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ÖĞRENCİLERE ÖĞÜTLER 

Hüseyin HÂTEMİ 

Hukuk Fakültesinde öğrenci kardeşlerim  

Önce her birinize esenlikler dilerim 

Amacıma gelince gördüm eslaf-ı kibar 

Mesela Vehbi, Nabi, Feridüd-din-i Attar 

Birer ‘Pend-nâme’ yazıp bu zevattan her 

biri 

Seçkin öğütleriyle uyarmışlar bizleri 

Bu kubbede bir hoş ses bizden de kalsın 

diye 

Nâçiz öğütlerimi size kıldım hediye 

Mutluluk sebebidir muktezâsınca amel 

Uyarsanız bunlara olur her iş mükemmel 

İmdi, sükût eyleyip öğütlerimi dinleyin 

Kulağınıza bir bir, iyice perçinleyin 

Başarının ilk şartı dersleri izlemektir 

Kemâl-i ciddiyetle Hocayı gözlemektir 

Husûsiyle önlerde bir yer işgal ediniz 

Sırayla, erken gelip yer tutsun her biriniz 

Çok yer tutmak için de size iyi bir çare 

Bir köhne cerideyi edüben yirmi pâre 

Her pâreyi bir ye koyup ediniz işgal 

Fakat gözcü dikmeyi sakın etmeyin ihmal 

Sonra birisi gelir bu kâğıtları görür. 

Tehevvüre gelerek üfürür ve süpürür. 

Kemâl-i azametle kurulur yerinize 

Artık yapacak şey yok küsün kaderinize 

 

 

 

Çünkü -bu yer benimdir- derseniz var 

cevabı 

-Amme emlakinin hiç mümkün mü 

iktisabı?  

Eğer önce tuttuysan ispat eyle birader 

Altıncı maddeye bak ispatı sana yükler. 

Derslerde yüksek sesle konuşmayınız 

zinhar! 

Hoca rahatsız olur, uyanır uyuyanlar 

Kişi-oğlu sözünün yazılmasını sever 

Hoca ne derse yazın, öksürse bile eğer 

Tereddüde düşünce hemen kalkıp sorunuz 

- Efendim ne dediniz? -Hapşuul- mu 

buyurdunuz? 

Ders biter bitmez derhal icad edin bir soru 

Yola revan olunuz profesöre doğru 

Her teneffüs görürse bu şâkirdi hocalar 

Mücerrepdür, ol şâkird sözlüde az bocalar 

Sorularla dolu bir kâğıt parçası ile 

Hocayı takip edin koridorlarda bile 

Ta asansöre kadar peşinden ayrılmayın 

İnsanlık hali, eğer kızsa dahi yılmayın 

Bir şirinlik muskası yazıp sarın meşine 

Boynunuza asarak tekrar düşün peşine 

Hususiyle yaklaşan imtihanlardan önce 

El-pençe divan durun hocanızı görünce 

Her bayram tebrik için alıp birer kart-vizit 
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Gönderin ‘Sayın Hocam…’ “Dar-ül Fünûn” Bâyezit 

Yazılı sınavlarda tartışmalı konuda 

Sakın ha unutmayın kaydetmeyi bunu da 

- Her ne kadar bu konu çok tartışmalı ise 

- Naçiz kanaatimce Hoca haklı ne dese 

Sözlüde soru zorsa, bir baş soğan sağlayın 

Gözünüzü dağlayıp, zâri zâri ağlayın 

Hocanızın tuttuğu kulübü de gözetin 

Belki faydası olur taktığınız rozetin 

Rivayet olunur ki, faydalıdır bil-hassa 

Rozet takmak hocanız Galatasaray’lıysa 

Hâtemi’yi dinleyip olmazsanız haşarı 

-Bir de çalışırsanız- Muhakkaktır başarı 

Öğütlerimi tutup gönlünüzü şâd edin 

Fakir’i de daima hoşnutlukla yâd edin. 

 

(1963 Guguk) 

HÜSEYİN HATEMİ 
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