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Metin 1
Terkîb-i Bend
Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez
Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan
Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar
Rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan
Her âkile bir derd bu âlemde mukarrer
Râhat yaşamış var mı gürûh-ı ukalâdan
Halletmediler bu lügazın sırrını kimse
Bin kafile geçti hükemâdan fuzelâdan
Kıl san'at-ı üstâdı tahayyürle temâşâ
Dem vurma ger ârif isen çün ü çerâdan
İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez
Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez
---------Dehrin ne safâ var acaba sîm ü zerinde
İnsan bırakır hepsini hîn-i seferinde
Bir reng-i vefâ var mı nazar kıl şu sipihrin
Ne leyl ü nehârında ne şems ü kamerinde
Seyretti havâ üzre denir taht-ı Süleyman
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde
Hür olmak ister isen olma cihânın
Zevkinde safâsında gamında kederinde
Cânân gide rindân dağıla mey ola rîzân
Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde
Hayr umma eğer sadr-ı cihan olsa da bi‟l-farz
Her kim ki hasâset ola ırk u güherinde
Yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim
Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzerinde
Onlar ki verir lâf ile dünyâya nizâmât
Bin türlü teseyyüb bulunur hânelerinde
Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
Ben her ne kadar gördüm ise ba‟z-ı mazarrat
Sâbit-kademim yine bu re'yin üzerinde
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İnsana sadâkat yakışır görse de ikrâh
Yardımcısıdır doğruların hazret-i Allah
----------Gadr ede reâyâsına vâli-i eyâlet
Dünyâda vü ukbâda ne zillet ne rezâlet
Lâyık mıdır insân olana vakt-i kazâda
Hak zâhir iken bâtıl için hükmü imâlet
Kadı ola da‟vâcı vü muhzır dahi şâhit
Ol mahkemenin hükmüne derler mi adâlet
Ziyâ Paşa, Terkîb-i Bend, s. 138-139.

Metin 1 : Sözlük
Farsça kelime ve tamlamalar:
Bî-baht
Bârân
Dürr ü güher
Dîde-i huffâş
Gürûh-ı ukalâ
Çün ü çerâ
Sîm ü zer
Reng-i vefâ
Sipihr
Rindân
Rîzân
Reh-güzer

Bahtsız, şansız
Yağmur
İnci ve mercan
Yarasaların gözü
Akıllı kişiler topluluğu
Niçin neden
Altın ve gümüş
Vefânın rengi
Zaman, devir
Aşıklar, sarhoşlar
Dağılmış, dökülmüş
Gidilen yol

Arapça kelime ve tamlamalar:
Erbâb-ı kemâl
Hîn-i sefer
Bi‟l-farz
Rütbe-i akl
Muhzır
İdrâk-i meâlî
Sadr-ı cihan
Teseyyüb
Vakt-i kazâ
San'at-ı üstâd
Şems ü kamer
Turfa
Vâli-i eyâlet
Lügaz
Leyl ü nehâr
Hasâset
Sâbit-kadem

Kemal sahipleri
Yolculuk zamanı (ölüm zamanı)
Farz edelim
Aklın derecesi
Mübaşir
Yüceliklerin anlaşılması
Dünyanın başı
Eksiklik
Ölüm anı
Ustanın sanatı
Ay ve güneş
Taze, yeni
Eyâlet valisi
Bilmece
Gece gündüz
Alçaklık
Ayağı yere sağlam basma
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Metin 2
Bülbül
Bütün dünyaya küskündüm dün akşam pek bunalmıştım
Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş köyde kalmıştım
Şehirden çıkmak isterken sular zaten kararmıştı
Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdîyi sarmıştı
Işık yok yolcu yok ses yok bütün hilkat kesilmiş lâl
Bu istiğrakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl
Muhîtin hâli "insâniyyet"in timsâlidir sandım
Dönüp mâzîye tırmandım ne hicranlar neler andım
Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd
Zalâmın sînesinden fışkıran memdûd bir feryâd
O müstağrak o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu
Ki vâdîden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu
Ne muhrik nağmeler yâ Rab ne mevc-â-mevc demlerdi
Ağaçlar taşlar ürpermişti gûyâ Sûr-ı mahşerdi
Eşin var âşiyânın var bahârın var ki beklerdin
Kıyâmetler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin
O zümrüt tahta kondun bir semâvî saltanat kurdun
Cihânın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun
Bugün bir yemyeşil vâdi yarın bir kıpkızıl gül-şen
Gezersin hânumânın şen için şen kâinâtın şen
Hazansız bir zemin isterse şayet rûh-ı ser-bâzın
Ufuklar bu'd-ı mutlaklar bütün mahkûm-ı pervâzın
Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı eb'âda
Hayâtın en muhayyel gâyedir ahrâra dünyada
Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşândır
Niçin bir damlacık göğsünde bir ummân hurûşândır
Hayır mâtem senin hakkın değil mâtem benim hakkım
Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez âfâkım
Tesellîden nasîbim yok hazân ağlar bahârımda
Bugün bir hânumânsız serseriyim öz diyârımda
Ne hüsrandır ki Şark'ın ben vefâsız kansız evlâdı
Ser-â-pâ garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı
Hayâlimden geçerken şimdi fikrim herc ü merc oldu
Salâhaddîn-i Eyyûbi'lerin Fâtih'lerin yurdu
Mehmet Akif Ersoy, Safahât- Gölgeler, Matbaatü‟ş-Şebâb, Mısır, 1933, s.
28-29.
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Metin 2: Sözlük
Farsça kelime ve tamlamalar:
Nâgâh
Mevc-â-mevc
Gül-şen
Hânumân
Hazân
Rûh-ı ser-bâz
Mahkûm-ı pervâz
Hurûşân
Ser-â-pâ
Hâk-i ecdâd
Herc ü merc

Ansızın
Dalga dalga
Gül bahçesi
Ev, bark
Güz mevsimi
Cesûr, yiğit can
Uçmaya mahkûm
Coşan, çağlayan
Baştan ayağa
Ataların toprağı
Karma karışık

Arapça kelime ve tamlamalar:
İstiğrak
Nefha
Müselsel
Zalâm
Memdûd
Muhrik
Mevc-â-mevc
Sûr-ı mahşer
Bu'd-ı mutlak
Ahrâr
Nâkûs

Dalmak
Soluk, nefes
Zincirleme
Karanlık
Uzun
Yakıcı
Dalga dalga
Kıyamette üflenecek boru
Gerşek uzaklık
Hür olanlar
Kilise çanı
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