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ÖNSÖZ
2002-2004 seneleri arasında Türk Dili ve Edebiyatı
okutmanı olarak Kahire Ain Shams Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmıştım. O zaman Türkiye
Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği’nde çalışan fakat bugün
Okan Üniversites’inde görev yapan Süleyman Sezer Beyle
tanıştıktan sonra kendisi, elçilikte en rahat yanına uğradığım
iki insandan biri olmuştu. Yanına sık sık uğradığım diğer
değerli insan Eğitim Müşaviri Zekai Aykan’dı. Bundan dolayı
yanlarına sık sık uğrardım. Süleyman Bey’in yanına
uğradığım günlerden bir gün oturduğu koltuğun arka
kısmındaki rafta veya pencere kenarında üç ciltlik bir kitap
dikkatimi çekmişti. Kitap İhsan Adli Serter’e ait “Şiirlerim”
adlı Osmanlıca üç ciltten oluşan bir divandı. Hemen kitapları
aldım, şöyle bir inceledim ve sonunda Süleyman Bey’e
“Kardeşim, bu kitaplar artık benim” demiştim. O da hiç itiraz
etmeden, “tamam hocam” diye cevap vermişti. O tarihten bu
tarihe kadar yaklaşık 16 yıldır kitaplar elimde, çantamda,
kütüphanemde dolaştı durdu. Herne kadar üç yıl önce kitabın
birinci cildini neşrettimse de diğer cilttler olmadan bu neşrin
çok faydalı olmadığını gördüm. Nihayet kitabın tümünü
neşretme zamanı geldi çattı. Doğrusu İhsan Adli Serter’i
okudukça içimde merhuma karşı hem bir acıma hem de onu
bir savunma duygusu doğmaya başladı. Umarım hayatını
yazarken tarafsız davranmışımdır.
Elinizdeki eser daha çok İttihat ve Terakki Cemiyeti ile
ilgili olarak nazım ve nesir halinde önemli biligiler
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içermektedir. Cumhuriyet dönemi ile ilgili olarak da kayda
değer bilgiler bulduğumuz ve Atatürk’ün Harbiye’den
arkadaşı olan İhsan Adli Serter’in bu eseri, aslında bir
dönemin yaşanmış tarihi olaylarını ve bu olaylarla ilgili bazı
değerlendirmeleri aktarması bakımından ayrı bir önemi
haizdir. Yazar, şiirlerini hem hece hem de aruz vezniyle
kaleme almıştır. Çalışma esnasında az da olsa var olan bazı
vezin hatalarına müdahele edilmemiştir. Eserin sonundaki
dipnotların bir kısmı yazar tarafından önemli bir kısmı ise
“neşredenin notu (nn)” olarak belirtilerek tarafımızdan
konulmuştur. Metin içinde anlaşılamayan birkaç kelime
parantez içinde soru işareti olarak belirtilmiştir.
Bu münasebetle o güzel insan Süleyman Sezer Beye
çok teşekkür ediyorum. İhsan Adli Serter hakkında“İhsân
Adlî Şâ’iran, Kahire 1988” (Bir Şair Olarak İhsan Adli
Serter) adlı ilk çalışmayı yapan Kahire Ain Shams
Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Azze Sâviye,
“Hürriyet ve Hürriyet Kurbanları Eserleriyle İhsan Adli Bey”
(İlmi Araştırmalar, sayı 21, 2006, s. 59-86) adlı makaleyi
kaleme alan Osman Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden
Prof. Dr. Müzeyyen Buttanrı’ya, elinizdeki eserin kontrolünde
emek harcayan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr.
Mehmet Atalay’a, kitabın yayınlanmasında gösterdiği ilgiden
dolayı Prof. Dr. Ali Güzelyüz’e, Dr. Öğr. Üyesi Kadir
Turgut’a ve müsveddeler halinde kitabın okunmasında büyük
yardımı olan Z. U.’a da teşekkürü bir borç bilirim.
Hüseyin Yazıcı
28.04.2020, Üsküdar
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Üçüncü Cilt

İhsan Adli Serter

3. Mecmua
“Mısır”dan

Hür Ses – Gür Ses

Şiirlerim

Şiirde İstikrar Olamaz:
Duygunda, düşüncende demeyiniz tezat var!
Dünkü şahsiyetimin bir ayni olamazdım
His, fikir pazarında her gün haraç mezat var
Hissettiğimi yazdım, düşündüğümü yazdım.
İ.A.Serter
Kahire’de tabolunmuştur.
Sene 1955
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Hüsnükabullerinden emin olduğum muhterem zatlara:
Şiirlerimi size takdime cür’et ettim,
Kadirşinas bir zat-ı mekârim-perver diye,
Mecmuama bir “Mısır Lirası” fiyat biçtim
Bundan daha ziyade, muhakkak, değer diye!
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1- Taleplerinizin ve irsâlâtınızın aşağıdaki adresime yapılması rica olunur:
İhsan Adlî Serter 14 Şâri Hasen el-Ekber –Âbidîn-Kahire
Önsöz “Manzum”

(h.7+7)

Kırk senede yazdığım ilk mecmuamdan sonra
İkincisini, en çok, iki senede yazdım!
Kalan bütün vaktimi tahsis ettim bu uğra
Şiir yazmaktan kolay meşgale bulamazdım
Cismim harap olmuştu, efkârım zinde idi:
Bundan bir istifade imkânını aradım,
Demedim, demiyorum: Aklım vezinde idi,
Herhâlde bu hususta az çok işe yaradım!
Efkârımı neşretmek bence bir has emeldi;
Üçüncü mecmuamı yazmaya karar verdim;
Bunun için altı ay – ne tuhaf! – kâfi geldi!
Rabbime hamd ü senâ, bu murada da erdim!
Lâtin harfleri ile tab‘ını düşünmüştüm,
Buna çare bulmadım, eski harflere döndüm!
Ben “eski bir yeniyim” diyerek öğünmüştüm;
Yıldızım parlak idi, fırtınalarda söndüm!
Mâ ba’dına bakınız
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Önsöz “Mâ ba‘d”
On ayda bitirdimdi Hukuk Fakültesi’ni1
Müspet olan nokta bu! Sormayın ötesini!
Dârülfünun kuyûdu buna her dem şahittir!
Başka delil aramak, zannederim zaittir!
Kabiliyet derecem olağanüstü idi;
Bendim bu istisnaî savaşın mücahidi!
“Hürriyet” başlığıyla hazırladım “tez”imi2
Başaracak kim vardı bunun bundan tezini!
Talâtların yıktığı müstesna bir fıtratı
Mevzubahis etmekle belirttim hakikati!
Hakikatin fevkinde benden ne isterdiniz
Bana bir zalim kıydı! Sizin nedir derdiniz?
Karşınızda eğilen yetkili bir insandır
Onu anlamamanız sizce büyük noksandır
Ben kimseden maddeten bir yardım dilemedim
Bu eski husumete yer var mı? Bilemedim!
Önsöz “nesren tavzih”
Üçüncü mecmuama ait şiirlerimi Lâtin harfleriyle tabettirmek azminde idim. Bunun için müracaat ettiğim matbaalar,
1

. Mekteb-i Harbiye’ye ve askerliğe ait haklarımı rızamla terk ettikten
sonra meclis-i maarifin karâr-ı mahsûsiyle on ayda, dört senelik hukuk
imtihanlarını vererek aliyyü’l-a‛lâ dereceden diploma almaya muvaffak
oldum.
2
. “Harîs” ünvanlı ilmî, felsefî eserim İkbal Kitaphanesi marifetiyle
bastırılmıştı. Maalesef elimde tek sayısı bile kalmamıştır.
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kendilerinde olmayan harflerin İstanbul’dan getirileceğini
bahane ederek istedikleri fahiş ücretten başka, müsveddâtın
makine ile yazılmış olmasını şart koştuklarından, bu sevdadan vazgeçmek lüzumunu hissettim! Maksadım şiirlerimi
ziya’dan kurtarmak olduğundan bu üçüncü mecmuamın da,
birinci ve ikinciler gibi, Arap harfleriyle tab’ını kabule mecbur oldum.
Fikrini yükseltecek sanma Lâtin harfidir;
Söze kıymet verecek mevkiinde sarfıdır!
Kahire, 29 Ekim 1955
Şiire ve Vezne Dair
İstanbul’dan, Ankara’dan getirttiğim muhtelif dergilerin yeni
şiirler faslında, şiir denilebilecek pek az parçalara tesadüf
ettim. Radyo istimalarından anlaşıldığına göre teessüfe
şayan bir nokta da şiiri mevzûn okuyabilecek şairlerimizin
çok azalmış, yahut ortadan kaybolmuş olmasıdır!
Gelişigüzel, sadayı yükseltmekle şiir mevzûn okunmuş
olmaz!
Aruzu burada talim güçtür; gençlere hece vezinlerinin en
müsta‘mellerini şiirlerimin başında rakamlarla izaha gayret
ettim. Bunun adem-i kifâyetine bi’t-tecrübe şahidim!
7+7, 6+5 ilâ âhirihi rakamları mısraın müsavî veya gayri
müsavî iki şıkkı bulunduğunu gösterir. Birinci şıkkın
sonunda bir saniye olsun durmak lâzımdır. İyi yazılmış bir
şiir bunu bizzat gösterse bile aldatıcı şekilleri de az değildir.
Çocuklar:
Vezne riayet edin, ya şiirden vazgeçin
Benim bütün çırpınmam sizin nef‘iniz için
İ.A.Serter
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Aziz Türkiye’mizin Kıymetşinâs Basın Kurumu’na
(h.7+7)
Fert hakkını arayan bir kişiniz yok mudur?
Cemaate yarayan işleriniz çok mudur?
Sizden takdir beklemek boşa mı intizârdır?
Lütfunuz benim için hazırlanmış mezardır!
Sizi ben men edemem, ne bilirseniz yapın,
Şereften, insanlıktan, bin iyi yoldan sapın,
Bundan ben yükselirim, alçalacak sizsiniz!
Dostlar ben artık sustum, siz de kısa kesiniz!
Çoğunluğunda değil sözün ehemmiyeti!
Söyleyin var mı, yok mu sözlerimin kıymeti?
Müdafaama benim kat‘a hiddet etmeyin
Yoldan sapsanız bile bataklara gitmeyin,
Zararı küpünedir derler, keskin sirkenin,
Düşman tanıdığınız adamdan esirgenin
“el-Bâdî azlem” denir zulmetmekten korkunuz
Bir mazlumdan olamaz ale’l-ıtlâk korkunuz!
Mısırlı oldumsa ben kavmimden ayrılmadım,
Her cihete baş vurdum, bir türlü kayrılmadım!
Rabbim beni kayırır; bugün olmazsa yarın!
Nezdinde kıymeti var, bu mahzun ihtiyarın!
Serter’in Şiirleri
Serter’in şiirleri, dolaşır şehirleri
Âlîdir kadirleri, vaciptir zikirleri!
Kalplere kuvvet verir, gençlere cür’et verir
Bin “ders-i hikmet” verir, efkâra ziynet verir!
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Herkesin kolaylıkla anladığı bir lisan
Üslûbunda halâvet, ne huşu, ne bir noksan
Hakka ihtiram eden şiir sever her insan
Onu arar ve okur ne kadar cebbar olsan!
Ne Lâtince’ye bakar ne de eski imlâya
Onun için okumak araştırmaktır gaye!
Bana kızıp şi’rimi yırtacak bir pespaye
Bir mâni teşkil etmez vazifemi ifaya!
Vatanıma, gençliğe armağandır eserim
Ne kadar düşürse de beni bahtım, kaderim;
Zalimlerin elinde, mine’l-ezel, hederim;
Vatandaş! Hak namına senden insaf dilerim!
Kahire, 12 Kasım, 1955
Her İş Gereğince

(h.7+7)

İnce ele, sık doku

Gör, anla varı, yoku!

Bir işle mükelleftir

Dünyanın açı, toku!

Mesele kıldan ince
Hayatta güçlükleri

Kılıçtan keskin derler
Böylece vasfederler!

Her işi gereğince

Tesviye etmeye bak;

“Yap” demeden yerinden

Fırlar acemi çaylak!

İyi öğren iyi bil

İş yapmak kolay değil

Ye’se kapılma sakın

Ölüm insana yakın

Çekme her an ah u zâr

Son melcemizdir mezar

İsti‘câle ne hacet

Beklediğin bir rahmet
Kahire 1955
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Bir Tarif ve Tevsî
Gâsıb hakkı kapandır, zalim zulüm yapandır
Mümin Hakka tapandır, fâcir yoldan sapandır,
Dünya azîm kapandır!
Hisli olmayan insan hayvandan aşağıdır
Tahkirlere baş eğen bir “paşa uşağı”dır!
Fikretsiz yaşayanlar huzur içinde yaşar
Çok ince düşünenler kubûr içinde yaşar
Allah Kerim

(h.7+7)

Kerem âtıfet haktan, bekleme bir alçaktan!
Ne kirliden ne paktan, ne baştan, ne ayaktan!
Hayattan nedir maksut? Dünyanın zevki mahdut,
Hulâsa: Ölüm mevcut, şahidim ben uzaktan!
Bir iş tutmak, kazanmak hem kolaydır hem zordur
Kazanç bahsi müstesna işin varsa çalış, dur!
İnsanı insan eden vâsıl-ı rahmân eden,
Sâhib-i vicdân eden Allahu Tealadır!
Vâsıl-ı rahmân olmak sâhib-i vicdân olmak
Kâmil bir insan olmak hakîkat-i âlâdır!
Gözlerim
* Gözlerimin kuvveti, her hâlde çok azaldı!
Büsbütün kör olmaya bilmem daha ne kaldı?!
Bir taraftan memnunum, diğer cihetten meyus?
Düşman yüzü görmemek matlup ise ba-husus
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* Allah'ım! Gözlerimi bütün bütün söndürme
Sevdiklerimi görmek isterim biraz daha!
Vazife görmekte de gözün rolü büyüktür!
Gözlük için olsa da göz için yoktur paha!
Takrizler
“Nesr-i mevzun”
(a.)
“Nesr-i mevzun” diyorum şi‘rine bi’l-istihkâk!
Bu belâgat, bu fesâhat sana bahşâyiş-i hak!
Kim o? Senden daha düzgün daha parlak yazacak!
Varsa bir “kafiyeler şahı” o sensin mutlak!
(h.7+7)
Selis şiirlerini okudum baştan sona
Edeben kıymet biçmek tahayyülüyle ona!
Bidâemdeki noksan bu takdire mânidir
Seni edip ve şair yapan “büyük sâni”dir!
Bir zarafet her sözde, her satırda bir hikmet
Sizi tebrik ederim, üstadım himmet! Himmet!
Sihr-i halâl

(a.)

Beğenir her okuyan şiirinizi
Hayret etmez işiten zikrinizi
Kavradım her dem açık fikrinizi
Anladım sırrınızı sihrinizi
Söz ve Envâı:
Bir sözün haksızı var, haklısı var;
Müphemi, çok açığı, saklısı var!
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(a.)

Sönüğü, nurlusu, revnaklısı var!
Acısı, tatlısı kaymaklısı var!
Üç Evin İstikbali
Meşgalem

(h.7+7)

Ne karnım aç, ne gözüm! Manevidir gâilem!
Servetim, saadetim: İki kızım, ailem!
Üç evin istikbali, bütün kaygım meşgalem!
Düşündükçe ra‘şedâr elimden düşer kalem!
Kimseye karşı yoktur haksız bir muamelem
Kalbimi sertleştiren: Zulüm, ölüm ve elem!3
Güvendiğim bir hak var haksızlıktır düşmanım
Fenaların yüzünden her zaman yandı canım
Her hâin tecavüzde başıma çıkar kanım
Kötüye tesir etmez benim hüsnübeyanım!
Sekir ve neşe verir alçaklara figânım
Feryat içinde geçti en kıymetli zamanım
Ey zalim, senin gibi ben bir sâfil değilim!
Kuvvetim, teçhizatım: Beyan, belâgat, ilim
Kuvvetimi artıran mantığım, mu‘ciz dilim:
Allah’ın bahşettiği bin haslete nailim!
Seni kudurtmak için şi‘re, hicve mailim!
Zulümden çok zalimin sukûtuna kailim!

3

. İki bedbaht oğlumun acıklı ölümlerine telmihtir.
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Kâdir-i Mutlak

(h.7+7)

Allah kadir ise de, nizam üzre kadirdir!
Bu sırrı anlayanlar, maalesef nadirdir
Hakkın bir kanunu var, ondan harice çıkmaz!
Yaptığı dünyasını sebep olmazsa yıkmaz!
Allah kudret demektir, bizde olmayan kudret!
Bizdeki derecesi za’fımıza işaret!
Âciz, kavî her insan – her mezhepte, her dinde;
Allah’ına yakındır kuvveti nispetinde!
Aczi, insanı haktan uzaklaştıran amil!
Bunu böyle düşünür, düşünebilen âkil!
Allah’a yakın olmak istersen, kuvvet kazan!
Onu kazanamadı bunu düşünen, yazan!
Kuvvetimden düşmezden ilhâda sapmasaydım
Tutar bir yer ararken tutunamadım kaydım!
“Boehner”4 diyor: Âdemi Allah değil yaradan!
İnsandır Allah’ını hayâlinde yaşatan:
Allah – tabiat birdir, değişiklik adında
Halkın her an değişen zayıf itikadında!
Güneşe, yıldızlara, öküze tapmışlar var,
Aklın almayacağı yollara sapmışlar var!
Hâsidler

(h.7+7)

Yaşı benzemesin biri
Benden hayli ihtiyar
Menendi yok düzende
Dedi gelen takdirler

Ne ölü, ne de diri!
Bir hoş istihzâsı var!
Beni gördü geçende
Şairane takrirler

4

. Meşhur Alman filozofu, mâddiyyûndan. [Maddiyyûn, materyalist
anlamındadır (nn)].
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Anladım ki senindir

Herkes bundan emindir;

Şiven, üslûbun şahit

Bizden saklamak zait

Saklamam, saklamadım
İşte size vesika

Doğrucu başı adım;
Ben yazdım filhakika

Demedim asaleten

Asile vekâleten

Müstahaksam takdire

Hacet yoktur takrire!

Kim ne isterse yazar

Düşmanlar kuyu kazar!

Ne kadar cehd etseler

Hakkı seven kimseler!

Beni er geç tanırlar

Bu halden utanırlar.

Bi, Bi, Bi
Şathiyyât “Naci’yi tanzîren”

(h.7+7)

* Hesap bilirim diye arıyor muhasiplik:
Hazineye sokmazlar acemi muhasibi
* Benden fikir sordular? durun söyleyim dedim;
Aransa fena olmaz diğer bir münasibi!
* Ne arıyorsun? sordum: Para çantamı, dedi!
Hak aratmasın dedim, kimseye bir gaibi!
“Karakol”a söyleyin dedim, söyledim dedi
Çaldırmamış, düşürmüş, zannım delikmiş cebi!
* Sordum, kâtibi katîp okuyan bu cahil kim?
Dediler “Kurultay”ın dili bozuk kâtibi!
* Ya bu uzun sakallı zâtı şerîf kim? dedim
Dediler: Karşıdaki kilisenin rahibi!
* Ya şu eli öpülen şeyh kimdir? söyler misin?
Pek de makbul olmayan bir tarikin zâhibi!
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Sıkılma, Sor, Öğren

(h.7+7)

Kaçıdır bugün ayın?

Sormaktan sıkılmayın!

Sormamak lâkin niçin?

Sordun öğrenmen için!

Sormayan yol bilemez
Çukura düşer kalır

İnsan şaşmak dilemez!
Düşeni korku alır!

Hayat birkaç basamak

Cehl içinde yaşamak

Nefsin bir zilletidir

Hodbinlik illetidir!

“Egoist”ler sormazlar

Yorulmaz ve yormazlar

Bir hocam vardı, bana

Söyleyim, dedi, sana

Adetim değil, sormam

Ne müftü ne de imam

Benden fazla bilemez

Bilmemi de dilemez!

Şöyledir, böyledir, der
Bilmediğim şeyi ben

Âlemi idlâl eder!
Bu iş sormaktan ehven!

Kitaplardan ararım

Olmaz kimseden arım!

Bu da ayrı istidat

Demiyorum istibdat

Ne ahlakî intikad
El elden üstün derler

Hodpesentlik ve inat!
Kibri takbih ederler!

Kendi hesabıma ben

Bilenden bilmeyenden

Sormaktan hiç utanmam

İnanırım, inanmam!

İlimde mahviyet şart
Hâsitten bir şey sorma

Soruda nezaket şart!
Hiç yorulma ve yorma!

Hocam pek haksız değil

Sor, oku, elhâsıl bil!

Şeker Bayramından
"İhtiyar Zevc"
Eşiyle

(h.7+7)

Kadeh, fincan tutmuyor, kalem tutsa da elim!
-Benim kadar ihtiyar değilsin sen güzelim!Seni tes‘îd etmektir, evvel ahir, emelim!
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-AksırırDün gece üşümüşüm, ağrıyor biraz belim!
Gece vakti balkonda, rütubette oturmak
Biz ihtiyarlar için zararlıdır muhakkak!..
Öyle ise, haydi gel, içeriye girelim
Bu yaştan sonra hayat nedir: Azâb-ı elîm!
Ne kadar şeker, lokum alsa da boş mendilim5
Bayramlar kutlayacak yok eski “şevk-i dil”im!
Ağzım daima acı! Hazımdadır müşkilim
Yanımdan eksik olmaz müleyyinim müshilim!
Hanım! Bir lokum daha, tatlılaşsın şu dilim!
İfrattan kaçınsam da, denemez mu’tedilim!
Sabahları yediğim: Çorba yahut sütlü çay
Tereyağ, peynir, reçel. muğazzî, hazmı kolay
-Mâ ba‘dına bakınızİhtiyar Zevc "Mâ ba‘d"
Islatılmış peksimet: İki, üç küçük dilim
Daha neler yiyorum? Söylesene sevgilim!
Öğle akşam makarna piliç, bazen de balık!
Mevsimlik sebze, meyve, bir sürü kalabalık!
Et, yumurta dokunur, buna ben de kailim
Kızımın sayesinde isteğime nailim!
Tavşan eti yesem de, demem severek yerim,
Sütten çok sütlüleri, yoğurdu ben severim
Pilâvdan artık bıktım “lâpa” âlâ bir yemek!

5

. “Kâtip” şarkısına telmih.

18

Tane, pirinci güçtür birer birer çiğnemek,
Ezmek, bulamaç etmek bahusus takma dişle;
Hâlim neye varacak, anlamam, bu gidişle!
Tütünü de bıraktım, keseye, göğse zarar!
Kanımı zehirledi o son zamana kadar!
Kahvemden geçemedim zararlı olsa bile.
Ne müskir kullanırım, ne de şer’î bin hile!
Daha var mı bilemem yaşamak ihtimalim?
Hak uzak etsin derim, yaklaşmışsa zevalim!
Asabî bir sû-i hazm tecrübem var bilirim
Arada bir kabarır böyle “melun sinirim!”
Kahire, 31 Mayıs 1955
Eskiyen Koltuğum

(h.7+7)

Bu koltuğu, sormayın, kimdir, nedir eskiten?
"Kıçım eskitti" desem bu ayıptı eskiden.
Ey ayıp nedir bilen eski edep sahibi,
Bu nüktemi kabul et bir "realite" gibi
İki yıl, ale’d-devâm, üstünde şiir yazdım
Bundan kolayı yoktu, keramet satamazdım.
Cismen yorgun olsam da zihnen, fikren faaldim
Köşemde, koltuğumda "özel" ilhamlar aldım.
Her iki mecmuamı bastırmak zorlu oldu.
Tashihe muhtaç hata - sevaptan daha boldu
Bu müz‘ic meşguliyet beni çok yoruyordu.
Hataların tashihi şiir yazmaktan zordu!
Her formayı on kere ihtimamla okumak.
Tab‘ı için kifayet edebilmişti ancak
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Öyle olduğu hâlde gözden kaçmışları var
Bu varlığa üzüldüm, ediyorum i‘tizâr
Gözlerimin nurunu tükettim ben bu yüzden!
Tehlikesi, zahmeti gitmiyor gözümüzden!
Eşimin yardımıyla kurtuldum bir belâdan!
Şimdi kuvvet, afiyet bekliyorum Mevlâdan
Kahire, 19 Mayıs 1955
“Çocuk ve Yuva”
Dergisine İthafen
(h.7+7)
İnsanı mesut eden, yuvası, ailesi!
Çocuk gülü, bülbülü, en tatlı gâilesi!
Ana-baba yavrunun başında titrer, durur!
Evi, a‘zam bânîsi tehlikelerden korur!
"Ya hâfız" ser levhası ücretsiz sigortadır.
Bu sigortaya râgıb zenginden çok ortadır!
Eskiden sarımsağı, pabucu da mevcuttu?
Bu ilâhî teminler, tevekkülden mahduttu!
Evler değişse bile akıllar değişmedi!
Gaipten bir sır bize: Biraz sabredin, dedi!
Çocukları Severim
Çocukları severim, her biri bir masumdur;
Ana-baba nezdinde kıymetleri malûmdur!
İstidadına göre talim ve tehzîb gerek
Vatanın menfaati bu tehzipte müşterek
Bırak Allah'a
İsteyen Hakka tapsın, isteyen yoldan sapsın
Dünyanın sahibi var, bırak Allah'a yapsın!
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Babası ve Kızı
“Avdette”

(h.7+7)

Ben gideli kızımız, birden bire boy atmış!
Düz beyaz fistanını laciverde boyatmış!
Bu rengi çok severmiş, sevmekte de haklıymış!6
Kendisini yürüten sevgisi ve aklıymış.
Küçük yaşta bu akla bu görüşe şaşarım.
Onu mahzuz gördükçe ben de memnun yaşarım.
Çocuktur bir yuvanın saadeti, ziyneti.
Ana-baba hisseder bundaki mürûeti.
Hâricî vazifemden döneli üç gün oldu,
Sizi münşerih buldum, gönlüm sürurla doldu,
Zevce muhabbetini evlâdınki tekmiller
Çoğalsın bahçemizde bülbüller, pembe güller.
Gözlerinin semâî laciverdî renginde
Bir dilber kız görmedim kızımızın denginde!
Galat Severlere
Bu da bir kıyas (h.7+7)
Faydası olmayan şey bir nevi zarar demek!
Galatların teksiri yeri olmayan emek!
Her hâlde mevcuduyla iktifa etmek gerek!
Galleburla kalburu mukayese ederek!
Fasîhinden efdaldir deme “galat-ı meşhur”!
Ettik, ederiz diye olmasın kimse mağrur!
Bu bir zaman işidir, galat imâl edilmez!
Bu galatlar, taglîtler asla ihmal edilmez!
Kahire 1955
6

. Lacivert gözlerinin rengi.
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Hesabı mı? Hisabı mı?

(h.7+7)

Hesabını bilmeyen hesabı hisap okur!
Galat severler der ki ince eler, sık dokur!
Mugâlatacılıkta zarar var, fayda yoktur
İçimizde hezeyan meraklısı pek çoktur!
Tosun

(h.7+7)

Gençlik uyandı, dedik, uykudadır o hâlâ!
Uyuyor, uyanıyor gece gündüz ne âlâ?!
Uyanmak istemeyen bırakınız uyusun
Uyumaya muhtaçtır, büyümek için tosun!
Kahire 1955

Dil (ulema)larına ithafen
Bir Beyanat

(h.7+7)

"Bir beyanat!" sözünü bize tahtîm ettiniz!
Bu galatı tamimde, bilmem ne gözettiniz?
Ne yazık? Lisanımız saçamâtla doluyor!
Ey hakiki âlimler, söyleyin ne oluyor?
“Hayvanat”lar demesi bundan ehven bir saçma!
Hayvan atlar, atlarsa, sen yavrum, ürküp kaçma!
Bir zaman “zâbitân”lar diye ne buğzederdim!
Müstehziyâne: Anlar, elbette anlar derdim!
Müfredin cem‘u-l cemi her yerde hoş sayılmaz;
Aklı başında olan herzelere bayılmaz!
Evlat, talebe, âzâ müfret cemiler çoktur,
Bunların sayısını çoğaltmakta zevk yoktur!
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Siz, gençler! İsterseniz “beyanat”ı kullanın,
Gereği hikmeti ne başına “bir” koymanın?!
Bu bir “ric‘at” eseri, terakkî değil, hâşâ!
Radyolardan işit ki sıçrasın kanın başa!
Kahire 1955
Hisler ve Fikirler
Sulh Şartı

(h.7+7)

Sulhun başlıca şartı müsellah bulunmaktır,
Harbi tecvîz eyleyen ölüme müstahaktır!
Düşmana sulhu kabul ettirecek kuvvettir
Harp - şan ve zaferiyle - en vâsi‘ cinayettir
Tevekkül ve Sabır
Mütevekkil olmayan muztarip meyus yaşar
Ne sabırlılar var ki çok merhaleler aşar!
Koşanlardan fazladır koşmayanın sürati!
Tevekkülde, sabırda bulan çoktur rahatı!
Mürtecel Beyitler
Hocamın Ağzından
Biz, fetva veren, alan kavî Müslümanlarız
Şer'î olduktan sonra her hileden anlarız!
Hür ve Gılmân
Huriden çok gılmandır iş görecek cennette
Bence bunun farkı yok, iş hulûs-i niyyette! 7
7

. “Cennet içre hûr u gılmân isteyen
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Türkiye - Mısır

(h3.7+7)

Türk-Arap birbirine bağlı iki unsurdur,
Onları düşman saymak hatadır, bir kusurdur!
Müşterek dileğimiz bir dostluktan ibaret,
Her birimizde mevcut: Fedakârlık, cesaret!
Birlik daim oldukça kuvvet tezâuf eder
Araya kin girince kuvvet de elden gider,
Gitmese de azalır, birlikte haşmet vardır
Zararda menfaatte teşrîk-i himmet vardır!
Yaşasın Türk ve Mısır, iki cumhuriyete
Tuhfeler sunmak düşer iki kardeş millete!
Hisler Fikirler
Bu dünyada hud‘ayla zaferyâb olan çoktur?!
Lâkin hud‘a hud‘adır onda metanet yoktur!
Metin bir kuvvet varsa, ancak doğruluktadır
İşi şerefle görmek, bu en mühim noktadır!
Başarı temininde mesai şart-ı a‘zam!
Çalışmanın da şartı: İtidal ve intizam!
Cidale girmeksizin edilmez zafer ihrâz?
Muntazaman çalışmak yorulmak ister biraz!
Hisler ve Fikirler
Bozulmadan Düzelir

(h.7+7)

"Bozulmadan düzelmez!" demek fahiş hatadır
O düşünce, bu gidiş denemez "adeta"dır. 8
Mevlid-i pâk-i Resûlüllah’a gel” Süleyman Dede
8
. Normal
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Sanat icrası için vukuf, maharet ister
İkinci derecede sermaye, gayret ister
Paran, imanın yoksa hâlin, âtin haraptır!
Dünyada, ahirette çekeceğin azaptır!
Müstakbel bilinemez, düşmek kalkmak muhtemel,
Katiyet beyan etmez sağlanmayan bir emel!
Bir insan geleceği kolay tahmin edemez
"Hayr ile tefe’ülün" bir kâr temin edemez! 9
Kahire 1955
Azimkâr

(h.7+7)

Hak yolunda savaşan şüphesiz azimkârdır,
Harbe girmek, sağ çıkmak, bu da bir azim kârdır
Birçok harplere girdim, hepsinden de sağ çıktım,
Bu sonuncu harbimdir, vuruşmaktan çok bıktım!
Kahire 1955
Savunma İstekleri
Dünyada mücrim, masum herkes adalet ister,
Hakla ilgili olan her iş kiyaset ister!
"Korku bağları bekler!" diyen doğru söylemiş!
Hiç olmazsa bir korkunç zıl ve hayâlet ister!
Ceza amele göre, hafif, ya şedit olur:
Cinayeti men için azamî şiddet ister!
Hüküm adil ve şedîd olmazsa faydasızdır,
Bilhassa tenfîzinde sürat, mekânet ister!
Hayat daimî harptir; muhitin düşmanındır!
9

. Tef‘elü bi’l-hayr ve tenâlühü. [İyilik yapar ve karşılığını bulursun (nn)].
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Mağlup olmamak için kudret, cesaret ister!
Hakime yakışmayan: Hırsına mağlup olmak,
Bir davayı fasl için mantık ve hikmet ister!
Zulme tahvil etmemek gerektir adaleti:
Bir mazlum hakiminden hakka riayet ister!
Mutlak adalet yoktur, hata her an mümkündür,
Niyette tam bir hulûs, reyde isabet ister!
Bir işin encamını düşünmek vazifedir!
Bütün muamelâtta histen çok fikret ister
- Mâ ba‘dı alt sayfadaMâ ba‘d
Gayr-i müeyyed emri dinleyecek pek azdır,
Âsileri tehditle hak yola davet ister!
Gaddardan çok kurbanı acınmaya muhtaçtır,
Yaptığını unutan mücrim merhamet ister!
Mazlumlar bilistihkak sahabet bekliyorken
Cani, tertibatında muvaffakiyet ister!
Kahire 1955
Hîle-i Şer’iyye!
Kıta!
(h.7+7)
Çok musallî bir zatla bir gazinoya girdim.
Ben bir gazoz istedim, o şarap ısmarladı!
Cebinde bir kutudan tuz aldı ona kattı;
Meşhur eski şarabın sirke olmuştu adı!
Şeker katarsa “şıra”, tuz katarsa “saf sirke!”
Ne mel‘un hilekârlık? Allah’ım sen esirge!
Kahire 1955
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İsmet - Sevin 10
Geldi dünyaya Sevin
Açılsın bahtı evin,
Olsun mesrur mutmain;
Gördüm, diyemem çirkin

(h.7+7)
Güzel İsmet'im sevin!
Anan, baban, kardeşin
Mütevekkil ve nikbin,
Ben sevdim, siz de sevin

Doğum, ölüm hep haktan
Gaye nesli temindir
Tahmine aldanmaktan,
Önce yapacak çoktur

Doğmaktan, doğurmaktan
Hayat zan ve tahmindir,
Kadere bağlanmaktan
Ümidin sonu yoktur

İ.A.Serter
İki Beyt-i Mürtecel
(h.7+7)
Müyesser olmak için şahsın tedbiri gerek,
Tedbir kifayet etmez Rabbin takdiri gerek!
Talih, Hakkın yardımı demektir bir zayıfa
Çalışmak, şâkir olmak o da ayrı vazife!
Hasma Karşı

(h.8+7)

Malım, servetim yoktur, Hakka güvenim çoktur
Hakkın inayetiyle, hamd olsun, karnım toktur!
Bugün neysem, dün oydum; sanma sevince doydum.
Bir kız torunum oldu, adını “Sevin” koydum!
Sevinin yavrularım; “sevin, sev aziz karım”
İşim bitmiş gibidir, dilemem kalsın yarım!

10

. İsmet kızım, Sevin: Kızımın kızı! Doğduktan iki gün sonra hastaneyi
ziyaretimde ilk müşahede ve intibâım.
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Ecel gelir ölürüm, tecil götürmez ömrüm,
Dünyada gözüm yoktur, gözü açık bir körüm!
Söylenecek daha ne? Hatır sormak bahane!
Bilirim hayat güçtür, düşmem kolay emane!
Elin, dilin pak değil, isnatların hak değil:
Buna alçaklık derler, intikam almak değil!
Hisler ve Fikirler
Sevgi ve Ümit
(h.7+7)
Severim hakikati, aşıkım tabiata.
Zulümden gözüm yıldı, muhtacım adalete!
Hayalî olsun beni alemimde yaşatır;
Düşüp ölmemek için ümit ile kuşatır.
İnsan ve Hayvanlar Arasında bir Mukayese
Tavuk - Eşek ve Katır: (h.7+7)
Tavuk denilen mahluk nerede ne bulursa yer;
Eşek cüsseli hayvan, ot, saman, arpa ister!
Tavuğa kümes lâzım, eşeğe gübre, ahır,
Tavuğun kârı büyük, eşeğin bârı ağır!
Eşeğe haklı haksız sahibi dayak atar
Tavuk yumurtlamazsa pazara gider satar!
Eşek bin yük taşısa yiyeceği şey: Dayak!
Kolay değil çifteli katıra dayak atmak!
Yemeğe Dair
Tavşan etini yerim, demiyorum severek
Tavşan eti olsa da tavuk etinden gevrek!
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Bir yemeği severek iştihâ ile yerim
Süratle suhuletle onu hazmetmek gerek
Yaşamak için yenir, yemek için yaşanmaz,
Yemek için yaşayan yer, içer, lâkin kanmaz!
Âmir-i Sâkite

(h.7+7)

Sükutunuz bana da sükutu emrediyor!
Bir ses: Rica minnetin gereği yoktur, diyor!
Bu hataya düşüren beni safiyetimdi;
Muazzez vatanıma son hizmet gayretimdi!
Her hitap, müspet menfi, bir cevaba muhtaçtır.
Buyur nezaket değil, asrî bir ihtiyaçtır!
Bunu ancak medenî insanlar takdir eder,
Ne beklerdin zavallı “etiket”ten bîhaber!
Rica, minnet artırır muhatapta gururu,
Ne yapsın müsaade etmiyorsa şuûru!
Yalvardıkça insanın azalır itibarı,
Mağdurun gaddarına elimdir iftikarı!
Müdâhane bekleyen ciddiyetten hoşlanmaz
Ciddî amir bilakis iltifata aldanmaz!
Gereğince hareket en sağlam kaidedir!
Zarara uğramamak bir nevi faidedir!
Kuvvete bağlanıyor her bakımdan bu hayat
İhtiyaçta ne kuvvet, ne kıymet vardır, heyhât!
Kahire 1955
Bitmedi!
Dün beni ziyarete gelen bir Türk genci mütereddidane dedi:
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Bu kadar sade ve selis yazdığınız hâlde “mâ ba‘d”
tabirini kullanmanızın hikmetini sorabilir miyim?
-Bu terkibi beğendiğim için değil, daha iyisini
bulamadığım için kullanıyorum! Buna mukabil ne
diyebilirdim?
İtizârlar içinde “devamı var!” denemez mi? Sordu!
- “Devam” ile “mâ ba‘d”ın birbirinden farkı ne?
İkisi de Arapça! Nerede kaldı ki “mâ ba‘d” terkibi hem
kadim hem vecizdir? “Mâ vaz‘ lehine” masruftur! Genç
gittikten sonra düşündüm. Yeni ve münasip bir tabir aradım.
Fransızlar à suivre yazarlar. Önüne ve sonuna mukabil,
sayfanın alt kısmına “bitmedi” ve müteakip sayfanın başına
da “daha” ve sonuna da - icabında- son - yazmaya karar
verdim. Fî mâ ba‘d “mâ ba‘d”ı kullanmayacağım.
İkinci
demiştim:

mecmuamın

(47.)

sayfasının

başında

"Yeniliğe herkesten daha çok taraftarım,
Konservatör olmakta, sanmayın vardır kârım!
Hiç kıymeti olmayan yeniye rağbet etmem,
Kıymetli bir eskiyi mahva da gayret etmem!"
İ.A.Serter
Kahire, 24 Aralık, 1955
Sayın Menderes'e
Manzum “Arîza”m

(h.7+7)

Bir zaman memlekette kahır, zulüm pek çoktu!
İnsaflı, merhametli büyüklerimiz yoktu!
Sesimi işittirmek asla mümkün olmadı!
Tam kırk sene bekledim, hâlen çilem dolmadı
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Müracaatlarımız dikkate alınmazdı! 11
Eserimi okuyan biri bir mektup yazdı:
"Dedi: “Adnan Menderes” hür ve asil kişidir,
Ona yaz, bak sesini nasıl çabuk işitir!"
Düşen için istimdâd hem hak, hem ihtiyaçtır
Kalkınmak için insan bir yardıma muhtaçtır:
Size yazdım, yalvardım; iki ay oldu şimdi;
"O benden yardımını esirgemez" dedimdi!
Bir netice almadım; işiniz çok, bilirim!
Beni sıkıştırıyor hiç durmadan sinirim!
Bekledim, bekliyorum, iki ay değildir az!
Müsta‘cil durumdayım, "Yolcuyum durmak olmaz!"
Hak muzaffer eylesin cidalinizde sizi!
Unutmak reva değil bu “Harp esiri”nizi
En son bir hizmet etmek istedim vatanıma!
Vatansızdır dediler, bu dokundu kanıma!
- Bitmedi Daha ......... “Menderes'e”:
Ne yapmışsam sırrı var! Bunu benden soran yok!
Çiğnenmiş bir hak için kendisini yoran yok!
11

. Sayın Menderes ümit ve intizarıma rağmen mensur ve manzum
müracaatlarıma cevap vermedi. Meşguliyetinden vakit bulursa 32. sayfada
“Âmir-i sâkite” başlıklı şiirimi okusun. Maarif vekili Celal Yardımcı
resmî müracaatıma resmen cevap verdi. Menfi de olsa yine şükre değer.
Usule olsun bu riayeti kendisinin herhalde medeni bir insan olduğunu
gösterir. Sayın Menderes iki satırlık bir cevap vermeyi katibine
emredemez miydi?
Seni nadir bir reis sandımdı vekalette
Olağanüstü bir hal, hayretteyim hayrette İ.A. Serter
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Merhamet kapınıza düştüm, emekliyorum;
Yüksek “demokrasi”den adalet bekliyorum!
İ.A.Serter

Kahire, 3 Temmuz, 1955

Hak Yolunda

(h.7+7)

"Eski dost düşman olmaz!" derler, doğru mu? Bilmem,
Bütün tanıdıklarım oldu hasbi düşmanım!
Gördüğüm düşmanlığı tasvirden aciz hâmem
Tek dostum da yok muydu, neredesin çık a canım?!
“Dreyfus”12 için “Zola”13 başına dert almıştı;
Fransa'ya yazdığı açık mektup malumdur!
12

. [Alfred Dreyfus (1859 - 1935), Yahudi asıllı Fransız subayıdır. 1894'de
orduya ihanet ettiği ileri sürülüp mahkûm edildi. Suçlanışı Avrupa
tarihinde Dreyfus olayı olarak bilinmektedir. Mulhouse'da doğan Dreyfus,
Yahudi bir aile olan Raphael ve Jeannette Dreyfus çiftinin yedi
çocuğundan biriydi. Ailesiyle birlikte Alsace'a taşındı. 1880 yılında
Dreyfus, elit bir asteğmen olarak Paris'teki Ecole Polytechnique
Üniversitesi'nden mezun oldu. 18 Nisan 1891 tarihinde Lucie Hadamard
ile evlendi ve Pierre ve Jeanne adlarında iki çocuğu oldu. Albay Sandherr
tarafından ordu personelleri arasında Almanlar için casusluk yapan biri
olduğu düşünülen Dreyfus'un tutuklanmasına karar verildi. Fransız
Guyanası'nda hapsedilen Dreyfus'un suçsuz olduğu anlaşılınca
Cumhurbaşkanı Émile Loubet, özür dileyip onu serbest bıraktı ve hapisten
çıktı. Bk. David Cooney, “ Political Anti-Semetism, Alfred Dreyfus and
Public Discourse”, The Atlas: UBC Undergraduate Journal of World
History, 2005, s.3-4.; “Thomas Woodrow Wilson”, Gelişim Hachette
Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, C.10, y.y., Interpres Basın ve
Yayıncılık A.Ş., 1994, s. 367-368 (nn) ].
13
. [Emile Zola (1840-1902): Taine’den, Claude Bernard’dan ve fizyoloji
kitaplarından esinlenerek bilimin yöntemlerini edebiyata uygulayan,
“gözlem yazara yetmez, ona deneyi de eklemek gerekir” diyen, bundan
ötürü insanoğlundaki içgüdüsel yanı ve günlük belirimleri canlandırmaya
önem veren ünlü Fransız yazardır. Bk. “Zola”, Gelişim Hachette Alfabetik
Genel Kültür Ansiklopedisi,C.12, y.y., Interpres Basın ve Yayıncılık A.Ş.,
1993, s. 4594-4596 (nn)].
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Tuğyanında sanmayın, tek başına kalmıştı!
Bütün dostlar bağrıştı: ""Dreyfus, o, masumdur!"
Dreyfus Yahudi'ydi, Zola bir Hıristiyan!
Ortada tanınacak sadece bir hak vardı!
Ben bir Türküm, demeyin bana nasibine yan!
İltica ettiklerim sanki birer duvardı!
Zulüm görmüş insanım; ne mücrimim, ne mahkum!
Hakkımı müdafaa elbet vazifem idi!
Af diledim, dilemez zaliminden bir mazlum
Ben kâmil bir müminim, değilim bir mühtedi!
- Bitmedi Hak Yolunda
Daha ..... “Bitmedi”
Hak, hakikat sözünü söyleriz herkesten çok!
Çiğneriz hürriyeti, hakkı biz ağzımızda!
Ortaya atılacak bir kahramanımız yok,
Teşebbüs azmi mevcut olsa da bazımızda!
İntikam almak mıdır sizin benden kastınız?
Ne kadar küsmüş olsam ben kötülük dilemem!
Şimdiye kadar bir çok masum insan astınız
Beni de mahvetmekte fayda neydi bilemem?!
-SonHasıma

(h.7+7)

Dost olmak istemezsen düşmanlık etme, yeter!
Bu ana kadar senden gördüğüm sitem çoktur!
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Dostluğun düşmanlıktan olmasın yüz bin beter!
Husumetinden gerçi aşırı pervam yoktur!
Yeniden savaşacak ne fikrim, ne hâlim var,
Kimseye külfet tahmil etmemeye söz verdim!
İhtiyar oldum, her an ölmek ihtimalim var;
Ulüvv-i cenâbına şahit olmak isterdim!
Kahire 1955
İrticali Mısralar ila ahirihi!
* İnsan, fazâilini niçin açıklamasın?
Senin ona kötüsün diyebilmen için mi?
* Kendini metheyleyen meddaha muhtaç olmaz
* Sesini çıkarıver, ne kargasın bileyim!
* Kendinde olmayanı kendine atfeyleme!
* Yalancı isnatlardan bir menfaat bekleme!
* Aynaya karşı duran güzelliğini görür
Lâkin aynı zamanda, çirkinliklerini de!
* Söz ancak mantığıyla, değeriyle ölçülür.
* Kendini tasvir eden bir “musavvir” demektir!
* Kendi resmini yapan ressam ayıplanamaz!
* Yaptığı resim ona benzesin, benzemesin!
* Bana sen hep kendinden bahsetmişsin, dediniz;
Sözlerimin içinde siz de varsınız, dedim!
* Benden bahsetmemeye kimseye söz vermedim!
* Siz şahadet etmeyin sözlerim şahidimdir!
* Aksini dava ile çok bir şey kazanmazsın!
* Gerçi her lâfa kıymet vermek caiz değildir.
* Sözüm doğru değilse sizinki doğru mudur?
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İrticâlî
Mısralar ve beyitler ila ahirihi!
* Hak; suhûlet, süratle varılmayan hedeftir;
Hak yolunda cefaya katlanmak bir şereftir!
* Ben iyiyim diyene fena diyen çok olur;
Ben fenayım diyene kimse iyisin demez!
Ölümle insan halkın tasarrufundan çıkar;
Ölümü işitince haini korku alır!
Zem, iftira tükenmez karanlıklar içinde!
Gammaza bir cesedi ancak dişlemek kalır!
Tevazu
Tevazu bir meziyet sayılsa da adamda
Mütevazı olanlar ziyadedir âlemde!
Siz küçüldükçe büyür faziletin düşmanı,
Beni de beğenmesin, istemiyorsa canı!
Nefsime atfettiğim mezâyâ bende var mı?
Hakikati belirtmek fazilet midir ar mı?
Bilmediğin şey için bilirim deme sakın,
Seni bilen demesin: Şu yalancıya bakın?
Tevazu gösterilmez her önüne gelene,
Tevazu gösteriniz kadrinizi bilene!
Kendini Bil
Yunanlı bir filozof, “Kendini bil!” demişti;
Bu bil ki, filhakika çok gerekli bir işti!
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Anladım, biliyorum hatamı, sevabımı;
Vermeye gerçi mecbur değilim hesabımı!
Bu hesabı, bîlüzum, verdim, bu bir hataydı!
Bunu ben sevap saydım, sözüm ağzımdan kaydı?
Aldanmayanı göster bana sen hesabında,
İnsan zayıf bir mevcut, bilhassa şebâbında
İrticâlî beyitler ila ahirihi!
* Aczini, noksanını idrak ettiği kadar
İrfanını da bilmek bir şereftir âdeme!
İrfana sahip olan istihkakını arar
Hedefe vusul için iyi bir mukaddime!
* Ne kadar yumuşasam sertliğim üzerimde,
Bir dosta mı rastlarım, âlemi gezerim de!
Hayâlen bile olsa bu yine bir gezintidir;
Hayat, sonuna kadar üzüntü, ezintidir!
Kendini metheylemek yakışmazmış kişiye,
Susayım mı isterdin, sen zem edesin diye?
Aruz ve Hece

(h.7+7)

Aruz metin, ahengdâr bir vezin olsa bile
Türkçe’nin her sîgası çekilmez aruz ile!
Mesela “gidiyorum” demeye imkân yoktur!
Zihafı, imalesi zarureti pek çoktur!
Hece vezninde vüs’at görülür her cihetçe
Nazarımda hecenin eksiği yok kıymetçe!
Hecenin aruz ile mezci maharet ister.
Elinden geliyorsa o mahareti göster!
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Kafiyeler çoğalır, latif şekiller alır,
Yanında aruz vezni belki de yaya kalır!
Türkçe için yapılmış vezin denemez ona
Ciddi mukayeseyi bırakıyorum sona!
“Şiirlerim” içinde her iki vezin vardır.
İstediğini tercih etmeye izin vardır!
Fert ve Dert
Bir cemiyet uğraşmaz âciz düşmüş fert ile
Bu, onun, hiç şüphesiz za’fına alamettir!
Tek başıma kalmayı istiyordum dert ile!
Azap içinde ölmek en kötü akıbettir!
Istırapsız bir ölüm bir nevi afiyettir!
Fuzulî Hâkim

(h.7+7)

Hakkı, salahiyeti var mı bunu aramaz
Hayra ulaştıracak hiçbir işe yaramaz!
Avâmfîrîb bir hâkim sıfatını takınır,
Dileyen var mı diye arada bir bakınır!
İdamınıza kadar şedit cezalar verir
Bu hüküm karşısında demir vicdanlar erir!
Halkı aleyhinize kışkırtmaktır emeli,
Yakanızdan ayrılmaz hainin kirli eli!
Bu sefil kim? Sormayın bana onun adını.
Ona benzer sefil çok sorunuz maksadını!
Kanun suçlu görmezse “millî vicdan” var, dedin,
Sen o millî vicdanın, ayol, sözcüsü müsün?
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Kanun teklif hakkını haiz vekiller nerde?
Seni kim tevkil etti, halkın gözcüsü müsün?
Bir “Beyt-i Mürtecel”
Hayat kumar demektir, kaybeden doğrulardır
Kazananlar, ekseri, talihli “uğru” lardır 14
Çeşitli Ölüm

(h.7+7)

Ölümün korkunçluğu çekilen azaptadır,
Hastaya çektirdiği derin ıstıraptadır!
Bi’l-farz bir “kanser”linin çektiği elem nedir?
Acıları hisseden fert değil, bir hanedir!
Ölmeden cehennemî azap görmek müthiştir:
Bu da Allah’ımızın sağladığı bir iştir!
Bu cezayı dilemem hatta bir düşman için!
İnsanlar çırpınırlar nihayet bir can için
Cana kıymet veren şey, iyiliğidir, muhabbetidir
Az çok zevki de olsa yaşamak bir mihnettir!
“Dünyada rahat yoktur!” demiş peygamberimiz!
Rahat olsun olmasın dünya bizim yerimiz!
Çektiren, çektirmeyen şedit, sakin ölüm var!
Bazen firaklı olur, uzun sürer ihtizâr!
“Verem”in sirayeti, çok hazin şekilleri
Evlere matem saçar “kalûbelâ”dan beri!
Kazâî ölümlerin çeşitleri kesîrdir
Her insan tabiatın elinde bir esirdir!

14

. “Hayırsızlar” demektir.
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Yılbaşı, Serter:

(h.7+7)

İhsan Adli yaşıyor ölse de ölmez “Serter”
15

Zulmün menfur izini görmemek için örter!
Gördüğü kahır çoktur: Demeyin: Olsun beter!
Zulmette siner, susar, şafak sökünce öter:
Baykuşlar gibi değil, cesur bir kartal gibi!
Milletinden mürüvvet, haktan rahmet diliyor,
Gadre, bîdâde karşı her dem kılıç biliyor!
Gelebilecek yardım Allah’tandır, biliyor!
Arada gözlerinin yaşlarını siliyor16
Ağlasa da haklıdır bu yazını sahibi!
Vatandaşlardan insaf, haktan imdat diledim
Yardımın tesirlisi haktan gelendir dedim!
İnsandan ve Allah’tan çok bir şey beklemedim
Ne evim kaldı benim, ne mevkiim, mesnedim!
Dilerim kimseye Hak, aratmasın gaibi
Kahire 1955
Hisler, Fikirler

(h.7+7)

Tecrübeyle insanın aklı başına gelir;
O zamana kadar da yetmiş yaşına gelir!
Harekâtın gençlikte nizamına girmeli;
Garez ne? Uğraşmaktan, koşmaktan deli, deli!
15.

1884 yılbaşı.
. 2. mecmuamda okuyunuz. Sayfa 67.

16
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Yetmiş yaşıma geldim diye teessüf etme,
Aklım başıma geldi diyerek müftehir ol!
Vazifemiz gençleri dalaletten korumak
Yaşlılar için yoktur bundan daha mühim yol!
Bir âcizi hakkından mahrum etmek günahtır,
Bir zalimi sarsacak yürekten kopan âhtır!
Allah mazlum kulunun her sırrına agâhtır,
Çekilen kahrın sonu, ekseri, inşirahtır!
Bir işçiye hakkını, bahşişiyle ödemek,
İnsanı mahzûz eden bir hareket demektir!
Fazlası bahşiş değil, hazzının pahasıdır:
Kesen için ayrıca bir bereket demektir
Hisler ve Fikirler
Hükümet Kuvveti
Her gün insan gezemez, revolverli, kamalı,
Herkes vaziyetini iyice kavramalı!
Dünyada hakkı temin etmeye kuvvet ister!
Onu da kullanmaya kâfi maharet ister!
Kadın ve Süs
Kadının süslenmesi, hiç şüphe yok, haklıdır.
Süse onu sevk eden tabiatı, aklıdır!
Plajlardaki durum şehvanî bir meyildir,
Bunu mene çalışmak kâr-ı âkil değildir!
Madem ki istiyorlar, bırakınız yapsınlar
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“Mars”a değil, “Venüs”e değil “cubido”17na tapsınlar!
Zevki kabul ederim, tanzim etmek şartıyla,18
Onu kabul edemem, her çeşit ifratıyla
Tabiatın emrine aykırı gitmek abes,
Genç, ihtiyar, dünyada hepsi de bir bu’l-heves
Kahire 1955
İhtilâc-i Asabî

(h.7+7)

Alacaklı ben iken öderim her yıl haraç!
Beni düşünmen için sence nedir ihtiyaç?
Kaç kuruşun var dedin? Sen bilme sayısı kaç?
Mütevassit hâldeyim, ne zenginim, ne muhtaç!
Allah’ım bırakmasın dünyada kimseyi aç!
Kolay değil fakr ile şu zamanda imtizaç
Senden bir şey beklemem, ne yiyecek, ne ilaç!
Bu seninki bir illet, asabî bir ihtilâc!
Hisler, Fikirler
* Kötülükte kıdem var, iyide: Ebediyet!
Mühlete tâbi değil insanda hüsnüniyet!
* Gençlerde hırs ve heves muvakkat bir cinnettir,
İhtiyarlarda ise: Geçmeyen bir illettir!
* Varına mağrur olma bir anda yok olursun
İkbalimden eminim der isen çok olursun!
17

. [Aşk tanrısı Eros'un bir diğer adı(nn)].
. Şiirlerimin birinde demiştim: “Hayat zevki çoğaltmak, acıyı
azaltmaktır!”
18
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* İnsan yokluk içinde varlık Allah’a mahsus
Vermek almak kudreti o şehinşâha mahsus
Sefahat Arkadaşı
Harîs adam paradan başka bir şey aramaz,
Şuursuz, mefkûresiz hedefine varamaz!
İnsan zenginliğini hayra tahsis etmeli
Şer yolunda kaybeden aramasın teselli!
Nedamet bir cezadır doğru yoldan sapana,
Dört yanına iyi bak, düşmeyesin kapana!
Huzur, refah, saadet hepsi kanaattedir,
Hakka hürmet edenin vicdanı rahattadır!
Dedim: Milyoner olsan yiyeceğin bir lokma!
Haramda kılçık vardır, hiç boğazına sokma!
Dedi: Çok yedim, içtim: Doymadım kana kana!
Şehvanî arzuları bırakalım bir yana
Gençlik hırsı insanı felâkete sürükler
Dost sandığın hainler ateşini körükler!
Sordum: Yapışan kimdi şu kirlenmiş yakana?
Sefahat arkadaşım! Yapışık, dedi bana!
Dedim: En son bir sözüm var, söyleyeyim sana:
Ne mutlu bu dünyada sefâhate doyana!
Kâmil insan olmaya daha bilmem ne ister:
Bin tecrübeden sonra “azm-i pîrâne” ister!
“Sayha-i matem” – Bir İzah
1914 senesi Temmuz nihayetinde başlayan büyük
harpten evvel mülteci sıfatıyla ”Paris”te bulunuyordum.
Harbin ilânı üzerine melceimi Mısır’a tahvilden sonra harp
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dolayısıyla gayet elim bir duruma düştüm. Az çok yardımlarına mazhar olduğum merhum Sultan Hüseyin Kâmil’in19
vefatı vesilesiyle “Sayha-i matem” unvanlı hissî küçük bir
eser neşrettim. Fransızlar “çabuk ve vaktinde veren iki vermiş sayılır” derler. Hayatımı refika ve çocuklarımın hayat ve
maişetlerini idame ve te’min değil, muvakkaten kurtaran bu
yardımın manevi kıymetini artıran feci durumu o esercikte
samimi ve müessir bir lisanla teşrîh etmiştim. Paris’te küçük
fakat tesiri ve şümulü çok büyük Fransızca neşriyatımdan
sonra Mısır’da bu “yayın”ım bir yaylım ateş demek idi!
İttihatçılar bundan yararlandılar ve beni madden ve manen
öldürmek için bütün melânet vasıtalarını kullandılar! Milletimin bugünkü manidar sükutu hâlen bitmeyen müthiş bir
propagandanın uzun müddet devam edemeyecek olan
meşum tesirâtından münbeistir. Bilhassa “Sayha-i matem”imi okuyan hisli ve anlayışlı bir adamın müteessir olmamasına imkân yoktur. Kullandığım şiddetli lisan, teessürümün
şiddetinden ileri geldiğini anlamamak için, insan çok garazkâr ve sefil olmak icap eder, hiçbir vatandaşın anavatana
düşmanlığı olamaz. Esbâbını aramak lâzımdır, nitekim bir
ananın evladına sitemi ve bedduası da bu kabildendir.
İ.A.Serter
19

. [Hüseyin Kamil Paşa İngilizler' in atadığı Mısır sultanı (1853 -1917).
Hıdiv İsmail Paşa'nın ikinci oğlu. 1909'da Yasama meclisi başkanı oldu.
Kasım 1914'te Osmanlılarla savaşa giren ingilizler, Türkler'den yana olan
Hıdiv Abbas Hilmi Paşa'yı uzaklaştırıp, onu sultan ilan ettiler. Sultan
olunca Mısır halkına yayımladığı beyannamede, Mısır ve Sudan meliki
olduğunu, eski hıdivin vatana ihanet ettiği için makamından indirildiğini,
ingilizlerin Mısır'a bağımsızlık vereceğini duyurdu. Osmanlı yönetimi
çıkardığı fetvalarla, her Müslümanın onunla savaşması gerektiğini,
müslümanların halifesine itaatsizlik ettiği için öldülmesinin vacip
olduğunu ileri sürdü. Ayrıca bir bildiri yayımlayarak ingiltere için
çalıştığından bütün rütbe ve nişanlarının geri alındığını, harp divanında
yargılanacağını açıkladı. Hüseyin Kâmil Paşa, üç yıl süren yönetimi
sırasında, ingiliz ordusunun Mısır'ı bir ikmal merkezi gibi kullanmasına,
Mısır ordusunun ingilizlerin geri hizmetlerinde çalıştırılmasına imkan
verdi. Bk. Zekeriya Kurşun, “Hüseyin Kâmil”, DİA, C.18, TDV Yay.,
s.553-554. (nn)].
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(2). Sayha-i Matem “Manzum”
“Sayha-i matem” imi yazdımdı ağlayarak,
Acıklı hayatımı mevzua bağlayarak!
Beklerken hizmetimin iğrenç mükâfatını
Sırtıma yüklettiler dünyanın afatını!
Gördüğüm iyiliği unutmam hiçbir zaman;
Yapan bir fakir olsun, isterse olsun sultan!
Bir fiilin mahiyeti, bunda şahsın niyeti
Aranacak işte bu, başka yoktur kıymeti!
Fransa – Mısır
Marsilya’da, Paris’te acı bir ömür sürdüm;
Ölüm denilince ben “Hadi”mi düşünürdüm 20
Paris’ten Mısır’a düştüm harp dolayısıyla;
Bu hicrete “Büyük harp” olmuştu bir vesile!
Hayatıma itiraz eden düşmanlar çoktur
Benim için kendini öne atacak yoktur!
Kanun ve İstibdat
Kanunen yapılana etmem asla itiraz;
Şeriatın kestiği parmak, derler acımaz!
- Bitmedi Sayha-i Matem “Daha”
Kimse: Kanun, adalet temin eder, diyemez:
Keyfî muamelâta her insan baş eğemez!

20

. Hâdi, feci ölümüne sebep oldukları oğlumun ismidir.
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Şerlerin ehvenini aramaya mecburuz,
Bunu böyle yapmakta, hiç şüphesiz, mazuruz!
Bundan âlâ iş yapmak elimizde değildir,
Bir şikayetin varsa onu halika bildir!
Kasten ya da hatâen noksan yapılan çoktur,
Mahzuru görülmemiş, âlemde, kanun yoktur!
İnsanlar naildirler denemez haklarına.
Dünyada kim ne verir devrin ahmaklarına!
Acze düşen adamın kimse bakmaz hakkına,
Her millet nail olur, ancak istihkakına!
Kavî keyfince yürür, herkes tâbi keyfine,
Bu kadarı olmazsa, saltanatın keyfi ne?!
Ne romandır, ne hayâl?! Büyük felâketlerim!
Acı hakikatleri millet bilsin isterim
- Bitmedi Sayha-i Matem “Daha……..”
Vatandan atılırken bir kız bir oğlum vardı!
O güzel yavrucaklar derdimizi savardı!
Cebimiz hafif idi, haktan ümitvâr idik!
Kavgadan çok sükuna sa’ye taraftar idik!
Ben ve eşim iş bulmak, geçinmek gayretiyle
Her tarafa koşarken… öldürmek niyetiyle
Arkamızdan gelenler azalmadı, çoğaldı!
Beni ve refikamı ciddî düşünce aldı!
Marsilya’da beş katlı asansörsüz bir otel,
Maksat gösteriş değil, yaşayabilmek emel!
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O otelde, otelin tam beşinci katında
Bu pek elim ve ciddî iğtirâb hayâtında
Dördümüz için çıplak bir odacık bulmuştuk!
Zayıf fareler gibi kapana tutulmuştuk!
O çok meşum odada çocuğum hastalandı:
Oğlum “Hadi”m, meleğim gareze, kine yandı!
Nagehânî ziya’ı bizi dâğ-ı dâr etti;
Ateşim; şevkim söndü, ümidim azmim bitti!
Sayha-i Matem “Daha….”
Ben ağladım, annesi, hemşiresi ağladı;
Yüreğim katillere ebedi kin bağladı!
Buna sırf ben ağlamam, hisseden herkes ağlar
Bu feci akıbete sebep olan gaddarlar
Ne evvel, ne de sonra bize acımadılar!
Susmuş, susturulmuştu mahkemeler, kadılar!
Nüfus kâğıtlarımız, her şeyimiz tamamdı!
Aradığım şey benim, bir noksanı itmamdı!
Konsolosa anlattım oğlumun vefatını!
Polis hüviyetimin arıyor ispatını!
Tercüme edin, dedim, şu Türkçe vesikamı!
Otelde ölü ile bıraktım refikamı!
Konsolos: Hain herif! Beni bilmez değildi
İsmimi duyar duymaz her hikâyemi bildi!
Aldığı emre göre maksadı hakaretti,
Mükâfat almak için o denâeti de etti
Müstehziyâne dedi: Bilmiyorum kimsiniz?!
Belki bir sabıkalı, belki bir mücrimsiniz!
- Bitmedi -
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Sayha-i Matem “Daha…”
Beraat mazbatası, dedim, aramıyorum!
Şerefli bir memurdum; kurbanınızdır yavrum!
En son: “Bir şey yapamam” dedi; hiç utanmadı
Yaptığı habâsetin “siyaset” imiş adı!
Traducteur Juré nezdinde:
Bottin baktım, Türkçe mütercim bulmak için!
Yollarda ağlıyordum, durmadan için! için!
“Her dilden tercümeler!” diye bir “büro” buldum
İçine müteessir, mütereddit sokuldum!
Orada bir “mösyö”ye anlattım hikâyemi,
“Büro”nun müdürüymüş, anlamıştı gayemi!
“Türkçe’den hiç tercüme yapmadık biz demişti;
Bu, onlarca, filvaki, çok yabancı bir işti
- Allah’ım! Sen nerdesin sana ben iman ettim
Dedim ve ondan sonra varlığa isyan ettim!
Bir Türk konsolosun yaptığı menfi işe,
Teessüflere şayan bu alçak gösterişe
Sayha-i Matem “Daha……..”
Fransız hayret etti, acıdı gözyaşıma;
Nasıl izah edeyim her geleni başıma!
“Bu acıklı “olay”da babanın nedir nef‘i?
Maksat resmi müşkülün seri surette def‘i!
Siz söyleyin yazayım” dedi ve derhâl yazdı!
Bunu bir Türk yapmadı, diyemem: Yapamazdı!
Ne çok teşekkür ettim, bilemezsiniz, ona
En müessir sözümü bırakıyorum sana!
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“Sen Pierre”e Doğru:
Pompe funèbre denilen, tedfine mahsus evler
En firaklı demimde bana olmuştu rehber!
Siyahlar giymiş biri sordu: Teşyîci yok mu?
Tanıdığım yok, dedim, bunun lüzumu çok mu?!
Dün bir Allah’ım vardı, bugün o da yok oldu!
Gördüğüm cefa, kahır, az değildi, çok oldu!
Beni götür oğlumun çukurunun başına;
İhtiyacım mı kaldı kurununa taşına!
(Bitmedi!)
Sayha-i Matem “Daha….”
“Hadi”m, meleğim, benden seni bilsem kim aldı?
Bende ancak namını yaşatmak azmi kaldı
Seni bizden ebedî ayıran o “kahir el”
Bırakmak için yapmış bizi hâsir, bî emel?!
Tutunacak Allah’tan daha kavî kim vardır?
Adil ve gayr-i âdil mutlak bir hâkim vardır!
Kimse şerik olamaz o ilâhî kudrete
Sen gel, mümkünse sığdır bunu akla, hikmete!
Allah’ın yaptığında muhakkak kemâl vardır
Bizim yaptığımızda daima melâl vardır!
Yaparız, beğenmeyiz, yine tekrar yaparız!
Nihayet acze düşer, kapımızı kaparız!
Arkamızdan gelenler, bir an durup giderler!
Allah’ın yaptığını yapmak muhaldir derler!
Akıl bahşeden hakka bin sena etmeliyiz
Bunu böyle yapmazsak, ya abdal ya deliyiz!
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Akıl, tecrübe bizi tenvir etmeye yeter;
Doğrudan sapmayalım, olmayalım bin beter!
-BitmediSayha-i Matem “Daha…”
Allah kimdir ve nedir?
Onu ne ben bilirim, ne de başkası bilir!
Huzurunda haşmetli hükümdarlar eğilir!
Ondan korkar görünür, pek çok korksa bile,
Halkı korkutmak için kullandığı bir hile!
Hikmetine ne senin, ne benim aklım ermez!
Allah isterse verir, istemezse hiç vermez!
O kuvveti tahayyül aczi izhar içindir,
Yapılan mezâlimi ret ve inkâr içindir!
Allah yoktur demenin zararı çok, nef‘i yok!
Ona muhtaç tanınmış bu cihanda aç ve tok!
Allah’tan ne beklersin, o sana akıl vermiş;
Makul adımlar atan, derler, murada ermiş!
Hak yapmış yaptığını, dünyayı yaratırken
Çamurdan mahluklara kendini aratırken!
Kanununu vazetmiş ona sen imtisâl et
Bak, eğer dinliyorsa, en son var arzuhal et!
Bir şeyin alınırsa, sakın hak aldı deme,
Hak almaz, ancak verir, isterse bir âdeme!
-BitmediSayha-i Matem “Daha…”
Hak verdiğini almaz, alan yabancı amil!
Başka türlü düşünmez bunu “insân-ı kâmil”!
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Madem hakkı bulmuşuz, aramak nafiledir
Ben Mevlâmı öğrendim, öğüdüm cahiledir!
Bütün ümitlerini sen Allah’a bağlarsan,
Bir gün gelir Rabbine edersin sen de isyan!
Haktan çok şey isteme bırak o kendi versin
Mevlâ siyasetine biraz da aklın ersin!
Allah, o sende, bende, her zerrede mevcuttur
Düşüneceğimiz şey fenalığa huduttur!
Sevgili “Hadi”min vefatından sonra
Fransa’da Hayatım
“Sen Piyer”e “Hadi”mi tevdi ettikten sonra
Kalanları da feda edemezdim bu uğra!
Aç kalmak tehlikesi kendini göstermişti!
Bulamadığım varsa yaşamak için işti!
“Türk İktisat Evi”mi zalimler yıkmışlardı,
Maişet darlığımız son dereceye vardı
-

Bitmedi –
Sayha-i Matem “Daha…”

Ne yapayım düşündüm, zihnimi yaraladım,
Sulhperverâne, müfîd bir çare bulamadım!
Bulsam da faydasızdı, Talat, Cemal ordaydı,
Onlarla mücadelem bu meşum uğurdaydı
Anladıkları dille, dedim, bir şey yazarım!
Onların da az ve çok rahatını bozarım21
21

. O sırada “Cemal Paşa” istikrâz edecekleri milyonlar için Fransa’da
bulunuyordu.
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Düşündüm risaleme nasıl bir nam vereyim?
İstedim ilk hamlede hedefime ereyim!
Bizi öldürüyorlar sırayla bu kanlı eller!
Milletim acımazsa acımaz dedim eller!
“La Turquie meurtrière”
- Öldürücü Türkiye Kıymetli varlığımı alçaklar etti heder,
Bir baba, katiline katil demez de ne der?
Eden olmazsa takdir, hainâne bir tefsir
Maksadı, mahiyeti eder elbette tağyir!
“Mortrier” tabiri bu nazardan doğmuştur,
Tefsirler güftügûlar hakikati boğmuştur!
-BitmediSayha-i Matem “Daha…”
Sözümden çok tefsiri beni bin derde soktu!
Anlamayan insanlar anlayanlardan çoktu!
Öldürücü tabiri “katil” demek değildir!
“Esasen” tabirinden daha çok mutedildir!
Maalesef önderler içinde o da vardı!
Bilfarz “Enver”22, “Canbulat”23 mazhar-ı itibârdı!
22

.[Enver Paşa (1881-1922): İttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinden ve
Osmanlı Harbiye nazırlarındandır. Bk. M. Şükrü Hanioğlu, “Enver Paşa”,
DİA, C.11, İstanbul, TDV Yay., 2005, s.261-264 (nn)].
23
. [İsmail Hakkı Canbulat (1880-1926), Türk siyasetçi. Büyük Çerkes
sürgününde Anadolu'ya göçetmiş bir Adıge Hatko ailesindendir. Harp
Okulu'nu bitirdikten sonra, Manastır ve Selanik'te görev yaptı.
Meşrutiyetin ilanını sağlamak için Makedonya'da yapılan çalışmalarda
büyük rol oynadı. Meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul'a gelerek Harp
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Muteber olmak için bizde aranan buydu!
Bin söyledim, ben yazdım, figanımı kim duydu?!
Paris’e Gitmezden
Türkiye’de evimi yıkıp bizi tağrîbden,
Marsilya’da “İktisat Evi”mi de tahribden
Sonra düşman çok azmış, çukurumu kazmıştı!
Bu kahrı çekecektim bunu kader yazmıştı!
Marsilya’da arkamdan gezen katiller gördüm,
Tanımazdım, çok “toy”dum, en doğrusu, bir kördüm,
Türk-Ermeni katiller: Cesaretsiz alçaklar!
Bizi imha ederek mükâfat alacaklar!
Ben kirliyim, o itler demek benden de tâhir!
Elde vesikalar var, yaptıklarına dair!
-BitmediSayha-i Matem “Daha…”
Okulu'nda tarih öğretmenliği yaptı. 1909 yılında askerlikten ayrıldı ve
Büyükada Kaymakamlığı'na atandı.1912 yılında İzmit milletvekili olarak
mebuslar meclisine girdi. Balkan Savaşı'na gönüllü yedek subay olarak
katıldı. Savaştan sonra Milli Emniyet ve birkaç ay sonrada Emniyet Genel
Müdürlüğü'ne atandı. İstanbul valisi ve İstanbul şehremini oldu. Stokholm
Elçiliği'ne atandı. 30 Temmuz 1918 tarihinde Dahiliye Nazırlığına
getirildi. 30 Eylül'de bu görevden ayrıldı. Mütareke devrinin başında
İttihat ve Terakki Fırkası'nın kendini feshi kararı almasından sonra
Teceddüt Fırkası (Yenilenme Partisi) kurucuları arasında bulundu. Damat
Ferit Paşa hükümeti tarafından tutuklandı ve İngilizler tarafından Malta'ya
sürüldü. Sürgünden döndükten sonra 1923 yılında TBMM İstanbul II.
dönem İstanbul milletvekili oldu. Rauf Bey'le birlikte Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu ve yöneticileri arasında yer aldı.
1926'daki İzmir Suikastı'nın ardından tutuklandı. İzmir'de Atatürk'e
düzenlenen suikastla ilgisi olduğu iddiasıyla İzmir'de İstiklal Mahkemesi
kararıyla 1926'da asılarak idam edildi. Ahmet Demirel,”İsmail Canbulat”,
Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlı Ansiklopedisi,I,Yapı Kredi
Yay.,İstanbul 1999,s.663. (nn)].
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Cinayetin en başlı mesulü hükümetti!
Meşrûtî hükümetin bânisi de milletti!
Bir taraftan millete “sultan” tevcih ederler,
Bir taraftan “kabahat onun değildir” derler!
“Paris” Bulvarlarında
Paris “Bulvar”larında bir gece beş on evbâş
Refikama kızıma vermek için havf, telâş
Üstüme atıldılar, risalemi yırttılar
Bir külhan Türkçe’siyle bunlar birer hırttılar
Karımın çarşafına el uzattı hainler!
“Polis” diye bağırdım o sırada, kim dinler?!
Kahvelerde gizlenmiş şapkalı Türkler vardı!
Bunlardan azılılar dört yanımızı sardı!
Birisi bağırıyordu: Başından fesi çıkar!
- Refikamın çarşafı sizi festen çok sıkar
İstanbul’da, sokakta kıyafetimiz buydu!
Yapılan fezâhati bilmeyenler de duydu!
-Sen niye şapka giymiş, kendini gizlemişsin
Gururuna baktım da sandım semizlemişsin!
- Bitmedi Sayha-i Matem “Daha…”
Bir garip çingenesin, ne lâzım şapka sana!
Çarşaf giymek ayıp mı? Onu da sor anana!
Muteber iki şahit
O sırada bir Mösyö zevcesiyle giderken
Bize yaptıklarına şahit olmuşlar aynen!
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Biz şahidiz, dediler; mösyö kartını verdi;
İstanbul’da olsaydı, biri çıkar döverdi!
Dövmek de bir söz mü ya? Beni o genç yaşımda!
Öldürürdü! Olsaydı hele şapka başımda!
“Ajan” 24 bizi ve benim gösterdiğim kadını
“Fatma”mıymış, ne imiş, öğrenmedim adını!
Komisere götürdü istîcâb etsin diye
Kimin nesiydi bilmem, o kıymetsiz hediye!
Komiser sordu: Neden bu tecavüz “madam”a 25
Fransa bu cüreti vermez asla adama!
Kadın kendi kendine bir şeyler söylüyordu!
Komiser yırtıkları gösterdi, tekrar sordu
-BitmediSayha-i Matem “Daha...”
Bu “Rob”u “bröşür”ü yırtıp savuran kimdir?
- Ben! Dedi, her işimde vicdan bana hâkimdir
Bizi irâe ederek
“Bunlar fesi, çarşafı maksatla peylemişler!...
Onlar öteden beri muhalefetteymişler!...”
“Komiser”:
- Herkes vatanı için ne isterse düşünür:
Biri yapar, öğünür: Biri yapmaz, dövünür!
Fransa bir şerefli, “haksever” memlekettir!
Burada şiddetten çok aranan mahviyettir!
İstiyorsan “kaziye”n sitayişle donansın,
24

. Ajan Du Lape
. Refikamı irâe ederek.

25
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İstemezsen seni halk “aventurier” sansın
Sâkin, mütehammil ol, olmaz bundan emin yol!
İnsanca yaşayamaz gözetmeyen sağ ve sol!
Ben bir “republikan”ım, pek çok muhalifim var
Kime aksi söylesem, beni yanından kovar!
Büyük Harp! Mısır’a İlticam
1914’ün Temmuz’unun sonuydu,
Dünya müthiş bir korku, müthiş bir elem duydu
-BitmediSayha-i Matem “Daha...”
Hercümerc arasında biz de şaşırdık, kaldık,
Paris’ten kaçmak için, nihai karar aldık!
Mısır’dan başka bize münasip melce, yoktu!
Parasız, pulsuz idik, düşmanlarımız çoktu
Mevcudumu babamdan gelen paraya kattım
Bin müşkülat içinde Afrika’ya can attım!
Mısır’a geldiğimizde zevcem ağır gebeydi,
Zavallı sadık eşim kaderine baş eğdi!
Fıransız postasında emanet param vardı,
Onu alabilseydim beş, on müşkül savardı!
Üç ay sonra otelde “İskender”ciğim doğdu,
Talih beni o anda hüzne, sürura boğdu!
Sevinmedim diyemem, hak, dedim ihsan etti
Oğlumuzun varlığı güzide bir nimetti!
Büyüttüm bin güçlükle, okuttum yedi sene
Hak bağışlasın, dedim, bana ve annesine!
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Şen, şatır yaşıyordu, bizi güldürmek için,
Çok feci ufûliyle en son, öldürmek için!
Hakka tesir etmedi, ne niyazım ne âhım?!
Yapacağın bu muydu en-nihâye Allah’ım
-BitmediSayha-i Matem “Daha...”
12 yıl yaşadı, görüp sevelim diye!
Ona yaptığımı yapmamıştım “Hadi”’ye!
Onu da bu yazımla itmam ettim sanırım!
Allah’ım! Sen mevcutsun, sana ben inanırım!
Beni, sizi dünyada yaşatacak şi’rimdir;
Öldürülemeyecek bir şey varsa: Fikrimdir!
Acıklı Bir Sahne
Soframıza oturmuş, yemeğe başlamıştık,
Ortada bir şey yoktu, patates haşlamıştık!
Ekmeğimiz çok azdı, yemeğin yoktu tadı
Zeki oğlum her şeyi gözlerimden anladı,
- Ekmek az diye mi, baba, sen yemiyorsun?
Sevgili anneme de neden yedirmiyorsun?!
-Bir Lahza Tereddütten SonraÖyleyse ben demem; beraber aç olalım!
- Doyuncaya kadar ye; bize bakma güzelim!
Ağlayarak kalkmıştı sofradan melek yavrum
Hep ağlaştık ben hâlen içimden ağlıyorum!
Kahire, 26 Ağustos, 1955

-Son-
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Tetimme: Sayha-i Matem
Vukuunu esefle belirttiğim bu hadisenin “Paris”te cereyan
ettiği 1914 senesi, Türkiye henüz bugünkü ıslâhât-ı
medeniyesine mazhar değildi! İstanbul sarıklı hocalar, fesli
Müslüman vatandaşlar, çarşaflı Müslüman hanımlarla dolu
idi! Paris’te fes giydiğim ve zevcemi çarşafla refakatime
aldığım için bize hücum eden şapkalı Türkler, Paris’teki
kıyafetleriyle memleketlerine girmeye cesaret edemeyecek
korkak ve seciyesi zayıf adamlardı! Bu şecaati
gösteremeyecek olanların, millî kıyafetleriyle Paris
sokaklarında gezen mazlum bir aileye tecavüzleri methe
şayan bir hareket sayılamazdı! O gibiler, bilfarz, Paris’teki
kıyafetlerinde ısrar ile Türkiye’ye girseler, kudurmuş bir it
gibi halkın hücumuna uğrayacaklarına ve sopa ile itlaf
edileceklerine şüphe yoktu! Atatürk’ün bu cesareti
göstererek mutaassıp bir millete şapkayı tahtîm ettiği sene
içinde idi ki İskenderiye’de “Muharrem Bey” 26de sakin
bulunuyordum. Semtimizde bir Giritlinin tuttuğu bir
kahvede idim. Gemici kıyafetinde bir genç geldi. Kahveciyi
ve bizi selamladı. İstanbul’dan geliyormuş! Kahveci sordu:
İstanbul’dan ne haber?
-Altı ay ara ile İstanbul’a gittim. Her ikisinde de dayak
yiyerek avdet ettim; anlatayım dedi:
Galata rıhtımında gece vakti bir meyhaneye girdim,
fazlaca içmişim! Yolda aşka gelip bir nara attım. Polisler
beni yakaladılar
-BitmediTetimme “Daha ...”
“Galatasaray” karakoluna götürdüler! Komiser kim
olduğumu sordu. Gemiciyim, aslen Giritliyim, adım Mustafa
dedim. Bir tokat indirdi! Müslüman şapka giyer mi? dedi!
Sabaha kadar karakolda kaldım!
26

. İskenderiye’nin merkezinde bir semt. 1952 senesinden önce saray ve
köşklerin bulunduğu ve aristokrat tabakanın yaşadığı bir bölgde idi.
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Altı ay sonra tekrar İstanbul’a gitmiştim. Bir kel
fesim vardı, başıma onu geçirdim, aynı meyhane, aynı yol;
hatırasına dayanamadım, bir nara daha attım, polisler beni
yine Galatasaray’ına sevk ettiler. Komiserin ilk işi yüzüme
bir tokat vurmak oldu. Hiddetle o başındaki kel fes nedir
dedi! Meğer Mustafa Kemal fesi yasak etmiş!
İstanbul’a bir daha uğrarsam, rıhtıma çıkmamaya
yemin ettim!
-İnsan, dünyanın her yerinde, kaviler elinde bâzîçedir. Kimseye bir zararı olmayan harekatınızda bile kavinin
keyfine tabisiniz.
Bizim Paris’teki çok gayretli ittihatçı kuklaların millî kıyafetimize itirazları, bu kıyafetin medenî bir merkezde
“olağan üstü” dikkati câlib olmasından ileri geliyordu! Filhakika siyahlara bürünmüş bir genç zevc ve zevce ve küçük
kızlarının ellerinde insaniyete hitap eden bir ufak broşür
olduğu hâlde bulvarlarda görünmesi, bütün bu “olay”lara sebeb-i müstakil olan “Talat” hükümetine büyük bir darbe
teşkil ediyordu! Talihsizlik bunda da önüme geçti! Birkaç
gün sonra harp ilân edilmiş, beni Paris’i terke mecbur etmişti!
İ.A.Serter

Kahire 1955

Bugünkü Durum
Ezecek kadar değil, ezilmeyecek kadar
Bu mazlum ailenin bugün iktidarı var.
Yavrularım kalsaydı elbet mesut olurdum,
Hamde değmez diyemem, bugünkü mahzun durum!
Kahire 1955
Refikam ve Kızlarıma
Teşekkürüm
İhtiyarladım, çöktüm, gelirim, maaşım yok!
Ölümüm yaklaşıyor, ondan da telâşım yok!
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İki kızım, refikam beni yaşatıyorlar;
Bir açığım da olsa derhâl kapatıyorlar;
Aşıma bin faydalı vitamin katıyorlar!
Şâkir olduklarını zımnen anlatıyorlar!
Maddi, manevi büyük yardımlarıyla ancak
“Şiirlerim” basıldı, korkuyorum kalacak,
Birçok emsali gibi heba olup gidecek!...
Kirli, paslı elini, ey zalim, yakamdan çek!
Rahat ölmek isterim, işim girmişken yola,
Sana bana herkese haktan selâmet ola!!
Kahire, 27 Ağustos 1955
Günün Gencine
Yazdığımı dikkatle, bizzat oku, incele;
Ellerin önlediği noktayı alma ele!
Sözlerimde sertlik var, edemem bunu inkâr,
Fikrimi gizlemedim inkârdan çıkmaz bir kâr!
Okur anlar, demiştim hakikati, milletim
Hakkımı ödemeye borçludur hükümetim!
Yeniden harp etmeye sanmayın var niyetim,
Beni af dilenmeye sevk eden hamiyetim!
Mücrim, mahkum değilim, alacak hakkım da var!
Hakkımı hayatımı kemirdi bir merdüm-hâr!
Muhabbete Dair
Bir Kıta
Doğrucu ve yalancı aşıkların pek çoktur!
Birini sevmek için ruhsata hacet yoktur,
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Bırak keyfime beni, severim, sevmem seni,
Zorla sevişmek olmaz, kalbin yoktur “firen”i!
Kahire 1955
İtaat Şartım

(h.7+7)

İsnatlar, iftiralar beni dertlere soktu!
Anlamayan insanlar hele bizde pek çoktu!
Artık onlar da anlar: Ne dedim, ne diyorum?
Sizlerden boşuna mı ricalar ediyorum?!
Ne kadar yaşlı olsam yoktur sözümde saçmam!
Maksadınız savaşsa bilin, ondan da kaçmam!
Siz rahîm, şefîk olun ben mutî‘ olayım!
Re’fet cenahınıza sevinçle sokulayım!
Çok çektim, çektirdiniz, zannedersem el verir:
Âlicenap insanlar, mazlumlara el verir!
Dün size sığınırken sizden kerem ummadım,
Evvel-âhir yapılan cebre de göz yummadım!
Lütuf, ihsan istemem tesliyete muhtacım
Âdil, re’fet değildi vatanımdan ihracım!
Allah verdi, verdiği şimdilik fazla bile
Paranın da çokluğu teşkil eder gâile!
Bitsin, bitmesin, bitmez bu işler ihtirasla
Son verelim bu fasıla, hürmet gerektir asla!
Saltanat-ı Milliye
Saltanat senin, derler, bir uyuşuk millete!
Bundan düşer, milletin kendisi de hayrete!
Bu söz onu götürmez, demiyorum gayrete!
Kalkınmak, kalkınmamak bağlıdır dirayete!
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Yıllar, devirler geçer, saltanat mahdut elde!
Üç beş kavi elinde korkudan titrer belde!
İşi bilmeyen sanır bir noksan var emelde,
Noksanın en büyüğü, hatırlısı temelde!
Bunda ne safderlerin, ne halkın kusuru var!
Yalancı çoğunluğun yalancı gururu var!
Arada şeytanların, cinlerin zuhuru var!
Şuurlusundan fazla nâsın bî-şuuru var!
Hak uğruna ortaya atılacaklar azdır,
Korkaktan beklenilen tereddüt, ihtirazdır,
Onların bildikleri kuru bir itirazdır,
Doğru yürüyen insan, düşse de serfirâzdır!
-Bitmedi!Saltanat-ı Milliye -DahaBüyük bir anlaşmazlık sürer kıyama kadar;
Varır gadre, gaddara bin ihtirama kadar;
Nail olması müşkül sahte merama kadar;
Uzar, gider, elhâsıl, “hiç”i: İtmama kadar!
Konferanslar, davetler, mükellef ziyafetler,
Bir araya toplanır, beynelmilel himmetler;
Galeyana gelmiştir, gelmeyen hamiyetler!
Bir taraftan alkışlar, bir taraftan nefretler!...
Kahire 1955
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Hisler Fikirler
Kıta:
Bir basit hakikati anlamayacak kadar
Sersem olan herifi katmam insan içine,
“Çamurdan bir heykel”de olmaz ne kan, ne damar!
Önem vermek günahtır insanların “hiç”ine!
Bilmez değilim, dünya lüzumsuzla doludur,
Bilinecek şey varsa öğrenmenin yoludur!
Hayat – Memât Hakkında
Ahkâm-ı İlâhiye
Hayat hareket demek, memât: Ebedî sükun!
Cihanın mesaibi kılar bizi ser-nigûn
Dünya, çamurdan me’mûl benî âdemle meskûn
Ne vardır bu âlemden daha adi, daha dûn!
Doğdun, ölene kadar savaşıp duracaksın!
Halim, rahîm de olsan mutlaka vuracaksın!
Dünya cidâl yeridir, huzur olsa da emel,
Tabiat böyle imiş, çürük denemez temel!
Öldüreceksiniz ki yaşayabilesiniz,
Savaşa kudretiniz yoksa nafilesiniz!
İnsan, en son, ölümle boğuşmaya mecburdur,
Hulâsa: Âdemoğlu, hem gaddar, hem mağdurdur!
Hayat hayatı temsil etmedikçe yaşamaz,
Za‘fa düşmüş olanlar mânileri aşamaz
Ya midene sokarsın, ya mideye girersin
Üçüncü bir hikmete bekleme aklın ersin!
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Sen öldürmezsen seni öldürecekler çoktur
Mahlukun mahlukata kat’a emânı yoktur!
- Bitmedi Ahkâm-ı İlâhiye -Daha …Hiç üzülme fakirin maişet darlığına;
Herkesin bir ömrü var, nispetle varlığına!
Bu darlığı çoğaltmak her kula nasip olmaz;
Savaşmayan boş kese boş kalır, kolay dolmaz!
Nasibine razı ol, savaştan da el çekme,
Katırlara sokulma, yemeyesin bir tekme!
Ne mahkeme, ne kadı, ne bir tahkik memuru,
Kaza – kader, tesadüf tedvîr eder umûru!
Adalet Fikri
Hak, bundan âlâsını yapamaz mıydı? Deme,
Allah’ın zulme benzer ahkâm vaz eylemesi,
Adalet icrasını emr içindir Âdeme27
Rüzgârlar, fırtınalar onun en hafif sesi!
İnsanın becerdiği adalete gelince:
Kendi yaptığımızdan bilmez değiliz onu
Bu mesele kılıçtan keskin, kıldan da ince,
Bitirelim de bitsin bu çok önemli konu!

27

. İnnellâhe ye’muru bi’l-adl ve’l-ihsân [Şüphesiz Allah, adaleti ve iyiliği
emreder…, Kur’ân, XVI, 90 (nn)].
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Şathiyât
Bir Varmış, Bir Yokmuş!
- İnceler açıklarım, meziyetim bundadır,
Kasdımı sorarsanız şi’rimin sonundadır
Kahire 1955
Bu işte ve her işte hüsnüniyetim vardır (h.7+7)
Âleme gösterecek bir marifetim yoktur!
Mutaassıp değilim, asabiyetim vardır!
Sulh u sükun ararım, haksız hiddetim yoktur!
Vatanıma, kavmime merbutiyetim vardır,
Fertlerden hiç birine bir adâvetim yoktur!
Haksızlığı hiç sevmem, hakka hürmetim vardır,
İmdadına koşarım asla ric‘atım yoktur!
Acze düşene karşı hassasiyetim vardır,
İnsanlığa aykırı bir hareketim yoktur!
Savaştan ürker oldum, derdim, mihnetim vardır
Yeniden harp etmeye kâfi kuvvetim yoktur!
Alim demeseler de “şi‘re” nispetim vardır,
Filvaki diyemezler bunda himmetim yoktur!
- Bitmedi -Daha …Yaz olduğu için mi çok hararetim vardır!
“Coca cola” içmeye demem vüs‘atım yoktur!
Yemeklerde tuzluya fazla rağbetim vardır
Yorgunum bîmecâlim, sârî illetim yoktur!
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Beni hak aç bırakmaz bu kanaatim vardır
Çalışır, kazanırım, hilem sirkatim yoktur!
Rabbin ihsan ettiği nân vu nimetim vardır
Yediğim basit şeyler, bunda külfetim yoktur!
Çalışmaya az ve çok kabiliyetim vardır,
Şiir yazmaktan başka mühim sanatım yoktur
Düştüm, düşüp kalmadım, faaliyetim vardır,
Hakka işittirecek çok şikâyetim yoktur!
Bana ilham gönderen Rabbe taatım vardır
Emrine itiraza, salahiyetim yoktur!
Tedbirimi almakta müsâra‘atım vardır
Demedim ve diyemem mazhariyetim yoktur!
Gençliğe çok müessir bin nasihatim vardır
Fi mâ ba‘d verilecek “ders-i ibret”im yoktur!
Tecrübe yaymak için pek az müddetim vardır!
Son zamanlarda hele cismen rahatım yoktur!
- Bitmedi -Daha…* Yumuşamış Serter’im, tek şahsiyetim vardır:
Yaptığımı gizlemem, iki fıtratım yoktur!
Gazada ehliyetim, müspet cür’etim vardır,
Hud‘a isti‘mâlinde pek maharetim yoktur!
Derûnumu açmakta samimiyetim vardır,
Hatamı gizleyecek kabiliyetim yoktur!
Ben böyle bir insanım, bin faziletim vardır!
Utanmaya müstelzim bir fezâhatim yoktur
* Edirne’de vatana ciddî hizmetim vardır,
“Gazi”nin takdirinden yüksek hüccetim yoktur
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Kuvâ-yi Milliye’ye muâvenetim vardır
Muhakeme edildim, sabit töhmetim yoktur!
Âlemde kalmış olan sırf beraatım vardır
Cevap veremeyecek bir ma‘siyetim yoktur!
Yalan iftira bilmem, bu cehaletim vardır!
Hulâsa vazifemde mesuliyetim yoktur!
- Bitmedi -Daha…* Türküm ve lâkin Mısır tâbiiyetim vardır,
Türklüğe karşı, hâşâ, bir adâvetim yoktur!
Zalimden çok zulmüne gayzım, şiddetim vardır
Hasımlarıma hatta bir husumetim yoktur!
Milletimi severim, ona nispetim vardır,
Başka hiçbir partiye mensubiyetim yoktur!
Yaşlar dökecek kadar derin rikkatim vardır,
Kat’â hissiz değilim, bed-mâhiyetim yoktur!
Ben kimseye benzemem acîb hasletim vardır
Vâzı’değilsem bile bir azametim yoktur!
Nefsimden sıkılırım, mahcubiyetim vardır?
Şiddet gösterenlere mülâyemetim yoktur!
Hissî rakîk sözlere kanmak âdetim vardır,
Basiretim olsa da, demem gafletim yoktur!
Her “hekîm”e aldanmam, kendi “hikmet”im vardır
Âlemi aldatacak bir marifetim yoktur!
Hayırlı birçok işte sa’yim zahmetim vardır,
Elden bırakmadığım bir ciddiyetim vardır;
Sözünde durmayana hiç emniyetim yoktur!
- Bitmedi -
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-Daha…* Lisanda fesahate meclûbiyyetim vardır,
Köylü diline karşı buğzum, nefretim yoktur!
Benim de kendime has nâtıkiyetim vardır,
“Yeni dil”de, bilakis, hiç talâkatım yoktur!
Ona karşı ne dense bir huşûnetim vardır;
Kurultay başkanıyla bir karâbetim yoktur;
* Kırk yıl evvel vatandan mufârakatım vardır,
Mes’ûliyeti mûcib bir kabahatim yoktur!
Yürekler sızlatacak mağduriyetim vardır
Bu yüzden hiç kimseye nefsaniyetim yoktur!
Tazyikten kurtulmadım, zîk ve zacretim vardır,
Doğruyu gizlemeye mecburiyetim yoktur!
Hiç olmazsa Mısır’da masuniyetim vardır
İsraf edecek kadar nakdim, servetim yoktur
“Mısır’da tabettirdim en son şiirlerimi,
Hazineler verseler bırakamam yerimi!”
- Bitmedi -Daha…Paradan çok kıymetli mevcudiyetim vardır!
Seyahate çıkacak hâlim, sıhhatim yoktur!
Zulümden mütevellit bin felâketim vardır!
Hükme iktirân etmiş mücrimiyetim yoktur!
Hak sever insanlarla muhâlesetım vardır!
Hiçbir alçak hainle müşareketim yoktur
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Hâniyi durduracak çelik tıynetim vardır!
Ne kadar vehne düşsem, korkmak zilletim yoktur!
Benim her teklifimde samimiyetim vardır
Bekleyeceğim maddî bir menfaatim yoktur!
Varlık ile yokluğun sayısı çok âlemde
Saymak fikri olamaz akıllı bir âdemde!
Bunun için kısalttım, uzatmadım “seri”yi
Bu azâdan muradım, takviyede geriyi!
Son
Kahire, 30 Temmuz, sene 1955
Beşiği Etrafında
Sevin’ime
“Ninni”
(1)
Ninni “Sevin”im, ninni!
Sevdik, severiz seni,
Ağlama, üzme beni,
Ninni meleğim, ninni!
(2)
Ne istiyorsun benden?
Ne istersin annenden?
Figan istemem senden,
Ninni güzelim, ninni!
(3)
Memeni em de uyu
Bırak artık o huyu,
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İç bak, bu şifa suyu!
Ninni Sevin’im, ninni!
(4)
Kıvranıp durma, öyle
Sancın mı vardır söyle!
Gün geçer şöyle böyle,
Ninni meleğim, ninni!
- Bitmedi (5)
Bir et parçasıydın dün,
Büyüyorsun bak her gün
Helâldir, yavrum, sütün;
Ninni güzelim, ninni!
(6)
Benden çok, seni seven
Büyükannen ve teyzen
Yok artık bizi ezen!
Ninni meleğim, ninni!
Büyükbabası İ.A.Serter
Kahire 1955
Altı Aylıkken “Sevin”
(1)
Diyemezsem de tektir,
Güzel yavrum melektir!
Zarif kanatlarıyla
O yanak kelebektir!
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(2)
Güler, ağlasa bile,
Sevincime vesile
Acıları giderir
Tatlı tebessümüyle!
- Bitmedi Sevin -Daha…(3)
“Sevin” güzel bir kızdır,
Semamızda yıldızdır!
“İsmet” annesi için
Bir kuvvettir, bir hîzdir!
(4)
Dilerim hayra ersin,
Daha başka ne dersin?
Her ikisine Mevlâ
Uzun ömürler versin!
(5)
Sen ki hak tealâsın
Bizi de unutmazsın
Eşimi, kızlarımı,
Ümitle uyutmazsın!
(6)
İhmal etsen de beni,
Mühmil addetmem seni!
Her şeyden mesul benim;
Ninni meleğim, ninni!
Son
İ.A.Serter

Kahire, 23 Temmuz ,1955
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Çifte Yol

(h.6+5)

Sağ

Sol

Yaşamak için kısa,
Allah Kerimdir, de

Çok kısa bir yol:
Mütevekkil ol!

Hakkı tanıyorsan

Vazifeni yap

Seni aldatırlar

İyi et hesap!

Bahtına güvenme

Tedbirini al

Ümidini kesme

İntizarda kal!

Maziyi düşünme

Geçen şey geçmiş;

Dünden ne beklersin

Bunda değil iş,

İyi görmüyorsan
Ümit istikbalde

Gözlüğünü tak,
Geleceğe bak!

Yazılmışsa inan

Her şey kaderde,

Müteellim olma

Sem var kederde!

Ölmek istemeyen
Yorgunluk duymadan

Neşeli yaşar,
Dağ, tepe aşar!

Uzvî sebep yokken

Kederli ölür,

Mezara girmezden

Ye’se gömülür!

Sorayım mı? deme
Vicdan hakimindir

Aklın: Müsteşar,
Danış ve başar

Sıkıldım
İhtilattan sıkıldım,

Bir odaya tıkıldım

Hakka bin sena kıldım,

Beklerim rahmetini!

Her şey yaşla eğilir,

Her şeye bir son gelir,

Çektim, Allah’ım bilir,

Dünyanın zahmetini!

Kırk senedir gurbette,

Bir nevi esarette,
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Çekerim kasâvette

Yurdumun hasretini!

İstediğin niyaz mı?

Yetmiş beş yıl bu, az mı?

Seksen olsa olmaz mı?

Bezl et afiyetini!

Senin bile çenen ibiş,
Dünya nedir: Âlâyiş

Bende yok büyük hâhiş
Anlamam kıymetini!

Hasıma
Huzurumu ihlale cür’et etmekten sakın,
Size zafer getirmez bu yaptığınız akın!
İnsan gibi şerefle yaşamanıza bakın,
Bana olduğu kadar ölüm size de yakın!
Kuvvete Dair:
Ne şekle, ne varlığa emniyet câiz değil;
İnsan yaşar, yaşamak hakkını hâiz değil:
Ona o hakkı veren yaşatan Mevlâsıdır
Kuvvet farz ettiğin şey aczin bir i’lâsıdır!
Savaş
Kuvvet ve Madde
Bana biri: Maddisin, bu doğru değil, dedi!
Maddenin haricinde bir kuvvet varsa göster!
Ziya, elektrik her şey, her şey maddede dâhil,
Bunu ben söylemedim; söyleyen âlim: “Bouhner”!
Maddede dâhil olmak, olmamaktan ne çıkar?
Kudretullah yerine koyacak başka ne var?
Tesiri müspet olan kuvvet inkâr edilmez
Allah yoktur demekten asla bir kâr edilmez?
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Tesadüf neticesi demek midir hadisat?
Cidâle tâbi değil, sadece zevi’l-hayât
Maddenin madde ile teması da savaştır!
“Hak inkâr edilemez” demek fazla telaştır!
Kim der ki bu âlemde cidal sahası mahdut
Birbirine zıt, düşman birçok anasır mevcut!
Su, ateş, zıddiyetin en basit misalidir,
“Kader”i izah eden tabiatın hâlidir?
Hisler, Fikirler
Hak, vazife
* Her yolun, hareketin yok mu bir müstahseni?
Suçlu da olsam, senin hakkın ne zemme beni!
Söyleyeyim, kısaca ben kimim ve sen kimsin?
Ben berîü’z-zemmeyim, sen kanunen mücrimsin!
Hâkim olmak istersen, nefsinin hâkimi ol?
Medenî bir halk için yoktur bundan sağlam yol!
* Size teşrih edeyim, bilin, mahiyetimi!
Savaşarak kazandım hayatta kuvvetimi!
* Açlığın tehdidine medyunum mesaimi,
Beni yıkan, yıpratan hep aynı mesai mi?
Zenginlik ve Fakirlik
Sıhhatte ve her şeyde âmil olan paradır
Yoksulluk bir bedbahtın sinesinde yaradır.
Fukara, dünyasını her yerde muzlim görür
En şerefli fakirin yüzü yine karadır
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Hisler, fikirler
Fedakârlık Hissi
Bana fedakârlığı tavsiye etmektense
Numunesini göster, bundan ibret alayım!
Ne zaman hak uğruna fedakârlık ettiniz,
Onu söyleyiniz de ben de şaşıp kalayım!
Hâss ve âmm
Menfaat aranmazmış nef’-i âmm karşısında;
Menfaat meşru ise abdallık aramamak!
Hususî menfaatler “nef’-i âmm”ın cüzüdür!
Onu sen gözetmezsen kim gözetir a ahmak!
Safvet ve Hüsnüniyet
Güldürür, ağlatırım kalemim sayesinde
Kalemimi işleten karîham ve safvetim!
Yazdığım her mısraın özel bir kıymeti var,
Rikkati celp edemez olsa bozuk niyetim
Herkesin Yolu
Fazileti severim, fenalıktan kaçarım!
Çalışır, uğraşırım, kendime yol açarım!
Bu benim yolum değil, bu herkesin yoludur;
Dünya, yolunu bilmez şaşkınlarla doludur!
Savaş ve Şartları
- Hayat Mücadeledir! – “Darwin”
Cebîn olma metin ol, düşman dünyayı kırsa,
Cesaret meziyettir cesur ol, düşme hırsa!
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Kuvvetsiz, hazırlıksız savaşmak makul değil,
Tehditten ibaretse mıntıkasından çekil;
Kaç, demiyorum sana, firar er için ardır!
Tehdidi, tehlikeyi aşmanın yolu vardır!
Şerefini haleldâr olabilmekten sakın!
Ne kaçar, ne ölürsün, metanetini takın!
Hud‘ayı sağlık veren Nebî aleyhisselâm!
Ne yaparsanız yapın, yenilmeyin vesselâm!
Safdil, cesur kimseler – ne deyim? – benim gibi
Kaybeder, olamazlar bir varlığın sahibi!
Zafer ümit edersen ona göre tedbir al!
Bu sayede kazandı: Gazi Mustafa Kemal!
İhtiyatsız hareket zeval işaretidir!
Görgüsü, basireti insanın kuvvetidir!
Telakkinin değişen bin vechi, rüknü vardır!
Doğru – eğri bu sözler keyfi bir itibardır!
Nitekim iyi-kötü aynı sınıfta dahil!
Tayinde güçlük çeker bunu hatta en akil
- Bitmedi Savaş -Daha…Bu ruhî bir mesele, bunda maddiyat yoktur,
Dünyada hiçbir işte kat‘î ciddiyet yoktur!
Ona göre hesap et, terk etmeyip hayâli
Dikkate almak gerek, her nevi ihtimali!
“İdeal”de vüs‘at var, “realite”de darlık!
Tehlikeli vazife savaşta alemdarlık!
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Rüya
Uyumak, rüya görmek ne demekmiş boş yere
Geçen gece rüyamdan uyandım birden bire!
Kendimi ölmüş gitmiş bir “hiç” olmuş! Görmüşüm
Beni tam iki saat düşündürdü bu düşüm!
Baktım öğürdüm ne etim, ne iskeletim kalmış,
Ölüm bütün varımı, hatta aklımı almış!
Onu ben bundan evvel almıştım, dedi, bir ses,
Şikâyetin fazladır, olan olmuş, kısa kes!
Yandım kül oldum, dedim, bari çıksa da biri
-Ebedî kurtuluşun mübeşşiri, muhbiri!
Külümü, dumanımı havalara savursa,
Bu sert, kalın kafama demir bir yumruk vursa!
Bine Karşı Bir
Azim bir çoğunluğun benimle uğraşması
Manevî kuvvetime bir delil teşkil eder!
Bir damdan diğer dama, hayırsız gibi aşması
Muhtemel sükûtunu şüphesiz, tacil eder!
Bu, onun için sükût, benim için: Kalkınma!
Cambazlığını yapsın, seyirci ol, hiç tınma!
Niyeti kötü olan, her vakit başaramaz;
Koşar, düşer, ezilir hedefine varamaz!
Gereken tedbirleri almaktan kusur etme,
İstimdada kalkarak halkı bîhuzur etme!
Hisler, Fikirler:
Kıta
* “Gebertilecek herif!” dediğiniz zaman siz,
İntikam hissinizi açığa vurursunuz!
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Bunu böyle yapmamak yapmaktan hayırlıdır,
Maksat intikam ise, alın, ne durursunuz?!
* Vurana, öldürene, katillere hiç söz yok!
Bütün tevbîhler bana, bu kadarı da pek çok!
İrâde-i Seniyye
Emri veren kim? dedim, dediler bana: Saray!
Emre itaat etmek, emir vermekten kolay!
Milletler hayatında kanundur ancak nazım,
Ferman ısdârı için büyük ehliyet lâzım!
Emir vermek ve almak, bütün bunlar ne âlâ?
İnfazı gayr-i câiz emri vermemek evlâ!
Amir, memur beyninde ihtilâf bundan çıkar!
Memuriyet hayatı güçleşir ve can sıkar!
Herkes memur olsa da herkes âmir olamaz!
Keyfince harekete insan kadir olamaz
Emretmek, yıkmak, yakmak zalimin emelidir!
Ehliyeti olmayan işten çekilmelidir!
Bir gün gelir kavîden zayıf intikam alır!
Zalimin bu dünyada şerefsiz adı kalır!
Hisler Fikirler
* Unuttuğum varsa da aklımda kalan çoktur!
Menfaatsiz, kapımı çalan bir adam yoktur!
* Hayat mübadeledir bir şey ver ki alasın!
Dilemem benim gibi bir “tehî dest!” kalasın!
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Hisler ve Fikirler
Alçak Zihniyet
Her millette zemmeden kanunen ceza görür
Kanunen masum olan bizde de eza görür!
Ne melun zihniyettir masumu mücrim yapmak!
Kanundan, insanlıktan hariç yollara sapmak!
Allah’ı unutarak merdûd şeytana tapmak!
En-nihaye hiç yoktan kirli bir külâh kapmak!
Gözettiğin bütün bu! Başka ne istiyordun?
Bir açıkgöz piçisin bu bereketli yurdun!...
Seni “casus başı” mı tayin etti hükûmet?!
Hangi kaynaktan aldın, a mel’ûn, salâhiyet?
“Sevk-i tabîî”nle mi bu alçakça hareket,
Bir gün olsun vermez mi sana fi‘lin nedamet?!..
Kanun mücrim addetmez, edemedi “Serter”i !
Ahlâktan bahsetmenin burada yoktur yeri!
Ahlâk benim ahlâkım, kanun halkın ahlâkı!
Mubah olan yapılır! Sana düşmez merakı!
Mezar İhtiyacım
İhtiyacım mı vardır mükellef bir mezara?
Değer mi gözyaşına, değsin mi “âh u zâr”a!
Babamın, validemin tekmil kardeşlerimin,
Dedemin ve ninemin “erşed ü ekber”imin
Mezarları nerdedir? Öğrenemedim bilmem!
Onlar için ben kalben tutmuş olsam da matem!
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“Baba” bana kalede “yer”imi verecekti
Ölmedim, bu vadini, diyemem geri çekti
Tekkelerde, her yerde türbe mezar pek çoktur!
Zenginliğin yaptığı çok şeyde kıymet yoktur!
Mezarları kaybolmuş büyük insanlar vardır
Bu ziyâ‘-i müessif milletler için ardır
Bir türbenin taş, toprak kıymeti hemen hiçtir!
Akvâm eâzimiyle müftehir, mübtehictir!
Ben “ölmüş”ü zeminde, derinlerde aramam
Mezar kazıcıların işlerine yaramam!
Göçeni yükseklerde; bulutlarda ararım
İşimi bırakmadım, bırakamazdım yarım!
Milletim bir gün bana kalbinde yer hazırlar
Geçebildiği kadar geçsin yıllar, asırlar!
- Bitmedi Mezar İhtiyacım -Daha…Bir milyoner olsaydım, “türbe”mi yaptırırdım
Para ile açları kendime taptırırdım,
Bu yalancı ihtişam beni yükseltemezdi
Gereksiz yapışlardan ben bezdim, dünya bezdi!
Bir avuç toprak yeter örtmek için cismimi,
“Şiirsever”ler ansın, arada bir ismimi
Beni lekelemeye uğraşan bir alçaktır!
Kimse demez, diyemez bana yapılan haktır!
Alçak, muhteris, melun! Ne istiyordun benden
Ben almasam da gençlik “öc”ümü alır senden!
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Kısaca: Benî Âdem
Her millet, önderinin gönüllü esiridir!
İleridir, geridir, ikisinden biridir,
Padişahlık, reislik, bunlar birer büyük ad;
Müstebit, kahır olsun, denemez yabana at,
Eden eder medh ü zem, îcâb-ı vakte göre,
Böyledir benî âdem, yüzünü şeytan göre,
Havva ile Âdem’i şeytan aldatmasaydı,
Allah da her birini cennetten atmasaydı,
Bütün parlaklığıyla cennet olurdu dünya,
Bu da bir nevi hülya!
İlham Masdarı
Beni sen bahçelere götür, şiir yazamam!
Gül, sümbül ekmek için yeri, yurdu kazamam!
Zevk nedir, safa nedir? Bunları öğrenmedim,
Esarette yaşattı beni sabık efendim!
Dünü, bugünü bilsem, yarını ben bilemem
Şiir yazmak için de musibetler dilemem!
Sefâlıdan daha çok cefâlı günler vardır,
Bunlar evvelkisinden belki de cezbedardır!
Mevzuum neye dair olursa olsun, beni
Alâkadar eden şey ilgilendirmez seni!
Sözlerimde, az ve çok mahsus incelikle bak,
Şi’rimde lâzım olan: Sevdiğin şeyi bulmak!
Kıtacık
Kaviye söz söylenmez,
Ceza, tehdit zayıfa:
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Mücrim kimdir? Masum kim?
Anlatıver herife!
Amentübillah
Allah’a ben inandım, inan deme ya ahî!
Kütüp ve rusulüne, meleklerine dahi!
Melekler arasında şeytanın vücuduna;
İlâhî azametin na mahdut hududuna!
Yüz yirmi sekiz bin peygamberler alayı
Üçe, dörde iniyor kıymetinden dolayı!
Adetlerin çokluğu ihtilaflar yaratmış.
Tatsız hayatımıza biraz da zehir katmış!
Ahir güne inanmak istemeyenler varsa
Bomb atomik elverir, zannım, teskîn-i hırsa!
“Kader”e itikada saik her “olay” bizi,
Musibetler götürür imana kolay bizi!
Hayrı, şerri Allah’a bırakmak doğru olmaz
Allah’tan korkumuzdan denemez namaz niyaz!
“Ba‘sü ba‘de’l-mevt”28e de hatadır inanmamak;
Ölüm, hocalar diyor, muvakkat bir iftirak!
Kavuşmamız rûhîdir, kim demiş cismânîdir,
Doğru, eğri her hâlde tasavvur insanîdir!
Bu esaslar olmasa zindan olurdu dünya;
Her ikisi de lâzım; hakikat mâlihulyâ
Şahadete gelince: Onu ben önce yaptım:
Allah’a, resûlüne herkesten evvel taptım!
28

. [Ba‘sü ba‘de’l-mevt, ölümden sonra dirilmek anlamıma gelmektedir.
Bk. Orhan Hançerlioğlu, İslâm Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1984, s. 458459 (nn)].
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Mahşer!
Milyarlar, trilyonlar, katrilyonlarla insan
Mezarlarından çıkmış, haykırır “mahşer!” diye;
Muhammed, İsa, Musa uzaktan göründüler
Bir sükûn, bir fısıltı, gelen peygamber diye!
Yalnız insanlar değil, hayvanlar da kıyamda
Tanrıya bağrışırlar: Açız, erzak ver diye!
Aslan, kaplan, kurt, köpek, hepsi de aramızda;
Biri çıkmış soruyor: Nerede tilkiler diye?
Ölmüş eşek, duymuştum, kurttan korkmaz derlerdi:
Onu takdim etmedim size ben ejder diye!
Cennette çalışmak yok, her şey ağıza düşer!
Beklemeye ne hacet: Nerdeyse pişer diye!
Güzel kızlar, oğlanlar 29 hizmetinize hazır;
Hak Teâlâ nezdinde makbul muteber diye!
Cehennemlik olanlar yanmaya mahkûmdurlar;
Baş zebani bağrıyor: Nerdesin “Serter” diye?
Filler, hipopotamlar sıkışmış, kalmışlardı!
Hakka yalvarmaktalar: Bize biraz yer diye!
- Bitmedi Mahşer -Daha…Kötülüğü âleme gösterilir hainin!
Yaftası göğsündedir: “Âsi-yi ekber” diye!
Keşmekeşin devamı gayri makul bir şeydir!
İlelebet bağlanmaz hiç kimse “kader” diye!
29

. Hûrî ve gılmân.
Bu şiirim Ankara Zafer Gazetesi Başyazarına ikinci mecmuamla
birlikte gönderilmişti.
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Yeni ediplerimiz toplantılar yapmışlar,
Biri bir “şiir” yazmış, saklıyor eser diye
Elinde çantasıyla postacı geliyordu,
Merakla sordum, yok mu: Yeni bir haber diye!
Muhterem Okuyucularıma
“Şiirler”imi size takdime cüret ettim
Bedelini gönderir bir kerem-perver diye!
Mecmuamın bedeli: “Bir Mısır lirası”dır
Bundan daha ziyade, şüphesiz değer diye!
Kahire 21/9/1955
Yeni ve Serbest Şiirler
Bugün elime geçen önemli bir “dergi”de
Nazarları çekici bir “miniskül” sergide
“Şiir” adlı toplanmış güller, gülistanların!
Kokusunu hisseder, milletim bugün yarın!
Olağanüstü bu hâl bana çok tesir etti!
Bu azim bir günahtır, dedim, yettiyse yetti!
Yok mu bunun mes’ûlü? Bu bir “zarar-ı âmm”dır!
Dilde en az aranan “ifâde-i merâm”dır!
Okuyun söyleyiniz anladığınız nedir?
Görmediğim bu muydu benim yetmiş senedir?!
Bundan aşağısını görmek ihtimali yok!
Bu umumî bir iflas! Demedim malımız yok!
Noksanını terk etmen filhakika irfandır
İrfanını bilmemen o da büyük noksandır!
Noksan ve irfanını müsavi derecede
Fehmeden bir insanım! Aruzda ve hecede
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Hiç şüphesiz fâikım bugünkü emsalime
Fikrim gençtir, bakmayın ihtiyarlık hâlime
-

Bitmedi –
Yeni ve Serbest Şiirler -Daha…-

Dün, radyoda, bir “kurmay” “disiplin”den bahsetti!
Şiirde de ondan var! Olmaması hayretti!
Serbest şiir vezinsiz demekse mana nerde?
Türk’ü en son soktunuz bu öldürücü derde!
Bir mısrada on hece, diğerinde üç, ya dört!
Aradaki açığı işin yoksa çalış ört!
Kafiyelerin biri on santimetr ilerde!
Birbirine az ve çok yakın olacak yerde!
Bir oku, mübalağa ediyor deme “Serter”,
Kafiye varlığını insan nasıl hisseder?!
Vezne uydur ki biraz şi‘re benzesin yazın
Düzeni olmayınca lüzumu kalmaz sazın!
Kafiyesiz bir şiir bana gösteremezsin
En basit şi‘rimizden bir misal veremezsin!
Hiç külfet istemeyen nesir yazar her hâlde
Hakkı teslim ediniz mana yok infialde!
Yeni Şiire Dair
Anadolu Türküsü!
“Ankara”da münteşir “Türk Dili”nin dergisi;
Muhayyelât diyemem “ideal”ler sergisi!
İnce ince satırlar, yüksek hislerle dolu!
Hakikate varmanın en doğru, kısa yolu!
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Yeni yeni şiirler, nüktelerle bezenmiş:
Nezih delikanlılar teceddüde özenmiş;
Teceddüd, terakkînin var mı başka çaresi?
Bütün bu faaliyet, hep hayat emaresi!
Yazılarda incelik, fikirde garabet var;
Hakikatle birlikte biraz da hayalet var:
Bilhassa şiirlerde vezin, kafiye yoktur,
Bu nev‘in taraftarı Avrupa’da da çoktur!
O hâlde ona “şiir” demekten maksat nedir?
Bu aczi örtmek için güzel bir bahanedir!
Sıra sıra dizmekle şekil “ayb”ı mı kapar,
Vücudu elzem olan büyük “ğayb”ı mı kapar?!
Sayın milli şairin yok diyemem görgüsü,
Vezinsiz, kafiyesiz bir Anadol türküsü
- Bitmedi Anadolu Türküsü -Daha…Bana o, gösterir mi, tek bir misal verir mi?
Benim gibi yoksa o, hicabından erir mi?
“Evlerimin önü mersin”
Mevlâm seni bana versin!”
Ve yine:
“Pencereden kar geliyor,
Arkama baktım yar geliyor!”
Ve yine:
“Erzincan’dan, Kemah’tan
Yar gelir oynamaktan” ilâ âhirihi
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Heyecan
Maksadımız heyecan yaratmaktır dediniz
Türkçe’mizi diyemem, özel mal edindiniz!
Anadolu, fi’l-vâki, heyecan kaynağıdır
Bizi tehyîc edecek onun dağı, bağıdır!
Anadolu türküsü! Bu tarzı ıslah eden,
Makul, manidar olsun, anlayamam ne dedin?!
Anadolu’dan da çok İstanbul memnun olur
Şi‘rimiz berbat olmaz bilakis, gül-gûn olur!
Kahire 1955
Aruz – Hece
-İtiraza Cevap- (h.7+7) Hisler Fikirler
Yazdığın yedi, yedi!
Bu da bir şey mi dedi!
-Filvaki bir şey değil!
Olmayınız münfail,
Bakmayınız bana hor:
Sizin için biraz zor!
“Sehl-i mümteni” için şi‘rim parlak bir misal
Eserim muhallettir emin ol, bulmaz zeval!
Beni öldüremezsin, buna yoktur ihtimal!
Öldü mü “Şinasi”ler, öldü mü Namık Kemal?!
Kahire 1955
Aruz Vezniyle “Feilâtün, mefâilün, feilün!”
Kıta
Bana ilhâm-ı şi‘r eden şey var;
Onu ben hisseder hemen yazarım!
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İki veznin ne farkı var bence?
Söze mevzua mün‘atıf nazarım! - Bitmedi –
Aruz – Hece -Daha…İşe kalkışma olmaya hâil,

(a.)

Olamazsın meramına nail
Gördüğün müşkilat olur zail;
Buna ben kailim, cihan kail!
“Mefâîlün, mefâîlün, mefâîlün, feûlün!”
Hece vezninde vardır azamî vüs‘at, suhûlet?
Bunun bizce kabulünde hakikî bir isâbet!
Aruz, elfâz için tatbîki müşkil fazla yoktur
Bilirsiz bunları birleştiren şair büyüktür!
“Feilâtün, feilâtün, feilün!”
Sanma teshîl ediyor şiiri aruz:
Bunda çok müşkile şair marûz
Sana talim edeyim ben heceyi
Müteşekkir geçirirsin geceyi! 30
Aruz – Hece -Mâ ba’d“Fâilâtün …. Fâilün”
“Tuhfe-i Vehbî”den öğrendim arûz evzânını
Sen de öğren, eylesin Mevlâ mezîd iz‘ânını!

30

. Birinci mecmuamda aruz vezninde yazılmış mühim şiirlerim vardır.
Okuyabilirsiniz.
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“Mefâilün, mefailün, feûlün!”
Biraz uğraşsan anlarsın “arûz”u!
Uzundur pek şeb-i yeldâsı, rûzu!
Müfteilün, fâilün:
Yetmedi mi çektiğim:
Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
Zavallılar acırım ben sizin şu hâlinize!
İlâ âhirihi
Mef‘ûlün fâilâtün mefâîlün fâilün
Tebrîk eder bugün seni, Gazi, bütün cihan
Tenvîr eden leyâlimizi meş‘al-i dehân31
Dilde Sadelik
Beğensin, beğenmesin bunu bir câhil-ahmak
Herkesin anladığı sade lisanla yazmak
Okuyucular için çok faydalı bir iştir!
Sühanperdâzlık etmek zararlı gösteriştir!
Sadelik sun‘î değil, tabîi olmalıdır,
Satırlar mânâ ile, zevk ile dolmalıdır!
Tatsız tuzsuz yazıdan hiçbir fayda beklenmez!
“Silsile-i kelâm”ın bir koptu mu eklenmez!
Hem selis, hem manidar olmak gerektir yazı?
Ruha safa vermeli şairin sözü, sazı!
Kahire 1955
31

. Aruzun bütün vezinlerini buraya nakletmek onlara münasip misaller
hazırlamak bizim işimiz değildir. Bilmünasebe bu kadarcık yazdım.
İtmamını “özel öğretmen”e bırakıyorum.
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Lüzumsuz Soru
Lüzumsuz yere bana, sorma, filan şey nedir?
Cehlimi gidereli az çok elli senedir!
Sen de çalış ve öğren kitapları karıştır;
Hayat, kazanç getiren bir “önem”li yarıştır!
Kahire 1955
Yeni ve Serbest Şiirlerden Bir Numune
Muhammed Tiran Yazar
Türk Dili aylık dergisi sayı 40. cilt 17, 1 Temmuz 1955
Bin Geceden Evvel
Bir gelin geldi Dağıstan köyüne
Süslü değildi hiç
Ama süsü oldu köyün!
Gece yarısı doğsun güneş, dedi, ne olur?
Işıklar büyüsün
Işıklar büyütmeden gitti adam
Yeri belirsiz bir ağrı içimizde
Bir ıssızlık içimizde bir yalnızlık
Neden sonra dünyada olduğumuzu
Anladık!
Anladık ince gelin, anladık!
Zorla mümkün değil yıkmak tasaları
Kolay değil zorla ölmek
Yüreğini ateşe atsan da unutmak için
O delikanlı tutacak
Böyle derin sevgileri ölçmeye
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Bizde düşünceler ince gelin!
De ki yazan böyle yazdı!
- Bitmedi Bir Numûne -Daha…Tanrı kıskandı belki sizi kim bilir?
Kıskanmasa ayırmazdı!
Ama Tanrı büyük, ince gelin, bekle
Onun yazdığı masalların sonunu
Kimse bilmez!
Birini beklemek hazzı da olmasa gönlümüzde
Yeryüzü çekilmez!
Yeni Kelimelere Dair
Zarurete büyük en
Lisandan kolay çıkmaz

Lisana giren bir şey
İnsan bu işten bıkmaz

Eskileri yakalım

Yenilere bakalım!

Uğraşmakta fayda var

Varlıktan gelmez zarar!

Yeni dile alıştım

Demiyorum: Çalıştım!

Benim gibi yapınız

Güzelleri kapınız:

Beş on kelime seçin

Bir cümle teşkil için!

Manası tamam olsun

Bu da bir meram olsun

Miski el-hitâm olsun

Olmazsa haram olsun!

Merbut Numunesinden Alınan Manaya
Göre İrticalen Yazdığım Bir Yorum (h.7+7)
Dağıstan’ın köyüne

Arabasız, faytonsuz32

32

. “Arabaya sen bin faytona ben!” türküsüne ve gelinin atla geldiğine
işaret.
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Ne fistansız ne donsuz33

Bir gün bir gelin gelmiş,

Alay çok mükemmelmiş!

Çok güzelmiş, dediler

Görmedim ben yüzünü,

İşitmedim sözünü!

Kendi süslü değilmiş
Velveleye düşürmüş

Süslemiş koca köyü?
Bir “karı-koca” köyü!

Kocası iri bir genç

Denemez asla iğrenç!

Bilakis: Yakışıklı,

Yıldız gibi ışıklı!

Gece yarısı güneş

İstiyor, yanık şair,

Mevcut aydınlık yeter

İstidadınız zahir!

Nükteyi çok beğendim

Oğlum, hiç meyus olma

“Şiir) dediğimiz şey

Âlâ “yalancı dolma!”
- Bitmedi -

Bir Yorum -Daha…Bi’n-netice kocası

Ölmüş, gelin matemde!

İş bu elim vakayı
Büyük şair geline

Tasvir eden kalemde
Hikmetten bahsediyor!

Allah kıskandı aldı

Sen “Yas tut, bekle” diyor!

Beklemenin bir hazzı

Olmasaymış yeryüzü

Çekilmezmiş şairin

Bu en son parlak sözü!

En basit bir mevzuu

Yükseltecek lisandır,

O iktidarı izhar

Edecek de insandır!

Gencin dediği gibi

Ama nerde bulmalı?

Her şiir yazarında bulamazsın o “mal”ı “sakil”!
Kahire, 11 Eylül, 1955

33

. “Arabistan kızları ne don giyer; ne fistan!” şarkısına telmih!
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Bu da
Yeni Şiire Dair

(h.7+7)

Bir ihtiyar bir gence kıyâs-ı nefs edemez
Şu kadar ki dilini, aklını hapsedemez!
Ben de hürüm, söylerim “nokta-i nazar”ımı;
Mezarcı kazadursun şimdilik mezarımı;
Bir menfes bırakmasın çıkmayayım ortaya,
Yok civcivim benzedim tohumsuz yumurtaya!
Her durumumu size bir bir izah edemem;
Genç şairden olsam da ileri beş on kadem!
Bugün – tuhaf tesadüf – okuduğum şiirler
Yavrularım hakkında bana verdi fikirler!
Sureti şuracıkta okuyup anlarsınız,
Yardımıma ne hacet madem ki siz varsınız!
Boilleau’yu34 dinle de sen, oğlum, bir “mason” ol
“Şiir yurdu”na çıkmaz senin bu tuttuğun yol!
Neşre bilmem değer mi bu kadar zırva kelâm?
Arab’n dediği gibi ben de derim: Yâ selâm?!
Kahire, 11 Eylül, 1955
Yeni Şiire Bir Nazar
Olsam bile bir şair

Yeni edebe dair

Özel bir fikrim yoktu

Şahsi meşgalem çoktu!

Dün elime bir sergi

Sergi değilmiş dergi

Geçti, baktım içine

O parlak şiirler ne?

34

. [Nicolas Boileau-Despréaux (1 Kasım 1636 - 13 Mart 1711), Fransız
şair ve eleştirmen. Klasisizmin kurucusu olarak kabul edilir (nn)].
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Dörder beşer dizilmiş

Sıralayan çok bilmiş!

Şi‘rin varlığı bunda

Hissettim en sonunda!

Bir niyet-i sâfiye

Ne vezin, ne kafiye!

Ne nizam, ne intizam
Kelâmda yok insicam

Bir azamet, bir i‘zâm!
Mânâ dersen: Nâ-temam!

Haram, ya ibnî haram

Maksat ne: Arz-ı merâm!

Onu nesrinde bildir

Şiir elzem değildir!

Ey âkil, fâkir kişi

Deli yaymaz bu işi!

Sorarım alelıtlak

Hak çılgının mı mutlak!

Ya anlamayan çoktur

Ya okuyan hiç yoktur!

Bükülmüş hep boyunlar

Yutulur şey mi bunlar?

Sanma bu bir ilhamdır
Bir dehşetli imtihan

Bu efkârı idamdır!
Açık filvaki meydan!

Gençler şekle aldanmış

Söze teşvike kanmış!

Çok kolay bir şey sanmış

Şi’rin şevkine yanmış!

Kudret ümitten doğar

Zacret emeli boğar

Söyleyin

(h.7+7)

Söyleyin, istiyorum

Anlamak fikrinizi!

Hayrile yad eyledim
Siz dinlemeseniz de

Her zaman zikrinizi!
Ben sizi dinliyorum!

İhtiyarım, hastayım

Sanmayın inliyorum!

Dilimde, kalemimde

Mütemerkiz kuvvetim;

Şu kadar ki savaşmak

Değil aslâ niyetim!

Tecavüz etmeyiniz

Müdafaam şediddir!

Cihan bilir ki “Serter”

Pas tutmaz bir hadîddir!

Mütevazı olsa da

Kat‘â vâzı’ değildir

O bir cerî ve hamûs

Fikrinde müstakildir!
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Sizden bütün umduğu

Müşfikâne bir nazar!

Fazla bir iltifattan

Demeyin, belki azar!

Arzum, ölmezden evvel

İşimi sağlamaktı!

Onu sağlam kazığa
Ta ki bir hain çıkıp

Bir iyi bağlamaktı!
Kasten koparamasın

Beni herhâlde kimse

“Esfel”de aramasın!
Kahire 1955

Medeni Şekli Kabul Ettiniz,
Medeni Ahlakı da Kabul Ediniz!
İyiden kötüye dönen mesuldür!

(h.6+5)

Kötüden iyiye rücû makbuldür!
Hayırlı bir işi “yapmam” derseniz,
Vâki bir teklifi reddederseniz,
Bu sizin işiniz, ben karışamam,
Vazife muayyen, haddi aşamam!
İyi yaptığımı tahsîn etsen de
Takbîh edemezsin, o hak yok sende! 35
Açıklamalarıma Dair Sevdiğim Bir Gencin İhtarı ve
Benim Cevabım:
Kahire’nin “Ezher” Din Üniversitesi talebesinden bir
genç dün yeniden beni ziyarete geldi. Sıkılarak dedi:
35

. Birinci mecmuamda “Kanun ve Ahlak” başlıklı şiirimi okuyunuz.
Ziya Paşa “İstikâmet mahz-ı cennettir bu mülk ü millete”! demiş! Niye
hain telakki edilmiyor? Ye’s halinde: Bu millete
yapacak vazifem
kalmadı! demiştim. Aradan uzun yılar geçti. Nedametimi arz ettim.
Yeniden fahri hizmet etmek istedim, kabul etmediniz! Bir şiirimde
dediğim gibi:
“Bundan ben yükselirim, alçalacak sizsiniz!” Zorla güzellik olmaz
azizler. Kahire 1956.
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Cüretimi mazur görünüz. Size ne kadar hürmet ettiğimi
biliyorsunuz. Şiirleriniz içinde oldukça uzak bir maziye ait
bazı müphem açıklamalarınız var! Bu ifşaatınızla Türk
gençliğinin ümit ettiğiniz hürmet ve muhabbetini
kazanamazsınız, kimsenin bilmediği şeyleri ortaya atarak
kendinize zarar celp etmiş oluyorsunuz! Refikam ve kızım
söze karışarak: Biz de çok söyledik; lâkin dinlemiyor,
dediler! Biraz unfile: Dinlemiyorum, dinleyemem dedim;
düşüncelerimiz arasında büyük tehâlüf var: Siz bugünü, ben
yarını düşünüyorum. İsmimin etrafında hissettiğim derin
sükut, vefatımla başlayacak müthiş bir fırtınanın
mukaddimesini teşkil ediyor. Eski siyasî hasımlarım beni
masum milletime sevdirmemek için hiçbir şeyi derîğ
etmediler. Mümkün olan her şeyi yaptım. Onları
yumuşatmak mümkün olmadı. Cemiyetin azametine
ihtiramen eğildim. Şimdiye kadar iğfal ettikleri adamlar
benden özür dileyecekleri yerde ben onlardan af diledim.
Kimse beni mücrim diye gösteremez! Buna imkân olsaydı,
şimdiye kadar çoktan kanun pençesine teslim edilirdim.
Kanundan başka itham vasıtası tanımıyorum. Memleketimin
yanlış zihniyetini bilmez değilim. Daha geçenlerde İstanbul
radyosunda biri hararetle, bağırarak söylüyordu: Kanun
suçlu bulsun bulmasın, milli vicdanın affedemeyeceği
töhmetler vardır. Bunlar avâm-firîbâne söylenmiş sözlerdir.
Kanunlar millî vicdandan doğar! Kimse kanunun emir ve
nehyetmediği hususâta icbar edilemez!
Nerede kaldı ki benim harekâtım teaddî şeklinde
mübaşereten yapılmış olmayıp siyasî hasımlarımın beni ve
ailemi imha için yaptıkları tecavüzkâr tertibata karşı
müselsel, meşru müdafaadan ibarettir. Bunu vahamete
müncer olmaktan kurtarmak ellerindeydi.
Felâketim İzmir-Kasaba kaymakamı iken, 1913
senesi Haziran bidayetinde tevkifimden başlar; “Talat”ın
alçakça tevkifimi emretmesine hiçbir sebep yoktu! Elimde
hüsnü hizmetime dair verilmiş mazbatalar var “Hâile-i
Mahmut Şevket–Hürriyet Kurbanları” mühim eserimde bana
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keyfi olarak yaptıkları alçaklıkları enzâr-ı ibrete koydum!
Haksız ve sebepsiz atıldığım vatanımdan altı sene
sonra İstanbul’a avdete imkân bulabildim. Memleket
müttefik devletlerin işgali altına girmiş, Talatlar, Enverler,
Sait Halimler Almanya ve sair memleketlere sığınmışlardı!
Hükümetten sebeb-i nefyimi resmen anlamak
istedim. Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti cevabında:
İdâre-i örfiye dahilinde bekası caiz olmadığından Sinop’a
nefyolunmak üzere (millet) vapuruna irkâb edilmiş şu kadar
ki talebine binaen oradan alınarak ailesiyle birlikte bir
İtalyan vapuruna nakledilerek memleketi olan Selanik’e
teb’îd olunmuştur!” diyordu. Bu noktada bir nebze durmak
isterim. Kasaba’da idâre-i örfiye yoktu. Beni haydutça tevkif
ile idâre-i örfiye mıntıkası dahiline soktuktan on dört gün
tahkirlere işkencelere maruz bıraktıktan sonra Selanik’e
teb’îdimden bahsetmek irtikâb edilen denâeti ahmakça resmi
şekle sokmak demekti: Evvelâ ben Selanikli değilim.
Selanik’i tanısam bile! İkinci mühim nokta da şu ki; Balkan
muharebesinin akab-i vukûunda düşman kuvvetleri
tarafından işgal edilmiş olan Selanik, rakibi ve müttefiki
Bulgaristan ile ihtilaf ve harp hâlinde idi. İşte beni ve masum
ailemi sürdükleri mühlik mıntıka bu idi! Selanik’e
çıkmayarak”Pire”ye oradan da Marsilya’ya gittim!
Şimdi beni sıyânet etmeye çalışan delikanlıya
sorayım:
Eben an ceddin vatana hizmet etmiş bir adamı keyfi
olarak düşman arazisine sevk için, meşru bir hükümet ne
gibi bir sebep der miyân edebilir. Milletimden hiçbir fert
çıkıp da esbâb-ı nefyimi sormadı. Hâl-i harpte bilfarz
Paris’te mütemekkin bir “Alsas”36lıyı Fransız Hükümeti
36

. [Alsas ya da Alzas, Fransa'nın 26 bölgesinden biridir. Yukarı Ren
nehri'nin batı kıyılarında Fransa'nın doğu sınırında bulunan Alsace bölgesi
Almanya ve İsviçre ile komşudur. Alsace Kutsal Roma İmparatorluğu'nun
bir parçasıydı ve hâlen Yukarı Almanca lehçesiyle konuşanların yerleşik
olduğu bir bölgedir. 17. yüzyılda Alsace Fransa buyruğu altına girmiş ve
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Almanya’ya nefy ve tağrib etseydi mağdurun lehine ve
hükümetin aleyhine bütün Fransızları kıyam ve galeyan
hâlinde görürdü! Müstebit Türk hükümetlerinin saltanat-ı
milliyemize ne kadar çürük pamuk ipliğiyle bağlı olduğuna
bundan büyük işaret olamaz!
Benim milletimden “helâllik dileğim” gençlere kendimi affettirmek için değildi! Ben buna muhtaç değilim.
Gençlerden maksat kemâle ermiş gençlerdir! Toy gençlere
sözüm yoktur!
Hiçbir genç, hodserâne gençliği temsil edemez,
gençler tekemmüle doğru yol aldıkça cemiyet hâlinde o
vazifeyi ifa ederler.
Beni sevdiğine kani olduğum genç ve onun bu husustaki fikrinin isabetini teyit eden ailem – beni sevdikleri ve
muhafaza etmek istedikleri için, gaflet ve hataya düşüyorlar.
Ben açıklamazsam, bunları kimsenin bilmeyeceğini zannediyorlar.
Bir gün bir hâkim bir sanıktan sormuş: Filan cürmü
niye işledin? – İftira efendim, demiş!- İnkâr mı ediyorsun?
Beş şahit re’yulayn görmüşler! Hâkim Efendi! Beş kişi, bu
da söz mü? Ben size görmeyen beş bin kişi getireyim!!
Hükümetimi temsil eden konsolosluğun idaresizliği
bilakis teşvikiyle hâdis olan ve derin teessüflerime mahal
veren o zamanki “olay”ları örtmeye imkân yoktur. Gerek
müşahede ve gerek nakil suretiyle millet bunu öğrenmiştir.
İzlâl edildiğine, edilmekte olduğuna şüphe yoktur. Müdafaamı mücrimiyetime değil, gün kadar aşikâr olan mazlumiyetime bina ediyorum.
eyaletlerinden biri olmuştur. Merkezi aynı zamanda en büyük şehri de
olan Strazburg'tur. Alsace genellikle Lorraine ile birlikte anılır çünkü bu
iki bölge (Alsas-Loren olarak) 9. yüzyılda Şarlman'ın halefleri arasında
yapılan paylaşma sonrasında tarih boyunca anlaşmazlıklara neden
olmuştur. Bk. Rona Aybay, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda
Bazı Genel Gözlemler ve 14.Protokol”, TBB Dergisi, sy. 88, 2010, s.226.
(nn)].
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Milletimle barışmak istedim, af ve helâllik diledim.
Mısır’da bir âdet vardır; barışmak isteyen iki kişiden kendini
haksız sayan hasmının tepesini öper! Milletimin huzurunda
eğildim: Başımı öpsünler diye değil! Kulağıma birkaç kişi
olsun bu sözleri fısıldasın diye! – “Aziz vatandaş! Sana
yapılan mezalim yürekler sızlatacak kadar azimdir. Bundan
sen mutazarrır oldun, fakat milletimiz de kâr etmedi!”
Beni karşılarında eğilmiş gören cücelerin tepemi
öpecekleri yerde, Ali Kemal’e37 yaptıkları gibi sopalar ve
taşlarla beynimi delmeye çalıştıklarını görünce, Namık
Kemal’in dediği: -“Yüksel ki yerin bu yer değildir!” sözüne
ittibâ‘en başımı kaldırdım; isyan kastıyla değil! Buna ne
mahal ne de imkân vardır!
Gafil beşeriyetin asırlar boyunca taşlayıp yüzünü
gözünü parçalayarak müstekreh bir şekle soktuğu Gize
sfenksine yapılan hakareti milletimden bana da yapacaklar
bulunabilir! Ne kadar çirkin bir şekle soksalar, eserlerimi ve
şiirlerimi okuyacakların dikkat ve hürmetlerini men
edemezler. Esbâb-ı müdâfaamı imkân dahilinde hazırladım!
Ben öldükten sonra sırtlan hilkatli düşmanlarım naşımı
dişleyemeyeceklerdir
İhsan Adli Serter, Kahire 1956
Hakîm38 mi, Hekîm39 mi?
Bir çeşit hekim var ki diplomalı cellattır,
Ona teslim-i nefsin sâikı: İtimattır!
37

. Gazeteci, yazar, eğitimci ve siyaset adamı.
.[Hakîm: Alim, bilgin, herşeyi bilen, tabiatı inceleyen, felsefeci, tabip,
doktor (nn)].
[
Hekîm ( )هكيمOsmanlıca İsim. Arapça Hakim ()حكيم: İnsanlardaki
hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi
eden kimse, doktor, tabip (Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, TDK yay.
Ankara 1998; Ferit Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat,
Aydın Kitabevi, Ankara, 2010 )nn)].
38
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Seni öldürsün diye üste ücret verirsin!
Mahkûmunu idama ona cür’et verirsin!
Onun bütün ilgisi alacağı parada:
Bir halaskâr şeklinde görünse de arada!
Cehli, müphem niyeti öldürmeye kâfîdir;
Bu hâl insaniyete, mesleğe münâfîdir;
Önce hakîm derlermiş sonra hekîm demişler!
Müstahak olmadığı hakkını ödemişler
Yeni Tıbbî Müstahzarât

(h.7+7)

Müstahzarâta dair tafsilat verilmiyor:
Tedavime muhassas ilacı bilmeliyim!
Her şeyi doktorlara hasretmekte mana ne?
Anlamak istiyorum, ne ahmak, ne deliyim!
Doktor yazsın sorma yut! Hak verir şifasını,
Pahasını öderken anlarsın hafâsını!
Doktorlar baytar olmuş, insan, bir hasta hayvan
Sıhhatle alâkadar olsun olmasın insan!
Kahire 1955
Bugünkü Duruma Nazaran
Tababet ve Tabipler
Edebe, felsefeye fazla rağbet gösterdim;
En az maddî menfaat getiren de bunlardı!
Müzâyakam bu yüzden en son haddine vardı
Bir tabip olsa idim, olmazdı kaygım, derdim!
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Öldürür kazanırdım; meşru ve gayr-i meşru!
Bugünkü tabiplerin durumuna bak, söyle,
Eskiden hiç birisi kazanamazdı böyle!
Doktordan habersizce bir gözlük almak memnu!
Reçete lâzım imiş; gözlükçü anlamazmış!
Tabibi geçse bile dikkatte itinada;
Gözlük bulmak vâbeste olsa da itiyada!
Tababet icra için özel bir imtiyazmış!
Daha dün on kuruşa müşteri bulamayan
Bugün azımsamakta – ne tuhaf? – bir liranı!
Doğru olmaz kaçırmak ele geçen sırayı,
Bizleri de düşünün sizin değil bu ziyan!
Kimse bunu düşünmez, meccanî yerler vardır.
Kıyafetinden sefil olduğun bilinmeli!
Senin burda işin ne, derler, iyi sinmeli!
Kimseler görmesinler, bu yapılan bir ardır!
Zahiren kovulmazsın, nazarlar seni kovar!
Senin gideceğin yer ücretli yer olmalı!
Ceketin, pantolonun olsun meğer yamalı!
Bu çok ağır ve zelil şartlar insanı boğar!
Doktora verirseniz ilaca para kalmaz!
Müstahzarâtın her gün yükselmekte fiyatı,
Hayat ümidi ile sarsar durur hayatı!
Fiyatı yüksek diye sanmayın kimse almaz!
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Doktor bir isim yazar, nedir o? Bilemezsin!
Hekim bilirse beter, bu bize ait değil!
Daha fazla şekvaya ömür müsait değil!
Beklemezseniz sizi dert ve musibet ezsin!
-Daha ….Doktorum, her ne olsan sana hürmet borcumdur!
Sen de biraz munsif ol, kalkma beni soymaya!
Denemez bir klinik açılmıştır doymağa!
Sizce tatlı olsa da hayat zehir, zıkkımdır!
Kaç kuruş galâ zammı alıyor küçük memur
Seni işbâ‘a imkân var mıdır onun için?
Netice alınamaz, yüz kere ölçün biçin!
Bir lira veremeyen zavallı adam mazur!
Millet seni okutmuş! Ona bakasın diye!
Halkın mu‘âlecesi hakikî ihtiyaçtır!
Onun midesi açsa, senin de gözün açtır!
Herkes varını etmez bir doymaza hediye!
Bir dişçinin yanına sokulmak mühim bir iş!
Ağzını göstermeye bir lira ancak yeter!
Yazarlığın uymazsa ardı önünden beter!
Liran gitmiş demektir! Ne âlâ alışveriş?!
Tabâbet mi – Ticaret mi? -Daha…Üç, üç buçuk liraya yaptıkları takıma
Kırk beş lira isteyen orta dişçiler vardır!
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Madem müşterisi var, haklıdır bir bakıma!
Ele fırsat geçmişken ne kapılırsa kârdır!
Mevkiin şereflidir, daha yükseltmeye bak.
Halkı soymak hırsını bırak gangesterlere!
Sıddîk ol, senden sıhhat müdâvât isterlere!
Kazanma demiyorum bi’l-cid ve’l-istihkâk
Demokrat milletlerin ey okur yazarları
İlaçlar üzerinde bu müphemiyet nedir?
Halk anlamamak için bir güzel bahanedir,
Pür mal tanınmak lâzım tutunca pazarları?
Tafsilatı doktora ait imiş? Ne demek?
Ben de bilsem olmaz mı onun fevâidini!
Doktor bilsin, öğrensin tekmil kavâidini,
Bunun bir ciheti de mutlaka bana gerek,
Fıransızlar bu asla riayet etmektedir,
İngiliz, Amerika bunu bir sır tutuyor!
Doktorlarla birleşip varımızı yutuyor,
Bilmek isterim param nereye gitmektedir?
Bizi hayvan yaptınız! Biz de işten anlarız!
Doktoru icabında, hatta uyandırırız!
Düştüğü bir hataya onu inandırırız!
Biz doktor değilsek de yetkili insanlarız!
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“Terramycin”i bana “vitamin”siz vererek
Beni zehirlemişti geçenlerde bir hekim
Öleni diriltemez, ne hakim, ne de hekim!
İşin vahametini önceden görmek gerek!
Hayvan gibi kendini insan teslim edemez,
İnsan olduğumuzun şiarı da bundadır!
Tehlike görülse de felâket sonundadır,
Tecrübeden başkası bunu talim edemez!
-Daha…”
İşlediği hatalar şahsı hüzne sevk eder
Doktor da bir insandır, onun da doktoru var!
İnsan için haddini tanımak değildir ar,
Doktor da benim gibi doktor elinden gider!
Hekimin hasta ile bir alâkası vardı:
Doktor tedavisinin neticesini bilmek,
İhtiyaç karşısında vâkıfâne eğilmek
İsterken bu itiyat “yeni adet”e vardı!
Şimdi bütün ilgiler kümelenen parada!
Hasta ölmüş, ya kalmış, bunu kim düşünecek!
Herkes bu “kâr ve zâr”da “hasım” arar yenecek!
Mülâyim ve hayırhâh görünse de arada
Bir lirayı (…….)yaptım taciz (konu)ma!
Bir bakışı on lira, doktorlarımız çoktur!
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Bunların hiç kimseden ihtirazları yoktur!
Allah acısın derim, bu gidişle sonuma!
-Daha ……Saltanatta tımarcı el açmış, sizi bekler
Peşin ödemezseniz, ordan gitmek gerektir!
On kişi bekliyorsa bu on lira demektir!
İlk girmek isterseniz bir misli daha ekler!
Gördüğünüz zenginlik hep fukara lokması!
Altınların bir elden diğer ele akması?
Harp olalı modadır can ve ciğer yakması?
Müdâvinin hastayı dertten derde sokması?
Kazancı mahdut olan tabip var, gözü toktur!
Bunlardan herkes gibi ben de çok yardım gördüm?
Tedavi görmeseydim belki çoktan ölürdüm
Herhâlde içlerinde mürüvvetliler çoktur!
“Ömer Esat”, genç cerrah! Beni o kurtarmıştı?
Ona bugün medyunum yaşadığım hayatı?
Bu benim yüreğimin en derin hissiyatı?
Şükran borcumla, en har noktasına varmıştı!
Kahire, 11 Ekim, 1955
Maddiyat, Maneviyat
Beni ilgilendiren ne ağaçtır, ne çiçek!
Gerçi yok çiçekleri dünyada sevmeyecek!
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Alâkadar olduğum en çok maneviyattır;
Dünyada yaşadığım mazlumâne hayattır!
Ağacın tek yaprağı büyüklüğe delildir,
Bunu hayran temaşa etmeyecek kalîldir!
Bu azamet önünde direnmem, eğilirim,
İrfanım olsa dahi, noksanımı bilirim!
Emniyet ve selâmet hakka itimattadır!
Kapısı kapanmayan yüksek içtihattadır
Hak deriz, batıl deriz, yaptığımız meydanda!
Müstakır bir şey yoktur, karar olmaz insanda!
Ömür tuzlu ve tatlı gayr-i sâbit murattır;
Ezvâkı değiştiren, değişen itiyattır!
Bütün bu mu‘zalâtı halletmeye imkân yok!
Hocaya sordum, dedi: Çoğunlukta iman yok!
Hülâsa maneviyat çok karışık bir iştir;
Maddiyata dönelim, yemek vakti gelmiştir!
Kahire, 1 Eylül,1955
Hayat ve Tahaffuz

(h.7+7)

Hayata karşı kimse
İnsan sapasağlamken

İtimat besleyemez!
Musibet baş gösterir!

Bir yemek getirirler

Biri yer biri yemez!

Kader bunda hâkimdir

Kifâyet etmez tedbir!

Biraz düşünülürse

Sebepsiz bir şey yoktur;

Sebebi, ibtidâdan

Araştırmak gerektir!

Önü alınabilen

İllet, felâket çoktur;

En kolay, en güç cihet

“Arz-ı nefs” etmemektir!
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Terli iken buzlu su

Herkes bilir, zarardır;

Buzlu bir gazoz bulan

Onu fırsat addeder!

Zarara müncer olan

Alacağın karardır!

Yanlış kararlar alan

En son hekime gider!

Müdebbir olmak lâzım

Sevilirsen, zor iştir, der!

İhmalcilik kötüdür

Bu adet kesilmeli;

Ufak kusur insanı

Mehlekeye sevk eder,

Hastayı kurtarmaksa

Sahibinin emeli!
- Bitmedi -

Hayat ve Tahaffuz -Daha…Tedbirin her neyse al

Sonunu hakka bırak,

Bak ki ihmalin seni

Azaba uğratmasın!

Sıhhat için muzırdır
Dikkat et yemeğine

Lüzumsuz fazla merak,
Eller zehir katmasın!

Tevekkülden müessir

Salâh yok elimizde!

Ne kadar kadir olsa

Yine insan âcizdir!

Hata, noksan görülür
Her şeyi haktan uman

En mükemmelimizde
Âdî bir mu ‘cizdir

Yeni Pijamam
Mülküm, akarım yoktu, eşyam, elbisem vardı!
Bir kader cilvesiyle o da nudrete vardı
Bu sözümü işitip beni çıplağım sanma
Her fırsatta söyledim: Zevahire aldanma!
Üç senedir kendini bir odaya hapseden
Elbette yine yapsın? Buna ihtiyaç neden?
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Sokağa çıkmıyorum, neme yetmez pijama
Görenler söylesinler sırtımda varsa yama?!
Daha dün yenisini almış, getirdi karım
Yiyeceğim, ilacım eksik olsa: Anlarım!
Kızıma
Allah’tan başka yoktur muinim, muhafızım,
Bitirdiler kalmadı şevkim, kuvvetim, hîzım,
Bir gün gelir, sandımdı, parlar donuk yıldızım.
Babanın nekbetine sen acı, ağla kızım!
Hissim, insaniyetim, yüksek mefkûremle ben,
Milletimi severdim, severim hâlen kalben
İnsanlardan her zaman hak alınmaz ya harben
Babanın mihnetine sen acı, ağla kızım!
Talih yardım etmedi, etse de faydası yok,
Nadir değil atanlar kalbime zehirli ok!
Düşmanım kesilmişler: Zengin, fakir aç ve tok!
Halkın bu zahmetine sen acı, ağla kızım!
“Bir gün takdir görürsün!” diyenlere kandımdı,
Parlak, cazip sözlerin sihrine aldandımdı,
Hak, hürriyet dediler, filvaki var sandımdı
Babanın gafletine sen acı, ağla kızım!
Vatanımdan, evimden atıldım haksız yere!
Benden evvel zalimi yaradan yere sere!
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Her şey menût, muhavvel bu dünyada kadere
Babanın hasretine sen acı, ağla kızım!
Bakiyyetu’s-suyûf:
Bunlarda ne merhamet, ne adalet hissi var?
İçlerinde emekli, önemli bin sinsi var
Ellerinde kahrolmak nöbeti bana düştü
“Şinasi”40ler, “Kemal”ler bunları hep görmüştü
“Bedbaht ona derler ki elinde cühelânın
Kahrolmak için kesb-i kemâl ve hüner eyler!”
Şinasi
“Milletim nev‘-i beşerdir, vatanım rû-yi zemin!”41
Şinasi
“İstikamet mahz-ı cennettir bu mülk ü millete” ila ahirihi
Ziya42
Kasideleriyle padişahları göklere çıkaran “Nefi”43 methettiği
padişahın emriyle boğdurulmuştu!
40

. [Şinasi (1826-1871): Edebiyatta batılılaşmanın öncüleri arasında yer
alan şair ve tiyatro yazarıdır. Bk. Âlim Kahraman, “Şinasi”, DİA, C.39,
İstanbul, TDV Yay., 2010, s.166-169 (nn)].
41
. Bu beyit, Hugo’nun “Les Burgraves” adlı piyesinin mukaddimesinin
sonundaki “Avoir pour patrie le monde et pour nation l’humanité”
cümlesinin bir nevi tercümesidir.
42
. [Ziya Paşa (1825-1880): XIX. yy.ın en önemli devlet adamlarından ve
edebiyatçılarındandır. Ziya Paşa, ikinci Tanzimat devri aydının en tipik
numunesini verir. Bütün hayatı ve eseri tıpkı devri gibi acayip bir ikilik
içindedir. Şiir hakkındaki tekliflerinde ise Ziya Paşa Türk dilinin
gelişmesi tarihini yepyeni bir gözle gören adamdır. Bk. Ahmet Hamdi
Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, yay.haz: Abdullah Uçman,
7.baskı, İstanbul, Yapı kredi Yay., 2010, s.276-311 (nn)].
43
. [Nef‛î (ö.1044/1635): Hiciv ve kasideleriyle ünlü divan şairidir. Bk.
Metin Akkuş, “Nef‛î”, DİA, C.32, İstanbul, TDV Yay., 2006, s.523-525
(nn].
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Rahat yiyip yaşamak istersen bîşuur ol:
Fayda yok, şairlerin olsan da ser-firâzı
Doğruluk istemiyor, ezelden muavvec yol
Hoşa gitmen gerektir aşıkın sözü, sazı!
Kahire 1955

Auguste
Ne nizam, ne intizam, görmemiş asla ayar
Kalın kafalı Auguste kendini insan sayar!
Kat kat elbisesiyle görünmek ister kibar,
Tütün tiryakisidir, hamra etmez itibar!
Kendini çok genç görür, gerçi denmez ihtiyar,
Doğrusunu istersen: tohumlanmış bir hıyar,
İçtiği “şarâb-ı aşk”! Ona da tuz buz katar
Baygınlık hissetti mi nerede olsa yatar!
Bedmest ayyaşlar gibi abdeste gider sızar,
Yatağına yat desen ona da derhâl kızar,
Yaptığı şeyi bilmez, ne şuur var ne şiar
Gürültüyle sümkürür, nedir bilmez: Edep, ar!
Cimrilikte bî-nazîr, ağzında bin i‘tizâr!
Hayat bu adam için: Daimi bir intizar!
Allah’tan korkarım der, ona bütün iftikâr!
Kâfirin âlâsıdır, “Müslim” adı müstear!
Yeminlerle ettiği vaatte durmaz, cayar
Bir kibrit satın almaz, diyor cebimden kayar,
Nerede kibrit görse alır cebine koyar.
Buna benzeyen her şey onun işine uyar!
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Hiç soyulmak istemez, fırsat bulursa soyar
Namazı, orucu bol, bununla da göz boyar!
- Bitmedi August –dahaMüthiş kıskançlığı var, belki de yalan yapar!
Karıyı anahtarla eve odaya kapar
Ne uyur, ne uyutur gece sabaha kadar.
Yemeğin vakti yoktur ahçı etse de ihzar!
Bir “Hindi”yi birden yer August kolay mı doyar!
İç yüzünü bilseniz, neler yapmaz o mekkâr.
Başımdan defolsun da yeri olsun lâlezar!
----------------------------------------------------------------------Muhterem Okuyucularıma
Hayırsever kalplerde bir meyl-i insânî var
Almaktan çok vermekte bir hazz-ı vicdânî var?
Sarfıma karşılıktır gönderilecek bedel
Eserimi okutmak bence en başlı emel?
- “Şiirlerim”in her mecmuasının bedeli Mısır’da bir Mısır
Lirasıdır.
Hariçten Türk hemşerilerim yarım Mısır Lirası gönderirlerse
yeter. Posta ücreti aranmaz.
Kahire – Basra
Mahkeme ve Hâkim
Aldığı emre rağmen,
“Toprağımı satmam ben!
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“Berlin”de hâkimler var!”
Daha bilmem kimler var?
Demiş: Bir “mazur köylü”!
Memleketinde hakka
Bir hâmi-yi mutlaka
İnanan “mağrur köylü”!...
Bizde de mahkeme var,
“Berlin”dekinden az dar!
Ne de olsa mahkeme!
Lüzumu nedir deme?
İçinde kadısıyla
Arada cadısıyla
Herkes adalet arar,
Bulabildiği kadar!!
Kahire 1955
Hovarda
Bir karı-koca! Kadın: Genç, güzel, biraz oynak!
Karısına nispetle erkek yaşlı ve ahmak!
Herifin bu işlerde az çok şöhreti varmış!
Her şeyden istifade imkânını ararmış!
-Genç hovarda anlatıyor!-:
Ramazan Bayramı’nın tam sonuncu gecesi!
Uğurludur, demiştim, bu işin neticesi!
Viziteye gitmeye, geç vakit, karar verdim!
Şu komşuyla görüşmek bir kısmet olsa, derdim!
-Saatime bakarak-:
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Ne kadar da geç! Dedim, vizite vakti değil?
Gece gezmek adeti bana kimden müntakil?
-Herife tevcîh-i hitâbla-:
Memnun olmamışsanız, hiç darılmam kovunuz!
Kimsiniz? Sordu: Dedim: Şuracıkta, komşunuz!
Memnunum, memnun! Dedi, sözü tekrar ederek!
İşin neticesinden belki de ar ederek!
Salonda iki geniş büyük kanepe vardı,
Ayaktaydım, gözlerim, birdenbire karardı!
Kadının oturduğu kanepeye düşmüşüm!
Sanki ben, bunun için, kadınla görüşmüşüm!
- Bitmedi Hovarda -daha ……Altın ipek saçında zî-kıymet taşlı tarak!
Bunu kimden almıştı? Etmeyeyim mi merak?!
Tarağınız çok latif! Bir hediye mi? Sordum
Bir yandan da saçını, hafifçe, okşuyordum
Kadın, iltifatımdan, anladım, hoşlanmıştı!
Hediyeyi verene demem aldanmıştı!
-Ya sizin hediyeniz, dedi! Sundum eline,
Yoklukla nail olmaz hiç kimse emeline!
İşin izah edemem “Bu”sunu ve “şu”sunu
Kadın memnun etmişti genç nazik komşusunu
Salonun köşesinde kocası uyuyordu!
“Paşam uyuyor musun”? Kadın gülerek sordu!
Paşanın kalmamıştı ne sabrı ne uykusu,
Koca razı olunca kalmaz işin korkusu,
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Bir taraftan haz, sürur, diğer cihetten para,
İnsanlık eğer buysa, onu git sen de ara:
Şerefle yaşamayı tercih edenler çoktur.
Şerefsiz yaşayanlar, şereflilerden toktur!
Nevi – Çeşit
Bir nevi

44

dedim, dedi

(h.7+7)
“Bir çeşit” daha iyi!

Süzdüm baştan ayağa

Bu güzel, züppe beyi:

İhtar ediniz, dedim

Size ben inanırım?

Çeşitli olsun diye

“Nev”i de kullanırım!

Yeni bir şey bulduk mu
Ric‘at için “çıkmaz”ın

Onu eskitmeliyiz?
Sonuna gitmeliyiz!

Çeşit öteden beri

Bizde müstamel idi

Ne de bilgiç şeymişsin

Aferin, seni gidi!...

“Nev”in bir Arapça’sı

Bir de Türkçe’si vardır!

Çoğunun varlıkları

Bizim için bir kârdır!

Türkçe’sini kullanmak

Bize asla zor gelmez

Korkunç yabancı gibi

Önümüze dikilmez!

“Antoloji” dedikten

Sonra “seçme sözler”e

Neviden başka batan

Kalmadı mı gözlere?!

Buna yenilik denmez

Bu çukura gitmektir

Hafazanallah, yavrum

Bu bir nevi bitmektir
- Bitmedi -
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Nevi – Çeşit -Daha….Bu cinayeti serbest

İhrâ edenler kimler?

Nerede “dîvân-ı harp”ler

Nerede asker hâkimler?

Bunu “örf-i idâre”
Yoksa bu müthiş maraz

Ancak yola getirir
Dili kökten bitirir,

Netice
Açtığımız bir yolu

Temiz tutmak gerektir

Kirletmek, temizlemek

Ayrı birer emektir,

Her taraf pislendikten

Güller öldükten sonra,

Neler, neler gerekmez

Feda etmek bu uğra?...

Eclâf 45
“Eclâf” demişsin, dedi, sen bir zaman, millete
Bir genç düşürdü mü beni, bu sözüyle hayrete!
Ben dedim, milletimi herkesten çok severim?
Hak uğruna savaşmış, fedakâr bir “Serter)im!
Söyledimse böyle söz, kitabıma at bir göz!
Milleti sever miyim sevmez miyim görürsün!
Sen düşüncende hürsün!
Anlarsın ale’l-etraf, kimdir, kimlerdir eclâf?
Ve ben bu gayretimle
Bütün sarahatimle
Hürmete lâyık mıyım
Yoksa münafık mıyım
45

. “Eclâf “ ayak takımı demektir. Bunlar her yerde her millette vardır.
Fransızlar “racaille” derler. Bu söz bir cürüm idiyse niye muhakeme altına
alınmadım. En mühim resmi vazifelerimi eserlerimin neşrinden sonra ifa
ettim.
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Sus, gafil, beni üzme bütün bu tefsirler düzme!
Acı ya Rab hâlime, fırsat verme zalime!
Öz vatandan adâvet
Beklemek aynı cinnet
Etsin eden hıyanet
Beklediğim adalet!
Hisler ve Fikirler
Baş Açık Modası
Fes, şapka hatta takke, yazın sıklettir serde!
“Tarbuş” dedikleri şey kalmadı mı bu yerde?!
Sokaklara bir bakın insanlar başı açık!
Bir gömlek – pantolonla gezerler açık saçık!
Bu hâlde bir ihtiyar: Göze batan bir kaçık!
İhtiyar da insandır, keyfi yok mudur azıcık?!
Onun da yapması var, görünmek hevesiyle
Muhafazakârlığı tercih eylese bile!
Don-entari, sokakta satıcılara kaldı
Hizmetçi kızlar bile aşk modasına daldı!
Hevesi tatmin etmek mesut olmak demektir!
Müftüye sordum, dedi, buna engel gerektir
Yaşasın – genç ihtiyar Mısr’ın güzideleri
Onlardır düzeltecek memleketi, her yeri
Kahire 1955
Sokak Köpeği

(H.7+7)

Bazen çok açtır, ölür,

Bazen bir kemik bulur,

Zavallıcık memnundur

Bulamazsa mahzundur!
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Geçenlere sokulur

Yüz bulamaz, kovulur!

İnsanlara muhtaçtır

Sokakta yaşar, açtır!

Dünyayı arar, tarar

Kendine sahip arar!

Köpek mudi ve sadık
Et taharri memuru

Aslında yok fenalık!
Musibettir zuhuru!

Elinde kırbacıyla

Uzun dolambacıyla!

Sokaklarda kelp arar

Köpek boşuna havlar!

Bilmez bîçare hayvan

Ne ister ondan insan?

Hayvanat bahçesinde

Zalimler pençesinde

Aslanlara yem olur,

Sözün çoğu zem olur!

Maksadım zarureti,

İnsandaki kudreti

Göstermek, anlatmaktır
Köpek necistir, derler

Söze hikmet katmaktır!
Tart ve teb‘îd ederler!

Herkesten tekmeler yer,

Buna bilmem var mı yer?

Aç ne yemez sormayın,

Zihninizi yormayın!

Köpek haksız ya haklı
Acırım köpeklere

Buna erer mi aklı?
Dökülürler boş yere!

Sokakta aç ölürler

Bahta bağlı ömürler!
- Bitmedi -

Sokak Köpeği -Daha…Yanına sok ya sokma

Aradığı bir lokma!

İtten, itlerden korun

Her cinsi vardır onun

Köpek insan bir gibi

Yoksa eğer sahibi!

Hâlden, âtiden emin

Yer, içer, memnun zengin

Deme: yoksul “yok”u yer

Aç kalan her “bok”u yer!
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Sabık Bir Prensin Hikâyesi
Uyandım, kalktım erken
Her sabah süt içerken
İstedim buzlu ayran
Dünya bu hâle hayran
Gece hararet basmış
Dilim bir karış pasmış!
Akşam çıkıp serine
Viski, vermut yerine
Sırf ispirto içmişim!
Yanmış kavrulmuş içim
- Aslına mutabıktır Anadolu’nun Heyecan Verici Çok Yüksek Tabîi
Eserlerinden
Ararat
(h.7+7)
Ararat’da, arşında,

Bir Allah var karşında!

Arza yüksekten bakar,

Seller dereler akar,

Karlar: Beyaz sakallı!

Zemin zümürrüdîn hâlî!

Ağaçlar: Bin bir kolu,

Bırakma sağı, solu;

Her yer çiçekle dolu

Budur cennetin yolu!

Yoktur bu yerin eşi
Başa altın taç takar,

Her gün doğan güneşi
Çok bakma nuru yakar!

Harp günü bugün: Salı!

Hava muzlim, kapalı!

Ağaçların dalları

Okur kurt masalları!

Kâinat savaşında
Aslan kurdu boğunca

Dünya silâh başında!
Güneş, parlak, doğunca

Gül olur, güler gonca

Hayatının boyunca
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Sevgilim, gecikme gel,

Seni görmek bir emel!

Bak şu sema ne güzel?

Bülbüller söyler gazel!

Vatanın genel malı
İnsanı gamdan hâlî

Ne vardır bundan âlî
Can bahşeder hayâli!

Serter

Kahire 1955
Tabiatın Bir Cüzü Karşısında Vâlihâne Temaşa

Gitmiyorum muhâle; gül, sünbül zambak, lâle
Bir şairi, ressamı sokar mebhût bir hâle!
Bunlar, hilkatin rengin, parlak numuneleri
Bunlardan daha başka neleri var, neleri!
Her cümlenin tasnifi bir fendir, maharettir
Düşünme seni bilen akıllara hayrettir!
Yazılan kitapların açıkladığı esrar,
Bir “gül”ün yaprağında arar, bulur istikrar!
Çiçekleri temaşa kitaptan çok mühimdir
Bir güle, bir lâleye hayran olmayan kimdir?
Kuşların, her mevcudun yüzlerce suretleri
Güzel, çirkin, ne olsa caliptir hayretleri!
Tefekküre yol açar vücudu avâlimin
Aydınlatmak ne haddi en münevver âlemin!
Esir Pazarında
Çerkez Kızı
Anası satılmıştı, kızını da sattılar;
Ana-baba evinden pazarlara attılar!
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Çocuklarını satmak silinmeyen bir ardır
Hissiz hayvan babanın düşündüğü şey: Kârdır!
Ric‘atı Temin Yolunda
Dün, bugün yazdıkların demeyiniz: Bir değil
Gün, ziya değiştikçe değişir elbet şekil
Şi’rimi nurlandıran, karartan hadiseler,
Yolunu bana niçin değiştirdin deseler
Derim ki değiştiren ben değilim o yolu!
Her çevre sapanlarla, sapıtanlarla dolu!
Mahzurlu gördüğünüz şey neyse söyleyiniz!
Varsa hatta hususî söyleyecek şeyiniz?!
Makulü candan, dilden dinlerim, emin olun
Bir çıkış bir de giriş noktası var her yolun!
Açıklığa Dair Bir Kıta
Açsa mazur görürüm yaptığı kötülüğü,
İnsanı fena yola götüren ihtiyaçtır!
Çalışmayanı cebren işe sevk etmelidir,
Halkı aç bırakmamak, ıslah için, ilaçtır!
Hayat Alâka Demek
Hayat, alaka demek! Bu değilse ya nedir?
Dünyada en kötü şey: “Bana ne, sana nedir?!”
Yaşamak istiyorsan, tembellik etme çalış,
Dünya çalışmak için kurulmuş kârhânedir!
İhtiyarım, hastayım, demekte mana yoktur
Özür feragat için bulunmuş bahanedir!
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Çalışmaya veyahut bakılmaya mecbursun,
Ömür bazen şahane, en çok sefilânedir!
Gidecek adam için hazır cennetler yoktur.
Cennet, cehennem ancak dünyaya gelenedir!
Ne kadar zor olsa da bir Cennet kurmaya bak!
Talihin bağlandığı ön kazık imkânedir!
Cehennemse nasibin yanıp yakılacaksın,
Zebanilere karşı koyanlar: Dîvânedir!
Kahire 13.9.1955
Sahne-i Harp
Hakikate yakın müthiş bir hayal:
Ordumuz mükemmeldi, yüz binlerce er vardı!
Erlerin, alayların kesilmiyordu ardı!
Ortalık nurlu iken birdenbire karardı!
Havaya ateş açan birkaç “uçaksavar”dı!
Arz, bir ateş bombasıyla, zulmüne gömülmüştü:
İnsanların elleri, kolları bükülmüştü!
Yayılacak kalmamış, şeytan buna gülmüştü
Az sonra o da ölmüş, kurtları dökülmüştü!
Tabiatın insana verdiği akıl, zekâ
Haksız sayılmaz asla, doğurursa iştikâ!
Ne kalplerde teessür, ne gözümüzde bükâ?!
Nerdeysen yardıma koş: Ya Muhammed Mustafa!
Bu cibillî bir şeydir, bağlı olamaz hırsa!
Uzak çöllerde kalmış tabîi cinsler varsa
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Sahip olup çıkarlar, yakın zamanda arza
Tahrip emeli sığmaz ne sünnete, ne farza!
- Bitmedi Sahne-i Harp -Daha…Yamyamlardan bin yamyam kesildi insaniyet
Herkeste ham bir hayâl, fertlerde sû-i niyyet
Medeniyet fikrini boğdu fikr-i kavmiyyet!
Hayat umma yaşarsa insanda bu zihniyet!
Biz yaktık istiyoruz, haktan, nebiden yardım
Şimşek ateş kesildi etrafım, üstüm, ardım:
Gördüğüme şahidim, ikrarda muztar kaldım
Gözüm görmesin diye yerin dibine daldım!
Utanıyorum insan ve medeni adımdan
Sarsıntı duyuyorum attığım her adımdan,
Kendimi öldüremem bu yaşta inadımdan
Yaşayan hisse alsın sarih intikâdımdan!
Yük Taşıyan
Her yük taşıyan adam, mutlak hamal değildir,
Bel, boyun büktürecek bu tecrübe yamandır!
Yükünü taşıtmaya muktedir olamazsan
Onu bizzat sen taşı: Hayat bir imtihandır!
Ceza ve Amel
-Cürümler ve Mücrimler HakkındaSıkı tedbirler gerek ıslah için dünyayı,
“Reel”e önem verin, bırakınız hülyayı!
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Tabire kalkışmayın gördüğünüz rüyayı!
İhmalde faide yok, tesrî edin icratı!
Hakkı ihmalimizin doğurduğu netice
Fikrimi meşgul etti, uyumadım dün gece!
Aksettirmek istemem her fikrimi harice,
Ne cevap vermeliyim bu “suâl-i müz‘ic”e?
Hükümetler, lisanlar, kanaatler birleşsin,
Cürme karşı yürekler taş olsun, demirleşsin,
Birbirine demesin kimse: kötü bir eşsin!
İnsaniyet! Sen bizi aydınlatan güneşsin!
Cezanın şiddetidir titretecek mücrimi!
Hapsedelim, asalım mücrimden başka kimi?
Mücrimden çok cürümdür meşgul eden hâkimi
Cinayetler çoğaldı, çoğalıyor değil mi?!
- Bitmedi Ceza ve Amel “Daha…”
Bunun başlı illeti
Mücrim ceza görmeli

Mücrime acımaktır!
Buna o müstahaktır!

Masumları himaye

Ham vazife hem haktır!

Dünya berbat oluyor

Daha da olacaktır!

Bir cadı, bombasıyla yüz kişi öldürüyor
Bu vaka hissizlerin çoğunu güldürüyor!
Sormayın, ben bilemem, polis ne iş görüyor?
Dolaba koymak için “dosya”ları dürüyor!
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Esaret
Kanunun bahşettiği hakları yıkan zalim
Ahaliye nispetle kendini görür mümtaz?
Halk kuvvet bulmadıkça esaret devam eder,
Hürriyet, gâsibinden ricayla alınamaz!
Hürriyet
Hürriyet istenilen şeyi, yapmak değildir,
Şahsın bin isteği var, onu sen istemezsin!
Herkese hududunu gösterecek kanundur!
Nizamında yürürse bırakın serbest gezsin!
Namusu Temizleme
-Gazetelerden“Hut, Ajeet”i terk etmiş, “başkent”e gelmiş kadın!
Vâ esefâ, kirlenmiş, demek, senin de adın!
Baban, kardeşin gelir seni bir gün öldürür,
Şeref, namus yolunda gözlerini kan bürür!
Aradan iki üç yıl geçtikten sonra biri
Bıçaklamış ve gömmüş bedbahtı diri diri!
Altı sene küreğe mahkum olmuş sonunda
Kadı rahîm davranmış bu namus oyununda!
Üç senedir nerdeydin deyyus herif dememiş!
Dünyada kalmadı senden şerif? Dememiş!
Kardeşini sızdırmak, hisse almak gayesi!
Acınmaya lâyık mı yabanın bed-mâyesi?!
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Filozof olmak için
Filozof olmak için iki esaslı şart var!
Bunların birincisi dikkatle temaşadır!
İkincisi tecrübe! Tecrübeden de maksat
Fikri bir sağlam temel üzerine inşadır!
Ölülerimize Karşı Vazifemiz
Vakti gelmemiş ölüm kalplere rikkat verir
Bu hissi de insana hilkat, tabiat verir!
Dünyaya gelmeyene bi’t-tabî acımayız!
Görmediğimiz şeye karşı kötü âmâyız!
Ne gördük, ne elimiz ona temas etmiştir!
Ölen insan dünyaya bir gelmiş, bir gitmiştir!
Ona acımak hissi bizde emelden doğar!
Madem ki öldü gitti; çok bir şey yapamadık?
Azrail’e mahkemece kapamadık?
Bizlere ağlamaktan başka bir şey kalmıyor?
Tabiatı anlayan hayallere dalmıyor!
Kıymetli azanızın geçmiş hâline bakın
Arada makberine gidin, kandil de yakın!
Ölmeyecek noktası yoksa bile yaratın!
Sevdiğiniz ölüyü bir sur ile yaşatın!
Sizin için olamaz bundan büyük teselli
Zaruri çekilecek neyse taksir, tecelli!
Kahire 15/9/1955
Herkes İntizarda?
Herkes Meşgul
Mühim bir vaka olur
Bu tabîi bir şeydir

Efkârı işgal eder
Men etsen de edilmez!
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Memur vazifesini

Bilerek ihmal eder!

Tembihte tevbihlerde

Çok ileri gidilmez!

Hükümetle işin var

Gidersin bakan olmaz!

Herkes bir bahaneyle seni başından savar:
Hükümet: “Merci-i âm” Giden gerçi kovulmaz?
Sahipsiz olanların kovuldukları da var?
Bu zulmü herkes görür, ses çıkaranlar pek az!
Hadisenin dehşeti hayallerde mevcuttur!
Aylıkçılar etmezler tekâsülden ihtiraz?
Bu bir kusur sayılmaz, mazeretten ma’duttur!
Medeni milletlerde bu hâller göze batmaz?
“Haksever”ler içinde “vazife bilir”ler çok!
Harp başlıyor diyerek herkes sırtüstü yatmaz!
Garpta hak hürriyet var, fakat mugalâta yok!
Kahire 16/9/1955
Halka ve Hilkate Dair
- Tahtakurusu Tahtasına bakarak sanma var boyu posu?
Karınca kadar küçük murdar tahtakurusu!
Bir mercimekten büyük değildir en ulusu!
Yakuttan boncuk gibi ensendedir yavrusu!
Hücumda ta‘biyede geçer “Japon”u “Rus”u
Yakar, yıkar bitirir bir belde-i mahrûsu!
Bunların içtikleri kanlar kadeh dolusu!
Boğmak için getirin bana bir çanakla su!
Etlerimi kokutur pislerin en kurusu!
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Nuh sırtında taşımış Tufan’da bu menhûsu
Bit, pire, sivrisinek silsile-i mahsûsu!
Süfliyyâta mütehassır kalsa Rabbin kudreti
Bunları yaratmakta neydi, derdim niyeti?!
Bir yerinin düşmanı mevcudatın ekseri?
Az değildir hilkatin incelenecek yeri!
İnsan eşrefi değil mahlukatın ejderi!
Şehveti, menfaati en önemli rehberi!
Kahire 18/9/1955
Son
Sual - Cevap
Hülasam:
Pek yanıma yaklaşma, biraz uzağa çekil!
Benden ne yaptığımı sormanız kâfi değil!
Bana ne yaptıklarını sorunuz alçakların?
İnsanlara tevzîi matlup ise hakların
Aleyhimde söylenen sözlerin kıymeti yok!
Âlemde düşünmenin muayyen müddeti yok!
Kıymet ebediyette ona karîb müddetle
Sükunda selametle? Ne hiddet, ne şiddetle!
Bunu sana söyledim bütün şiirlerimde!
Sen ne yapmazsın söyle, olsan benim yerimde!
Kahire 1953
Dilimizin Âtisi Hakkında
Dilin ne olacağı pek vazıh bilinemez
Dile sokulan sözler büsbütün silinemez!
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Güzelleri varsa da bir kısmı da cîfedir!
Cahillerin ağzından kurtarmak vazifedir!
Son Hayat Düsturum
İhtirasa kapılıp şiddetli söylemekle
Kazanılabilecek bir zafer göremedim;
Ben düştüm düşmanımı acze düşüremedim!
Acelen ne, be adam? Tedbirini al, bekle!
İncelik mi ararsın yontulmamış odunda?
Onu, ateşi için yakan yaksın, karışma;
Dost kazanmak istersen hiç kimseyle yarışma;
Garabet görüyorsan, hikmet vardır, de, bunda!
Ne metin bir fikri var, ne vâsi bir şuuru
Takdirinde isabet aranılmaz avâmın
Farkı yoktur demişler avâm ile havâmın
Çoğunlukta görülür onun sahte -gururu!
Saltanat senin, dersen, kraldan çok halk azar!
İstibdâdın ……….. bir olmak lâzım değil,
Tehlikeyi gör, anla, ortadan yana çekil?
İnsanlıkta salâha etsen de bin intizar!
Hayat Düsturum -Daha…Aksi sözden kâr gelmez, zararsa muhakkaktır!
Bu zarar helâkine müncer olmak mümkündür!
İnsanı kurtaracak basiret ve temkindir!
Kârını, zararını düşünmeyen ahmaktır!
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Ben düşündüm zannettim, meğer düşünmemişim!
Akıllı olan yaşar gürültüsüz, savaşsız!
Ömrünü sürmeye bak, ciddî, vakur, telâşsız!
Bana hatalarımı gösterdi, en son eşim!
Parlak hayat geçirmek, buydu bütün hâhişim!
Yol uzamak mümkündür, kalırsan arkadaşsız,
Düşmanların bırakır seni dünyada aşsız!
Gençliğimde, anladım, ben de hayvan imişim!
Kanun ve hak
Kimse demez: Bu kanun ahkamında haklıdır,
İhtiyacı tanıtan insanlara aklıdır:
İhtiyaç değiştikçe kanunlar da değişir,
Çıplak hakikatler var, nazarlardan saklıdır!
Yuva ve Ömür
Kuş doğmazdan hazırlar yaradan yuvasını
Havasını, suyunu, arzını, ovasını
Her doğanın yaşamak hakkıdır bu alemde!
Mahlukun yer şansı var hastalıkta alemde
Kimse nasıl geçecek bilmez, bilemez ömrü!
Hayatı kemirici amiller var bir sürü!
Ölüm felaketlerin en uzak en yakını!
Sağlıkla geçen bir gün günlerin en emini!
Haktan ömürler dile şahsın ailen için
Telaşa mahal yoktur, tek tük ailen için!
Sa’yin ve himmetindir yenecek müşkülatı
Sırf kadere bağlama bu müşevveş hayatı!
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Bir Beyt-i Mürtecel
Hak sokmazsa kim sokar düzene kainatı
Hesaptan hariç tutma yaptığın seyyiatı
Dost-Düşman
İnsanlarla ülfete küçükten alışınız
Güvenilir bir insan olmaya çalışınız
Faydalı bir arkadaş olmak için şart nedir?
Bu dünyada denemez itibar hainedir
İnsana her şeyden çok yakışan sadakattir
Sözde her dem aranan kat‘iyet, sarahattir
Vefakâr olmayan dost ciddi bir dost değildir
İnsana güzel haslet babadan müntakildir
Asaletli babanın oğlu da asil olur
Doğruluktan ayrılan akıbet sefil olur!
Kimseye şikâyete meydan ve fırsat verme!
Dostluğun metin olsun, olmasın çatma derme!
Temeli sağlam bir ev kolaycacık yıkılmaz
Dostları çok olanlar hayatta çok sıkılmaz
Sıkılacak hodpesend, adamcıl kimselerdir
Muavenet, ihtiram kazanmak bir hünerdir
- Bitmedi Dost – Düşman -daha…Yardım eden bir adam yardıma hak kazanır
Sıkıntı geldiği gün46 ona eller uzanır
46

. [Mısranın aslı “sıkıntı geldiği gün münir ona eller uzanır” şeklindedir.
Ancak vezin icabı “münir” kelimesi kaldırılmıştır. (nn)].

129

Düşman kazanmamanın yolu dost kazanmaktır
İnsanda sadakate, sevgiye inanmaktır
Muhatabı dil-gîr edecek sözden sakın!
Hangi söz hoşa gider, onu dikkate alın
Müdâhane ediniz demedim, demiyorum
Kötü şey için bile gereken: “İyi yorum”!
Dinleyiciniz şüphesiz sizden memnun olur
Sert itirazlardan adam var mecnun olur
Gayz, adavet kaplar onun kindar kalbini
Bu hareket muciptir rahatının selbini
Ben ondan korkmam deme, bu bî-lüzûm cesaret
Bir an gelir, doğurur husumet ve nedamet!
Düşmanın çokluğundan zarar aratmaya başlar
Bu fena neticeyi düşünebilen başlar
Dost – Düşman -Daha…Manasız harekata asla tenezzül etmez;
Aklı başında olan çok ileriye gitmez!
Dostların çoğalması her zaman meyve verir;
Yarin, yoldaşın yoksa bütün zahmetin erir!
Ciddiyetiyle insan her mecliste yer bulur;
Müdâhin tanınanlar hürmet bulmaz, kovulur,
Bir dost edinmek için neler neler istemez?
Düşman kazanmak için hiç seneler istemez!
Nef’ine dokunacak bir sözünüz elverir!
Dost tutmaya çalışın, bir gün size el verir!
Namınıza bir zerre feda edecek on dost
Bunda ısrar etmeyin, olmasın size son dost!
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Bir gün içinde mühim bir yardım temin eder!
Düşmanın zırnık vermez bilakis: Oh olsun, der;
Verdiği sözü tutan şahsa herkes inanır;
Ben aldatırım deme, ahmak ancak aldanır!
Yalancının muhitte kazanacağı nefret
Sahibinde bırakmaz ne izzet ne haysiyet!
Yalandan ihtirâz et, çok doğrudan da hazer!
Her şeyi açıklayan “tımarhane”ye gider
-

Bitmedi –

Dost – Düşman –daha…İyi düşün, esrarın zatına muhtas kalsın
Ötede gevezeler isterse paye alsın!
Senin, haysiyetinle, bulduğunu bulamaz!
Kaza-kader yağmuru her bostanı sulamaz!
Hülâsa, yaşamanın yolu çoktur âlemde,
Sabır, metanet gerek, inanç gerek âdemde!
Sen bunları bildin de ne buldun diye sorma?
İnsanî gafletidir sevk eden uçuruma!
Hayatta bin âmil var, kahrı nekbeti câlib
Bunları bilenden çok yapabilendir galip
Gençlik ve ihtiyarlık Hakkında
Kısa Bir Tasvir
Gençlik her tevessüa müsta‘id bir bölgedir,
İhtiyarlık çukura aksetmiş bir gölgedir!
Sevimli ihtiyarlar nadir olmasa bile
Yüzlerinde okunur çoğunun bir hâile!
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Olaysız kolaycacık varılmaz yetmişine
Bin sekte ârız olur insanın her işine!
Hayatı sarsan müthiş ne facialar yoktur,
Bunlara mukavemet edemeyecek çoktur!
Kahire 22.10.1955
Hak – Batıl
Hak nedir? Batıl nedir? Bunları tefrik çok güç!
Birbirine terk eder ekseriya yerini!
Farklarını hocadan öğrenebilirsiniz,
Gidiniz, arayınız, bulunuz minberini!
Fıkha Dair
Hüsn ü kubh
Hakkın emrettiği şey, hiç şüphesiz, “hüsün”dür
Emrine bâdî olan “hüsün” olduğu mudur?
Emrettiği için mi ona “hüsün” diyoruz?
Meselenin dökümlü ehem noktası budur!
Meseleyi halletmez manasıza fazla kelâm,
Madem ki hak emretmiş “hüsün”dür o vesselâm!
Allah’ın emrettiği hiç şüphesiz “hüsün”dür
Fukahânın ekberi bahsi kısa kesendir!
Serter
Yaş Yetmişi Aşınca
Yaş yetmişi aşınca ömrün tadı da bitti!
Seneler neşeleri, ümitleri eritti!
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Şatâretin yerine küdûret kaim oldu;
Geçer dediğim şeyler, en sonra “daim!” oldu!
Ben giderim başkası gelir benim yerime,
O da aynı insandır, girmese de derime!
İnsan “Karun” da olsa dünya onun olamaz!
Yapılacak bir şey var: İhtirastan ihtirâz!
“Hırs piri”, denilen bir şey varmış, duymadım,
Ben gençliğimde bile hevesâta uymadım!
Kendimi en az harîs addettimdi âlemde,
Bunun mükâfatını gözetiyordum hem de!
Ahlâkım uymamıştı kimsenin ahlâkına
Şahsın mazhariyeti uymaz istihkakına!
Binnetice bağlanır “kaza-kader”e hayat!
Bunu düşünemedim düşünemezdim heyhât!
Kahire 1955
Hayat Tecrübedir
Hakkını iste, dedin, istedim lâkin: Boş şey
Karşında kılıçlı var, o ne diyorsa baş eğ:
Bir vuruşta kelleni cehenneme gönderir,
İnsan demir de olsa kaynar kazanda erir!
Gençlik bilse, ihtiyar yapabilse demişler
Düzenine girerdi belki biraz bu işler!
Herkesin bunadığı bir yaşta akıllandım!
Gençliği izlâl eden parlak sözlere kandım!
Haklı olanlar için zafer muhakkak sandım,
Başka bir şey diyemem:Yandım, çocuklar yandım!
En çok lüzumlu olan tecrübeymiş hayatta,
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Mutlak kâr var derlerse, inanma bin sebatta
Sebat da sabır gibi kaydalı bir âmildir,
Hiçbir zaman denemez, neticeyi kâfildir!
Uğradığım tahripler çoktan canıma yetti,
Beni bu hâle sokan, anlamam, ne kâr etti?!
Kahire 20.9.1955
Din
Ana-babadan kalma kanaatlerimiz var!
Akla, idrake göre muayyen şekil alır:
Bunun en mutenası, en muallası dindir,
Kanaatler değişir, ortada bir din kalır!
Tabiatı Tadil
Talim ile tabiat tadili mühim konu
Sorma bana nereden buldun çıkardın bunu?
İnsan kurt olsa bile bir kurt insan olamaz?
Değişmeyen bir şey var: Tabiatın kanunu
Müsavat
Beyne’l-efrâd müsavat tesisi bir galattır!
İki kardeş beyninde bir noktada bin fark var!
Bu sözden maksut olan hukukta müsavattır?
Ahmak, onu menâfi tevziâtında arar!
Tab Endişesiyle
Hem ruhî hem cismânî ıstırap içindeyim;
Bir türlü doğrulmayan bir hesap içindeyim
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Doğrultmamışsam bile kimse demez eğrittim!
Sağlam yerim kalmadı, bittim, Allah’ım, bittim!
-Kitâbu’n-nikâh-tan
Taaddüd-i zevcât
Dörde kadar menkûha lâ yuad müstefreşe
Sen ne diyorsun dostum Müslümanca bu işe?
Kadına bir erkekten fazlası haram olmuş,
Erkekler her hususta sâhib-i merâm olmuş,
Kadınlara tahakküm erkek için bir haktır,
Vazife bilinmezse felâket muhakkaktır!
Çocukların hakları, hayatları hederdir,
Bu neticeyi ihzâr eden deme “kader”dir!
Babanın evlât ile rabıtası hiç gibi,
Çocuklar yaşar, büyür babasız bir piç gibi
Aile muhabbeti mevzu bahis değildir
Bir aygırın kısrağa yanaşması sehildir:
Şehvet bütün cinslerde hayvanî bir meyildir,
İnsanı hayvanlıkta alıkoyan cehildir!
Servettir fazâhatin başlı büyük âmili
Zengin olmak gerekmez, olmak için kaili!
Açlıktır kadınları sürükleyen zillete!
Kapılanlar olsa da ihtirasa, şehvete!
İnsan düşüncesiyle mantığıyla insandır!
Şehvete tâbi olan kızışmış bir hayvandır!
“Fenelon” dan47
47

. [Fenelon (1651-1715): XVII. yy.ın son derece çağdaş düşünceleriyle
ilgi çeken Fransız yazarıdır. Özellikle “Telemak” ve “Vaazlar” adlı
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Sabahları açılan, akşam solan, çiğnenen
Çiçekler gibi açar, solar, çiğnenir beşer!
Bu dünyada kim vardır zulmü, ölümü yenen?
İnsan geçtiği yerde bırakır ancak eser
Bir serîü’l-cereyân nehir gibi, bî-karar
Nesiller akar gider yazıldıkları yere!
En nâçizden en yüksek hükümdarlara kadar
Zevi’l-hayâtı boğar sürer bu kanlı dere!
Zaman, Fenelon diyor, en sabit zannolunan
Âsârı söker, atar bir lahza durmaksızın!
Zamanı durdurmaya âlemde yoktur imkân!
İdam hükmünü veren odur “haklı-haksız”ın!
İslam’ın “Hür Allah”ı
Allah’tan büyük hâmî olamaz insan için!
Külfet mevcut değildir Allah’a iman için!
Dünya şöyle olmalı, Allah böyle olmalı?
Diyen ahmak herifin denemez vardır aklı!
Senin zayıf mefkûren nizam kurmaya yetmez?
Allah vadeder yapmaz demek kifâyet etmez!
Müslüman’ın Allah’ı hürden daha çok hürdür
Hür sesi en sağırın işittiğinden kördür!
Şâkire vadetmeyle sana şükrü şart etmiş,
Hak sözünü tutmuyor diyen nankör halt etmiş!
eserleriyle üne kavuşmuştur. Bk., “Fenelon”, Gelişim Hachette Alfabetik
Genel Kültür Ansiklopedisi,C.4, y.y., Interpres Basın ve Yayıncılık A.Ş.,
1993, s. 1280-1281 (nn)]

136

Ne tevekkül edersin, ne şükrünü ödersin;
Çok istedim vermedi; yine de vermez dersin!
Hak, biliyor musun ne der? “İstersem veririm” der!
Lâ yüs’elim demekle seni mes’ul addeder!
Bu kadar vazıh beyan başka kimde görülmüş!
Hükmü âleme şamil “tek hâkim”de görülmüş!
Dünyada varsa eğer zikre şayan bir hamin
Müstacelen derdine devasız oldu kimin?!
-Bitmedi –
İslâm’ın Hür Allah’ı -daha…Bin va‘d aldın, beklersin, zamansız ifâsını?
Onun mesbûk va’dinin zımansız ifâsını!
O hâlde Allah’ına buğzun nedir a kâfir?!
İnsan bir şey kaybetmez olmakla sâbır, şâkir!
Hak sana ömür, akıl ihsan etmiş, gayretin
Kaynağı olmak gerek servetin, saadetin!
Sen Allah’a gördürmek isteme her işini?
Azmin, iraden mevcut, çalış ve sık dişini!
Sabrın Sonu
Demiyorum sabreden, bir gün mutlak kazanır!
Kazansın, kazanmasın her hâlde ziyan etmez
Kazanmamak zarardır filhakika hayatta?
Güçlüğü iktihâma her zaman takat yetmez!
Kıta
Kazanmak için çalış, başaramazsan ölme!
İntihar aczi izhar eyleyen bir gaflettir!
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Yaşayabilmek için metin olmak gerektir?
İnsana elzem olan hayatta basirettir!
Mesuliyetsiz Hayat
Yeşilköy alanında çocuklar toplanmışlar,
Oynuyorlar…güneşten kararmışlar, yanmışlar!
Yarını düşünmeyen yavrular işte bunlar!
Onları, çeken, yoran, güldüren bu oyunlar!
Babamız bir zabitti, yardımcımız neferdi?
Eti, ekmeği alır, eve tevdi ederdi!
Küçük kardeşim bir gün yemek beğenmemişti!
Bu her günkü bir nazdı, her zamanki bir işti!
Babam dedi: Ölmeyim, yoksa aç kalırsınız!
Ekmek getiren olmaz, nereden alırsınız?
Kardeşim hazır cevap, dedi: Neferimiz var
Baba başta ölünce tutacak yerimiz var!
Çocuk bunu bilemez, göreneğe tâbidir?
Mesuliyetsiz hayat düşünmeye mânidir!
Kahire 28.9.1955
Sükut ve Sükun
Konuma sokulmamış bir fikir varsa söyle?
Sükûtu ihtiyardır, yapacak bundan böyle
Üçüncü mecmuamla şi’rim girdi sükûna?
“Hürriyet Kurbanları 48” nesrim için numune!
48

. Hâile-i Mahmud Şevket – Hürriyet Kurbanları ünvanlı mühim
“piyes”imi okuyunuz. Mısır’da yazılmış, mütareke senelerinde Edirne
vilayet matbaasında basılmıştır.
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Metih ve Zem
Metholunmak istersen kimseyi zemm eyleme
Âlemin kötülüğü olmasın sana bir dert!
Kimsenin sükûtundan bir menfaat bekleme?
Elverir, yaptığından mes’ul olursa her fert!
Çok Söyleyenle Geveze
Çok söylemek başkadır, gevezelik başkadır?
Çok söyleyen adam var. Tehâlükle dinlenir!
Gevezeyi dinleyen kendi gibi biridir?
Saçma sapan söylenir, ancak uyur, dinlenir!
Eşim, Endişem (h.7+7)
Benden genç, benden diri

İtimatsızın biri!

Söylemem kim maksadım

Ona yapışık adım!

Onu bedbin kılan ne?

Hemen elli beş sene

Yaşadığımız ömür

- Metin olmayan ölür!-

Yaşadık çekmek için!

Demedim ekmek için!

Ekmedin de denemez

İnsan bahtı yenemez

Şi’rimden müstakbelden
Bahsetsem, dudak büker

Sağlanmayan emelden
Hiç ölmeyeyim meğer!

Boş sa’yimle eğlenir,

Buna başka ne denir?

Düşünmek de nafile

Değerli bir aile

Yıkılmak bir hâile

Sözüm ancak âkile!

“Jan Jacques Rousseu” yu andım Ona benzedim sandım,
49

49

. [Jean Jacques Rousseou (1712-1778): Felsefesini bir erdem ve “yüce
gönüllü kişiler” ahlakı kurma ve duygu ile vicdan üzerine temellendirme
ilkesine dayandıran ünlü Fransız felsefesi ve yazardır. “İtiraflar”, “Emile”,
ve “Dağdan Yazılmış Mektuplar” adlı eserleri ile büyük bir şöhret
kazanmıştır. Bk., “Rousseau, Jean Jacques”, Gelişim Hachette Alfabetik

139

“Jan Jacques” dedi eşine:

Bakarak gidişine,

Eserlerim muhalled

Okunur ile’l-ebed

Onları hıfz eyle ki

Sana benden son vergi!

Kadın kıymet vermedi
Sattı, dağıttı hiçe,

Aklı da çok ermedi!
Çıkmadı, battı içe!

“Jan Jacques Rousseu” yaşıyor Hâlen “rekor” taşıyor!
Şi‘rimde var, yok değer

Karım etmezse heder

İmkân verirse kader

Kızlarım temin eder

Bekle vasiyetimi

Mezarda rahatımı!
Serter
Muhterem Okuyucularıma
Son Söz

3. mecmuam burada hitam buldu. Bundan tam kırk üç sene
evvel “Kasaba” kaymakamı iken uğradığım suikasta ve
müteakiben ve müteselsilen yapılan alçakça tecavüzlere
karşı müdafaam ne kadar şedîd olsa hıyanet ve cinayet
suretinde tefsirine imkân yoktur! Masum olduğum hâlde
milletimden tekrar af ve safh ve helâllik diliyorum. Bunu
benden esirgemeye taraftar olanlar alicenap insanlar
değillerdir. Ben ise milletimin er ve geç ulüvv-i cenâbına
kanaat getirmiş bir insanım! İşte bu kadar!
Kahire, 3 Mart Sene, 1956
İhsan Adli Serter
14 Şâri’ Hasen el-Ekber , Âbidîn Kahire
İhtar – Pek çok olmayan tertip hataları kendiliğinden kâbil-i
tashîh oldukları için cetvel tanzimine hacet görülmemiştir.
Genel Kültür Ansiklopedisi,C.10, y.y., Interpres Basın ve Yayıncılık A.Ş.,
1993, s. 3505-3507 (nn)].

140

SÖZLÜK
A‘dâ vü ahibbâ:
Düşmanlar ve dostlar
A‘dâ: Düşman
A‘lâ: En üst
A‘mâl: İşler
A’dâ-yı irfân: Bilgi
düşmanları
A’mâk-i kalb: Kalbin
derinlikleri
A’zam bânî: En büyük
yapıcı (Allah)
Abd-i Memlûk: Hizmetli,
köle
Âbidâne: Kula yakışacak
şekilde
Âbide-i cidd ü gayret:
Ciddiyet ve gayret
abidesi
Adâvet: Düşmanlık
Adâvet: Düşmanlık
Addetmek: Kabul etmek,
saymak
Ademâbâd: Yokluk
ülkesi, şehri
Âdetâ: Alışılagelmiş
Âdî: Değersiz, kötü,
sıradan, hiçbir özelliği
olmayan:
Adüvv: Düşman
Âfâk-ı şark u garb:
Doğunun ve batının
ufukları
Afîf: Namuslu

Afv ü mürüvvet: Af ve
cömertlik
Agâh: Bilir, bilgili,
haberli, uyanık
Âgâh: Haberdar olanı
Âğâz etmek: Başlamak
Ağniyâ: Zenginler
Ağniyâ: Zenginler
Ağyâr: Başkaları,
yabancılar
Âh u zâr: Âh çekip inleme
Âh ü zâr: Âh çekip inleme
Âhengdâr: Ahengli,
uygun, düzenli
Ahengdâr: Ahenkli
Âhen-i bâl: Demir yürek
Ahfâd: Torunlar
Ahî: Kardeşim
Âhiren: Son olarak
Ahkâm-ı ilâhiye: İlahî
hükümler
Ahlâf: Gelecekler,
halefler
Ahrâr u ezkiyâ: Özgürler
ve zekiler
Ahz-i mevki: Yer almak
Ahz-i nûr u feyz: Nur ve
feyiz almak
Ahz-i se’r: İntikam almak,
öç almak
Akab-i vukû: Meydana
gelişin hemen sonrası
Akdem: Önce
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Akd-i sulh: Barış
antlaşması
Âkıl: Akıllı
Âkibet-i fâcia: Facianın
sonu
Akîde: Bir şeye inanarak
bağlanış, inanç, din
inancı
Âkil: Akıllı
Âkil: Akıllı
Âkilâne: Akıllıca
Akl ü iz‘ân: Akıl ve
anlayış
Aksâ-yı temeddün:
Medeniyetin son
basamağı
Aks-i sadâ: Yankı
Akvâ: En güçlü
Akvâm: Halk
Akvâm-ı e‘âzim: Büyük
milletler
Âlâ etmek: Yükseltmek,
yüceltmek
Âlâ: En güzel
Âlâm: Eziyetler, acılar
Âlâyiş: Gösteriş, göz
kamaştırma
Âlâyiş: Tantana, debdebe
Ale’d-devâm: Devamlı
olarak
Ale’l-a‛lâ: En üst
Ale’l-etraf: Etrafta, sağda
solda, orada burada
Ale’l-hesâb: Hesaba
sayarak
Ale’l-ıtlâk: Kesinlikle

Alemdârlık: Sancaktarlık
Âlî: Yüce, ulu
Âlî: Yüksek
Âlî: Yüksek, yüce
Âlî: Yüksek, yüce
Âlicenap: Onurlu, şerefli,
Cömert
Âli-himmet: Himmeti
yüksek olan
Âlî-nihâd: Yüce yaratılışlı
Aliyyü’l-a‛lâ: Pekiyi
Allah-ı Ekber: Yüce Allah
Âmâl-i meşrûa: Meşru,
kanuni işler
Âmentübillahi: Allah’a
inandım
Âmil: Çalışan
Âmil-i harb: Harbe neden
olan
Ân be ân: Her zaman
An’anât: Gelenekler
Apaş: Külhanbeyi. Hayta,
kabadayı
Apis: Muhtemelen sadece
hayvan olarak tasvir
edilmiş ve hiçbir
zaman hayvan başlı bir
insan olarak
gösterilmemiş eski bir
Mısır Tanrısı.
Âr u meskenet: Utanma
ve miskinlik,
becerisizlik
Ârız: Sonradan ortaya
çıkan
Ârî: Uzak
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Âriyet: Ödünç
Arîza: Dilekçe
Arîza: Dilekçe
Arş-ı Hüdâ: Gökyüzü
Arz- ı ihtiyâc: İhtiyacı arz
etmek, istek bildirmek
Arz u iblâğ: Arz ve
bildirmek
Arz-ı fenâ: Yokluk
dünyası
Arz-ı hâl: Durumunu
anlatmak
Arz-ı ihtiyâc: İhtiyaç
bildirme
Arz-ı ihtiyâc: İhtiyaç
bildirme
Arz-ı mehâlik: Tehlikeler
yeri
Arz-ı merâm: İsteğini,
dileğini ifade etme
Arz-ı mühlik: Helâk eden
yer, mevki
Arz-ı nefs: Kendini öne
çıkarma.
Arzuhal: Dilekçe
Asâkir-i cunûdiye-i (!)
cenâb-ı mülûkâne:
Yüce hükümdarın
ordusunun askerleri
Âsân: Kolay
Âsâr-ı himmet: Himmet
belirtileri
Âsâr-ı kemâlât:
Olgunluğun belirtileri
Âsâr-ı tahrîb: Tahrip izleri

Ashâb-i fikr ü gayret:
Gayret ve düşünce ehli
Âsi-yi ekber: En büyük
başkaldıran, isyan
eden
Asr-ı gadûb: Gazaplı çağ
Asrî: Modern
Asrî: Modern
Âsûde: Rahat
Âsûde-bâl: Gönlü rahat
Atebe-i mülûkâne: Kralın
eşiği, kapısı
Âteş zebân-ı dehr: Devrin
sert, acı, kırıcı
konuşanı
Âteş-i azm: Azim ateşi;
kararlılık, devamlılık
ateşi
Âteş-i seyyâl-i ihtirâs:
İhtirasın akıcı ateşi
Âteş-zebân: Çok
dokunaklı söz ya da
şiir söyleyen
Atfeylemek: Var saymak
Atf-ı mes’ûliyyet:
Mesuliyet verme
Âtıfet ü re’fet: Şefkat ve
merhamet
Âtıfet: Sevgi, iyilik
Âtıl: İşsiz
Âtî: Gelecek
Âtî: Gelecek, aşağı
Atş: Susuzluk
Atşân: Susamış
Av‘a: Havlama
Avâbfirbeyâne: Bk.
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Avâlim: Âlemler
Avâlim: Dünyalar
Avâm: Kaba ve cahil
halk, ayak takımı
Avâm-firîbâne:
Demagogça, halkı
aldatmak için.
Avam-firîbâne: Halkı
aldatarak
Avaz: Yüksek ses, nara
Aventurier: serüven
peşinde koşan,
maceracı, dalavereci
Aventurier: Serüven
peşinde koşan,
maceracı; dalavereci
Avn ü imdâd: Yardım ve
imdat
Avn-i hakk: Hakkın
yardımı
Ayş ü nûş etmek: Yiyip
içmek, safa sürmek
Azâb-ı elîm: Büyük
işkence
Azamet: Çalım, kurum,
tekebbür
Azim tahavvül: Büyük
değişim
Azîm: Büyük
Azîm: Büyük
Azlem: Çok zulmeden, en
zalim
Azlem: En zalim
Azm u rezm-i dilîrâne:
Yiğitçe mücadele ve
savaş

Azm-i katil: Katilin azmi
Azm-i metîn: Sağlam bir
azim
Azm-i pîrâne: Yaşlıların
azmi
Âzurde-dil: Gönlü
kırılmış
Ba‘de-l ameliyye:
Ameliyattan sonra
Ba‘s ba‘de’l-mevt:
Ölümden sonra dirilme
Ba‘sü ba‘de’l-mevt:
Ölümden sonra dirilme
Bâb-ı âli: Osmanlı
Hükümeti
Bâb-ı eltâf-ı hümâyûn:
Padişahın (kralın) lütuf
kapısı
Bâb-ı hakk: Hak kapısı
Bâb-ı ihsân: İhsan kapısı
Bâb-ı re’fet: Merhamet
kapısı
Bâdî: Başlayan
Bâdî: Gerektiren, sebep
olan.
Bâdî: Neden olan
Bâdî: Sebep
Bâdi-i adlâl: Dalaletin
nedeni
Bâdi-i fahr: Övünme
sebebi
Bahîl: Cimri
Bahşâyiş-i hak: Hakkın
ihsanı, bağışı
Baht-i nâ-sâz: Uygunsuz
talih
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Ba-husus: Özellikle
Bâis: Neden
Bâkî: Geri kalan
Bakiyyetü’s-süyûfî: Kılıç
artığı (Savaşta yara
almadan kurtulanlar)
Bânân: Muz
Bânî: Kurucu, yapan
Bâr: Yük
Bâr: Yük
Bâr:Yük
Bârgâh-i adl: Adalet
divanı
Bârî: Yaratan
Basîret-kâr: Basiretli,
önden gören, sezişli
Bâzîçe: Oyuncak
Bedbînî: Kötümserlik
Bedel: Yerine
Bed-mâhiyet: İçi kötü
Bed-mâye: Soysuz, sütü
bozuk
Bedmest: Aşırı derecede
sarhoş
Bed-mest: Sarhoş
Behre: Nasip
Beka-yı zulm: Zulmün
kalması
Belâhet: Aptallık
Belde-i mahrûs: Korunan
şehir
Belîğ-i mekkâr: Hilekâr
konuşmacı
Bende-i bî-vâye: Muhtaç
kul, nasipsiz
Benî Âdem: İnsanoğlu

Benyne’l-efrâd: Şahıslar
arasında
Berâat-ı istihlâl: Güzel
başlangıç
Bergüzâr: Hatıra
Berîü’z-zemme:
Yerilmekten uzak.
Ber-mutâd: Her zaman
olduğu gibi
Berr: Kara
Beşâret: Müjde
Bevvâb: Kapıcı
Bevvâbîn: Kapıcılar
Beyâbân-ı gadr:
Mağdurluk çölü
Beynelbeşer: İnsanlar
arasında
Beynelmilel: Uluslararası
Beyt-i ma‘rûf: Bilinen
beyit
Beyt-i mürtecel:
Doğaçlama beyit
Beyt-i mürtecil: İrticalen
söylenen beyit
Bezletmek: Bol bol
vermek, dağıtmak
Bezl-i nakd: Para harcama
Bezm-i ikrâm: İkrâm
sofrası
Bi’l-cid ve’l-istihkâk:
Ciddiyetle ve hak
ederek
Bi’l-farz: Farzedelim ki
Bi’l-farz: Söz gelişi
Bi’l-farz: Söz gelişi
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Bi’l-istihkâk: Hakkı ile,
liyakatli olarak
Bi’n-netice: Sonuç olarak,
nihayet
Bi’t-tabî: Doğal olarak
Bi’t-tecrübe: Tecrübe ile
Bî-cürm: Suçsuz
Bî-dâd: Adaletsiz
Bî-dâd: Adaletsiz
Bidâe: Başlangıç
Bi-dîvân-ı celâlet-i meliki Mısr: Mısır Kralı’nın
divanında
Bî-emel: Umutsuz
Bî-emel: Ümitsiz
Bî-fütûr: Korkusuzca,
aldırmayarak,
pervasızca
Bî-gâne: Kayıtsız, ilgisiz
Bihâr: Denizler
Bî-ihtirâs: İsteksiz,
tutkusuz
Bijou:Mücevher
Bî-kes: Kimsesiz, yalnız
Bî-kıymet: Kıymetsiz
Bilâ ihtirâz: Sakınmadan
Bilâ-külfet: Külfetsiz
Bilfarz: Diyelim ki, farz
edelim ki
Bî-lüzûm: Gereksiz
Bî-lüzum: Lüzumsuz,
gereksiz
Bî-mağz: Beyinsiz
Bî-mecâl: Güçsüz,
takatsız

Bî-mecâl: Güçsüz,
takatsiz, dermansız
Bî-minnet: Başına
kakmayan, lütufkâr
Bî-muhâbâ: Korkusuzca
Bî-namaz: Namazsız
Bî-nasîb-i ihsân: Lütuftan
nasipsiz
Bî-nazîr: Eşsiz
Binnetice: Sonuç olarak
Bî-perva: Korkusuzca
Bî-rahm ü esef: Acımasız
ve gamsız
Bî-riyâ: Riyasız,
gösterişsiz
Bî-şübhe: Şüphesiz
Bîtâbî: Takatsizlik,
hâlsizlik, bitkinlik
Bî-taraf: Tarafsız
Bittabî: Tabiî olarak
Bî-vâye: nasipsiz,
mahrum
Bomb-i atomik: Atom
bombası
Bottin: Rehber
Bu’l-heves: Aklına geleni
yapmak isteyen,
keyfine buyruk
Butlân: Beyhûde, boş
Bü’l-beşer: İnsanoğlu
Bühtân: Yalan, iftira
Bükâ: Ağlama
Bükâ: Ağlama
Bülend: Yüce
Ca‘lî: Yapma, geçiçi
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Ca‘li-yi irtika: Geçici
yükseliş
Câbecâ: Her taraf
Câh-ı zillet: Alçaklık
makamı
Câlib: Celp eden, çeken,
çekici
Câlib: Gerektiren
Câlib: Kendine çeken,
çekici
Câlib-i envâ’-i masâib:
Çeşitli belaları çeken
Câlis- taht: Tahta oturan
Câlis: Oturan
Câlis-i arş: Tahta oturan
Câm-ı tehî: Boş kadeh
Câmi-i ezdâd: Zıtları
biraraya getiren
Carî: Geçerli
Cârî: Geçerli olan,
yürürlükte olan.
Câzib ü sahhâr: cezp edici
ve sihirli
Cebîn: Alın
Cebîn: Korkak
Cebir (cebr): Zorlama
Cebr: Zorlama
Cebrî: Zor, kuvvet
kullanarak
Cedelgâh: Kavga yeri
Cefâ-pîşe: Cefa görmüş
Cehl: Cahillik
Cehl: Cehalet
Celâdet: Kahramanlık,
yiğitlik
Celâlet: Büyüklük, ululuk

Celâletkârâne: Yiğitçe
Celb-i enzâr: Dikkatleri
çekmek
Cem‘iyyât-ı hayriyye:
Hayır cemiyetleri
Cem‘u’l-cem: Çoğulun
çoğulu
Cemiyet-i akvâm:
Birleşmiş milletler
Cemm-i gafîr-i süfelâ:
Büyük sayıdaki
alçaklar
Cerâid-i yevmiyye:
Günlük gazeteler
Cerî: Cesaretli, yürekli
Cerî: Cesur.
Cevelân: Dolaşmak,
gezmek
Cevher-i âdem: İnsanın
değeri, özü
Cevher-i zî-şevket: Yüce,
şanlı cevher
Cevretmek: Eza, eziyet
etmek
Cezâ-yi tedmîr: Yok etme
cezası
Cezbedar: Cezbeli
Cezrî: Kökten, temelli,
esaslı
Cezrî: Radikal
Cibillet: Huy, yaradılış
Cibillî: Yaradılışta olan,
tabîi
Cidâl: Kavga
Cidâl: Kavga, münakaşa
Cidâl: Kavga, savaş
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Cîfe: Leş
Cihân-ı adl: Adalet
dünyası
Cihân-ı muztarib: Sıkıntılı
dünya
Cihân-i fânî: Fani, geçici
dünya
Cihet-i huşû: Tevazu,
alçak gönüllülük
tarafları
Cilve-i hak: Hakkın
cilvesi
Cilve-i ma’kûs: Uğursuz
cilve
Cilve-i tâlih: Talihin
cilvesi
Cinâî: Öldürücü
Cismânî: Bedensel
Cism-i fa‘âl: Hareketli
beden
Cive-i hilkat: Yaratılışın
cilvesi
Commentaire: Açıklama,
yorum
Cûd: Cömertlik
Curûh: Yaralar
Cühelâ: Cahiller
Cülûs-i hümâyûn:
Padişahın (Kralın)
tahta çıkışı
Cüneyh Mısrî vâhid: Bir
Mısır poundu
Cür’et-yâb: Cesur, atılgan
Cürüm: Suç
Çâr aktâr: Dünyanın dört
bir köşesi

Çâre-i ıslâh: Düzeltme
çaresi
Çâre-i selâmet: Selametin
çaresi
Çâre-i te’lîf: Birbiriyle
uyumlu hâle getirme
Çâr-nâ-çâr: Çaresiz, ister
istemez
Çeşmân-ı insâf: İnsaf
gözleri
Çeşm-i takdîr: Takdir
gözü
Çirk: Çirkef
Çirk-âb: Çirkef, pis su
Çoban-vârî: Çoban gibi
Da‘vâ-yı kıdem: Öncelik
iddiası
Dâfi‘: İten, gideren
Dâğ-ı dâr: Perişan
Dahâlet: Karışmak
Dahl etmek: Karışmak
Dahl ü ta’n: Müdahele,
yerme, ayıplama
Dalâl: Doğru yoldan
sapma
Dalâl: Sapkınlık
Dalâlet: Doğru yoldan
sapma
Dalalet: Sapkınlık, doğru
yoldan ayrılma
Dâmen-i zer-dûz: Sırma
işlemeli etek
Dâne vü âb: Ekmek ve su
Darbe-i kahir: Ağır darbe
Darbe-i kahir: Ağır darbe,
kahredici darbe
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Dâr-ı mefsedet:
Bozgunculuk yeri
Dârü’l-emân: Güven yeri
Dehr-i dûn: Aşağılık
dünya
Dehrî: Çağdaş
Dem: Zaman
Denâet: Alçaklık
Denâet: Alçaklık
Denâet: Alçaklık
Denâet: Alçaklık
Denî: Alçak
Der-akab: Ardından,
hemen sonrası
Derbeder: Kapı kapı
dolaşan, avare, aylak
Derc etmek: Eklemek,
koymak
Derc eylemek: Eklemek
Derece-i harâret: Sıcaklık
derecesi, ateş
Derîğ etmek: Esirgemek,
eksik bırakmak
Der-miyân: Ortaya
koymak, öne sürmek
Der-pîş: Göz önüne almak
Ders-i hikmet: Hikmet
dersi
Ders-i ibret: İbret dersi
Derûn: İç dünya
Derûn: İç, içeri, öz.
Derûnî: İçten, gönülden
Deryâ-yi himmet:
Himmet deryası,
denizi
Destgîr: Yardım etmek

Dest-i âhenîn-i kazâ:
Kazanın sağlam eli
Dest-i tahrîb: Tahribkâr el
Devâm-ı memûriyet:
Memuriyete devam
Devâ-yi kül: Herşeyin
ilacı
Devletlü: Vezir vs. gibi
büyük rütbe
sahiplerine verilen
unvan
Devre-i ümmîd-salâh:
Ümit bahşeden devir
Devre-i zacret: Sıkıntı
dönemi
Devr-i feyyâz-ı hümâyûn:
Padişahın (kralın)
bereketli devri
Dil-gîr: Kırgın, gücenik
Dilîrâne: Mertçesine,
mertlik
Dirayet: Zekâ
Duâhân: Duacı, dua eden
Duâ-yi şükrân: Şükran
duası
Dûçâr-ı gadr: Haksızlığa,
zulme uğrama
Duçâr-ı hirmân: Yoksun,
nasipsiz
Dûçâr-ı indirâs: Yok
olmaya maruz kalmak
Dûn: Aşağı, aşağılık,
alçak
Düstûr-i adl ü re’fet:
Adalet ve merhametin
kuralı
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E‘âzim: Büyükler
E‘ûzu min şerri’n-nâs:
İnsanların
kötülüğünden
(Allah’a) sığınırım.
Eb u evlâd: Baba ve
çocuklar
Eb: Baba
Ebhâr: Denizler
Ebnâ-yı cins: İnsanlar
Ebnâ-yi cins: İnsanlar
Ebûnâ: Babamız
Ebvâb-ı teâlî: Gelişme,
yükselme kapıları
Eclâf: Ayak takımı
Ecma: Tüm, bütün
Eda etmek: İfade etmek
Edille: Deliller
Ednâ: En alçak
Efdal: Daha iyi
Efkâr: Düşünceler
Efkâr: Düşünceler
Efkâr-ı âvâm: Kamuoyu
Eflâk-i zemîn: Yeryüzü
Efrâd: Fertler
Ehem: En önemli
Ehl-i dil: Dil ehli
Ehl-i fazl ü iffet: Fazilet
ve namus ehli
Ehl-i fikret: Düşünce ehli
Ehl-i vicdân: Vicdan
sahibi
Ehl-i yağma: Yağma ehli
Ehrâm: Piramitler
Ekalliyet: Azınlık
Ekber: En büyük

Ekmel: En mükemmel
Ekser: Çoğu
el-Bâdî azlem: İlk
başlayan daha zalimdir
(kötü eylemlerde).
Elemnâk: Elemli
Elfâz: Kelimeler
Elfâz: Kelimeler
Eller semâda tâir iken:
Eller havaya kalkmış
iken
Eltâf-ı şâhâne: Kralın
lütfu
el-yevm: Bugün
Elzem: En gerekli
Elzem: Gerekli
Emân: Güven
Emân: Güven
Emân: Merhamet, af
Emîn: Güvenilir:
Emn ü râhat: Güven ve
rahat
Emn: Güven
Emniyet-i Umûmiye
Müdürlüğü: Emniyet
Genel Müdürlüğü
Emrâz ve a’râz:
Hastalıkler ve hastalık
işaretleri
Emr-i muhâl: Yapılması
mümkün olmayan iş
Encâm: Son
Encâm: Son
Endîşe-i hüsrân:
Kaybetme endişesi
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Endîşe-i tahkîk: Tahkik
endişesi
Enîs: Yakın, dost
En-nihaye: Sonunda
Envâ: Çeşitler, türler
Envâ-i hüner: Çeşitli
hünerler
Envâr: Işıklar
Enzâr-ı hayret: Şaşkın
bakışlar
Enzâr-ı ibrete koymak:
Gözler önüne sermek
Enzâr-ı ibrete vaz etmek:
İbret alınsın diye
ortaya koymak
Erşed evlat: En yetişkin
çocuk
Erşed ü ekber: Yol
göstericiler ve
büyükler
Esâfil: Alçaklar
Esâfil: Alçaklar
Esbâb: Nedenler
Esbâb-ı melâl: Sıkıntının
nedenleri
Esbâb-ı müdâfaa:
Savunma nedenleri
Esbâb-ı tercîh: Tercih
nedenleri
Esbâb-ı vicdâniye:
Vicdânî nedenler
Esbâb-ı zevâl: Yok olma
nedenleri
Esfel: En alt
Esfel: En alt, aşağı

Esîr-i kahve: Kahvenin
esiri
Esîr-i lütf: Lütfun esiri
Esîr-i mutlak: Mutlak esir
Esrâr: Sırlar
Esvât-ı acîbe: Garip sesler
Eş’âr: Şiirler
Eşgâl: İşler
Eşkâl-i istisnâ: Ender
rastlanan durumlar
Eşk-i mâtem: Yas gözyaşı
Eşref: En üstün, değerli
Evbâş: Kalabalık, güruh
Evlâ: Daha iyi
Evlâd-ı Yehûd: Yahudi
çocukları
Evvel-âhir: Eninde
sonunda, er geç
Evvel-âhir: İlk ve son
Evzân: Vezinler
Eyne’l-meferr: Kaçış
nereye?
Eyyâm: Günler
Eyyâm-ı vahşet: Vahşet
günleri
Ezvâk: Zevkler
Ezvâk: Zevkler
Fâcir: Günahkâr
Fahr: Övünme
Fahre-sezâvâr: Övünmeye
değer
Fâik: Üstün
Fâik: Üstün
Fakr-i idrâk: Anlayış
fakirliği, anlayıştan
yoksun

151

Fakr-i maddî: Parasal
fakirlik
Fârûku’l-evvel: Birinci
Faruk
Farzen: Diyelim ki,
tutalım ki
Farz-ı ayn: Her kulun
yapması gereken ödev
Fasık: Allah'ın emirlerini
tanımayan, sapkın,
günah işleyen
Fasîh: Açık ve düzgün
(anlatış)
Fasl: Çözümlemek,
halletmek, sonuca
bağlamak
Fasl-ı ihtizâr- ı vatan:
Vatanın ölüm mevsimi
Fatîn: Zeki, akıllı, uyanık
Fazâhat: Alçaklık,
edepsizlik
Fazâhat: Edepsizlik,
alçaklık
Fazâil: Güzel vasıf, iyi
huy, erdem
Fazilet: Erdem
Fazîlet-şiâr:Erdemi şiar
edinen
Fazl-i ni‘met: Nimet
sunmak
Fecâat: Felâket
Fecâyi‘: Facialar
Fehmetmek: Anlamak
Fem: Ağız
Ferdâ: Yarın

Ferd-i hâr u müstahkar:
Alçak ve aşağılanmış
adam
Fesahat: Güzel ve açık
konuşma, iyi söz
söyleme yeteneği
Feth-i memâlik: Ülkeleri
fethetmek
Fevâid: Yararlar
Fevka’l-had: Son derece
Fevka’l-me’mûl:
Umulanın üstünde,
umulandan çok
Fevka’l-me’mûl:
Umulanın üstünde,
umulandan çok
Fevt olan eyyâm: Geçen,
giden günler
Fevz ü rehâ: Başarı, zafer
ve kurtuluş
Fezâhat: Edepsizlik,
rezillik, alçaklık
Fezâhat: Rezillik
Fırât-ı zekâ: Çok zeki
olmak
Fıtrat-ı ezelî: Ezelî
yaratılış
Fıtrî: Yaratılıştan gelen
Fi’l-vâki: Gerçekte,
gerçekten
Fiil: Eylem
Fiil: İş, eylem
Fikret: Düşünme
Fikret: Onur
Fikr-i kavmiyyet:
Milliyetçilik fikri
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Ganî: Zengin
Ganî-yi sefîh ü sefîl:
Alçak ve sefil zengin
Ganî-yi sefîl: Sefil bir
zengin
Garaz: Amaç
Garazkâr: Garaz bağlayan
Garazkâr: Kin, düşmanlık
güden
Gâret: Yağma
Gâret: Yağma
Gasb: Zorla alma
Gâsıb: Zorba, yağmacı,
çapulcu
Gâsib: Zorla alan
Gâsib: Zorla alan,
yağmacı, çabulcu
Gavr: Çukur, dip
Gavvâse: Deniz altı
Gayret-i ilâhî: İlâhî gayret
Gayr-ı müntazar:
Beklenmedik
Gayr-ı zâhir: Görünmeyen
Gayr-i âdil: Adaletsiz
Gayr-i câiz: Doğru
olmayan, uygun
olmayan
Gayr-i kâdir: Gücü
yetmemek
Gayr-i kâdir: Gücü
yetmeyen
Gayr-i kâfî: Yetersiz
Gayr-i ma‘rûf:
Bilinmeyen
Gayr-i makbûl: İmkânsız,
olamaz

Fikr-i milliyet: Milliyet
düşüncesi
Filvâki: Doğrusu,
gerçekte
Firâş-ı râhat: Keyif yatağı
Fitne-engîz: Fitneye
neden olan
Frigidaire: Buzdolabı
Fuhûl ü akviyâ: Akıllı ve
güçlüler
Fukaha: Hukuk bilgini
Fûl: Bakla veya fasülye
yemeği
Fuzulî: Gereksiz
Füyûz: İlim, irfan
Füyûz-i hilkat: Yaratılış
feyzi
Füzûn: -den aşkın, fazla
Gadr: Haksızlık,
vefasızlık, zulüm
Gadûb-i cânî: Kudurmuş
cani
Gâile: Sıkıntı, dert, keder,
üzüntü
Gâile: Sıkıntı, dert, keder,
üzüntü
Gâile: Sıkıntı, dert, keder,
üzüntü
Galat: Yanlış
Galat-ı meşhûr: Doğru
sayılan, kabul edilen
yanlış
Galîz: Kaba
Gallebur: Kalbur.
Gam-ı ferdâ: Yarının
üzüntüsü
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Gayr-i mes’ûl: Sorumsuz
Gayr-i müeyyed: Teyit
edilmemiş
Gayr-i sâbit: Sabit
olmayan
Gayr-i şer‘î: Kanuni
olmayan
Gayrihi: Diğerleri
Gayz ü şiddet: Kin ve
şiddet
Gayz: Öfke, hınç
Gazanfer: Arslan
Gılmân: Tüyü, bıyığı
çıkmamış delikanlı
Gılzet: Zorluk, sertlik
Gilmân: Delikanlı, genç
Gilzat ü levs: Kabalık ve
pislik
Ginâ-yı tab‘: Huy
zenginliği
Girân: Ağır
Girdâb-ı acz: Acziyet
girdabı
Giryân: Ağlayan
gratte-ciel: Gökdelen
Güftügû: Dedikodu
Gülgûn: Gül kokulu
Gül-gûn: Gül renkli
Güruh: Değersiz, aşağı
görülen, küçümsenen
topluluk
Güşâyiş: Açılım, açılma
Güzîde: Seçkin
Ğalâ: Pahalılık
Hâb: Uyku
Habâset: Pislik

Habâset: Pislik
Habîb: Dost
Habîs: Pis, kötü
Hâce-i gafletzede: Gaflet
içindeki beyefendi
Hâcet ü temenni-yi
muhâl: Mümkün
olmayan ihtiyaç ve
istek
Hadîd: Demir
Hadîd: Sert
Hâdim: Hizmetçi
Hâdis olmak: Meydana
gelmek
Hâdisât: Olaylar
Hâdisât: Olaylar,
hadiseler
Hafâ: Giz
Hafazanallah: Allah bizi
korusun
Hâhiş: İstek
Hâhiş: İstek, arzu.
Hâib: Mahrum, yoksun,
umutsuz
Hâiben: Hüzünlü olarak
Hâil: Engel
Hâil: Engel
Hâil: Engel
Hâile: Dıram, trajedi
Hâile: Dram, trajedi
Hâile: Dram, trajedi
Hâk: Toprak
Hakâik: Gerçekler
Hakâyık: Gerçekler
Hâk-i mihnet: Keder,
hüzün toprağı
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Hâk-i mihnet: Sıkıntı, dert
toprağı
Hâk-i pây-ı şevket:
Padişahın,
hükümdarın, kralın
ayağının tozu
Hakikat-cû: Hakikati
arayan
Hakîkat-i âlâ: En yüksek
gerçek
Hakîm: Doktor, bilge,
filozof
Hâkîm-i rûh: Ruhun
hâkimi
Hakk u hürriyet-i âlem:
İnsanların hak ve
hürriyeti
Hakk-ı beka: Kalma hakkı
Hakk-ı mülkiyet:
Mülkiyet hakkı
Hakk-ı seyf: Kılıç hakkı
Hak-nâ-hak: Haklı haksız
Hak-şinâs: Hak bilir,
dürüst
Hâl: Şimdiki, şu an ki
Halâs u şevket: Kurtuluş
ve büyüklük
Halâs: Kurtuluş
Halâs-ı karîb: Yakın
kurtuluş
Halaskâr: Kurtarıcı
Halâskâr: Kurtarıcı
Halâvet: Tatlılık
Halef: Yerine geçen
Halel: Bozukluk

Haleldâr olmak:
Bozulmak
Hâl-i harb: Harp durumu
Hâl-i nekbet: Felâket,
musibet hali
Hâlî: Boş
Hâlî: Boş
Hâlî: Boş
Hâlî: Uzak
Halim: Yumuşak huylu
Ham: Küp
Hamâkat: Ahmaklık,
aptallık
Hamâkat: Aptal
Hamd ü senâ: Allah'a olan
şükran duygularını
bildirme
Hâme: Kalem
Hâmî: Koruyucu
Hâmî: Koruyucu
Hamiyet: Bir insanın
yurdunu, ulusunu ve
ailesini koruma çabası
Hamiyetkâr: Onurlu,
şahsiyetli
Hâmi-yi dîn: Dinin
bekçisi, koruyucusu
Hâmi-yi mutlak: Mutlak
koruyucu
Hâmi-yi zî şevket:
Heybetli, büyük
koruyucu
Hamiyyet-vâr: Onurlu,
haysiyetli
Hamr: İçki
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Hamûs: Çalışkan,
gayretli.
Hânedân-ı Osmânî:
Osmanlı hanedani
Hânî: Edepsiz
Hâr u şedîd: Sıcak ve
şiddetli
Harâbî: Haraplık,
viranelik
Harb-i denî: Kötü savaş
Harb-i ezelî: Ezeli harp
Harb-i sitem-bâr: Zülum,
eziyet saçan savaş
Harb-i vahşî: Vahşi harp
Harbiye Nezareti:
Savunma Bakanlığı
Hariç: Dışarı, dış
Harîm-i âl-i Selçûk:
Selçukluların haremi
(içi)
Harîs: Açgözlü
Harîs: Açgözlü
Hâris: Hırslı
Hasâil: Huylar, tabiatler
Hasbe’l-îcâb: Görülen
lüzum üzerine
Hasbî: Gönüllü, sebepsiz
Haseb: Soy temizliği
Hasenât: İyilikler
Hâsid ü müfsid: Kıskanan
ve bozan
Hâsid: Kıskanan
Hâsid: Kıskanç
Hâsir: Özlem içinde,
hasret çeken
Haslet: Huy

Haslet: Özellik, huy
Hasretmek: Mahsus
kılma, tahsis etme
Hâss ve âmm: Seçkin
kişiler ve sıradan
kişiler
Hâsse: Özellik
Hâsûd: Kıskanç
Haşmet: Büyüklük,
heybet, görkem
Haşmet-meâb: Haşmetli,
haşmet sahibi
Haşyet: Korku
Hatâen: Hatalı olarak,
hata ile
Hatar: Tehlike
Hatar: Tehlike
Hâtif: Gaip
Hatve: Adım
Havâm: Akrep, yılan,
böcek, karınca gibi
haşarat.
Havf: Korku
Havf: Korku
Havf: Korku
Hâvî: İçeren
Hay(e)vân-ı nâtık:
Konuşan hayvan
Hayâlât: Hayâller
Hayâl-i hâm: Boş hayal
Hayât-ı saâdet: Mutluluk
hayatı
Hayât-ı sermedî: Daimî,
sürekli hayat
Hayfâ: Ne yazık!
Hayfâ: Yazık ki
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Hayırhâh: İyiliksever
Hâyîde: Köhne, eskimiş
Hayru’l-halef: Hayırlı
evlat
Hazandîde: Sararmış,
solmuş
Hazar etmek: Sakınmak
Hazer: Sakın
Hâzık: Maharetli
Hazîz-i zillet: Alçaklığın
en alt noktası
Hazîz-i zillet: Zilletin en
alt noktası
Hazz-ı vicdânî: Vicdanî
zevk
Heder: Karşılığını
alamama, boşa gitme,
ziyan olma
Hekîm: Dalga geçen, alay
eden, harabeye çeviren
Hemhâl: Aynı durumda
olan
Hemhâl: Bir hâlde
bulunan
Hengâm: Zaman, sıra
Hercümerc: Altüst,
karmakarışık,
darmadağınık, allak
bullak
Herze-gû: Saçma sözler
söyleyen, abuk sabuk
konuşan
Hevâ vü heves: Zevk ve
şehvetler
Hevesât: Uçarılık, fantazi,
hayalcilik, hevesler

Heyhat, Yazık, ne yazık
Hezâr: Bin
Hezeyan: Boş saçma söz,
saçmalamak
Hıffet: Hafiflik hoppalık
Hıffet: Hafiflik, hoppalık
Hırs-ı tahakküm:
Tahakküm hırsı
Hicrî: Uzak, terkedilmiş,
ücra
Hiffet: Hafiflik, hoppalık
Hiffet: Hafiflik, rahatlık
Hikmet -i îmâr ü tahrîb:
İmar ve tahribin
hikmeti
Hikmet-i hezeyân: Abuk
sabuk konuşma sebebi
Hikmet-i Rabbâniye: İlahi
hikmet
Hikmet-i telkîn: Telkin
hikmeti
Hil‘at: Kaftan, elbise
Hîle-i şer‘iyye: Şer‘î hile
Hilkat: Yaradılış
Hilkat: Yaratılış
Himmet: Çalışma, emek,
gayret, lütuf, iyilik, iyi
davranma.
Hisâb u defter: Hesap ve
defter
Hisset: Cimrilik
Hiss-i intikam: İntikam
duygusu
Hiss-i teâvün ü vidâd:
Dostluk ve
yardımlaşma hissi
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Hiss-i teemmül: Düşünce
hissi
Hiss-i uhuvvet: Kardeşlik
hissi
Hissiyât-ı adâvetkârâne:
Düşmanca hisler
Hissiyyât-i adâvetkârâne:
Düşmanca hisler
Hiyel: Hileler
Hîz: Coşku
Hîz: Coşkunluk
Hodpesend: Kendini
beğenmiş
Hodpesent: Kendini
beğenen
Hodserâne: Dikbaşlılıkla
Hubût: İnmek
Hud‘a: Hile
Hud‘a: Hile
Hud’a: Hile
Hud’a: Hile, aldatma
Hudûd-ı dâhil: İç sınırlar
Hudûd-i mülk: Mülkün
sınırları
Hudut: Sınır
Hudut: Sınır, son
Hukuk-şinâs: Hukuku
bilen
Hulûl: Girmek
Hulûs: Gönül temizliği,
içtenlik, saflık
Hulûs-i niyyet: İyi niyet
Hum: Küp
Hûn u zafer: Kan ve zafer
Hûn-hâr: Kan içen, kan
dökücü

Hûn-i şahâdet: Şehadet
kanı
Hurûf: Harfler
Husumet: Düşmanlık
Husumet: Hasım olma
durumu, düşmanlık
Husûsât: Konular
Huşu: Alçak gönüllülük
Huşûnet ü kahr: Katılık ve
ezicilik
Huşûnet: Sertlik, kabalık,
kırıcılık
Huzûr-i lâzım: Gerekli
huzur
Huzûr-i şevket: Kralın,
hükümdarın
huzuru/huzuruna
çıkma
Hüccet: Delil
Hüdâ: Allah
Hüdâî: Allahtan
Hüdâvend-i kerîm: Yüce,
ulu Allah
Hüdâ-yi lemyezel: Baki
olan Allah
Hüdâ-yi lemyezel: Baki
olan Allah
Hükm-i gâlib: Galip idare,
yönetim
Hümâyûn-sâye: Kral gibi
gölge salan
Hümâyûn-sâye: Kral
nüfuzlu
Hür-endîş: Hür düşünceli
Hürrem: Gönül açan,
güler yüzlü, şen
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Hürriyet-i vicdân: Vicdan
hürriyeti
Hürriyyet-i vicdân:
Vicdan hürriyeti
Hüsn ü kubh: İyilik ve
güzellik
Hüsn-i ahlâk: İyi ahlâk
Hüsn-i şahâdet: İyi
tanıklık
Hüsnübeyan: İyi, güzel
anlatış
Hüsnükabul: İyi
karşılama, güler yüz
gösterme
Hüsnüzan: İyi niyet
Hüzn ü vehm: Hüzün ve
kuruntu
Idlâl: Azdırma, yoldan
çıkarma
Iksâ: Uzaklaştırma
Isdâr: Çıkarmak
Isdâr-ı fetvâ: Fetva
vermek
Islâhât-ı medeniyye:
Medenî reformlar
Itnâb: Sözü uzatma
Itnâb: Sözü uzatma
Itnâb: Sözü uzatma,
lüzumsuz ayrıntıya
girme
Itrâ: Övmek
Ittırâd: Aynı tarzda olma
Izrâr: Zarar verme
Iztırâb-ı rûh: Ruhun
ıstırabı
İ‘câz: Hayrette bırakmak

İ‘câz-nümâ: Mucizevi
İ‘lâ: Yüceltme
İ‘lâ: Yüceltmek,
yükseltmek
İ‘lâm: Bildirme,
mahkemeden gelen
vesika
İ‘tâ etmek: Vermek
İ‘tilâ vü nûr: Yükselme ve
ışık
İ‘tilâ: Yükselme
İ‘tilâ: Yükselme
İ‘tilâ: Yükselme
İ‘tirâf-ı ma‘siyet:
Günahını itiraf etmek
İ‘tizâr: Özür dileme
İ‘tizâr: Özür dileme
İ‘zâm: Büyütme
İ’lâ: Yüceltme,
yüceltilme.
İâde-i i‘tibâr: İtibarın
iadesi
İbâd-ı sâdıka: Sadık kullar
İbiş: Orta oyununda çoğu
kez aptal uşak rolünü
oynayan komik
İblâğ: Bildirmek
İbrâm: Zorlamak, ısrar
etmek
İbret-fezâ: İbret gösteren
İbtihâc ü mefharet: Sevinç
ve övünme
İbtilâ: Bir şeye düşkün
olmak
İbtilâ: Düşkünlük,
tiryakilik
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İbtisâm: Gülümseme
Îcâbât: Gerekler
Îcâz: Sözü kısa söyleme
Îcâz: Sözü kısa söyleme,
az sözle çok mana
ifade etme
İclâ vü tenkîl:
Uzaklaştırıp kovmak
İctihad: Çaba göstermek,
çalışmak
İctihad: Görüş, özel
görüş, anlayış,
kavrayış
İctisâr etmek: Cesaret
etmek
Îd: Bayram
İdame: Devam ettirmek
İdame: Devam ettirmek
İdâre-i örfiye: Örfi idare,
sıkıyönetim
İdbâr: Talihsizlik,
bahtsızlık
İddiâ-yı teferrüd:
Benzersiz iddia
İdhâl: Koymak, konulmak
İdlâl: Delalete düşürme,
yoldan çıkarma
İdrâk-i me’âlî: Yücelikleri
anlamak, idrâk etmek
Îfâ etmek: Yerine
getirmek
İfâde-i merâm: İstek,
amacın ifadesi
İfnâ: Yok etmek
İfrât: Aşırıya gitme

İfşaat: Gizli bir şeyi
ortaya çıkarmak için
yapılan açıklamalar
İfşâ-yi derûn: İç dökmek
İftikar: İhtiyaç
İftikâr: Muhtaç olma
İftirak: Ayrılık
İftirâk: Ayrılık
İftirâs: Yırtıp paralama,
zorla yıkma
İgtirâb u nekbet: Gurbet
ve talihsizlik
İgvâ: Azdırma, şaşırtmak
İğbirâr: Kin, nefret,
gücenme, kırılma
İğfâl: Aldatmak
İğtirâb: Gurbete gitme,
yurttan uzak kalma
İğvâ: Baştan çıkarma
İhkâk: Gerçekleştirmek
İhlâl: Bozma
İhlal: Bozma, zarar verme
İhlâl: Bozmak
İhrâz: Kazanmak
İhrâz-ı zafer: Zafer elde
etme
İhtifâ: Saklanmak
İhtifâl: Kutlama
İhtilâc-i asabî: Sinirsel
çarpıntı
İhtilâs: Para çalma,
zimmete geçirme
İhtilât: Karşılaşıp
görüşme, karışma
İhtirâ‘: İcat etmek
İhtiram: Saygı
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İhtirâm: Saygı
İhtiram: Saygınlık
İhtiramen: Saygıdan
İhtiras: Aşırı, güçlü istek
İhtiras: Aşırı, güçlü istek,
tutku
İhtirâz: Çekinme, sakınma
İhtirâz: Çekinme, sakınma
İhtirâz: Çekinme, sakınma
İhtirâz: Çekinmek
İhtirâz: Sakınma
İhtirâz: Sakınma
İhtiyâc-i tevekkül:
Tevekküle ihtiyaç
İhtiyâl: Hile yapma
İhtiyat: İleriyi düşünerek
ölçülü davranma,
sakınma
İhtizâr: Ölüm
İhyâ etmek: Yaşatmak
İhzâr: Hazırlama
İhzâr: Hazırlamak
İhzâr: Hazırlamak
Îkâd: Çıkarmak
İkbal: Gelecek
İkbal: Gelecek
İkbal: Gelecek
İkdâm ü tahammül:
Sebatla çalışma ve
tahammül
İkrâh: Sevmeden,
istemeden
İkrâh: Tiksinme, iğrenme
İkrar: Söylemek
İktifa: Yetinmek

İktihâm: Göğüs gemek,
karşı durmak
İktihâm: Göğüs germe,
karşı durma
İktihâm: Göğüs germe,
karşı durma
İktihâm: Küçümseme
İktirân: Yaklaşma,
yanyana
İktizâ: Gerekli olmak
İlâ âhirihi: Vesaire
Îlâd: Doğurma, meydana
getirme
İlân-i hürriyet: Hürriyetin
ilânı
İle’l-ebed: Sonsuza değin
İle’n-nihâye: Sonuna
kadar
İlhâd: Allah’a inanmama,
dinsizlik
İlhâm-ı niyâz: Yalvarma,
yakarış ilhamı
İlhâm-i şi‘r: Şiir ilham
eden
İlkâ etmek: Telkin etmek
İllet: Hastalık
İlsâk: Bitiştirme
İm‘ân: İnceden inceye
düşünme, dikkatli
olmak
İmale: Kısa okunması
gereken heceyi ölçüye
uydurmak için uzun
okuma
İmkân-ı tahakkuk:
Gerçekleşme imkânı
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İmkân-i tahakkuk:
Gerçekleşme imkânı
İmlâ-yi habîs: Kötü imlâ
İmtidâd: Boyunca
İmtisâl etmek: Örnek
almak, örneğe göre
hareket etmek
İmtiyaz: Ayrıcalık
İmtizaç: Birbirini tutma,
uyum sağlama,
uygunluk
İn‘âm: Nimet vermek
İnâyet: Yardım
İnd: Yan, taraf
İnde’l-hâce: İhtiyaç
anında
İnde’l-hâce: İhtiyaç
anında, olduğu zaman
İndifâ‘: Püskürtme, itme,
kovma
İnfiâl ü hiddet:
Tedirginlik ve hiddet
İnfilak: Güçlü bir biçimde
patlama
İnhilâl: Dağılma, erime
İnhinâ: (Yolda) eğim,
kavis yapma
İnhinâ: Eğilmek
İnhisâr: Tekel
İnkısâm: Bölünme
İnkisâr: (Yolda) planı
değiştirme
İnkisâr: Kırılma
İnkişâf-ı himmet:
Oldukça gayret
göstermek

İnnellahe ye’mur bi’l-adl
ve’l-ihsân: Şüphesiz
Allah adaleti ve iyiliği
emreder.
İnnellâhe yuhibbu’lmüstakîm: Allah
doğruyu, doğru yolda
olanı sever.
İnsâf u mürüvvet: İnsaf ve
cömertlik
İnsân-ı kâmil: Erdemli ve
olgun kişi
İnşirâh: Rahatlık, ferahlık
İntibâh: Uyanıklık
İntihâb: Seçim
İntihâb: Seçmek, seçilmek
İntikâd: Eleştiri
İntikâd: Eleştirme
İntikâd: Eleştirme, eleştiri
İntisap: Girme, katılma
İntizam: Düzenli, düzgün
olma, düzen,
çekidüzen.
İntizar: Bekleme
İntizâr: Beklemek
İntizâr: Beklemek
İptida: Başlangıç, baştan
İrâde-i seniyye:
Padişah/kralın buyruğu
Îrâd-ı kelâm: Konuşmak
İrâe etmek: Göstermek
İrâe: Göstermek
Îrâs-i melâl: Sıkıntı
vermek
İrkâb: Bindirilmek
İrsâl: Gönderme, yollama
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İrsâlât: Gönderme
İrşâd: Yol göstermek
İrticalî: Doğaçlama
İrtihal etmek: Göç etmek
İrtikâb: İşlemek
İrtikâb: İşlemek, suç
işlemek
İrtişâ: Rüşvet almak
İsbât-ı iktidâr: Gücün
ispatı
İsbât-ı rüchân:
Üstünlüğün ispatı
İslah: İyileştirme, iyi bir
hale getirme
İsmet: Günahsızlık,
temizlik
İsnat: Yakıştırma,
yükleme
İsti‘câl: Acele etmek
İstîcâb: Sorgulamak,
sorguya çekmek
İsticâl: Acele etme
İstidat: Kabiliyet
İstidat: Kabiliyet
İstidlâl: Anlamak,
anlaşılmak
İstiğnâ: İhtiyaçsızlık
İstihfâf: Hor görme,
küçük düşürme
İstihkak: Hak etme hak
kazanma
İstihlâf: Birinin yerine
geçme
İstihlâk: Harcamak
İstihlâs-ı rahmet: Yardım
elde etme

İstihsâl: Elde etme,
gerçekleştirme
İstihsâl: Elde etme,
üretme
İstihzâ: Alay
İstihzâ: Alay
İstikrâz: Borç almak,
kredi almak
İstilzâm: Gerektirmek
İstimâ: Dinleme
İstima: Dinlemek
İstimal etmek: Kullanmak
İstimâl: Kullanma
İstimdâd: Yardım istemek
İstinat: Dayanmak
İstinat: Dayanmak
İstinatgâh: Dayanacak,
güvenecek, sığınacak
yer
İşbâ‘: Doyurmak
İştibâh: Doymak
İştihâ: İştah
İştihâ: İştah
İştihâ: İştah
İştihâ: Meyil, istek, iştah
İştikâ: Sızlanmak, şikâyet
etmek
İtidal: Aşırı olmama
durumu, ılımlılık,
ölçülülük
İtidal: Aşırı olmama
durumu, ılımlılık,
ölçülülük
İtikat: İnanç, iman
İtiyat: Âdet edinme,
alışma, alışkanlık
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İtiyat: Alışkanlık
İtiyât: Alışkanlık
İtlâf: Öldürme, yok etme,
telef etme
İtlâf: Yok etmek
İtmâm: Tamamlamak
İttibâ‘en: Uyarak
İttihâz etmek: Kabul
etmek
İttilâ: Haberdar olmak
İttirât: Birlik
İvaz: Bedel, karşılık
İyân: Belli, ortada
İz‘ân: Akıl
İz‘ân: Anlayış, anlama
yeteneği
İzale: Yok etmek
İzhar: Ortaya koymak,
ispat etmek
İzhâr-ı hak: Doğruyu
göstermek
İzhâr-ı şâdmânî: Sevinç
gösterisi
İzhâr-ı şükrân: Teşekkürü
ifade etmek
İzhâr-ı udvân: Düşmanlık
göstermek
İzhâr-i udvân: Düşmanlık
göstermek
İzlâl: Horlamak, küçük
görmek
İzmihlâl: Yok olmak
Kabil: Çeşit
Kâbil-i fehm:
Anlaşılabilir

Kâbil-i tashîh:
Düzeltilebilir
Kâbil-i tashîh:
Düzeltilebilir
Kâbûs-i elem: Elem
kâbusu
Kabza-i dehşet: Korkunç
el
Kadh etmek: İftira atmak,
karalamak
Kadîm: Eski
Kadir: Değer, kıymet,
itibar
Kâdir-i mutlak: Her şeye
gücü yeten, Allah
Kadrdân: İyilik bilen,
kadirşinas
Kâffe-i akvâm: Tüm
insanlar
Kâffe-i âsâr: Bütün
eserler
Kâfil: Garanti eden, kefil
olan
Kahır: Üzüntü, sıkıntı
Kahr u tedmîr: Helak ve
yok etmek
Kaid: Komutan
Kail: Söyleyen
Kail: Söyleyen
Kakafoni: Kakışma
Kalb: Değiştirme
Kalb-i hazîn: Hüzünlü
kalp
Kalîl: Az
Kalîl: Az
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Kâmrân: Mutluluk süren,
arzusuna ulaşan
Kantara: Köprü
Kanûn-i cidâl: Kavga
kanunu
Kanûn-i dürüşt-i kâinât:
Kâinatın sert kanunu
Kaptân-ı evvel: Birinci
kaptan
Kâr: İş
Karâbet: Yakınlık,
hısımlık
Karâin: Deliller
Karâr-ı mahsûs: Özel
karar
Kâr-ger: Etkili
Kârhâne: İş yeri
Kâr-i âkil: Akıllının işi
Karîb: Yakın
Karîha: Düşünce gücü
Karîn: Yakın
Karîne: Karışık bir işin
çözümüne yarayan
ipucu
Karîn-i riâyet: Korunacak
yakın, arkadaş, akraba
Karz: Borç
Kasâvet: Üzüntü, tasa,
kaygı, sıkıntı
Kasîs: Rahip, papaz
Kat‘a: Kesinlikle
Kat’-i ümmîd: Ümit
kesmek
Katil ü müntakim: Katil
ve intikam alan

Katl-i nüfûs: İnsanları
öldürme
Kavâid: Kaideler
Kavî: Dayanıklı, güçlü,
zorlu
Kavî: Güçlü
Kavî: Güçlü
Kazâî: Kaza ile ilgili
Kâzib: Yalancı
Kazîm: İşe yaramaz
Kaziye: Kabul edilmesi
için öne sürülen
düşünce, teklif
Kaziyye-i mantıkıyye:
Mantık sorunu
Kebâir: Büyük günahlar
Kelâl: Bıkkınlık
Kelb: Köpek
Kelp: Köpek
Kemâlât: Olgunluklar
Kemâl-i muhabbet: Tam
bir sevgi
Kemâl-i nefret: Nefretin
en uç noktası
Kerem ü vücûd-i
mülûkâne: Padişahın
(kralın) varlığı ve
cömertliği
Kerem-perver: Cömert
Kerhen: İstemeden
Kerim: Cömert
Kerîm: Cömert
Kesb-i kemâl: Olgunluk
kazanmak
Kesel: Tembellik
Kesîr: Çok
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Kesîr: Çok
Kesret: Çoğunluk
Keşf ü tahlîl: Anlamak ve
analiz etmek
Keşf-i râh-ı sevab
eylemek: Doğru yolu
bulmak
Ketmetmek: Örtmek
Keyf-i gâlib: Güçlünün
arzusu
Kıhf: Kafatası
Kıptî: Mısır’da yaşayan
Hristiyan halk
Kıtât: Ülkeler
Kıyâm: Ayaklanmak
Kıyâs-ı nefs: Nefis
mukayesesi, kendini
mukayese
Kıymetdâr: Değerli:
Kıymetşinâs: Kıymet
bilen
Kibr ü nahvet: Kibir ve
gurur
Kisve-i ihrâma: İhram
elbisesi
Kiyâset: Uyanıklık,
kıvrak zekâlılık
Kiyâs-ı elîm: Üzücü
mukayese
Kubûr: Mezarlar
Kudret-i taklîb: Her şeyi
değiştiren güç
Kudretullah: Allah’ın
gücü
Kudûm: Geliş

Kuron: Fransızca
couronne: çelenk, taç
Kurun: Yalak, oluk,
hayvan yemliği
Kûs-i zafer: Zafer dağulu
Kût u kût: Yiyecek, erzak
Kuvvet-i hakk: Hakkın
gücü
Kuyûd: Kayıtlar
Küdûret: Tasa, keder,
üzüntü, can sıkıntısı
Küfrân-i irtikâb: Suç
işleme nankörlüğü
Küfrân-i ni’met: Nimete
küfür etmek, nimeti
inkâr etmek
Külfet: Sıkıntı, zorluk
Külfet: Sıkıntı, zorluk,
büyük masraf
Külfet: Sıkıntı, zorluk,
masraf
Küşâd: Açmak
Küşâde etmek: Açmak
Kütüb-i rahmân: Kutsal
kitaplar
Kütüp: Kitaplar
Küzâr etmek: Geçmek
Lâ ya’lemu: Bilmez,
bilmiyor
Lâ yu‘ad: Sayısız
Lâ yu‘add: Sayılmaz
Lâ yuhtî: Hata yapmayan
Lâ yüs’el: Sorulmaz
Lahza: An
Lâ-kayd: Aldırmazlık
Lâkaydî: İlgisizlik
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Lâlezar: Lâlelik
Lâne: Yuva
Lâne-i baht: Bahtın
yuvası
Lâşe: Leş
Lâ-yu‘ad: Sayılamayacak
kadar (çok)
Levh-i fikr: Fikir dünyası
Leyâlî: Geceler
Leyl ü nehâr: Gece
gündüz
Lihâze-i ibret: İbretle
düşünerek
Lisân-ı edebî: Edebî lisan
Lisân-ı hâl: İnsanın,
yüzünün
hareketlerinden,
duruşundan anlaşılan
şey
Lutf-ı halâs: Kurtuluş
lütfu
Lutf-ı şâhâne: Padişahın,
hükümdarın lütfu
Lütf: İyilik
Mâ dûn: Alt aşamada
bulunan, Ast
Ma‘a hâzâ: Bununla
beraber
Mâ‘adâ: -den başka
Ma‘dûd: Sayılmış
Ma‘dûd: Sayılmış
Ma‘dud: Sayılmış, sayılır
Ma‘dûm: Yok olmuş
Ma‘reke: Savaş
Ma‘siyet: Günah, suç,
kusur

Ma‘siyet: İsyan, günah
Ma’delet: Adalet
Ma’delet: Adalet
Ma’delet-i şâhâne:
Krallara yakışır adalet
Maâşât-ı mütedâhile:
Gecikmiş, ödenmemiş
maaşlar
Mâdih: Metheden
Mâ-fevk: Üst, yukarı, üst
aşamada bulunan
Mağdûren: Mağdur olarak
Mâh: Ay
Mahal vermek: Sebep
olmak
Mahal: Gerek
Mahal: Gerek
Mahbûb: Sevilen
Mahbûb-i kâzib: Yalancı
sevgili
Mahkûm-i enîn: İnlemeye
mahkûm
Mahkûm-i fîgân u feryâd:
Acı ile bağırıp
çağırmaya mahkum
Mahkûm-i teellüm: Hüzne
mahkûm
Mahkûm-i tenezzül:
Düşmeye, inmeye
mahkûm
Mahmûl-i vakar: Vakar
dolu
Mahrûm-i nimet:
Nimetten yoksun
Mahsûd: Kıskanılan
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Mahsûl-i fikr: Düşünce
ürünü
Mahsûl-i idrâk: Anlayışın
ürünü
Mahsûs: Hissedilen,
görülen
Mahv ü ihyâ: Öldürüp
diriltmek
Mahviyyet-perver: Alçak
gönüllü, mütevazı
Mahz-ı cennet: Cennetin
kendisi
Mahz-ı ni’met: Nimetin
kaynağı
Mahzûz: Memnun
Mahzûz: Memnun,
sevinçli
Mahzûziyet-i şâhâne:
Kralın sevinçleri
Mail: Eğilimli
Mâil: Eğlimli
Maişet: Geçim, geçinme
Makâbir-i ecdâd: Ecdadın
mezarları
Makâm u menzilet:
Makam ve rütbe
Makâm-ı tahdîs: Teşekkür
etme anlamında
Makâm-ı tahdîs: Teşekkür
makamı
Makarr-ı beşer: İnsanlığın
merkezi
Makber: Mezar
Makderet: Güç, kuvvet
Makîs: Kıyas edilebilir
Makîs: Kıyas edilerek

Makrûn-ı istihfâf:
Küçümsenmiş, hor
görülmüş
Maksûd: Kastedilmiş
Maksûr: Ait
Maksûr: Bağlı
Mâlihülyâ: Karasevda,
melankoli, kuruntu
Mâni: Engel
Mâni: Engel
Mansıb: Makam
Maraz: Hastalık
Marîz: Hasta
Masâib: Zor işler,
sorunlar, müşküller
Masdar: Kaynak
Masdar: Kaynak
Maslahat-âmîz: Bir iş
öğreten
Masnû: Yaradılan
Masrûf: Harcanmış,
ayrılmış
Masrûf: Sarf edilmiş,
harcanmış
Masuniyet:
Dokunulmazlık,
eminlik
Matlup: İstenilen, aranılan
Mâ-vaka‘a: Olan,
meydana gelen
Mazarrat: Zarar
Mazeret: İleri sürülen
sebep, özür, bahane:
Mazhar olmak: Bir iyiliğe
erişmiş, erişen
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Mazhar-ı en’âm:
Nimetlere nail olma
Mazhar-ı en’âm:
Nimetlere nail olmak
Mazhar-ı itibâr: İtibar
görmek
Mazhar-ı lutf-ı Hümâyûn:
Kralın, hükümdarın
lütfuna erişmek
Mazhar-ı taltîf: Gönlü
okşanmış, iyiliğe nail
olma
Mazhar-i âzâdegî:
Özgürlüğe kavuşmuş
Mazhariyet: Erişme, elde
etme
Mazîk-i belâ: Bela yeri
Mâzî-yi karîb: Yakın
mazi
Mazmun: Garantide,
garanti altında
Maznûn: Sanık
Maznûn: Zan altında olan
Me’cûr etmek: Ecir
vermek, sevap vermek
Me’lûf: Alışık, alışmış
Me’mûl: Yapılmış,
işlenmiş, imal edilmiş
Me’yûs: Üzgün, mutsuz
Meâlî: Yücelik
Mebhût: Şaşkın, şaşırmış
Mebnâ: Bina
Mebzûl: Bol, bol
Mecbûr-i imtisâl: Zoraki
benzemek
Meccânî: Parasız, ücretsiz

Meclûb: Bağlanmış,
tutkun
Meclûb: Esir
Meclûb: Tutkun
Meclûbiyyet: Tutkunluk
Mecmua-i-eş’âr: Şiir
mecmuası
Mecmûât-ı eş’âr: Şiir
mecmuaları
Mecrûh: Yaralı
Mecrûh: Yaralı
Medâr olmak: Sebep
olmak
Medar: Dayanak
Medâr-ı temyîz: Ayırt
edilecek yan, taraf,
nokta
Medâr-ı temyîz:
Yeğlenmeye, üstün
tutulmaya neden
Medâyih/Medâih:
Övgüler.
Medâyih: Övgüler
Medd-i nazar: Bakış
atmak
Medh ü mahmedet: Övgü
Medh: Övme
Medh-i şâhâne: Padişahı,
kralı, hükümdarı
övmek
Medyun: Borçlu
Medyûn: Borçlu
Mefkûre: Ülkü, ideal
Mefkûre: Ülkü, ideal
Meflûc: Felçli
Meflûc: Felçli
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Mefrûz: Farzedilen
Mefrûz: Zannedilen
Mefsedet: Bozgunculuk
Mefsedet: Bozgunluk
Meftûn: Vurulmuş
Meftûr: Kederli, bezgin
Meftûr: Kederli, ümitsiz
Mehâbet: Azamet,
büyüklük
Mehâbet: Azamet, ululuk,
büyük görünme
Mehâbet: Büyüklük,
ululuk, yücelik
Mehâlik: Tehlikeli yer ve
durumlar
Mehcûr-i me’vâ: Evinden
ayrılma
Mehîb: Heybetli, azametli
Mehleke: Tehlikeli iş
Mehleke: Tehlikeli yerler
Mehmâ emken: Mümkün
olduğunca
Mehmâ emkene: Mümkün
olduğunca
Mekânet: Güç, kudret
Mekârim: Cömertlikler
Mekârimperver:
İyiliksever, eli açık.
Mekkâr: Hilekâr
Mekkâr: Hilekâr,
sahtekâr, düzenbaz
Mel‘ûn: Tanrı tarafından
lanetlenmiş olan,
lanetli; nefretle
karşılanan, kötü.

Melâl: Bıkma, usanma,
sıkılma
Melâl: Sıkıntı
Melânet: Büyük kötülük,
lanetlenecek iş veya
davranış
Melânet: mel‘unluk
Melce: Sığınacak yer, ev
Melce-i âdil ü emîn:
Adaletli ve güvenilen
bir sığınak
Melce-i mekârim:
Cömertliklerin,
iyiliklerin yeri
Melce-i selâmet: Emin
sığınak
Melek-haslet: Melek
yaratılışlı
Melhûz: Olabilmek,
muhtemel
Melik-i a‘zam: En büyük
kral
Melik-i âdil: Adil kral
Melik-i mahbûb: Sevimli,
sevgili kral
Melik-i muazzam: Büyük
kral
Memâlik: Ülkeler
Memat: Ölüm
Memnu: Yasak
Memnu: Yasak
Memnû: Yasak
Memûrîn: Memurlar
Menâfi: Menfaatler
Menâfi: Menfaatler
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Menâkıb-i kahrâmâne:
Yiğitlik öyküleri
Menba: Kaynak
Menba: Kaynak
Menend: Benzer
Menend: Benzeri
Menfâ: Sürgün
Menfes: Nefes alacak yer
Menfur: Nefret edilen
Menhûs: Uğursuz:
Menkû‘: Kaynatılmış,
demlenmiş
Menkûha: Nikâhlı kadın
Mensî: Unutulmuş
Mensûb: Ait, ait olan
Menût: Bağlı
Mer’î: Geçerli
Merâret: Acılık
Merâret: Acılık
Merbûtiyet: Bağlılık
Merci-i âm: Genel
başvuru yeri, Herkesin
başvuracağı yer
Merdâne: Mertçe
Merdûd: Kovulmuş
Merdûd: Kovulmuş,
reddedilmiş
Merdüm-girîz:
İnsanlardan kaçan
Merdüm-hâr: İnsan yiyen,
yamyam
Merğûb: İstenilen, arzu
edilen
Merhûn: Bağlı
Mersâ-yi ihtişâm:
Görkemli liman

Mesâib: Bela, musibet
Mesâib: Musibet, belâ
Meserret: Sevinç
Meskûn: İnsan oturan,
şenlenmiş (yer)
Mesmû‘: İşitilmiş
Mesned-i belâhet:
Eblehlik derecesi,
makamı
Mesned-i iclâl: Yüceliğin
dayanağı
Mesrûr: Sevinçli
Mestûr: Örtülü
Meş‘al: Aydınlatıcı,
Meş‘al: Işık
Meş‘al:Işık, nur,
aydınlatma aleti
Meş‘al-i dehâ: Önderlik
ışığı
Meş’al-i azm: Azim
meşalesi
Meş’al-i dehâ: Dâhiliğin
ışığı
Meş’ûm: Uğursuz
Meş’ûm: Uğursuz
Meşakkat: Zorluk, güçlük
Meşhed: Şehitlik
Meşhed: Şehitlik
Meşhûd: Görülen
Meşkûr: Şükre, teşekküre
değer
Meşrût: Şart koşulmuş
Metâ‘: Mal, eşya
Metâ‘-ı müktesib: Hak
sahibinin malı
Mev‘ûd: vaat edilmiş
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Mevânî: Engeller
Mevdû: Emanet edilmiş,
verilmiş
Mevhûm: Kuruntuya
dayanan
Mevki-i makdûr:
Gelinebilecek mevki
Mevki-i neşre konulmak:
Neşredilmek
Mevt- i nâgehânî:
Beklenmedik ölüm
Mevzubahis: Bahis
konusu
Mevzûn: Vezinli
Mey: Şarap
Mey’ûs: Üzgün, umutsuz,
karamsar
Meyl-i insânî: İnsani
eğilim
Meyl-i su’ûd:
Yükselmeye meyil
Meyyâl-i tahavvül:
Değişmeye eğilimli
Mezâhir: Bir şeyin
göründüğü, çıktığı
yerlr
Mezâlim: Zulümler
Mezâyâ: Özellikler, üstün
vasıflar
Mezâyâ: Üstünlük
vasıfları
Mezbuhâne: Çırpınarak,
son gücünü kullanarak
Mezc etmek: Karıştırmak
Mezc: katmak,
karıştırmak

Mezellet: Alçaklık,
itibarsızlık
Mezîd: Artma, artış
Meziyet: Üstünlük vasfı
Meziyyet: üstünlük vasfı
Mısra-ı berceste: Güzel,
latif mısra
Mihnet: Keder, sıkıntı
Mîlâd: Doğuş
Mine’l-ezel: Ezelden beri
Mine’l-ezel: Ezelden beri
Minhâc-i gayret: Gayret
yolu
Miniskül: Küçük
Miniskül: Küçük harf,
küçük
Misk-i hitâm: Güzel son
bulma
Mizâc-ı re’fet: Merhamet
huyu
Mu‘acciz: Acze düşüren
Mu‘addel: Eş değer
Mu‘âlece: Tedavi
Mu‘annid: İnatçı
Mu‘âteb: Azarlanan
Mu‘ciz: Acze düşüren
Mu‘dil: Esrarlı, gizemli
Mu‘tâd: Alışılmış
Mu‘tâd: Her zaman
olduğu gibi
Mu‘tarız: İtiraz eden
Mu‘terif: İtiraf eden,
İtirafçı
Mu‘tî: Veren
Mu‘zalât: Güçlükler,
problemler, sorunlar
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Mu’telâ: Yüksek, yüce
Mu’temer: Toplantı,
konferans
Mu’tena: Özenilmiş
Muacciz: Sıkıntı veren
Muaddel: Yeniden
düzenlenmiş,
değiştirilmiş
Muaddil: Dengeleyen, eşit
davranan
Muadil: Paralel
Muakkad: Manası kolay
anlaşılmayan, karışık
Muallâ: Yüce
Mualla: Yüksek, yüce
Muamelât: İşlemler,
davranışlar,
muameleler
Muârız: Karşı, muhalif
Muavenet: Yardım
Muâvenet: Yardım
Muavvec: Engebeli
Muazzez: Değerli
Muazzez: Değerli, sevgili,
aziz
Mûcib: Gerektiren
Mûciz: Acze düşüren,
hayrette bırakan
Mudkihe: Komedi,
gülünecek şey
Mufârakat: Ayrılık
Mugâlâta: Mesnetsiz
konuşmak, saçma
deliller öne sürmek,
yanıltmak
Mugâlata: Yanıltacak söz

Mugâlata: Yanıltmak için
söz söyleme
Mugâyir: Aykırı
Muğazzî: Besleyici
Muğfil: Aldatan
Muğfil: Aldatan
Muhafazalık: Valilik
Muhafız: Koruyucu
Muhakkar: Hakarete
uğramış
Muhakkar: Hakarete
uğramış, hor
Muhâl: İmkânsız
Muhâl: İmkânsız
Muhâl: İmkânsız
Muhâlasat: Dostça
geçinme, iyi muamele
etme
Muhâlasat: Dostluk, iyi
muamele
Muhallet: Ebedi, sonsuz
Muhammer: Mayalanmış
Muhammer: Mayalanmış,
karışmış
Muhassas: Ayrılmış
Muhât: Sarılmak,
çevrilmek
Muhât: Sarılmış
Muhavvel: Bırakılmış,
havale edilmiş
Muhavvel: Havale
edilmiş, yüklenmiş
Muhavvif-i Cehennemî:
Cehennem gibi
korkutucu
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Muhayyelât: Hayal
edilmiş şeyler
Muhît-i müzevvir ü sâfil:
Sahtekâr ve alçakların
muhiti
Muhrik: Tahrik edici
Muhsin: İyilik yapan
Muhtâc-ı himâyet:
Korunmaya muhtaç
Muhtâr: Seçkin, seçilmiş
Muhtas: Ait
Muhtass-ı semâ:
Gökyüzünde bulunan
her şey
Muhtel: Bozuk, bozulmuş
Muhteriz: Sakınan
Muhtevi: İçeren
Muhtî: Hatalı
Muîn: Yardım eden
Muîn: Yardımcı
Mukaddem: Önce
Mukadder: Takdir edilmiş
Muktesid: Tutumlu
Muktezâ-yi fıtrat:
Yaratılış gereği
Mulûhiye: Bir tür
ebegümeci
Munsif: İnsaflı
Murâbaha: Tefecilik
Murâfık: Beraberinde
bulunmak, iç içe
Mûris-i şân: Şanı veraset
bırakan
Murûr: Trafik
Musallî: Namaz kılan
Musallî: Namaz kılan

Musavvir: Anlatan,
gösteren
Musavvir: Resmeden,
tasvir eden
Musîbet-i mahsûs: Özel
bir belâ
Mutavassıt: Orta halli
Mutazarrır: Zarar gören,
zarara uğrayan
Mutena: Seçkin, önemli
Mutî‘: Yumuşak başlı,
itaat eden
Muttasıl: Devamlı
Muttasıl: Devamlı
Muvaffak bi’l-hayr:
Hayırla başarıya
ulaştırma
Muvafık: Uygun
Muvafık: Uygun
Muvakkat: Geçici
Muvazzaf: Memur
Muzırr: Zarar veren,
zararlı
Muzlim: Karanlık
Muzmahil: Çökmüş,
dağınık
Muztar: Mecbur
Muztarr: Zorunlu
Mü‘terif: İtiraf eden
Mü’temer: Kongre
Mü’temin: Güvenilir
Mübâdele: Değiştokuş,
alışveriş
Mübâdil: Değiştirilen
Mübâşereten: Doğrudan
Mübeccel: Yüce, ulu
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Mübeşşir: Müjdeleyici
Mübtehic: Memnun,
mutlu
Mübtehic: Mutlu, neşeli,
sevinçli
Mübtehic: Sevinçli, şen
Mübtezel: Değersiz,
ortaya düşmüş
Mücedded: Yeni,
yenilenmiş
Mücrim: Cürüm işlemiş,
suçlu
Mücrim: Suçlu
Mücrim: Suçlu
Mücrim: Suçlu
Mücrim-i âdî: Adi suçlu
Mücrimiyyet: Suçluluk
Müdâfi: Savunan
Müdâhin: Yağcı
Müdâhin: Yağcı
Müdâhinlik: Yağcılık,
yardakçılık
Müdâvât: Tedavi
Müdâvî: Tedavi eden
Müddet-i hayât: Hayat
boyu
Müddet-i ömr: Yaşam
süresi
Müdebbir: Tedbir alan
Müessesât: Kurumlar
Müessir: Etkileyici
Müessir: Etkili
Müessir: Etkili
Müessir: Etkili
Müessir: Tesirli olan

Müeyyed:
Kuvvetlendirilmiş,
sağlam
Müeyyed: Sağlam
Müeyyid: Doğrulamak,
kuvvetlendirmek
Müfîd: Yararlı
Müfit: Fayda veren,
faydalı
Müflis: İflas eden
Müfrit: Aşırıya giden
Müfsid: Bozguncu
Müfsit: Bozguncu
Müftehir: Övünen
Müftehir: Övünen
Müftehir: Övünen, iftihar
eden.
Müftekır: Muhtaç
Müftereyât: İftiralar
Müfteri: İftira atan
Mühînâne: Alçakça,
aşağılayıcı
Mühlik: Tehlikeli
Mühlik: Yok eden, helâk
eden
Mühmil: İhmal eden
Mükellef: Eksiksiz, özenli
bir biçimde yapılmış
Mükellef: Eksiksiz, özenli
bir biçimde yapılmış
Mülâyemet: Uygunluk
Mülâzim: Teğmen
Müleyyin: Yumuşatıcı,
sakinleştirici
Mülhak: Katmak

175

Mülhem alarak: İlham
alarak
Mülhid: İnançsız
Mülk-i mamûr: İmarlı
memleket
Mülk-i meftûh:
Fethedilmiş ülke
Mülteci: İltica eden,
yabancı diyardan gelip
sığınan
Mülteci-i re’fet-i şâhâne:
Padişahın (kralın)
merhametine sığınan
Mültefit: İltifat eden,
güler yüz gösteren
Mümâşât: Arakadaşlık
etmek, geçinmek
Mümtâz: İyi
Mümtaz: İyi, seçkin
Mün‘akis: Tersine
dönmüş
Mün‘atıf: Meyilli
Mün‘atıf: Yönelen
Münâfi: Zıt, uymaz,
aykırı
Münâfî: Zıt, uymaz,
aykırı
Münâsebet-i cinsiye:
İnsanlarla münasebet
Münâzaât: Anlaşmazlıklar
Münbeis: Kaynaklanan
Müncer olmak:
Neticelenmek
Müncer: Neticelenen
Müncer: Neticelenmek

Münci-i âlî-câh: Yüksek
makamlı kurtarıcı
Münci-i hâs: Özel
kurtarıcı
Mündefi: Geçmiş,
atlatılmış
Münderic: İçinde bulunan
Münderic: İçinde
bulunmaktadır
Münevver: Işıklı, aydınlık
Münezzeh: Yanılmaz,
hata yapmaz
Münfa‘il: Gücenen,
gücenmiş
Münhasiran: Sadece,
yalnızca
Münkarız: Bitmiş,
çökmüş
Münkeşif: Görünen, açık
Münselib: (Rahat)ı
kaçmış, kalmamış
Münselib: Kaçmış
Münselib: Kalmamış
Münşerih: Ferah, neşeli
Münşerih: Gönlü açık,
neşeli
Münşî: İyi kâtip, üslûbu
güzel olan
Müntahab: Seçilmiş
Müntakil: İntikal eden,
geçen
Müntakil: İntikal eden,
miras kalmış
Müntakil: Miras kalmış,
intikal etmiş
Müntazar: Beklenen
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Münteşir: Yayımlanan
Münteşir: Yayımlanan,
yayımlanmış olan
Müraî: İkiyüzlü
Mürâîlik: İki yüzlülük
Mürevvic: Destekçi,
taraftarı olmak
Mürşid: Yol gösterici
Mürtecel: Doğaçlama
söylenmiş
Mürtefi: Yüksek
Mürtefi: Yüksek
Mürtekib: Suç işleyen
Mürûet: Fazilet.
Mürüvvet: Cömertlik
Mürüvvet: Cömertlik,
iyilikseverlik
Müsadere: El konulmak
Müsâra‘at: Acele etme,
teşebbüs, girişme
Müsâvât: Eşitlik
Müsâvî: Eşit
Müsecca: Kafiyeli
Müsellah: Silahlı
Müsellah: Silahlı
Müselsel: Ardarda
Müselsel: Devamlı
Müshil: Gevşetici
Müskir: Sarhoşluk veren,
sarhoş edici
Müsta‘id: Hazır olmak
Müsta‘id: Yetenekli,
kabiliyetli
Müstacelen: Acele olarak
Müstağrak: Dolu,
boğulmuş

Müstağrak-ı fahr: Övünce
boğulmuş
Müstağrik: Dolu,
boğulmuş
Müstahsen: Güzel
sayılmış, beğenilmiş
Müstahsil: Üretici
Müstahzar: Önceden
hazırlanarak eczanede
bulundurulan hazır
ilaç, preparat
Müstahzarât: Hazır ilaçlar
Müstakır: İstikrar bulmuş,
durulmuş
Müstakil: Bağımsız, tek
başına
Müstakîm: Doğru
Müstamel: Kullanılmış
Müstear: Takma
Müstebit: Despot
Müstefîd-i adl ü ihsân:
Adalet ve iyilikten
faydalanan
Müstefit: Faydalanmak
Müstefreşe: Odalık,
cariye
Müstekreh: Tiksinilen,
iğrenilen
Müstelzim: Gerektiren,
gerekli olan, gereken
Müstenid: Bir delili olan
Müstenid: Dayanan, tanık
gösteren
Müstenid: Dayanmak
Müstesna: Kural dışı
bırakılan, ayrı tutulan
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Müsteşar: Kendisinden
bilgi alınan, kendisine
danışılan kimse
Müsteşar: Kendisine
danışılan
Müsteşfâ: Hastahane
Müsveddât: Müsveddeler,
taslaklar
Müşa‘şa‘: Parlak
debdebeli
Müşâreket: Ortaklık,
ortaklaşma
Müşârun ileyh: Adı geçen
Müşerri‘în-i izâm: Yüce
kanun koyucular,
kanun yapanlar
Müşevveş: Karışık,
düzensiz
Müşfikâne: Acıyarak
Müşkil: Engel, zorluk
Müştehir: Tanınmış, ün
bulmuş
Müşteki: Şikâyetçi
Müştekî: Şikâyetçi
Müt‘ab: Yorgun
Müte‘assir: Güç, zor
Mütecâsir: Cüret
gösteren, kalkışan,
yeltenen
Mütecâviz: Saldırgan
Müteellim: İçi sızlayan,
acı duyan
Müteessir: Üzülmüş,
üzüntülü, etkilenmiş
Mütehammil: Tahammül
eden

Mütehassır: Sınırlı
Mütehassir: Hasret çeken
Mütehâşî: Çekinme
Mütehavvil: Değişen
Mütehavvil: Değişen,
değişken
Mütekâdir: Sıkıntılı,
kederli
Mütekâmil: Olgun
Mütelâşî: Acele eden
Mütemekkin: Oturan
Mütemekkin: Oturan
Mütemerkiz: Toplanmış
Mütenâkız: Çelişik
Müterâdif: Aynı anlamlı
Mütereddidâne:
Tereddütlü
Müteselsilen: Arka
arkaya, devamlı
Mütevahhiş: Ürkek
Mütevassit: Orta
Mütevekkil: İşi Allah’a ve
oluruna bırakma
Mütevekkil: İşi oluruna
bırakan
Mütevellit: Meydana
gelen, ileri gelen,
doğmuş, ileri gelmiş
Mütezelzil: Sallanan
Mütezelzil: Sarsılmak,
bozulmak
Müttefikan: İttifakla
Müttehid: Bir, aynı fikirde
Müttesi‘: Genişleyen
Müyesser: Kolay
Müyesser: Kolayca olan
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Müz‘ic: Rahatsız edici
Müz‘ic: Rahatsızlık
veren, usandıran
Müzâhir: Yardım eden,
taraf çıkan
Müzahmel: Aşağılanmış,
küçük
Müzâyaka: Sıkıntı, darlık,
yokluk
Müzehheb: Süslü, tezhipli
Müznib: Günah, suç
işleyen
Müztehziyâne: Alaycı bir
şekilde
Na‘ra-i Tahsîn: Yaşa,
âferin narası
Nâ-be-mahal: Yersiz
Nâdân: Cahil
Nâdim: Pişman
Nâ-ehl: Ehil olmayan
Nâfi: Fayda veren, faydalı
Nâfiz. Geçerli
Nâgehânî: Ansızın,
aniden, birdenbire
Nâhak: Haksız, gereksiz:
boşuna, boş yere.
Nahs-i tâlih: Uğursuz
talih
Nâ-kâm: İsteğine
kavuşmamış
Nakd ü emlâk: Para ve
emlâk
Nakd: Para
Nakd-i gâlib: Çok para
Nâkıs: Eksik, tam
olmayan, bitmemiş,

noksan; özrü, kusuru
olan
Nâle-i iğtirâb: Gurbet
acısı
Nâle-zen: İnleyen
Nâm-ı şâhâne: Yüce ad,
ulu nam
Nân ü nemek: Ekmek ve
tuz
Nân: Ekmek
Nâr: Ateş
Nâs: İnsanlar
Nasîb-i feyz: Bolluk,
bereketin payı
Nasîb-i hayât: hayattan
nasip, pay
Nasîhat-i hükemâ:
Bilgelerin nasihati
Nâşâd: Hüzünlü, gamlı,
kederli
Nâ-temâm:
Tamamlanmamış
Nâtıkıyyet: Düzgün ve
etkili konuşma
Nazar-ı âmme: Halkın
dikkati
Nazar-ı dikkat: Göz
önüne (alma)
Nazar-i takdîr: Beğeni
gözü
Nazîr: Bakan
Necâbet: Soy temizliği
Necâh: Kurtuluş
Necât: Kurtuluş
Necât: Kurtuluş
Necip: Soylu, soyu temiz
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Nevâle-çîn: Kısmetini
alan, yiyecek, azık
toplayan
Nevmîdî: Ümitsizlik
Nezâret: Bakanlık
Nezâret: Gözetim
Nezih: Temiz
Nısf-i Ömr: Ömrün yarısı
Ni‘met-i resûl:
Peygamberin nimeti
Nifak: Geçimsizlik,
anlaşmazlık,
arabozuculuk
Nigâh-ı re’fet:
Merhametli bir bakış
Nihâl: Taze, genç
Nikbîn: İyimser, optimist
Nîm-i üryân: Yarı çıplak
Nisyân: Unutmak
Niyyet-i sâfiye: Temiz,
saf niyet
Nizâ: Anlaşmazlık
Nizâm u intizâm-ı cisim:
Cismin düzeni
Nizamnâme-i keyfiye:
Keyfi bir tüzük
Nokta-i nazar: Bakış
noktası
Nokta-i nazar: Görüş
Nudret: Az bulunma,
nadirlik
Nûr-i adâlet: Adalet nuru
Nûş etmek: İçmek
Nüfûz-ı ma‘nevî: Manevi
güç

Necis: Pis
Necl-i civân-baht: Talihli
çocuk
Necl-i güzîn: Sevgili,
biricik oğul
Nedamet: Pişmanlık
Nedâmet: Pişmanlık
Nedret: Azlık, seyreklik
Nef‘: Fayda
Nef’-i âmm: Toplumun
menfaati
Nefha-i zâlim: Zalim
rüzgâr
Nefh-i âteş: Ateşin
üfürülmesi, kıvılcım
saçmak
Nefh-i ecel: Ecel borusu
Nefy edilmek: Sürülmek
Nehyetmek: Yasaklamak
Nekbe-i uzmâ: Büyük
felâket
Nekbet: Felaket, sıkıntı,
zorluk
Nem-nâk: Hafif yağmurlu
Neseb: Nesil, soy
Neslen: Kuşak olarak,
nesil olarak
Nesr-i mevzûn: Vezinli
nesir
Neşât: Sevinç
Neşât: Sevinç, mutluluk
Neşîde: Şiir
Netâyic: Sonuçlar
Nev‘-i beşer: İnsanoğlu,
insanlar
Nev’-i beşer: İnsan soyu
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Nümâyân: Görünen,
meydanda
Nüsha-i mümtâze: Özel
sayı
Ömr-i âdemiyet:
İnsanlığın ömrü
Ömr-i hazîn: Hüzünlü
ömür
Pamplemousse: Greyfurt
Pamplemousse:Greyfurt
Pâyân: Son, nihayet
Pâydâr: Devamlı, kalıcı,
sağlam
Pây-i kahr: Güçlü ayak
Peder u mâder-i zî şevket:
Padişahın,
hükümdarın, kralın
anne ve babası
Peder-i müşfik: Şefkatli
baba
Pençe-i gadr: Gadrin
pençesi
Perestişkâr: Tapan
Perhizkâr: Perhiz yapan,
perhize uyan
Perva: Çekinme, sakınma,
korku
Pespaye: Alçak, soysuz
Pest: Alçak, aşağı
Pîr: İhtiyar
Pîş ü pes: Ön ve arka,
peşinde
Plaj de Alexandri:
İskenderiye plajı
Pompe funèbre: Cenaze
hizmetleri

Pür şa‘şaa: Parlaklık dolu
Pür zevk ü neş’e: Zevk ve
neşe dolu
Pür-âr: Utanç dolu
Pür-emel: Umut dolu
Pür-rasânet: Sıkı koruma
Ra‘d-i kazâ: Kaza
şimşeği/ecel
Ra‘na: Güzel, hoş
Ra‘nâ: Güzel, hoş
Ra‘şedâr: Titreyen, ürken
Rabb-i kerîm-i müteâl:
Yüce cömert Rab
Rabb-i rahîm: Merhametli
Rab
Rabıta: Bağ
Râgıb: Rağbet eden,
istekli
Rağbet-i nâmûs: Namusa
rağbet
Rahîm: Koruyan, acıyan,
merhamet eden
Rahîm: Merhametli
Rahm: Acıma
Rahne: Yarık, yara
Rakîk: İnce
Raks: Dans
Raks: Dans
Râm etmek: Bağlamak
Ravza-i Nebi: Hz.
Muhammed’in kabri
Re’fet: Merhamet
Re’s-i cumhûriyyet:
Cumhurbaşkanlığı
Re’s-i kâr: İşin başı
Re’sü’l-mâl: Sermaye
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Re’y-i akvâ: Güçlülerin
görüşü
Re’yü’l-ayn: Kendi gözü
ile görerek
Recm: Taşlama, taşa
tutma
Refîk: Arkadaş
Reftâr: Gidiş, yürüyüş
Rehâ: Gevşeklik
Rehâ: Kurtuluş
Rehber-i zî-şân: Büyük
önder
Rengîn: Parlak
Republikan:
Cumhuriyetçi
Revâc: Değer, kıymet
Revnak: Parlaklık
Ribh: Kâr
Ric‘at: Dönüş
Ric‘at: Geri dönüş
Ricâl: Adamlar
Ridâ-yı siyâh: Siyah
elbise
Rif’at: Yücelik, büyüklük
Rikkat: İncelik, naziklik
Rikkat: İncelik, naziklik
Riyâset: Önder olma, baş
olma
Rob (la robe): Elbise,
entari
Rufekâ: Arkadaşlar
Rûh-i ma’lûl: Hasta ruh
Rusül: Peygamberler
Rû-yi zemîn: Yeryüzü
Rû-yi zemîn: Yeryüzü
Rûz: Gün

Rücû etmek: Dönmek
Rücû: Dönmek
Rükû: Öne doğru eğilme
Rükün: Bir şeyin en güçlü
ve sağlam yönü
Rüzgâr-ı tâlih: Talihin
rüzgârı
Sa‘y: Gayret
Sa‘y-i zât: Kişisel gayret
Sabır: Sabırlı
Sâbikan: Daha önce
Sâbir: Sabreden
Saçamât: Saçmalar.
Sadâ-yı hayf: Âhlanma,
vahlanma sesi
Sadâ-yı intikam: İntikam
sesi
Sadâ-yı istimdâd: Yardım
isteme sesi
Sadâ-yı nâfiz-i hak:
Doğruyu
söyleyenin/yerine
getirenin sesi
Sadâ-yı teessüf: Hüzün,
kederlenme sesi
Sadme: Belâ
Sadra şâfî: İşe yaramak,
rahatlamak
Safder: Düşman saflarını
yaran yiğit
Safdil: Kolayca aldatılan,
saf
Saffet: Saflık, halislik,
temizlik, paklık, arılık
Safh: Affetme, suçu
bağışlama
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Safh: Göz yumma,
affetme.
Sâfil- i muhît: Alçak
muhit, çevre
Sâfil: Aşağı, alçak
Sâfiyyet: Temizlik
Saf-şiken: Safları yaran
Safvet: Saflık, temizlik
Safvet: Temizlik, arlık
Sahâ: Cömertlik, el
açıklığı
Sahâbet: Dostluk
Sahâyif: Sayfalar
Sâhe-i irfân: İlim sahası
Sâhib-i ecdâd: Ecdad
sahibi
Sâhib-i kuvvet: Güç
sahibi
Sâhib-i merâm: İstek, arzu
sahibi
Sâhib-i vicdân: Vicdan
sahibi
Sâhib-i zî-şevket:
Yücelik, şan sahibi
Sâhib-kırân: Üstün
padişah
Sâhibu’l-celâle: Celâl
sahibi, haşmetmeâb,
majeste
Sahne-i irşâd: İrşad
sahnesi
Sahne-i mihnet: Sıkıntı,
dert yeri
Sahne-i zulm ü hiyânet:
Zulüm ve hiyanet
sahnesi

Sahn-ı âlem: Dünya
sahnesi
Sahn-ı kitâl: Savaş
sahnesi
Sâik: Götüren, yol açan
Saik: Sebep
Sâik: Sebep
Sâik: Sebep
Sâil: Muhtaç:
Sair: Diğer
Sâit: Sesli
Sâk u varak: Gövde ve
yaprak
Sakâmet: Bozukluk,
eksiklik, yanlışlık
Sâk-ı emel: Emel ayağı,
umut şevki
Sakîm: Yanlış
Sâl: Sene
Salâbet: Katılık
Salâbet: Sağlamlık
Salâbet: Sağlamlık,
manevi güç
Salâh: Kurtuluş
Salâh: Kurtuluş
Salâh: Kurtuluş
Sâlhurde: Yaşlanmış
Sâlib-i ahmer: Kızılhaç
Sâlik: Giden, götüren
Saltanat-ı milliye: Milli
saltanat
Saltanat-ı milliye: Milli
saltanat
Samâh-ı zâlim: Zalimin
hoşgörüsü
Sâmit: Sessiz
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Sâni‘: Yaratıcı
Sâni-i âlem: Dünyanın
yaratıcısı
Sâni-i dîger: Başka
yaratıcı
Sans-Façon: Teklifsiz,
laübali
Sarahat: Açıklık
Sarahât: Açıklık
Sarf: Söylemek
Sarf-ı emvâl: Para
harcamak
Sârî: Bulaşıcı, başkasına
geçen
Sarih: Açık, kolay
anlaşılır
Satfet: Güç, kuvvet
Sath-ı âb: Su yüzeyi
Satvet: Kuvvet
Savlet: Güç
Savlet-i zu‘afâ: Zayıfların
gücü
Savt-ı şükrân: Teşekkür
sesi
Sâye. Gölge
Sâyedâr: Gölgesi
(himayesi) altına alan
Sâye-i adl: Adaletin
gölgesi
Sâye-i en’âm: Nimetlerin
gölgesi
Sâye-i şevket: Kralın,
hükümdarın gölgesi
Sayha-ı mâtem: Yas
feryadı
Sayyâd: Avcı

Se’r: Kin
Sebeb-i müstakil: Tek
neden
Sebeb-i nefy:
Uzaklaştırılma,
kovulma nedeni
Sebeb-i vücûd: Varlığın
nedeni
Sedd: Kapatma, kapama,
engel olma
Sedd-i kavî: Güçlü engel
Seele: Dilenciler
Sefâhat: Zevk ve
eğlenceye aşırı
düşkünlük
Sefâhat-i hazz-ı vicdânî:
Vicdânî zevke
düşkünlük
Sefîd ü pâk: Tertemiz
Sefilane: Sefilce
Sefîne: Gemi
Sehâ: Cömertlik
Sehhâr: Sihirli, tesirli,
etkileyici
Sehil: Kolay
Sehl-i mümteni: Kolay ve
sade göründüğü hâlde
bulunup söylenmesi ve
taklidi zor olan söz
Sehm-i kazâ-yı tezebzüb:
Kargaşanın kaza oku
Sehm-i teaddî: Düşmanlık
oku
Sekr: Sarhoşluk
Sektedâr: Sekteye
uğramak
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Servet ü sâmân: Zenginlik
ve rahat
Setredilmek: Örtülmek
Sevk-i tabîî: İçgüdü
Seyf: Kılıç
Seyf-i tekâfül: Dayanışma
kılıcı
Seyyiat: Kötülükler
Sıddîk: Doğru
Sıklet: Ağırlık
Sırr-ı feth: Fethin sırrı
Sıyânet: Koruma
Sıyânet: Korumak
Sifle-perverî: Alçakları
beslemek
Sîga: Kip
Sihrâmîz: Etkili,
büyüleyici
Sihr-i helâl: Helal sihir
Silsile-i kelâm: Söz akışı
Sîmâ vü heyûlâ: Sima ve
görüntü
Simâh: Kulak
Sin: Yaş
Sîne-i azm: Gayret dolu
yürek
Sinn-i kemâl: Olgunluk
yaşı
Sîret: Gidişat, hâl, yaşayış
tarzı
Sîret: Hal, tavır, gidiş
Sirkat: Hırsızlık
Sît: Ün
Sitâyiş: Övme veya övgü
Sît-i cûd-i kâzib: Yalancı
cömertliğin şöhreti

Selb etmek: Zorla almak
Selbetmek: Bozmak
Selbetmek: Kaçırmak
Selis: Akıcı
Sem: Zehir
Sem‘: İşitmek
Semâvî tâli’: İlâhî tâli
Semâ-yı inkılâb: inkılâb
semâsı
Semenu’n-nusha:
Nüshanın fiyatı
Senâ: Övgü
Sene-i devriye:
Yıldönümü
Serâser: Baştanbaşa
Serd eylemek: Anlatmak
Serd-i âmâl: Dileklerin,
isteklerin ifadesi
Serencâm: Son, nihayet
Ser-firâz: Başını yukarı
kaldıran,
benzerlerinden üstün
Ser-fürû: Baş eğme, söz
dinleme
Ser-güzeşt-i âile: Ailenin
hayat öyküsü
Seri: Hızlı, çabuk
Serîr-i şevket: Yüce taht
Serîü’l-cereyân: Hızla
akan
Ser-mest: Sarhoş
Ser-name: Başlık
Sernâme: Başlık
Ser-nigûn: Baş aşağı
dönmüş, ters dönmüş
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Siyânet: Korumak
Sû: Taraf
Su’ûd: Yükselmek
Sû-be-sû: Her taraf
Subh u mesâ: Sabahakşam
Sucûd: Secde etme
Sudûr-i lütf: Lütuf
göstermek
Suflî emel: Adi bir emel
Suhûlet: Kolaylık
Sû-i hazm: (Mide)
hazmının iyi olmaması
Sû-i niyyet: Kötü niyet
Sû-i tefsîr: Kötü izah
Sukût: Yıkılış
Sulhperverâne: Barışçıl
Sun‘: Eylem
Sun‘-i niyyet: Kötü niyet
Sûret-i meşrûa: Meşru bir
şekil
Sûret-i tahsîl: Tahsil
yönüne
Sûret-i tevkîf: Tevkif
şekli
Sûrî: İçten olmayan,
gösterişten ibaret
Sûrsâr: Hamam böceği
Süâl-i müz‘ic: Rahatsız
edici soru
Südde-i eltâf: Lütuf kapısı
Südde-i himâye: Himaye
kapısı
Südde-i ihsân ü lütuf:
İhsan ve lütuf kapısı

Südde-i işfâk: Şefkat
kapısı
Südde-i şâhâne:
Padişahın,
hükümdarın, kralın
kapısı
Süflî: Alçak
Süflî: Aşağı, aşağılık,
bayağı, adi
Süflî: Aşağı, bayağı
Süfliyyât: Bayağı
Süfliyyet: Alçaklık
Sühan: Söz
Sühanperdâz: Düzgün,
güzel söz söyleyen
Sühanperdâz: Düzgün,
güzel söz söyleyen
Sühûlet: Kolaylık
Sükkân: Halk, oturanlar
Sümüvvü’l-melekî:
Ekselansları
Sürûr: Sevinç
Sütre: Ceket
Şâd olmak: Sevinmek,
memnun ve mutlu
olmak
Şâd: Memnun, mutlu,
sevinçli
Şâfî: Şifa veren
Şahâdet: Tanıklık, şahitlik
Şâh-ı cihân: Cihanın
padişahı (kralı)
Şâhid-i âsâr-ı adl:
Adaletin eserlerinin
tanığı
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Şâhid-i hayât: Hayat
şahidi
Şâhid-i ulviyyet:
Yüceliğin tanığı
Şâhika: Doruk
Şâhrâh: Doğru yol
Şakâvet: Haydutluk
Şakî: Eşkiya
Şakî: Haydut
Şâkir olmak: Teşekkür
etmek
Şakir: Şükreden
Şâkir: Şükreden
Şâkir: Şükredici, şükreden
Şâkir-i en’âm ü ihsân:
Nimet ve iyiliğin
şükredicisi, iyiliğe
şükreden
Şâkir-i en’âm: Nimetlere
şükreden
Şarâb-ı aşk: Aşk şarabı
Şarâb-ı la‘l-gûn: Kırmızı
renkli şarap
Şart-ı a‘zam: En büyük
şart
Şart-ı îmân: İmanın şartı
Şatâret: Neşe, sevinç
Şatâret: Neşe, sevinç
Şatâret: Sevinç, şenlik,
neşe
Şathiyât: Alaylı bir dille
anlatan daha çok
manzum sözler
Şathiyyât: İçinde yergi,
alay ve mizah bulunan
manzum eserler,

mizahi hikâyeler,
esprili manzume, bazı
sufilerin derin anlamlı
sözleri
Şâtır: Neşeli, keyifli, şen
Şâyân olmak: Lâyık
olmak
Şayan: Uygun, yaraşır,
değer, lâyık
Şayetse: Lâyık
Şâz: Kural dışı
Şebâb: Gençlik
Şeb-i yeldâ: Yılın en uzun
gecesi
Şedîd: Ağır
Şefîk: Sevecen, şefkatli,
müşfik
Şehen-şâh: Büyük padişah
Şehinşâh-ı kerîm u âdil:
Cömert ve adil kral,
hükümdar
Şehrâh: Büyük yol
Şehriyâr: Hükümdâr
Şehriyâr: Padişah, kral,
hükümdar
Şekk ü şekvâ: Şüphe ve
şikâyet
Şekl-i hükûmet ü
tahakküm: Hükümet
ve tahakküm şekli
Şekl-i mesâib: Felâket
çeşidi
Şekvâ: Şikâyet
Şem‘a-i âmâl: Ümit ışığı
Şemme: Bir defa bile
Şemme: Biraz, birazcık
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Şems u mâh: Güneş ve ay
Şerâfet: Şerefli olma
Şerîk: Ortak
Şevket-meâb: Kral
Şevket-meâb: Padişah,
hükümdar, kral
Şevket-Penâh: Kral
Şevket-penâh-ı âdil: Adil
padişah
Şevket-şiar: Heybetli
Şevk-i dil: Gönül coşkusu
Şeyn: Ayıp, kusur
Şiddet-i gayz: Kızgınlığın
şiddeti
Şikemperver: Boğazına
düşkün, obur
Şikeste: Kırılmış
Şîrâne: Arslan gibi
Şîr-i ner: Erkek aslan
Şirin-sühan: Tatlı sözlü
Şitâbân: Acele edip koşan
Şitâbân-ı bi‘at: Kabule
koşmak
Şu‘le-i ikbâl: Gelecek
ışığı
Şümul: Kapsam
Ta‘ab: Yorgunluk
Ta‘bîr-i sakîm: Sağlam
olmayan, düşük ifade
Ta‘biye: Askeri
konuşlandırma
Ta‘biye: Tertip etmek
Ta‘kîd: İbareyi veya
cümleyi anlaşılmaz
hâlde düzenleme

Ta‘kîd: Karmaşık,
anlaşılmaz
Ta‘n: Sövme, yerme,
ayıplama
Ta‘zîb: Eziyet etmek
Ta’dâd: Saymak
Ta’n: Yara
Ta’netmek: Sövmek
Taaddiyât: Saldırılar
Taaddüd-i zevcât: Birkaç
kadınla evlenmek, çok
evlilik
Taat: Allah'ın
buyruklarını yerine
getirme, ibadet etme
Taayyüş: Yaşamak
Tâb: Takat
Tab’: Huy
Tâcdâr: Hükümdar, kral
Tâc-dâr: Hükümdar,
padişah
Tâc-dârân: Hükümdarlar,
padişahlar
Tâcdâr-ı nev-civân: Genç
kral, hükümdar
Tâcdâr-ı zî-şân: Şanlı
padişah (kral)
Tâc-ı Mısr: Mısır’ın tacı
Tadil: Değiştirmek
Tadil: Değiştirmek,
doğrultmak, düzeltmek
Tagallüp: Zorbalık, zorla
hüküm sürme
Tagallüp: Zorbalık, zorla
hüküm sürme
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Taglît: Yanıltmak, hataya
düşürmek
Taglît: Yanlışa
sürüklemek
Tagyîr: Değiştirme
Tağrîb: Kovma, sınır dışı
etme, gurbete
gönderme
Tağrîb: Kovma,
uzaklaştırma
Tağyîr: Değiştirmek
Tahaffuz: Korunma,
sakınma, saklanma
Tahakküm-i emvâc:
Dalgaların tahakkümü
Tahakküm-i fikr u vicdân:
Düşünce ve vicdana
tahakküm
Taharri-yi devâ: Deva
aramak
Tahavvülât: Değişimler
Tahdîs-i nimet: Minnet
borcunu ödemek
Tahfîf: Hafifletmek,
azaltmak
Tahfîf-i cezâ: Cezanın
hafifletilmesi
Tâhir: Temiz
Tahkir: Aşağılama
Tahlîs: Kurtarma
Tahlîs-i nefs: Nefsi
kurtarmak
Tahrîb-i bilâd: Ülkeleri
tahrip etme
Tahrîf-i lisân: Dili bozma

Tahsil: Toplama, elde
etme
Tahsîn: Takdir etme,
beğenme
Tahsis etmek: Ayırmak
Tahte’l-hıfz: Göz altı
Taht-ı âlî-baht: Yüce
talihli taht
Taht-ı âlî-baht-ı Mısr:
Mısır’ın yüce bahtlı
tahtı
Taht-ı muhâkeme:
Yargılanma
Taht-ı te’sîr: Tesir altında
Tahtîm etmek: Mecbur
etmek
Tahtîm etmek: Mecbur
etmek, zorunlu kılmak
Tahtîm: Mecbur etmek,
zorlamak
Tahvil: Çevirmek
Tahvil: Taşımak
Tahzîr: İkaz etmek,
uyarmak
Tâir: Uçan
Tâir: Uçan
Takabbülât: Değişimler
Takaddüm: İlerleme
Takbîh: Kınamak,
ayıplamak
Takbîh: Kötülemek
Takbîh: Kötülemek
Takbîl: Öpmek
Takdim- te’hir: Bir
ifadede sözlerin yerini
değiştirerek düzeltme
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Tâk-ı cihân: Cihânın takı
Takrîr: Rapor
Taksîr: Kusur, suç,
kabahat
Taksîr: Kusurlu
davranmak
Takti etmek: Bir şiiri
vezne göre parçalara
ayırma
Takvît: Beslemek
Talâkat: Dil açıklığı,
düzgün sözlülük
Tâle umruhu: Ömrü uzun
olsun
Taleb-i şefaat: Şefaat
talebi
Tâli’-i harb: Harbin talihi
Tâlib-i sulh: Barış isteyen
Talim: Öğretmek
Talîm-i hikmet: Hikmet
öğretmek
Tanzîr: Benzerini ortaya
koymak
Tard: Kovma
Târî: Ansızın çıkan
Tarîk: Yol
Tarîk-i itidâl: Orta yol
Tarîk-i zulm ü udvân:
Zulüm ve düşmanlık
yolu
Tarz-ı beyân: Beyan tarzı
Tarz-ı telaffuz: Telaffuz
tarzı
Tasadduk: Sadaka vermek
Tasallut: Musallat olma,
sataşma

Tashih: Düzeltmek
Tathîr: Temizlemek
Tathîr: Temizlemek
Tathîr: Temizlik
Tav‘an: İsteyerek
Tav’an ve kerhen: İster
istemez
Tavzîh: Açıklama
Taz’îf: Zayıflatmak
Tazallüm: Sızlanma,
yakıp yakılma
Tazyik: Baskı
Te‘addî: Saldırma
Te’lîf: Barıştırma, bir
araya getirme
Te’lîf-i kuvâ: Güçleri
birleştirme
Te’min: Sağlama, elde
etme
Te’mîn-i huzûz: Zevk
elde etme
Te’sirât: Etkiler
Te’sîs-i müsâlemet:
Barışın
gerçekleştirilmesi
Te’vîl: Yorum
Teaddî: Saldırmak
Teâdî: Düşmanlık
Teâlî: Gelişme
Teâlî: Gelişme
Teâlî: Yükselme
Teâlî: Yükselme
Teb‘îd: Uzaklaştırma
Tebâ‘üd: Uzaklaşmak
Tebâdür etmek: Gelmek
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Tebâh: Mahvolma, harap
olma
Teba-i sâdıka: Dürüst,
sadık halk
Tebcîl: Yüceltmek
Tebcîl: Yüceltmek
Tebcîl: Yüceltmek,
yüceltilmek
Tebdîl: Değiştirme
Tebdil: Değiştirmek
Tebdil: Değiştirmek
Tebellür: Belirme
Teberrî: Yüz çevirme
Teberrüken: Uğur sayarak
Tebrîd: Soğutmak
Tebrîk-i kudûm-i
şehriyarı: Padişahın
(kralın) gelişini tebrik
Tecavüz: Saldırmak
Teceddüd: Yenilikçilik
Teceddüt: Yenilik
Tecelli: Belirme, ortaya
çıkma
Tecelligâh: Tecelli,
meydana gelme yeri
Tecerrüd: Sıyrılmak,
ayrılmak
Tecvîz: İzin verme, caiz
görme
Tecvîz: İzin vermek,
uygun bulmak
Tedhîş: Korkutma,
yıldırma
Tedhîş: Korkutmak,
yıldırmak
Tediye: Vermek, verilmek

Tedvîr: İdare etmek,
yoluna koymak
Teemmül: Derin derin
düşünmek
Teessür izhar etmek:
Üzüntü belirtmek
Teessür: Etkilenmek
Tefâhür: Övünmek
Tefe’’ül: Hayra yorma,
uğursama
Tefe’’ül: İyiye yorma
Tefrik: Ayırt etmek
Tefrît: Tersine, aşırılık
Tefsir: Açıklama
Tegâfül: Anlamazlıktan
gelmek
Tegannî: Nağme,
terennüm
Tehâlüf: Birbirine zıt
olma, birbirine
uymama
Tehâlük: Didinme, can
atma.
Tehâşî: Sakınma, çekinme
Tehâşî: Sakınmak,
çekinmek
Tehî dest: Eli boş
Tehyîc: Heyecanlandırma,
coşturma
Tekâsül: Tenbellik,
üşenme
Tekellüf: Zorlama
Tekellüf: Zorluğa
katlanmak, zahmete
girmek
Tekemmül: Olgunlaşma
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Tekemmül: Olgunlaşmak
Tekessür etmek:
Çoğalmak
Tekmil: Tamamlamak
Tekmil: Tüm, bütün
Tekrîm: Yüceltme,
ululama
Tekrîmen: Saygı
göstererek
Teksir: Çoğaltmak
Tekzip: Yalanlama
Telakkî: Anlayış
Telmih: Söz arasında
kastedilen bir şeyi
manalı olarak söyleme,
açık söylememe.
Telmihât: Söz arasında
kastedilen bir şeyi
manalı olarak, açık
söylemem, imalı
konuşma
Telvîs etmek: Kirletmek,
pisletmek
Telvîs: Kirletme,
pisletme, bulaştırma
Tembih: Uyarma,
hatırlatma
Temdîr: Yok etmek
Temeddün: Uygarlaşma
Temellük: Sahiplenme
Temenni-yi âzâdegî:
Özgürlük arzusu
Temessül: Benzeme
Temettü:
Temettü‘: Kazanç, kâr

Temkin: Ölçülü, tedbirli
davranma
Tenbîh: Uyandırmak,
uyarmak
Tenfîz: Yerine getirme
Tensîkât: Düzenleme
Tenvir: Aydınlatmak
Tenvir: Işıklandırma,
aydınlatma
Tenvîr: Işıklandırmak
Tenvir: Nurlandırmak, yol
göstermek
Tenzîh-i nefs: Kendini
temize çıkarma
Terakkî: Gelişme,
yükselme
Terakkî: İlerleme
Terakkî: İlerleme
Terakkî: İlerleme, gelişme
Terettüb etmek:
Gerekmek
Terettüb etmek:
Gerekmek
Tes‘îd etmek: Mutlu
etmek
Tese’ül: Dilenmek
Teshil: Kolaylaştırmak
Teshîl: Kolaylaştırmak
Teshîl: Kolaylaştırmak
Teshîr: Büyülemek
Teshîr: Ele geçirme, zorla
alma
Teshîr: Etkileme
Teshîr: Etkilemek
Teskîn-i hırs: Hırsın
sakinleştirilmesi
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Tevdî’: Verme, bırakma
Teveccüh: İlgi, iltifat
Teveccüh: Yakınlık
duymak, hoşlanma
Tevekkeli: Boşuna, boş
yere
Tevekkül: Her şeyi
Allah'a bırakma,
Allah'tan bekleme,
kadere boyun eğme
Tevessü: Genişleme,
yayılma
Tevessül: Sarılma,
başvurma
Tevfîkan: …e göre, …e
uygun olarak
Tevfîkan: Uyarak, …e
uyarak
Tevkîl etmek: Vekil
etmek
Tevkîr: Güzel karşılama,
ağırlama, ululama
Tevlîd etmek: Doğuran,
neden olmak
Tevsî: Genişletme
Tevzî: Dağıtmak
Tevziât: Dağıtmak
Tevzî-i menâfi:
Menfaatlerin dağılımı
Tevzî-i mükâfât: Mükâfat
dağıtımı
Teyemmünen: Uğur
sayarak
Tezâhür: Belirti
Tezâhür: Ortaya çıkmak,
görünmek

Tesliyet: Teselli verme,
verilme, avutma,
avutulma
Tesrî‘: Hızlandırmak,
çabuklaştırmak
Tesviye: Yapmak,
düzeltmek
Teşcî: Cesaretlendirme,
gayrete getirme
Teşcî’: Cesaretlendirmek,
teşvik etmek
Teşhir: Gösterme, dile
düşürme
Teşrîh: Açıklama yapmak
Teşrîk: Ortak etmek
Teşrîk-i himmet: Ortak
gayret
Teşvîş: Karışıklık
Teşvîş: Karıştırmak
Teşyî’: Cenazeyi
uğurlama.
Teşyi-i hayât: Hayatı
geçirmek
Tevahhuş: Korkma,
ürkme
Tevakkî: Sakınma,
çekinme
Tevâzun-i kuvâ: Güçler
dengesi
Tevbih: Azarlama
Tevbîh: Paylama
Tevcih: Rütbe, mevki
vermek
Tevcîh-i hitâb: Sözü
yöneltmek
Tevdî: Yüklemek, vermek
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Tezâuf: Zayıflamak
Tezelzül: Sarsılmak
Tezhip: Süsleme, bezeme
Tezkâr: Hatırlama, anma,
anılma
Tezvîr: Sahtekârlık
yapmak
Tezyîf: Değersiz
gösterme, alay etme
Tıflân: Çocuklar
Tıflâne: Çocuksu
Tıfl-i bî- emel: Umutsuz
çocuk
Tıynet: Yaradılış, huy,
maya
Tıynet-i beşer: İnsanın
yaratılışı, mizacı,
mayası
Tîğ-i pûlâd-ı himmet:
Gayretin çelik kılıcı
Tohm-i istibdâd: Baskı
tohumu
Traducteur Juré: Yeminli
tercüman
Traducteur: Tercüman
Tuğyân: Başkaldırma
Tuhfe: Hediye
Tuhfe: Hediye
Tüvânâ: Güçlü
Udhûk: Gülünecek şey,
komedi
Udûl: Vazgeçme
Ufk-ı saâdet: Saadet ufku
Ufk-ı teshîr: Büyüleyici
ufuk
Ufûl: Yok olma, ölmek

Ufûl-i elîm: Acı ölüm
Uğru: Hırsız
Uhuvvet: Kardeşlik
Ukbâ: Âhiret
Ukûl: Akıllar
Uluvv-i cenâb: Cömertlik,
yüksek karakter
Ûlü’l-emr: Emir sahipleri,
devlet yöneticileri
Ulüvv-i cenâb: Kerem,
cömertlik
Ulüvv-i cenâb: Kerem,
cömertlik, âlîcenaplık
Ulüvv-i kadr: Değerin
yüceliği
Ulvi: Yüce
Ulviyyet: Yücelik
Ulviyyet-i evsâf:
Vasıfların yüceliği
Umr-i şâhâne: Kralın,
hükümdarın ömrü
Umûm-i düvel: Ülkelerin
hepsi
Unf: Kabalık, sertlik
Uzvî: Organik
Ülfet: Alışma, kaynaşma
Ülfet: Yakınlık, dostluk
Ümîd-bahş: Ümit veren
Ümîd-i hayât: Hayat
ümidi
Üryan: Çıplak
Üstâd-ı kül: Her şeyi bilen
üstad
Vâ esefâ: Ne yazık! Ne
kötü!
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Va‘d ü tebşîr: Vaat ve
müjdeleme
Vâbeste: Bağlanmış
Vâbeste: Bağlı
Vâbeste: Bağlı
Vacip: Gerekli
Vâhî: Boş, anlamsız
Vâkıfâne: Bilgi sahibi
olarak
Vâki: Olan, olmuş
Vâkia-i mü’sife: Üzücü
olay
Vâlâ-şân: Şanı yüce
Vâlihâne: Şaşkınca
Vâris- i şevket u şân: Şan
ve şevketin varisi
Vâris-i şân: Şanı veraset
alan
Vâris-i şevket: Kralın
varisi
Variyete: Ait olduğu
türden çok ufak
farklarla ayrılan birey;
ait olduğu belirli bir
grup organizmadan
görev ve yapı
karakterleri
bakımından ayrılan bir
organizma.
Varyete: Şarkı, dans,
hokkabazlık, temsil
gibi aralarında ilişki
bulunmayan farklı
oyunlardan oluşan
gösteri.

Vasf-ı terkîb: Birleşik
sıfat
Vasıl: Ulaşan, varan
Vâsıl-ı şükrân: Devamlı
şükreden, şükretmek
Vâsıl-i rahmân: Allah’a
kavuşturan
Vâsi‘: Geniş
Vâsi‘: Geniş
Vaz etmek: Koymak
Vaz‘ u i‘lâ: Kurmak ve
yükseltmek
Vaz‘: Durum
Vaz‘-ı şevket: İhtişamlı
görünüm
Vaz‘-i beşer: İnsanların
durumu
Vaz’-ı baht-ı meş’ûm:
Uğursuz baht
Vazâif: Görevler
Vazetmek: Koymak
Vâzıh: Açık olarak
Vâzıh: Açık, aydın, belli
Vâzihen: Açıkça
Vech: Yüz
Vech-i enver: En nurlu
yüz
Vech-i tehekküm: Alaycı
bir yüz
Vecih: Yol, tarz
Vedâd: Dostluk
Vehin: Gevşeklik,
kuvvetsizlik
Vehm-i hürriyet: Hürriyet
kuruntusu, vehmi
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Vehn: Gevşeklkik,
kuvvetsizlik
Vehn: Takatsızlık
Velâdet: Doğum
Vertige: Baş dönmesi
Vertige: Başdönmesi
Vezân: Esen
Veznetmek: Aruz ya da
hece veznini
kullanmak
Vichy: Fransa’da bir kent
Vikâye: Korumak
Vird-i zebân: Dile dolama
Vukuf: Anlama, bilme,
bilgi
Vücûb: Gereklilik
Vücûd: Canlandırmak
Vücûd-i sâye-i dâr-ı
şevket: Padişahın
(kralın) sarayının
gölgesinin varlığı
Vüs‘at: Bolluk, para
durumu,
Vüs‘at: Genişlemek
Vüs‘at: Rahatlık, genişlik
Ya hâfız: Ey koruyucu
Yâ ibnî: Oğlum
Yâ selâm: Yok ya!, Aman
Ya rabbi
Ya‘iş: Yaşasın
Yâbis: Kuru
Yâd: Hatır, zihin
Yâr-i vefâ-perver:
Sözünde duran dost
Ye’s ü zacret: Yeis ve
sıkıntı

Yeis: Umutsuzluktan
doğan karamsarlık,
üzüntü
Yek-dil: Tek bir kalple
Yek-emel: Aynı emeli
paylaşan
Yevm-i mes‘ûd-i cülûs:
Tahta çıkışın mutlu
günü
Yevm-i teceddüd:
Yenilenme günü
Yevmî: Günlük
Yevmî: Günlük
Za‘f: Zayıflık
Zâbitân: Subaylar
Zabt ü ilhâk: Fethetmek
ve katmak
Zacret: Sıkıntı
Zacret: Sıkıntı
Zacret: Sıkıntı, hüzün
Zacret-i tâlih: Talihin
sıkıntısı
Zaferyâb: Zafer bulan
Zâhib olmak: Bir
düşünceye kapılmak
Zâhib: Bir düşünceye
uyan, giden
Zahir olmak: Görünmek
Zahîr: Arka çıkan,
yardımcı, himaye eden
Zâhir: Dış taraf, görünüş
Zâhir: Görünen
Zâhir: Görünen, açık,
belli
Zâid: Fazla, gereksiz
Zâil olmak: Yok olmak
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Zâir: Ziyaretçi
Zâir: Ziyaretçi
Zalûm: çok zulmeden
Zâmin-i istilâ:
Yücelmenin garantisi,
yücelmeyi sağlayan
Zâmin-i kül: Her şeyi
kuşatan
Zamm: Bir harfi ötre ile
okumak
Zarar-ı âmm: Genel zarar
Zarifane: Zarifçe
Zât-ı erşed: En ergin kişi
Zât-ı vâlâ: Yüksek
şahsiyet
Zât-i âlâ: Yüce zat
Zâtî: Kendisine ait
Zebani: Cehennem
bekçisi
Zehâb: Yol, düşünce
Zeheb: Altın
Zelil: Aşağı tutulan,
aşağılanan, aşağılayıcı
Zem etmek: Yermek
Zem: Yerme
Zem: Yerme
Zemîn-i dalâlet: Dalalet
zemini, yeri
Zevahir: Dış görünüş
Zeval: Yok olma, yok
edilme, son bulma
Zevâl: Yok olmak
Zevi’l-ervâh: Canlılar
Zevi’l-hayât: Canlılar
Zevi’l-hayât: Hayat
sahipleri

Zevk-i bedbaht: Talihsizin
zevki
Zıddiyyet: Zıtlık
Zıl: Gölge
Zıll-i Azrâîl: Azrail’in
gölgesi
Zıyaa uğramak:
Kaybolmak
Zîb u haşmet: Süs ve
heybet, azamet
Zihaf: Aruzla yazılmış
şiirlerde uzun bir
ünlünün uzun
okunması gerekirken
kısa okunması
Zîk: Darlık
Zîk: Darlık, sıkıntı
Zîk-ı maişet: Geçim
sıkıntısı
Zî-kıymet: Kıymetli,
değerli
Zikr-i kibriyâ: Büyüklerin
zikri
Zillet: Hor görülme,
alçalma, aşağılık
Zimâm: Gem
Zî-şu‘ûr: Şuurlu
Ziyâ: Işık
Ziyâ‘: Kaybolma
Ziyâ‘-i müessif: Üzücü
kayıp
Zuhûl etmek: Unutmak,
dalgılıktan unutmak
Zühûl: Yanılgı
Zümre-i eşrâr: Kötüler
gurubu
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Zümre-i eşrâr: Kötüler
zümresi/ grubu
Zümre-i katil: Katiller
gurubu
Zümre-i rûbeh-mizac:
Hilekâr grubu
Zümürrüdîn: Zümrüt
yeşili
Zünûb: Günahlar
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