusurlar
Oruçlulular şükretmek fırsatını bulurlar
Günlerinde bu ayın kalben tövbe edenler
Pişmanlığını söyler mağrifetler dilerler
Yüce Allah tevvabdır, tövbeyi kabul eder
Hataları hoş görür günahları affeder ,
Ramazan akşamları niyaz dua edelim
Buyur Allahım deyip Labbeyk Hüdâ diyelim
Günlük yaşantımıza namazı ekleyelim
İç-dış temizliğiyle bayramı bekleyelim
Bayramın hürmetine küskünle barışalım
Arkadaşlık kardeşlik hududunu aşalım.
Kardeşlik sevgisiyle yakın bir dost olalım
Şefkat, sevgi yoluyla bayramda mest olalım
Yardımı, cömertliği bize eyledin beyan
Bayramın habercisi ey sevgili Ramazan.

UK 74

Uyanış Lugatçe
Abdest
Abdest bir temizliktir usulune uyarak
Organları yıkamak hissî tahir duyarak
Batıl
İslamın şartlarını kavramayan ibadet
Batıl sayılır dinde mü'min için zafiyet
Caiz
Sevap, günah saymadan yapılanlara cevaz
Verilenlere caiz denir bilâ imtiyaz
Din
Allatan Muhammede tebliğ için gelen din
İnananları eder hayatından mutmain
Farz-ı ayn
Emr edilen farz-ı ayn islamda anayasa
Azabı gerektirir harfiyyen yapılmazsa
Farz
Kanunlara itaat mü'minin görevidir
Farz olunan ibadet, som,salat ödevidir
Fasid
Fasid, meşru bir şeyin bozulmasına denir
Kasden yapılmışsa ger cezayı gerektirir
Fitre
Ramazan bayramında verilir sevab için
Yaradılış ikramı fitre verir her mü'min

Gusül
Gusül bütün bedenin yıkanmasıdır dinde
Kur'an okumak gibi namaz arefesinde
Hacc
İslamın şartlarından biri hacc çok mübarek
Arafartı ziyaret Kabe'yi tavaf etmek
Haram
Dince yasak edilmiş şeylere haram denir
Belirli yemeklerin yenmemesi istenir
Helâl
Şer'an caiz görülen şeyleri yapmak helâl
Buna dahil olanlar yemek, içmek, mülk ve mal
İman
Yürekten inanandan, imanı makbul olan
Kavi gayretle eder din-i islamı ilan
İmsak
Oruç imsakla başlar perhiz iftarrla biter
Pehrizin hitabına güneş batımı yeter
Kader
Hak emriyle önceden takdir olmuştur kader
Fakat olacak kaza gelir vermeden haber
Keffâre
Keffârenin yerine kefare demek galat
Günaha şer'i ceza te'dibi bir tenkilat

Kur'an
Vahiyle Muhammede gelen kitaptır Kur'an
Emirlerini yapan ömründe kalmaz nâdân
Kurban
İbadet niyyetiyle feda edilen hayvan
Allah rızası için dinen kesilen kurban
Mekruh
Dine aykırı olan mekruk denen şeylere
İğrenç sayılmalıdır olsa bile bir katre
Müstehabba
Peygamberin severek yaptığı müstehabba
Farz sayılmazsa bile sebeb olur sevaba
Nafile
Beş vakit namazlardan başka namazlar vardır
Buna tatavvu denir, nafile adlandılır
Nezâfet
Hem maddi hem manevi kirlerden arınmaktır
Namaz kılmadan önce nezâfeti yapmaktır
Niyyet
İbadetlerden evvel niyyet etmek çok mühim
Meramını gösterir şahısta kalb-ı selim
Nmazın çeşitleri
Namazın çeşitleri vardır farz sünnet gibi
Kılınır defalarca zaman mekan mucibi

Oruç
Yemekten ve içmekten bir ay feragat gerek
Oruç nefsi te'dibdir fecirden guruba dek
Peygamber
Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden peygamber
Çıkmış, gel miş gitmemiş vermeden Hak'tan haber
Rekat
Rekat namazda kıyam ve secdeden ibaret
Bölümdür şarta göre yapılır birkaç adet
Sünnet
Muhammedin yaptığı işlere denir sünnet
Bire bir yapılırsa sayılır bir ibadet
Taat
Dinde verilen emre edâ etmektir taat
Kur'ana, sünnetlere bağlılıktır itaat
Taharet
İbadetin bir kısmı temizliğe bağldır
Duaların kabulü taharette saklıdır
Takva
Ehl-i takva, takvallah korkuyorsa Allahtan
Mü'minler hiç bir vakit kullanmaz kötü zeban
Tekvin
Tekvin etmek yaratmak var eylemek ateş, nur
Hudus alemi bile, Allah ol derse olur
Tekbir
Tekbir, Allahü ekber bütün ibadetlerde
Deyimiyle başlanır okunan ayetlerde

Teravih
Teravih te bir nev'i kılınan bir namazdır
Bütün gece boyunca edası imtiyazdır
Umre
Kabeyi tavaf ile umre ödevi eda
Koşarak gidip gelmek Merve ile Safa'da
Vacib
Yeterli delillerle yapılması istenir
Bayram namazı gibi göreve vacib denir
Vahiy
Cibril aleyhisselam ayet ayet vahiyi
Getirdi Muhammede Kuranş-şan ulviyi
Vikaye
Resul öğütlerinden dini sevmekse gaye
Yüreğe yerleşmeli Hakktan korkma vikaye
Yemin
Verlen kararları bir yemin ile yapmak
Sağlamlaştırmak için Allah adını anmak
Zekât
Malların bir kısmını Allah rızası için
Zekât diye muhtaca temlikini ister din

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
neşredilmiştir.
YETMİŞ BEŞTEN ÖNCE (2002)
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)
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)
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)
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 (2009)
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 (2010)
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.
SENTENCE DIAGRAMMING (2012)
Çizgilerle İngilizce gramer
Google books and
http//www.Cottage-education.org
SEKSEN BEŞ (2013)
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
SEKSEN ALTIDAYIZ (2014)
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
SEKSEN YEDİYE GELDİK (2014)
Aruz ve hece vezinleri ile yazılmış şiirler
RUBAİYYAT (2015)
Seksen sekizde Türkçe ve İngilizce rubailer

TAHMİSLER (2016)
Seksen dokuzda Aruz vezniyle yazılmış tahmisler
HASBIHALLER (2017)
Doksan yaşında öğrencilerle hasbıhal
DOKSANINDA UYANIŞ KASİDESİ (2017)
İslam dini hakkında bilgiler

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.

Posta adresi: 32453 Lakeshore Drive,
Tavares Fl 43778 USA
Telefon numarası: (352) 343-7444
fredbaki@comcast.net
E-mail: director@cottage-education.org
Home page: www.cottage-education.org

Sayın Okuyucu,
Altıyüz seneden fazla bir zaman içinde
geliştirilerek ve Türkçeleştirilerek
kullanılan Divan Edebiyatının usullerini
okullarımızdan kaldırmak ne kadar yerinde
bir karar olabilir. Bunun hükmünü gelecek
nesillerin edebiyat tarihçileri verecektir.
Sayın Yetkili,
Elinizde salahiyyet varsa Divan Edebiyatı
öğrenimini liselere ve Edebiyat Fakültelerine
getiriniz. Bu suretle hem memleketinize
hem de gelecek nesillere en büyük iyiliği
yapmış olursunuz.
17 Temmuz 2002

Mehmet Fatin Baki

