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ŞAiRiN ÖZ GEÇMiŞi 

1922 yılında Şanlıurfa'da doğdu. ilk ve orta okulu memleke

tinde bitirdi. O yıllar Şanlıurfa'da lise yoktu. Adana Bölge Ziraat 
Lisesi'nden 1940 yılında mezun oldu. Tarım Bakanlığı'nın, iller 
teşkilatında teknisyen, ekip şefi, mücadele mütehassısı ve mü
dürlük görevlerinde bulundu. 1977 yılında 55 yaşında iken kendi 

isteği ile emekli oldu. 
6 Kasım 1987 yılında vefat etti. 
Şiire lise çağlarında başladı. Hem Orta okulu hem Ziraat Li

sesi' ni birineilikle bitirdi. Birincilikleri nedeni ile kendisine verilen 
armağanlar tesadüfen edebiyat kitapları idi. Bu rastlantılar onda 
şiir yazma isteğini daha da artırdı. Bazı şiirleri mahalli dergi ve 
gazetelerde yayınlandı. Tarımla iç içe olan tarım teknisyen ve mü
hendislerinin, yazmasa da fikren filozof, hissen de şair olduğu
nu şu dörtlüğünde ifade etmektedir: 

Kenz-il maariftir tabiat mürşid-i pirdir. 

Her hikmet-i hilkat, bize mevzu-ı şiirdir. 
Bizzat tabiat1en yetişen her ziraatçı, 

Fikren filozof, mutlaka hissen de şairdir. 
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ŞURKAV 
ŞANLIURFA İLİ KÜLTÜR EGiTiM 

SANAT VE ARAŞTIRMA VAKFI 

25 Aralık 1990 tarihinde Şamurfa Valisi T. Ziyaeddin 

AKBULUT başkanlığında, Şanlıwfa'nın tarihi, kültürel, sa

nat eserle1ini ortaya çıkararak yaşatmak, bu maksat doğrul

tusunda konferans, sempozyum, panel, kongre, seminer, ser

gi, anma günleli ve benzeri faaliyetler düzenlemek, iştirak et

mek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak, korunmaya 

değer kültür, tabiat ve sanat varlıklarını korumak ve tanıtı

mını sağlamak, bunun için gerekli restorasyon ve Çevre dü

zenlemesi yapmak, projeler hazırlamak, Şanlıurfa ilinin tari

hi ve kültürel değerlerinin tanılılması için gerekli araştınna, 

derleme, inceleme çalışmalan yapmak, bu alanda yapılan 

çalışmaları desteklemek amacıyla kurulmuştur. 
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TAKDİM 

insan ve eseri . . .  
Ne garip bir ikili ve  ne tuhaf bir rastlanti. 
Bu ikiliyi ve bu rastlantlYI yaşad1ğ1 süre içinde bir araya getire

bilmiş pek çok kişi var ve pek çok kişi var ki tüm çabasma rağmen 
iki mutluluğu bir arada yaşayamam1ş . 

Rahmetli şair dostum Mahmut Şevket Akkaya'nm Takvimden 
Kopan Yaprak ad/1 şiir kitabma takdim yazarken bu duygutarla dolu
yum. 

Kendisiyle dostluğum ömrünün son on iki yJimJ kapswor. Bir
kaç görüşmemizden sonra bana şiirleri olduğunu söylemişti de 
ben "yine çatt1k, buyurun bakalim." diye geçirmiştim içimden Çün
kü çok çekmiştim öyle/erinden, yani lbnül Emin Mahmut Kemal'in 
"Hergün bana geleceğine bir gün kendine gelsen olmaz m1?" de
dik/erinden. 

Şiirlerinin baz1lann1 okudum da ne kadar yan�ldJğJmJ kendi ken
dime itiraf ettim. Aruzda ve hecede ustaca dokuduğu şiirlerindeki 
derin baklŞ açlSini, usta alaycJIJğmJ görünce "şans1z bir şair" le kar
ŞI karşwa olduğumu anladim. 

1987 yilmda ÇJkardJğJmJz Anz1lha şiir dergisi için kendisinden 
birkaç şiir rica ettim. Bana takdim edeceğini, bundan zevk alacaği
ni ama as1/ amacmm şiirlerini kitap olarak görmek olduğunu söyle
di. Aynidik birkaç gün sonra bir zarf içinde 8- 10 şiiri elime geçti. 
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Birkaç gün sonra da ölüm haberi geldi. 
Bana kaftrsa Mahmut Şevket Akkaya, 20. yüzytf Urtalt şairler 

arasmda bir Şevket'tir, bir Abdi'dir, bir Lutfi'dir, bir Ktratoğlu 
Emin'dir. Açtkçast onlar ayarmdadtr. Onun şiir kitabmm bastima
masi ona değil, evladma değil, memlekete bir umursamazltkttr. 
Unutu/up giden değerlerin arkasmdan bakakaftştmtz kültürümü
zün kaybolup gitmesine neden olmuyor mu sanki. 

Bu düşünceyle uzun zamandtr kavrulurken yardtmtma ŞUR
KAV yetişmiştir. Rahmetlinin yakmlarmm teklifiyle ŞURKAV'a ge
len kitaptan söz etti değerli vali muavini saym Hasan Duruer ... 
Böyle bir eserden haberim olup olmadtğmt, bastlmasmm gerekli 
olup olmadtğmt sordu. Gözlerim hem yaşardt hem sevince bo
ğuldu. Kadirşinasftk güzel şey. .. 

Güzel şey uyuyan güzeli, Urfa'yt ayağa kaldtrmak. Güzel şey 
kendimizde sakladtğtmtz, sakladtktan sonra unuttuğumuz değer
leri gün tştğma çtkarmak. işte ŞURKAV bu görevi yaptyor. Görev
lerinin ve yapttklarmm yam stra bu eser/e , Takvimden Kopan 
Yaprak'la aramtzdan aynlan şair/erin eserlerini gün tştğma çtkar
mtş oluyor. O'na, ŞURKAV'm değerli başkam Şanlwrfa Valisi Sa
ym Ziyaeddin Akbulut'a onun gönlü yüce yardtmctst Saym Ha
san Duruer'e teşekkürler etsem acaba görevimi yapmtş olur mu
yum? 

M.AdilSARAÇ 
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GÖLG EM 

Gün battya yöneldi, göçüyar yavaş yavaş, 
Yanaştt işi bitmiş saytlan yetmişe yaş. 

Görünüyor son durak saytlt adtm kadar, 
Mezartmla aramda bu kadar yakm/tk var. 

Gidiyorken, peşime düşmeyin taktm taktm, 
Dünya dertleri n'olur beni rahat btrakm. 

Dönüp bir an bakmdtm, peşimdeki gölgeme, 
Kibir doldu içime, tuhaf bir böbürlenme. 

Demek ki şu upuzun gölgenin sahibiyim, 
Bu boyla yücelere el uzattr gibiyim. 

Amma gölgem, kaltbtm sürünüyor yerlerde, 
Şu sürünen ben isem netsim onurum nerde? 

Öğleyin bir cüceydi ayağtmm dibinde, 
Tez gelişen tez ölür, bir günün bitiminde. 

Sabah, akşam güneşi, kibirlendirir bizi, 
Gün ortast görelim ktsactk gölgemizi. 

Bu düşünceyle hemen döndüm kişiliğime, 
Tevazu tekrar doldu, beynime, iliğime. 

Az sonra güneş ufka gömülüp iniverdi, 
Beni kibir/endiren gölgem siliniverdi. 
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ŞANS 

Şans, nice emsalimle, gördüm sarmaş dolaştı. 
Ne ben şansa sokuldum ne o bana yanaştı. 

Onunla bir an olsun, göz göze gelemedik. 
Ne benim gözlerim kör, ne onunkiler şaştı. 

Fazlaca onurumdu, bizi yaklaştırmayan, 
Ne benim niyetim bed, ne onunki ka/laştı. 

Nikahla bağlantım var doğuştan kaderimle, 
Yoksa, ne ben kadere, ne kader bana kaçtı. 

Her adım atışımda bilirim tedbirimi, 
Ne ben şeytana uydum ne o bana sataştı. 

Bir meslek bulmuşum ki söylemeyin adını, 
Ne ben ona yakıştım ne o bana yaraştı. 

Sen yaya ka/dm ŞEVKET bu yaşam yarışmda, 
Atını alan çoktaaaan amacına ulaştı. 
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TAKViMDEN KOPAN YAPRAK 

Bu gün yine kopardim takvimimden bir yaprak, 
Yeni bir gün doğuyor, eskisini kovarak. 

Gelenin giden günden, bari bir farki olsun, · 

Benim köhne yaşant1m, ne kadar monotonsun. 

Ad1mlar ezberimde, değişmeyen sokaklar, 
Her zamanki görünüm, tüm köhnefiği sak/ar. 

Evin, yolun, büronun eskifiği üstünde 
Görünen ne ki varsa eski görüntüsünde. 

Masa, fon, döner koltuk, aym c11tz odac1, 
Olanaklar yetersiz, başvuranlar davaci. 

Bir yaprak daha ald1m, masarndaki takvimden, 
Aym şeyler yazt/1, farki yok evdekinden. 

Değişecek bu düzen, akgünler doğacak ki, 
M bir olanak olsa, neler olmayacak ki. 

Doğduğuna pişmanm1ş, güneş ufka gömüldü, 
Tamk olun saatler, bu gün de böyle öldü. 

Kurtulduk çarşambadan, sevindim gittiğine, 
Kopyasi şu perşembe, eyvah gelecek yine. 

Hülya ve rüyalarla sana renk vermesem ben, 
Bu halin/e hayat1m, nefret ederdim senden. 
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AMENTÜ 

Metee-i rahmanma s1ğmd1m O Mevla'nm. 
(Amentü bil/ah) O'dur, Hallakl dü-cihanm . 
Hakim-i kainattlf, münezzehtir mekandan, 
(Melaikesiyle) dolmuş, tezasi asümanm. 
UmOru ve ahkam1 cem'a/du (kütübünde), 
Tebliğ oldu vahyile, muhtevasi, Kur'an'm. 

Şu beşeri tenvire geldi nice (rüsülü), 
Ebi'/ Kas1m Muhammed, hatemi enbiyanm. 
Ve şöyle i'lam etti, bize (yevm'il ahiri), 
(Kaderin) med/0/üdür, hem cafıiymü cinanm. 
Emriyledir, (Hayr ü şer) illa (Ba's ü ba'del mevt), 
Tabiim takdirine, mahkeme-i kübranm. 

Baş harfler birleştirilince: "Mahmut Şevker adı çıkar. 
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HIRS 

Bencilliğin ve htrsm baş1 doğuşta başlar, 
Tepinmeler, Çiğiiklar, yumruk/ar, çat1k kaşlar. 

Bir fincan süt içindir htrçmllğl bebeğin, 
Bu günün afacam, zorbas1 geleceğin. 

Bebek büyür, kovalar seneler seneleri, 
Artarak bir Çiğ gibi devleşir hayalleri. 

Bu kritik dönemde çekilmez olur naz1, 
Aşka dönüşür arzu, isyana vanr baz1. 

Yaşlamnca giderek bencilfiği aza/tr. 
Onun yerini eş/e evlat kayg1s1 alir. 

Bencillik, erdemliğin htrs ise kanaatm. 
Ruhsal denge/eridir, toplumdaki hayatm. 

Hudutsuz arzulara doğanm tümü yetmez, 
Bu bencillik de htrs da son nefese dek bitmez. 

Htrs amaca götürür, umutla ölçülüdür, 
Umudu tükenenler birer gezen ölüdür. 

Olgun kimselerde htrs, ustaca örtülüdür, 
Htrss1z ve umutsuz/ar, bitkisel ömür/üdür. 
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BALODA 

Ans1zm kaldlfllsa gerçeği örten tü/ler, 
Aşikar olsa seven ve sevmeyen gönül/er. 

·Bir çiçek, dalmda kiZ, vazosunda gelindir. 
Aşüfte dul gibidir, ellerde gezen gül/er. 

Makyajll, süslü yüzler, dönse doğal rengine, 
Güzel olur çirkin/er, melekleşir güzel/er. 

Takma kirpik, çizgi kaş, yanakta çifte ben/er, 
Taz1 ceylan olur mu sürse sürme, rime/ler. 

K1flk ktyafet y1/da giriyor kaç modaya, 
Onu cüzdaniara sor cevap versin papeller. 

insan gibi, cevher de pek sahtefendi bu gün, 
Altm gümüş yerini alm1ş baklf, nikeller. 

Müzik de çorbalaşt1, düzenleme, aranjman. 
Derken silindi bizim şark1/arla gazeller. 
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Bir anarşik curcuna, çmlattt kulak/an, 
Ne mtzrap te/e uydu ne de mtzraba teller. 

Yirmi parça çalgmm coşkun gürültüsüne, 
Bateri, gitar, keman, sonra kattldt ziller. 

Döndü koskoca salon gelincik tar/asma, 
Yan çtplak bedenler, ktvnlan ince bel/er. 

Sarmaş dolaş döndüler, tepinip dövündüler, 
Kah stktt kah gevşedi belleri saran eller. 

Etekler çtlgmltğm htzmdan havalandi, 
Yere düştü peruklar açtğa çtktt keller. 

Enerji tükenince, tüm neş'eler si/indi, 
Yenilen herzeleri, kustular müptezeller. 

Ne getirdik battdan milli kültürümüze, 
Züppeliklere bedel ödedik ne bedel/er. 

Bir su testisi için ytkmtştz koca çamt, 
Şimdi o koca çamm eser yerinde yeller. 
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PLATONiK AŞK 

Kara sevda çekende türlü türlü hal olur, 
Miskinleşir, ata/lar, kimi kez faal olur. 

Denge düzen bozu/ur, şaşmr öğününü, 
iştihas1 kesi/ir, yağurttan ishal olur. 

Çoğu kez dalgm gezer, avunur hayal/er/e, 
Çehresi yorgunluktan ince/ir, hilal olur. 

Gece uykusu gelmez, ara s1ra gelse de, 
Gördüğü düşler ise, uyamr, hayal olur. 

Tutulduğu dilbere türküler besteler de, 
Vuslat am gelince dudu diller la/ olur. 

Ağz1 burnu sulamr, akar, varmaz farkma, 
Adm1 hatirlamak, bu bile muhal olur. 

Sevilip de sevmezse, ya sever sevilmezse, 
Çalar tehlike çam, ruhsal ihtilal olur. 

Red cevabi almca s1klaş�r bunalimlar. 
Encam1 ya intihar ya da bir kita/ olur. 
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EZAN S ES İNE 

Manevi kirlerinden annmak için gelmiş, 
Her kolunu stvayan şadtrvana yönelmiş. 

işi kan btrakmtş koşmuş ezan sesine, 
Dünya gailesinin sonu gelmişçesine. 

Besme/ey/e camie ilk giren sağ ayaklar, 
ile başlar dtşarda mübah olan yasaklar. 

içeride ne htrsm ne kinin izleri var. 
Eğik başlar saf tutup, kibre de çekmiş duvar. 

O tekbirler, kametler, rükCılar ve sücudlar, 
Lahuti bir ses ile sese uyan vücut/ar. 

Rabbinin huzurunda eğilir huşCı ile, 
Sonra secdeye vanr, başt serpuşu ile. 

Nice başlar biliriz, bükülmez ve çekilmez, 
Cebir ve zora karşt, eğilrnek nedir bilmez. 

Lakin Rabbt önünde nastl da hakir olur, 
Ağa, paşa, milyoner hepsi yerle bir olur. 

Hakka açtlan eller, af ve rahmet dilen ir, 
Tevbelerle dualar, amin/e mühürlenir. 
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S ON DURAK 

Öylesine bir toplum, itişip kak1şmayan, 
Smmm aşmayan, kimseye sataşmayan. 

Bunlar ki yaşam boyu engel/erde, uğrakta, 
Bir ömrü tüketerek buluşmuş son durakta. 

Durak dedim, gerçekten bu tek ve son duraktlf. 
Vanşll, kalk1şfl yer durak değil uğraktlf. 

Bu durak; tesat, kavga ve h1rsm bittiği yer, 
Bu durak, netislerin, van tükettiği yer. 

Son menzile götüren tekerleksiz dört omuz, 
ister şoför ya kaptan veya pilot olunuz. 

Eli yumuk doğmuş/ar, giderken aç1k elli, 
Bir şey götürmediği, cepsiz kefenden belli. 

General ile bir er, milyarder ile fakir, 
Aym tür barmakta, iki taş, dar bir kabir. 

Bir camide, bir burda tani bedenler eşit, 
Baki ruhlar içinse, makamlar çeşit çeşit. 

Ruhlarm randevusu, nerde, nas1/, ne zaman, 
Fizik ötesi hayat (s1rr-1 ilahi) olan. 

Zitlarm buluştuğu bu eşitliğe baktim, 
Ruh oldum o an sanki, bedenimden uzakt1m. 
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Hani çtkanm için çtkarlar çtğnayanlar? 
Hani değil beldeye, ülkeye stğmayanlar. 

Dikili taş ormam, başlar fes/i, sanklt, 
Genç ktz veya gelin/er, ko/ye/i, gerdanltklt. 

Anne doğum yaparken, göçmüş de genç çağmda, 
Aym kabre gömülmüş, bebesi kucağmda. 

Kimi namus uğruna yediği bir kurşundan, 
Kimi htzlt yaşamtş, belli genç ölüsünden. 

Kimi bir hastaltktan, kurumuş yatağmda, 
Kimi şehid-i bade sefaher batağmda. 

Kiminin geçim derdi arttk canma yetmiş, 
Naçarltk ve acizden hapla intihar etmiş. 

Kimi bir aşk uğruna kendi kendini yemiş, 
Ya sevi/miş sevmemiş ya sevmiş sevi/me miş. 

Kimi camm zevk/e vermiş vatan uğruna, 
Kimi de servet için, haram cüzdan uğruna. 

Trafik kurbanlan daha da çok her dertten, 
Yaya yolcu gafletten, araçtaki sür'atten. 

Hülasa kimi kalpten, kimi bilmem ne dertten, 
Hiç kimse şikayetçi değil Me/ek'ül mevt'ten. 

Esselamün aleyküm! dedim, ya ehl-i kubOr, 
Bir fatiha getirdim size hediyem budur. 
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BİR HAŞARIYA ÖGÜT 

Esmedi mi benim de baş1mda kavak ye/i? 
Ürpermedi mi ka/birn, görünce bir güzeli? 

Genç iken de egemen olmadi arzulanm. 
Şuurla dizginledim duruldu duygulanm. 

Frenlemesam eğer koşmak değil uçard1, 
Gönlümün beni dağ dağ çekecek gücü vardi. 

Aramakla bulunmaz ideal bir gelini, 
Hayal gücüyle buldum güzeller güzelini. 

Tüm güzelliği alip bir potada kaynattlm. 
Eşimi hayalimda bu kimlikle donatt1m. 

Evim, gönlümde saray, tavuğum bence kazdlf. 
Rabbimin verdiğine nice şükretsem azdir. 

Yürürüm amac1ma, eremezsem yerinmem, 
Şan/1 rakiplerimi asla düşman edinmem. 

işte evlat, mutluluk böylece edinilir, 
Vanyla yetinmeyen mutsuzluğa yeni/ir. 
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BİRKAÇ YÜZLÜLER 

Bir milim terfi için bin metre alçalan/ar, 
Bir takdir için bin kez tahkire katlananlar 
Bir kaç kuruş Çikara hemen ya/tak/anan/ar, 

Nas1/ da bürünürler dürüst, vakur kisveye, 
Makam, mevki on/ann, yer kalmasm kimseye. 

Kanun boşluklarmdan kanuna kastedenler, 
Suçlulan bJrak1p, mağduru hapsedenler, 
Siyasal mitinglerde lafazanllk edenler. 

Adalet konusunda dinletirler va'zm1, 
Bir ton pamuk kapamaz, aç1lan ağ1z1m. 

Kanunu maşa yap1p vicdanla oynayan/ar, 
Yedikçe oburlaş1p, içtikçe kanmayanlar, 
Yetkilisi rolünde hazineyi soyanlar, 

Bir kuruşluk zimmetin, koruyucusu olur, 
Belge ada/etiyle, ne milyarlar vurulur. 

Ustadlf sömürüde, vurgunun türlüsünde. 
Sülük gibi kan emer şifa görüntüsünde. 
Fark aramaz servetin, iyisi, kötüsünde, 

Böyle tefecilerdir, sosyal yaray1 deşen, 
Güya naçar kalanm, imdadma yetişen. 
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Namusu bono gibi piyasada paraysa, 
Dişisi aşk bonkörü, evi kervansaraysa, 
Kendi elin 1rzma, sataşan zamparaysa, 

Böyle kibar bey/erin baş1 göklerde gezer 
Var m1 gerçek anlamda bu aileden eser. 

ALLAH'IM! HER HARAMIN BENZEYEYDi ALKOLA 
Z/KKIMLANAN AŞiKAR, TOSLARDI SAGA SOLA. 
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HARAPTULLU ÖMER AGA 

iri ktylm, pos bty1k, heybetli kaşlar ka/m, 
Birer şeytan yatardi her telinde saka/m. 
Ünüyle doldurmuştu bölgeyi dağdan dağa, 
Haraptul köy ağas1 eşktya Ömer Ağa. 
Çok harmam yandlfdl, çok ocaklar söndürdü, 
Haraptul yöresini Ömer Ağa sömürdü. 
Bu forsu, debdebesi ancak yirmi yil sürdü, 
Bu sürede ağam1z ne yuvalar göçürdü. 

Doksanlik bir ihtiyar silerken çapağm1, 
Sigara ateşinden yakm1şt1 bacağm1. 
Titrek ellerle bir şey yapamadi çağlfdl, 
Söndürmek için suyla kahveci çlfağml. 
Yamk hemen büyüyüp yakt1 şalvan donu, 
Çlfak yanm sürahi suyla söndürdü onu. 
Merakli bakişlardan aç1ğm1 kapatti, 
Y1klld1 sandalyeden upuzun yere yatt1. 
iki genç bu fakirin kolianna girdiler, 
Bitişik konaktaki bodruma indirdiler. 
Konak, Haraptu/lunun konağryrmş, satllm1ş, 
Ağa da bu konağm ahlfma atl/m1ş. 
Çok harman yaktlfm!Ştl, çok ocak söndürmüştü, 
Bir çmg1 ateş onu bu hale döndürmüştü. 
Hiç unutmam o am y11/ar var ki yad olur, 
Zulm ile abad olan ahm berbad olur. 
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DİYARBAKIR İÇİN 

Tadt kalmadt arttk Dicle'nin karpuzunun. 
Yatttkça büyür ancak tenbellikte adt var. 

Kibritsiz kandil yakan Diyarbaktr ktzmm, 
Ktrk derece stcakta yanma ihtimali var. 

Şimdi ipek yerine şayak dokur tezgah/ar, 
Karahubu/ dudunun kekremsi bir tadt var. 

Yünü, peyniri, yağt taşmtr her yöreye, 
Bire otuz beş veren bol taht/ iradt var. 

Dicle yeter bu ilin susayan toprağma, 
Çaresiz gibi ha/km, tembellik mDtadt var 

Geçmiş ytllar sokakta merkep/e gezilirken, 
Otuz ktrk kadar fayton, bir kaç yüz Murat't var. 

Çekilmiş kabuğuna eski siyasetçiler, 
Şimdi hepsine bedel Ensari üstadt var. 

Astk suratli ha/km kavgadtr eğlencesi, 
Artuklular soyundan kavgact ecdadt var. 

Dünya ikincisidir sanat eseri surlar, 
Yeni kuşağt yeren bir tarihin yadt var. 
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KARLI DAGLAR 

Ova feyz alir sizden, deniz sizden beslenir, 
Nice küçük tepe/er, dağllğa heveslenir. 
Dağ olmak kolay değil, dağ gibi olmak da zor, 
Dağdan uzak olmanm derdini çöl/ere sor. 
Denizin bir rengine karşiilk sizde bin renk, 
Bitkilerinde bin renk, rüzgarmda bin ahenk. 
Eteğinde pmann doruğunda karmla, 
Doğanm en cömerdi, merdisin vakarmla. 
l lg1t J/g1t erirken kar yamaçta baharda, 
CIVII C/VII hayatla, aşk başlar canli/arda. 
Bulutlar doruğundan iner yamaca vanr, 
Bazan daha alçallr, eteğine kapamr. 
Nuh, tufandan kaçarken s1ğmd1 eteğine, 
Köroğlu, baş kaldlfdl, dağda Bolu Beyi'ne. 
Kucak kucağa dağlar, dudak dudağa deniz, 
Denize güvenim yok, dağlar geçit veriniz. 
On gönlüm var tutallm, biri ka/sm denize, 
Dokuz gönlüm sizindir, veririm dağlar size. 
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PEMBEMS ER 

B1rak karamsar!Jğ1, pembemser olmaya bak, 
Gece kararan dünya, şafakla ağaracak. 

Bu gün dünden kötüdür, hadis-i şerif böyle, 
Yanndan iyidir der metnini bil tümüyle. 

Hasta!Jkta umut var, ölümden az uzaktir, 
Ölümse, hastaianma derdinden kurtulmakt1r. 

Her zengin servetini arttmr biteviye, 
Fakirin gönlü rahat vergi, hesap yok diye. 

Kuşkulamr sarayli tavanmdaki nemden, 
Parklarda yatan fakir, tasalanmaz depremden. 

Beş duyunun birinden yoksun olunca şükret, 
Ya, iki üç türünden, mahrum olmak felaket. 

Verem, daha insafl1, akciğer kanserinden, 
Betere şükredelim, beterin beterinden. 
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DOGUNUN DERDi 

Sağliğa kavuşmayan doğunun sosyal derdi, 
Ha/km gücüyle uğraş verilseydi biterdi. 

Devletin bölgemize varsa farkli baklŞI, 
Sebep, derebeyliğin hala ylkllmay1ş1. 

Kallkmamad1k diye, kimseye sürme kara, 
Ey doğulu bu suçu önce nefsinde ara. 

Şeyh, ağa saltanati gücünüz/e güçlendi, 
Devlet otoritesi şerrin/e zedelendi. 

Ağailk davasmda dökülen senin kanm, 
Ev y1kanm kazmas1, maşas1sm yakanm. 

Siyaset simsatrma satilan oy da senin, 
Asli sahibi sensin şişirilen kesenin. 

Fakirin naçarllğ1, patronun kazanç hlfsl, 
Birleşip oluşturdu kaçakç1y1, hlfSIZI. 

Haram kaznç yolunda y1k1/an sönen ocak, 
Kirli bir sermayenin faturasldlf ancak. 
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Cehlinle uyutuldun, basiretin köre/di, 
Bu hal sömürücünün işine uygun geldi. 

ikinci smtf yurttaş oldun, dün de bu gün de, 
Senin efendiliğin siyaset sözcüğünde. 

Uyan da göster arttk gücünü manttğmt, 
Seni kullanan devin nastl utaldtğmt. 

Güneş senin beldene doğoyor daha erken, 
Amma battlt işte sen yatakta esnerken. 

Gerçek nedeni sensin, geri kalmtşltğmm 
Kusur ne yönetimin ve ne de battlmm. 

Hepsi aym kökenden doğu batt halkmm, 
Bölünüp boğuşmaym, bütün/eşin kalkmtn. 
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KINADIKLARIMA 

Blfak cilveyi dansöz: rakslnt sevmiyorum. 
At yaym1 kemanc1: seni dinlemiyorum. 
Art1k sende ey şair! değerli nefesini, 
Harcama tasvir için bir aşk hikayesini. 
Müstehcen konulardan eser veren romanc1, 
Heder olan zamana, giden emeğe ac1, 
Gayretimize muhtaç bu yurdun neleri var . . .  
Ova, orman, bağ bahçe, tarla, çaylf ve  pmar. 
Bunlarm hepsi bizden i'mar istiyor i'mar. 
Tabiat/e cengimiz, ufka seterimiz var. 

Bağ1şlaym dostlanm, geçiverdi isyantm. 
Önceki on satm dediğime pişmantm. 
Siz sanatm hayrant, ben tabiata aş1k, 
Yine bir yere vanr bu apayn iki ş1k. 
Amaçlar bir olunca anlaştr katayla kol, 
Böylece katedilir saadete varan yol. 
Hepimizin vatant olan bu şirin toprak 
için çaltşacağ1z amans1z yanşarak. 
Ondan olduk ve hem de yaşant/tr m1 onsuz? 
ister edip ya doktor veya aktör olunuz. 
Ömrümüzce terimiz, gerekirse kamm1z, 
Uğruna feda olsun, varsm tatli cantm1z. 
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OLSA OLSA 

Şu atmosfer neş'eyle mutluluklarla do/sa, 
Bir yel esse, düşmanlik duygulan toz olsa. 

Alti günde yaratan bir anda y1kacakt1r, 
Bu dünyanm yerine bir dünya yaratllsa. 

Toplumun kaşmt1s1 manevi kirinde ndir, 
Gitmez k1rk kere yunsa k1rk kez de kurutulsa. 

ilahi bir iksir/e y1kansa tüm beyin/er, 
Kin, haset ve fesattan, öylece anti/sa. 

Hapishane yerine, özerk üniversite, 
Mahkeme salonunda düğün, dernek kuru/sa. 

Herkes, kendi tamğ1, nefesinin avukati, 
Davalar süküt eder, vicdaniara soru/sa. 
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Altın, gümüş sadece kadının süsü kalsın, 
Kağ1t para yerine kağ1t mendil bas!lsa. 

istekler aracJSIZ, parasiz edinilse, 
Kitiiğa kanaat/e, yokluğa al!şJ!sa. 

Kevser şarabi varken, haramdir rak1, konyak. 
Binbir mezemiz olsa, bir bak1şta doyulsa. 

Herkes hoşgörü ile, çirkini görse güzel, 
Ten, tene dokunmadan hisler visali bulsa. 

Kim kimi kmayacak, giyim kuşam nemize, 
Bir ayJblmlz var oda yaprakla kapat!lsa. 

Adem/e Hawa gibi bir yaşam özlemi bu, 
Razf'/IZ biz bu hale, Rabb1mca da makbulsa. 

Şevket! Bu arzularm ölmek/e gerçekleşir, 
Böylesi dünya olmaz, Cennettir olsa olsa . .  
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KEDiMS İ KADlN 

Okşanan her kedide, kraliçe haşmeti, 
Her halinde yosmallk meziyeti görürüm. 
Gözlerinde okurum hileyi, ihaneti, 
Fare/ere ettiğin eziyeti görürüm. 

Kadm denilince de, fareden korkan aczi, 
Kirallara hükmeden, kuweti düşünürüm. 
Allah'm güzellikte ona verdiği feyzi, 
Çok defa heder eden şehveti düşünürüm. 
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Bir şefkat simgesi ki, kendi şefkate muhtaç, 
Bir sevgi kaynaği ki, her dem sevilmeye aç. 

Böyle bir şuh elinde tareleşiyor erkek. 
Taksit taksit ölmeyi hiç de düşünmeyerek. 

Bu rol u nde kadmlar benzemez mi k ed iye? 
Hilekar, eziyetkar, hatta hunhard1r diye. 

Birinin martta eser, kavak ye/i başmdan, 
Öteki her mevsimde doymaz aşk savaşmdan. 

Vetada ihanet de onlarda hummalld1r, 
Şimartmayan ölçüde illa okşanmalld1r. 

En belirgin huyudur çabucak blklvermek, 
Her defada yeni bir saf gönlü yakNermek. 

Böyle hecai aşkm, hüsrand1r geleceği, 
Kimse göğsüne takmaz çok ellenen çiçeği. 

Bir kadm: şuh, cazib, sehhar, işvekar ise 
Böyle kadm hiç değil, kadm tekin değilse. 

Romantik bir kad1m ıemmettim şiirimde, 
Kan, hele analar müneızehtir indimde. 

Kaplan varken onu ben benzetmezdim kediye, 
Lakin oldu dergimiz böyle istedi diye. 
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ŞIMARlK KIZ 

Dünyaya tutkunluğun, ceddin Adem'den midir? 

Ç1planmaya hevesin, Hawa annenden midir? 

Dupduru bir hayati, bulandlflf varliğm, 

Yenilen yasak meyve, senin midende- midir? 

Hayramm delirtir, vurdumduymazliklarm, 

Ş1mank K1z! bu huyun, aşka sitemden midir? 

Tüm tasa keder bende, neş'e mutluluk sende, 

Benim kapkara dünyam sana toz pembe midir? 

Seni çeviremezsem, aşka giden kervandan, 

Asi nefsim, bu kusur, sende mi, bende midir? 
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DiVAN ŞAiRLERİMiZ 

Anlaşmiş/ardi sanki, divan şairlerimiz, 
Fuzuliler, Nedim/er, Nabiler pirlerimiz. 

Leyla ile Mucnun'u yapt1/ar aşka sembol, 
Başka örnek yok muydu anlami, ilham! bol? 

Gazelleri doldurdu, bülbüller ile gül/er. 
Belki daha Jay1kken, kumru/ar, karanfiller. 

Öğdüler ince belli, servi boylu bedeni, 
Duymadik bir k1sac1k dilberi methedeni. 

Bilseler övmezlerdi uzun kil yumağ1m, 
Sonradan k1sa saçm moda olacağim. 

Asimda bülbülü de gülü de yücelten/er, 
O güçlü kalemferdi Mecnun'u delirtenler. 

Zengin hayalleriyle, içmeyen sarhoştu/ar. 
Acll1 satif/arda yine mayhoştular. 

Platonik aşklarla gamdan, firaktan, dertten, 
Dünyaya boş verdiler, ahirete rağbetten. 
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DEGMEZ 

Doğunca ağlamtştz, gülerek ölmeliyiz. 
Dünyadan göçeniere ağtt yakmaya değmez. 

Ytktltr bir atomla, bin ytlltk uygar/tk/ar, 
Çağtmtz eser değil, iz btrakmaya değmez. 

Allah, kat kat verecek her hayrm ödülünü, 
Bir iyilik yapmca başa kakmaya değmez. 

Haram meyve yüzünden arza sürülmüş Adem, 
Bu sürgün yeri zaten helal /okmaya değmez. 

Adem ile Şeytan'a dar gelen dünyamtzda, 
Milyarlar geçiniyor, htr çtkarmaya değmez. 

Nakavt oluruz er geç, yaşama kavgamtzda, 
Rtzk için baştmtzt derde sokmaya değmez. 

Turist gibi geçelim, kokuşan şu dünyadan, 
Bir çacitr kurmak için kaztk çakmaya değmez. 
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RAHAT HAZlR OL 

Hazirol'dan anlanz ancak şu kadarm1, 
Bitiştirrnek demektir ayak topuklanm. 

Uygarlik savaşma böylece hazmz biz. 
Vatan millet nutkunun yabanclSI değiliz. 

Gözümüz yok teknikte, züppelik dizi dizi. 
Soyca askeriz amma, disiplin s1kar bizi. 

Topuk/an awmak rahat etmeye yetse, 
Biz her zaman rahat1z rahatlik meziyetse. 

O kadar rahattz ki yat yatabildiğince, 
Ahmakça didinenler varmali şu bilince. 

Tembellikte özgürüz, mutluyuz fakirlikte, 
işimiz asalak/ik, tevekkülle birlikte. 

Fabrikasi bat1da, bizdeki mamüllerin. 
Şirin müşterisiyiz batt uygar el/erin. 

Onlar yapar gönderir, biz alir kullamnz 
Kullanamasak eğer teknisyen çağmnz. 

Yetmez mi bu kolaylik, rahat1z ömrümüzce. 
Artik h<wr olalim, ölüme gönlümüzce. 

Son haz�ro/ duruşu, ahiret yarg1smda. 
Topuklar bitişecek bir keten sarg1smda. 
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ES Ki NES iLLER 

Eski nesiller vardi, analar kundaklam1ş, 
Kucağmda büyütmüş dadtya btrakmam1ş. 

iki y1/ anasmm sütüyle yetinmiş de, 
Babasi biberonu, mamay1 yasaklam1ş. 

Yünlü, pamuk/u giymiş yemeği sade yağlt, 
Margarinle beslenip, süngerlerde yatmam1ş. 

Genç kiZ iken vermişse, komşu oğluna gönül. 
Pancur ardmdan bakm1ş, pencereden sarkmam1ş. 

Delikanltyken, dengi bir k1za tutulmuşsa, 
Yeşil iŞik görünce ktrmiZtya bakmam1ş. 

Oğlan olsun, kiZ olsun yapmamiŞ asla flört, 
Muradim artyla zifafma saklamiş. 

At sineği olmamiŞ kimsenin namusunda, 
Yuvas1m yaparken başka yuva y1kmam1ş. 

Dostluk ilişkileri o denli sağlammiş ki, 
Bir str alm1şsa onu, ölüme dek saklamiş. 

Nefis ve onurunu kirletmemiş maddeyle, 
Ömrü kararsa bile şerefini aklam1ş. 

O denli iğrenmiş ki her şeyin sun'isinden, 
Enfarktüsten ölmüş de, yapay kalbi takmam1ş. 
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OKYANUSTA BiR GEMi 

Okyanusta bir gemi 
Yama y1rt1k yelkeni 
Kaderin yöntemine 
Kapt1nlm1ş dümeni 

Dalgaya çarpa çarpa 
Yola lif ya/pa ya/pa 
Görünürde kara yok 
işlere saracak sarpa 

Yok ki bir pusulasi 
Ne de bir haritasi 
Böyle sarhoş geminin 
Olur mu hiç rotas1? 

- 3 7 -



Bir ileribir geri 
Kesin bilinmez yeri 
Bu gün bulunduğu yer 
Belki dünkünden geri 

Hangi ktytya vurur? 
Hangi kuma oturur? 
Yahut batar ne yolcu 
Ne de kaptan kurtulur. 

Gemi köhneleşiyor 
Şaş1 yüzü aştyor 
Her seterde tayfa/ar 
Bir kaptan değişiyor. 

Tehlike çam çalsa, 
iş selavata kalsa, 
Allahm dalgasma 
Kaldi bir ümit varsa. 

Biz işte bu geminin, 
Sonsuz serüveninin, 
Mutsuz uydulartyJZ, 
Şu bozuk düzeninin. 
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işs iz BEY iN 

Savaşanlar m1 y1kt1, bunca uygar/ik/an? 
Zorbalik gücü yetmez, silmeye var/ik/an. 

Düşman!Jğm ağm1 ören boş kafa/ardir, 
işsiz beyin kin eken salya/i canavard1r. 

Yenileri konulur düşen taşm yerine 
Amma mimar giremez, mana alemlerine 

Toplumlan yücelten ve çökerten kimlerdir? 
Ya bilginler yahut da bilgin geçinenlerdir. 

Veba salgm1 nas1/ bir orduyu sararsa, 
O orduda kurşunsuz ölen şehitler varsa, 

Öylece bölük bölük göçürürler mil/eti, 
Günlük ÇJkarcJ!arm, sinsi nifak illeti. 

Harbin harabe/eri, zamanla onan!Jr, 
Fesat/a ad1m ad1m kwamete van/Jr. 
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GÜNEŞ 

Güneş, bulutlarm ardma sinmiş, 
Eserine bakan bir ressam gibi. 
Son f1rça deseni tepelerdeymiş. 
Parlar kayalarda kmk cam gibi. 

Hele yağmur iplik iplik yağmca, 
Güneş sakli yerden yi,ne doğunca, 
Gökkuşaği yedi renge boğunca, 
Sanmm cennetten bir yaşam gibi. 

Hayramm baharm böyle gününe, 
Kuşlarm ötüşüp öpüştüğüne, 
Doğa sofrasim sermiş zemine, 
Bizlere sunulan bir ikram gibi. 
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S ÜT KARDEŞiM İNEK 

Annemin sütü azm1ş, 
Beni doyuramazm1ş. 
Sütçü sağm1ş anneni, 
O süt büyütmüş beni. 

Bu sömürü düzeni, 
Sekiz dokuz ay sürmüş. 
Böylece senin hakkm, 
Benim kamma girmiş. 

Dünya ahret haşra dek, 
Süt kardeşimsin inek. 
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Buzaği, dana, düğe, 
Eriştin inekliğe. 
Sen on yaşmda göçtün, 
Bense altmJŞJ geçtim. 

Sen orada sorumsuz, 
Ben bu dünyada mutsuz. 
Arkadaşm eşekle, 
Beni a'rafta bekle. 

Dünya ahret haşra dek, 
Süt kardeşimsin inek. 

Çok hakkm var hesapta, 
Sütçülerde, kasapta, 
Nasil ödeyecek/er? 
Biberon/u bebekler. 

Hele senden geçinen, 
Milyonlarca sinek/er. 
Arkadaşm eşekle, 
Beni a'rafta bekle. 

Dünya ahret haşra dek, 
Süt kardeşimsin inek. 
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S ECDELER 

Benliğini alçaltan, aşm gururundur. 
Kibrin aküsü beynin, anteni de burundur. 
Her uğraş1da burnun, sürtmesin dersen yere, 
Allah için secdede seecadeye dokundur. 

ÇatJŞif her beyinde, iyi duygularla şer, 
Zayif bulunur çok kez, şeytana karş1 beşer. 
T evazu bulur kibri, bir bedende namazda, 
Kibir, rükDda yenik, secdede esir düşer. 
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S ERG İLENS İN SEVGiLER 

Sergilensin sevgililer, şer kaçar çevremizden, 
Sütliman olur gönül, kin yüz bulmasa bizden. 
Mutluluk dalga, dalga, okşarken yaltmiZI, 
Esen meltem/e gelir aşk havasi denizden. 

GÖNLÜNÜ KAPTIRANLAR 

Gönlünü kaptlfanlar ayn ayn yosmaya, 
Taksit taksit ölür/er, gününü saya saya. 
Her ç1ğltkta çmgar var, her f1s1lt1da fesat, 
Kanş1k içki içen raz1 olsun kusmaya. 

YEŞİLIŞIK 

Önce bir yeşil 1ş1k sonra klfmfZI yaktm, 
Ne diye kucak açtm, blfaklp kaçacakt1n. 
Tutulsayd1m ylfdmm gibi çarpan aşkma, 
Ateşten nehir olup gönlüme akacakt1n. 
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TAKOlLANAN TEKERLEK 

Herkese smtlfken bana slfardl fe/ek, 
Ellere kavun verdi, bana da ac1 kelek. 
Zengin, arabas1m, yüce dağdan aş1rd1, 
Bizimki takozlandl, dönmez oldu tekerlek. 

GÖKDELENLi 

Gecekondu/u idin, yüceldin gökdelene, 
Tepeden bakfYorsun, huzuruna gelene. 
Asri WC. 'n var belli, ishal-i kelammdan, 
Ayakta döker gibi, gübreni porselene. 

KUNDAK- KEFEN 

Baş1 da sonu da hapistir bu hayatm, 
ister kundak ta olun ister kefende yatm, 
iki tür çaresizlik örneği bir bedende, 
Çabalama kundakta, rahatllksa kefende. 
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ORTA DiREK 

Orta direk çirozland1, 
Kemerini s1ka s1ka. 
Kuru ekmeğini yedi, 
Boğazma tlka t1ka. 

Cam çekti bulamadi. 
Bulduysa da alamadi. 
Yokluktan kurtulamadi. 
Gezdi ağz1 koka koka. 

Her işinde yaya kaldi. 
Utaland1kça utald1. 
Dilecilikten utand1. 
Kovulmaktan korka korka. 

Kelleden maksat beyin, . 
Yiyin ağalar yiyin, 
işkembe fakirindir. 
Bunu da çok görmeyin. 
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BEYİTLER 

Allahimf her haramm, benzeseydi alkola, 
likkimianan besbelli toslard1, sağa sola. 

Beşeri aşkm dozu, vuslatla düşecektir. 
ilahi aşkm gücü, hazzi sonsuza dektir. 

Olgun kimselerde h1rs, umutla örtülüdür, 
Umudu tükenenler, gezen birer ölüdür. 

Hülya ve rüyalarla sana renk vermesem ben, 
Bu halin/e hayatimf nefret ederdim senden. 
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BACANAK 

iki k1z kardeştiler, aym ana babadan, 
Abla ameliyatta, kalkarnadi masadan. 
Kanser gerekçesiyle Azrail onu aldi, 
Küçük kardeşi kanm üç y1l hayatta kaldi. 
Mevla'ma yakmliğ1m, kaderin olacaği, 
Artik ben Azrail'in, olmuştum bacanağ1. 
Çok sürmedi, bu şeref, akrabalik bozuldu, 
Üç yil sonra doğumda, eşim rahmetlik oldu. 
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AZRAİL'LE PAZAR LIK 

Bilirim ne şakan var, ne de bir iltimasm, 
Ne de ölüm öncesi insanlarla temasm. 

Gelince ölüm am al�rsm apar topar, 
Allah'tan korkmayanlar bile senden korkar/ar. 

Yalvanyorum sana: bir önerim var dinle. 
Ne olur Tanrt'ya sun ilgi/en di/eğim/e. 

DİLEKÇE 

"On ytllik ömrüm varsa, şunu beş ytla düşür. 
Beş eşit taksitler/e beş as1ra bölüşz&r. 
Her yüzytlda bir ytlltk geleyim bu dünyaya. 
Yeryüzünü ytl boyu gezeyim doya doya. • 
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21. YÜZYIL 

Görüyorum değişen dünya haritasmı. 
Şu süper devletlerin yok olan tafrasmı. 
Nükleer savaşlarla tarlaya dönmüş kentler. 
Admı duymadığım yeni medeniyet/er. 
Petrol krallannm kurumuş kuyu/an, 
Çok ülkeler barajla tutmuş akarsuları. 
Bu çağ, insan, havadan denetliyor dünyayı, 
Önceden hesaplıyor her tür doğal olayı. 
Gübreleme, sulama, yağmurlama tekniği, 
Giderme çabasmda doğadaki eksiği. 
Sıfırlaşan bankerler sıfırdan milyarderler, 
Şaşkm bakışiarımdan geçiyor birer birer. 
Her tür elektronik beyinler görevlenmiş, 
Bekarlar, ucuz diye robotlarla evlenmiş. 
Tüp bebekler büyüyor türlü hayvan sütüyle, 
Şehirde kirli hava, motor gürültüsüyle. 
Ne beygir gücü gerek ne işçi bi/k/eri, 
Enerji ham maddesi atom çekirdekleri. 
işçisiz fabrikalar, büyümüş ve güçlenmiş, 
işçiler kahve/erde, parklarda kümelenmiş. 
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22. YÜZYIL 
Türlü nükleer güçler endüstride yaygm, 
Benzinliler, dizeller atilmiŞ y1ğ1 y1ğm. 
Atom ve hidrojen/e zaman hizlandi diye, 
Saat konuşulmuyor sözkonusu saniye. 
Hastaliklardan değil ölümün çoğunluğu, 
Karada ve havada trafik yoğunluğu. 
Gökyüzü uçaklarla, uydu/arla örtülü, 
Televizyon kokulu, telefon görüntülü. 
Gezegen keşifleri vermemiş hiçbir fayda, 
Dünyadan başka canli gezegen yok uzayda, 
Robotlaşm1ş duygusuz, yapay kalp/i nesil/er, 
Ne aşk var, ne heyecan, belli mutlu değiller. 
Aile bağ1 kopuk, çözülmüş akraba/ik. 
Nüfus artt1kça böcek, sürüngen eti yenmiş, 
Hele kedi, köpeğin artik nesli tükenmiş. 
Kamprime gldalarla, tabietler karaborsa, 
Sofra ve iştah nedir, bilen yok soran olsa. · 

Bu ortamda insanm insan/1ğm yeri ne? 
Rahat ölümü1ster yaşamanm yerine. 
Üçüncü gelişirnde neler izleyeceğim, 
Utanc1mdan çoğunu belki gizleyeceğim. 
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23. YÜZVIL 

Organ montajt ile insan makinalaşmtş, 
Hele beyin nakliyle daha da fenalaşmtş. 
Hakimde hekim beyni, torunda dedeninde, 
Daha kimlerin uzvu kimlerin bedeninde. 
Enişte beyni takan saldtrmtş öz bactya, 
Hakim hap verecekken hap vermiş davactya. 
Beyin kiminse onun evime gitmiş beden, 
Azarlanmtş kovulmuş kaptdan giremeden. 
Beden kendi evinde sevinçle karştlanmtş, 
Lakin am/art yok afallamtş, utanmtş. 
Fiziksel değişimle yok olmuş kişilikler, 
Nesebin tek kamtt, nüfüstaki kütük/er. 
Cinsiyet karmakartş, mahvolmuş erkeklik de, 
Zamanla yasallaşmtş homoseksüellik de, 
Şefkat, hürmet, asa/et eski sözlükte kalmtş, 
insanltğm değeri alçaldtkça a/çalmtş. 
Madde gelişmiş amma, yok olmuş maneviyat, 
Hergele yaşammda çekilmez olmuş hayat. 
Bu ortamda insanm insanltğm yeri ne? 
Elbet ölmeyi ister yaşamanm yerine. 
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24. YÜZYIL 

Allah'im! Bu kadar m1 değişmiş haritam1z? 
Ne okyanuslar belli ne de kara parçam1z. 
Büyük bir deprem olmuş sürüyor sarsmtllar, 
Arzm midesi dönmüş, kusmakta ac1 sular. 
Kimi kita küçülmüş büyüyenler bölünmüş, 
Kimi çöller denize, denizler çöle dönmüş. 
Bulamadim yurdumu, ulusumu, ilimi, 
Kimse yok ben k11ikta, anlayan yok dilimi. 
Kutuplarda hayat yok, seyre/miş kitalar da, 
Kalan onda bir nüfus }'lğllmlş ekvatorda. 
Güneş /SISI düşmüş ISitmiYor dünyayi, 
Peştemalli zenciler giymiş kürkü abay1. 
Gökdelenler yerine çad�rlar, barakalar, 
Vapur, şi/ep yerine sal, kay1k ve taka/ar. 
Küçük atölyelerde tezgahta el sanati, 
Artik tarihe geçmiş fabrika saltanat1. 
Eski uygarliklarm yerinde yel esiyor, 
Sa/gm hastalik/ar/a anarşi kol geziyor. 
Bu ortamda insanm insanliğm işi ne? 
insan ölümü ister yaşamanm yerine. 
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25. YÜZYIL 

Bu son kez dirilişte, getirildim bir yere, 
Dünya değil burasi, benziyordu mahşere. 
Bütün beşer hortlam1ş Adem'den Deccal'a dek, 
Üzgün, sessiz bekliyor, hepsi hesap verecek. 
Astronot, kozmonot aradim sormak için, 
Bilen yok dünyamlZI, içindeyiz bir fıiçin. 
Merhum dünyamz meğer flflatllm1ş boşluğa, 
Bir boru sesi gibi uğultuy/a loşluğa . . 
A'raf uydusunday1z, mahşer meğerse buymuş. 
Ahret galaksisinin en büyük uydusuymuş. 
Hayatli sekiz uydu oluşturmuş cenneti, 
Ulu Tann Firdevs'te toplamiŞ her nimeti. 
Yanar yedi uydunun en dehşet/isi Esfel, 
Burda bir anlik azap yüzyililk ömre bedel. 
Sorumsuzlar kayg1s1z, A'raf'ta kalacaklar, 
Diğerleri ömründen hesap sorulacaklar. 
Düşünürdüm ne gerek bunca y1ldlz ordusu? 
Olamazdi küçücük Dünya'nm bunca süsü. 
Boş sand1ğ1m bunlarda beşer yoksa ruh varm1ş, 
in, cin ve de melekler bunlarda konaklarm1ş, 
Bu büyük hesaplara ak1/, rakam yetişmez, 
ilahi s1m fazla düşünmek bize düşmez. 
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TEVHiD 

Nabz1mda atan,kalbe dolan, beyne girensin, 
Erdim bu asil aşka inandim ki o sensin. 

Aşk memba1, hem mansab1 sensin de nedendir? 
Dilberiere meftun kişiler sewie/ensin. 

Sevmişse kulun senden eser bir kulu sevmiş, 
Sen aş1ka güç, maşuka hüsn ifsan edensin. 

Adem ile Hawa'ya bu suçtan ceza verdin, 
Yenmez dediğin meyvay1 kasten yedirensin. 

Gerçek bu ki hayrm ve de şerrin kökü sende, 
Kullar kaderin şerrine mümkün mü dirensin. 

Kur' am verip Şetam sa/dm peşimizden, 
Sen müfsidi mü'minlere düşman düşürensin. 

ister cezalandir beni en zor smavmla, 
Ewub Nebi işkencesi netsirnde denensin. 

isyan ne ki haşa onu aklimdan geçirmem, 
Kalbirnde daima ismi şeriyfin hece/ensin. 

Ya Rab, bu sadik abdini şeytana yeniltme, 
Sen hayn öven, şerri yeren, aff1 sevensin. 

ŞEVKET! bu sitem, asla iman za'f1 sayiimaz, 
(Amentü) 'deki manay1 /afzf1jla bilen sin. 
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NAAT 

Kudumunden haber vermiş Huda ewel kitabmdan. 
Mukaddem halk olunmuşkan muahher ba's icabmdan. 

Şu dehre teşrifin malum olubtur çok vakayi'le, 
(Medain) seylabmdan, (Eyvan'ül Kisra) harabmda 

Ziya-yı Hüsnüne nezren sönüptür ateş-i Zerdüşt. 
Doğan (Bedr'üddüca) dır bu Nasıl sönmez hicabmd 

(Hira)'dan feyzalan ruhun (Kabakavseyn)'e yükseldi. 
Başaretler/e dönmüştü o şer Hakkm Cenabmdan. 

Bir ümmiydin, (imam'ül Enbiya) oldun (Habibul/ah)! 
Bu Mu'ciyzen münezzehtir akıl mantık hesabmdan. 

Senin şahsmda insanlık için halkoldu mevcudat. 
Saadet buldu müminler, mukaddes inkılabmdan. 

Senin şer'in şiarımdır, lakin bir nebze korkum var. 
Bu asrm sewiatından günahlar iktisabmdan. 

(Şefi"ül müznibin) bir ya Muhammet vasıl-ı muntazın. 
Ümidim var ki mahfOzuz cehennem pur azabmdan. 

Bu nazmm bil ki ey ŞEVKET rızaullahı calibtir. 
Kari'inin kıraatten, senin te'lif sevabmdan. 
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NAAT 

Payin/e müşerref tozu süesem yüzüm üzre, 
Tutya diye çeksem onu bir kez gözüm üzre, 

Semtinde esen saf havanm müştaktytm ben. 
ittaiyedir, slnede yanmtş közüm üzre. 

Bir iltifatm, bedeni şad etmeye bestir, 
Zulmet getirir reddedişin, gündüzüm üzre. 

Rü'yamda görürsem, sana kurban adamtşttm, 
Ben kurbamm, önce verilmiş sözüm üzre. 

ŞEVKET bu aziz aşkma ravza'nda tutuldu, 
On gün şefaat arziyla çöktüm dizim üzre. 
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FAHRİYE 

Zapteyleyemem fikrimi coştukça yamandtr, 
Her gün hayalat, her gece düşlerde revandtr. 

Bend/er tutamaz kabaran nehr-i zekam1, 
Birkaç yöne taksim ederim hayli zamandtr. 

Necras1 çoğaldikça gelir fikre tereddüt, 
Dalgm duruşum, dost/ara her halde ayandtr. 

Az1c1k yorulurken, gecenin geç saatinde, 
Bir şey yazabildimse eğer, işte o andtr. 

Yazmak ve hitabet niye şirretlere ka/sm, 
gerçek yazann susmasi da halka ziyandtr. 

Yetmez mi sabtr, al kalemin fikrini neşret, 
Şevket, bu veba/, nefsine bir bar-1 girandtr. 
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GAZ EL 

Yok bir di/eğim, (Nahn-1 kasemna)ya sözüm yok. 
Allah şahidim, servet-i ihvanda gözüm yok. 

Bir kuldan alip bir kula vermek gibi nzkm, 
istek/isi olmam, emanet malda gözüm yok. 

Rabbin saylSlZ madde ve mana kereminden, 
Mana muradim madde-i ekvanda gözüm yok. 

Bin kerre şükür, neş'ede tez bitti nasibim. 
Art1k nuş-1 mey, cümbüş-1 cananda gözüm yok. 

D1ştan ne isem iç yüzümün aynas1dlf gözr. 
Gerçek boyamm gayns1 elvanda gözüm yok. 

Ünvanla liyakat eşit olmaz nazanmda, 
Hakkettiğim rütbe ve ihsanda gözüm yok. 

Gafil kişiler ders alryor natüralizmden, 
Devrin bu çeşit herzesi irianda gözüm yok. 

irtan ona derler ki bulur hikmet-i Hakk'1, 
Hiç ilm-i /edün hükmüne isyanda gözüm yok. 

Kaynak görünürken bulamk çayda su içmem. 
Hak aşlkry1m, dilber-i nisvanda gözüm yok. 

Arif olan anlar nazü istiğna ŞEVKET! 
Hallak'm1 buldun diye hakkmda gözün yok. 
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GAZ EL 

Hülya ile kurdum, bu şirin dünya benim. 
Cennette ruhum, çölde gezerken bedenim. 

Bazen ytkanm dünyamt baştan kuranm. 
Yok hisseli kimsen ya da dava edenin. 

Maddeyle işim yok, bana mana yetişir. 
Gönlümce hayal kurmaya varken güvenim. 

Mehtapta deniz, kotra, saray, sofra tamam, 
Gelsin çalamm, söyleyenim, raksedenim. 

Ktskandtracaksa, eli şakrak hayattm, 
Dönsün razrytm, önceki durgun düzenim. 

Dünya, tapusuyla benim olmuş ne çtkar? 
Kaç kez nefesim ka/dt bugün yok senedim. 

Fani hayatm ömrü bilinmez, bilirim. 
Rabb'im dilesin emre haztr can ve tenim. 

Billah tabutum kalkttğt gün hiç dilemem, 
Feryad eden olsun, ne de bir oh diyenim. 
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GAZ EL 

Farkmda değilsin me/eğim sendeki hüsnün. 
Nur yüzlü civansm, nurun aydan daha üstün. 

Teşbihte hata etmedim ayet/e sabittir. 
Fi ahsen-i takvim' e misal sende görülsün. 

Ancak her aym bi günü mehtap do/unaydlf. 
Mah1m, senenin her günü sen bedr'i münirsün. 

Revnak veriyor vechine bak reng-i hicabm. 
Müstağni durur aş1ğ1 kalpten öldürürsün. 

Rabb'in sana ihsamm mahbeste çürütme, 
E/yakma ram ey/e ki aşkm yüzü gülsün. 

Şayet ş1manp hüsnüne mağrur olacaksan, 
Billur bedenin esfel-i süfla'ya gömülsün. 

Şevket, şu muhawel yan k1skand1 nazardan. 
ister mi bu saf aşkma bir toz düşürülsün. 
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MÜSTEZAT 

Çoktur beşerin çektiği, zalim hükemadan, 
Miskin ulemadan. 

Biz hissemiz aldik daha çok aym beladan, 
Ol hakli cezadan 

Tarih bize i'lan ediyor, bunlan bir bir, 
Bir hayli ekabir. 

Ylld1k adalet maskeli erbab-I riyadan, 
Mewal-i hevadan 

Bir çağ hanedan uğruna millet tepe/endi, 
Mahvaldu bülendi. 

Devro/du ki, servet ve şekavet ile nadan, 
Hükmeyledi şadan 

Rejmin Arabl ismini Rumcaya çevirdik, 
Ve demokrat oluverdik. 

Veyl cumhuriyet davasi dOr oldu devadan, 
Re'ye müdaradan 

Çok partili rejmin bize bahşettiği nimet, 
Bir milli husOmet. 

Sağ sol dövüşünden kazanan bir sürü nadan, 
Kurnaz kudemadan 

Farkmda değil millet-i mazlum dubaranm, 
Gavga-y1 makam1n. 

Yok başka sebeb devlet ü ikbale tama'dan, 
Yok zerre vefadan. 
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FANTAZİ GAZEL 

Bir kaç kafadar, coşkulu orkestray1 kurdu. 
Udi, o zalim m1zrab1 bam teliere vurdu. 

Bir inleme var dertli neyin her deliğinden, 
Neyzen bas1yor parmağ1, şiştikçe avurdu. 

Çektikçe kamankeş yay1 dillendi o teller, 
işretzadeler, alkolü ald1kça kudurdu. 

Baltayla keserden, eğeden davaci sazlar, 
Teller/e gelen ah/an atrafa duyurdu. 

Hisler büyülenmiş, kimi zevkten kimi gamdan, 
Feryat ve e ninler kanş1p bozdu ak ordu. 

Bir meyve iken tahrim edenden öç alan mey, 
iştahla yenen herzeleri kusturuyordu. 

Merk ep derisiymiş hele güm güm dövülen def, 
Sand1m o muazzep ruhu beynimde amrd1. 

Açltktan ölen bir keçinin barsaği te/den, 
AwDka ç1kan feryadi ŞEVKET tamyordu. 
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RUHSAL BUNALlM 

Ne hekim nabzma bakmakla bilir kalp sesini, 
Ne de röntgen ç1kanp belli eder teşhisini. 

ilgi kurdukça gönüller vuracak hizla yürek, 
Tammaz aşka yasak n'olsa bozar perhizini. 

Sevişen/erde haram aşk bozuyar tansiyonu, 
Aynlik ka/be koyarmiŞ acmm sinsisini. 

Ağa düşmüşse naçar kalbi ilaç kurtaramaz, 
Yine aşk gösterecek aşka şifa etkisini. 

Sanyar toplumu ruhsal bunaflm bence bu çağ, 
Kuracak her klinik (emraz-1 aşk) servisini. 
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HASEP - NESEP 

Ne anand", ne baban kimliği isbfıta yeter, 
Öğün insan oluşundan, yaşamm paksa eğer. 

Ebeveynin kusurundan vebalin yok ki senin, 
Çocuğun her hali senden sorulur varsa meğer. 

Ulu Peygamberimiz oğlunu gösterdi misal, 
Kastm 'm ismini mahlas olarak verdi değer. 

Sana rahmet getirenler ölü ceddin mi senin ? 
Okutur geçmişe e vlat, ya da ol bolca söğer. 

Haramm her çeşidinden uzak olmasa nesil, 
Soyunun ismine çirkef getiren karda gezer. 

Süte katmtşsa eğer annesi bir damla haram, 
Çeşmeden bol suyu görmez kovadan sirkat eder. 

Ne cömert döl b"ak" ahrete göçmüş tefeci, 
O kaştklan kazantlmtş malt kepçeyle döker. 

Ağacm meyvesi makbulsa o ünvanla yaşar, 
Aşt tutmaz, yaramaz kökleri bir kazma söker. 
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HAKK 'A NiY AZ 

Atfet bizi Rabb 'im, sefil et ne de azd1r, 
Ma 'nen takiriz, maddecilik bizde marazdtr. 

Yoksullara yardtm, harniyet duygusu ölmüş, 
Rüşvetle faiz, halkt ezen gizli cihazdtr. 

Geçmez, "Çaltşanlar kazamr" manttğt bizde, 
Bir lokmayt hakketmeye binbir çaba azdtr. 

Toplum yönetenler, çoğu htrstz ve de arstz, 
Arstzlara, tüm arltlarm tükrüğü tarzdtr. 

Turtanda yetişmiş şu kadar milyonerin de, 
Geçmişleri besbelli haramhor hilebazdtr. 

Mertlik de cömertlik de umulmaz egoistten, 
Vermişse tavuk, bil ki onun isteği kazdtr. 

Kalkmtş gelenekler, töreler gençliğe no/muş ? 
Manaca yücelmiş kişi, onlarca yobazdtr. 

Ruhsal buna/tm genç kuşağm beynine dolmuş, 
Baykatta grevler, köpüren kin ve garazdtr. 

Günlük hayatm as/am olmuş ptsmklar, 
Bir "höt" deyiversen, kalacak toz ve dalazdtr. 

Değmez ki bugün dünküne hayr umma yarmdan, 
Halktan ümidim az, niyetim Hakk'a niyazdtr. 

Affet bizi Rabb 'im ne sefil et ne de azdtr, 
Ma 'nen fakiriz, maddecilik bizde marazdtr. 
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SIHHAT-1 SiYASET 

Az geldi ki bize e vham1 S�rat'm, 
Bir başka S1rat Köprüsü var şimdi hayatm. 

K1fdan daha ineeldi kiliçtan bile keskin, 
Mu 'cize gerek, geçmeye pür tedbir ü temkin. 

Gafletle solun semtine dönsen maazallah,  
Karşmda smtm1ş görünür, kipklZII ervah. 

Moskofças1 Cennet' se de ol semt- i vahiymin, 
Her şekl-i azaptan aramr as/1 cahiymin. 

Her türlü azaptan daha menfur, daha alçak, 
insanlan hayvan gibi istismara kalkmak. 

Ta 'rifi budur, methini koysan da lirizme, 
L anet, yine lanet, yine lanet Komünizm 'e. 

Sol yönde tavahhüs ile bir kez sağa dönmek, 
MOmkün oradan kapkara istibdad1 görmek 

B1kt1k kiZIImdan, yeşilinden, karasmdan, 
Bir renk seçemezsek siyaset mc' ·trasmdan, 

Katsak iki üç çeşidinden ne ç1kar ki? 
Elvan/1 bu rejimin bize uymaz nesi var ki? 

Karl Marks 'a klZip ehven-i şer din/i iman/1, 
Şark felsefesinden aşilanmak da ziyan/1, 

Zira bu yolun müntehasmda, Faşizim var, 
Bir sapmayagör solda ve sağda nice izm var, 

Mazur görünüz yollan pek çok dolad1msa, 
Son beytime yazd1m size bir cümle laz1msa 

ifratlan reddediyor, islam dinimiz de, 
Mutlak tutalim doğru sapmaz yolu biz de . 
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DAMGALI DİLBER 

Bitkinfiğe şahit süzülen uykulu gözler, 
Mutsuzluğu göstermede yüzlerdeki izler. 

Allikil yanaklar ile bol ruj/u dudaklar, 
lffet fukarasmdaki çirkinfiği sak/ar. 

Saklar m1 ki, sark1k sinenin üstüne dökmüş, 
Saçlar boyall belli ki on yil daha çökmüş. 

Erken kopanimiŞ da daimdan ele düşmüş, 
Elden dile, derken bu kerih yerlere düşmüş. 

Ma 'nen de soyu/muş, sömürülmüş cam yanm1ş. 
Seksin monoton ritmine nefretle dayanmlŞ. 

Ey topluma peşkeş çekilen damga/1 dilberi 
Senden geçinenler daha iftetti değiller. 

Allefte kadmlar, o tür erkeklere nasip, 
Şer'an suçu birdir, o ki, aktif ya da pasif. 

Gün/Ok haberin resmine girdin mi gözü bant/1, 
Suç ortağmm atm aç1k, şen, şecaatli. 
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BOŞA GİDEN UYARI 

Ne umarken neyi buldum hayalim neydi benim 
Vefamtn, dostluğumun kadri bilinseydi benim 
Ayrtltktan ve sitemden kattlaşmtş yOreğin, 
Bu sitemler hayalimden seni silseydi benim. 

Kibirinden göremezdin, dönOvermişti gözOn. 
Kulağm duysa uyarmam safiyaneydi benim 
Seni pöhpöhleyen ahbaplara kandm şişerek, 
Ne olur nefs-i alin seviyeme inseydi benim 
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İSTANBUL'UN FETHi 

Bir sel ki gelen, sur ona mümkün mü dayansm ? 
Türkler sanyar ufkunu heybetli Bizans 'm. 

Konstantinopl titredi top gürlemesinden, 
Kalkan sesi, nara sesi, at kişnemesinden 

Salvoyla selamlaştt, ufuklar seda verdi. 
Her balyemezin güllesi bir burc u devirdi. 

Diz çöktü surun gövdesi saygJYia önünde. 
Yol verdi zemin, seyr-i sefaiyne o günde. 

imdat geledursun Ceneviz 'den, Venedik 'ten, 
Girmiş bahadtrlar açtlan darca gedikten . 

Bir kanit cehennem, palalar parladt yer yer, 
Mağrur kafalar oldu o gün toprağa müncer. 

Çmlattt göğün sathtm tekbir ve ezanlar. 
Mefkure aziz olmasa değmezdi bu kanlar. 

Bin ktrk senelik imparatorluk çöküyorken, 
Tescil ediyor şanmt bir devlet-i muhkem 

KüfrOn ilahi satvete baş eğmesidir bu, 
Hakk 'm gücünün zulme inen darbesidir bu. 

Nakzetmedi bir takdiri bin türlü tedabir, 
Bir "Devr-i Cedid" eyledi ahkammt tedvir. 

Bir çağ kapaytp bir çağ açan Fatih 'i yad et. 
Bir fatiha ver tüm şüheda ruhunu şad et . . .  
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ŞANLIURFA 

Bir belde ki halkmda tevekkül egemendir. 
Her derdini Ewub Nebi sabrtyla yenendir. 

Hem Hazreti iBRAHiM'e varis itikatta, 
Hem NEMRUT'a varis yeri geldikte inatta. 

Millet ve vatan uğruna çok şey feda etmiş, 
Ölmek mi gerek Urtalt en ön safa gitmiş. 

Tüm gençleri kurban gibi serhat/ere salmtş, 
Onlar savaştrken, stlanm ufku karalmtş. 

Devrin ştmartk devleti girmiş hududundan, 
Sevr 'in o rezil hükmünü icra umudundan. 

Şaşkmltğa düşmüş köpüren halkt görünce, 
Aslan çeteler onlara ilk dersi verince.  

Her yaşta yiğitler ölüp öldürmeyi bitmiş, 
Son ferdine dek düşmant kökten silivermiş. 

Harp meydant olmuş tarihin her döneminde, 
Çok öyküsü var her biri tarih değerinde. 

Her zerresi, her katresi, tüm gövdesi tarih, 
Pay almadt şanstan, onu güldürmedi talih. 

Mağdurluğu ktsmet bilerek sabra tutunmuş, 
Haklar ve ödüller verilirken unutulmuş. 

Gerçek veli/er, hem nebiler beldesi Urfa 
Beş bin senelik bir tarihin belgesi Urfa. 
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GÜFTELER 

Kirpiklerinin her teli bir şeytam sak/ar, 
Sen Slf küpüsün, sevdali yar sende neler var, 
Esrar/1 baklŞ, kuşkulu yüz, suçlu dudaklar, 
Sen Slf küpüsün, sevda/1 yar sende neler var, 

Bir gönle otağ kurdu o yar dense inanmam. 
Fet,an baklŞin, alemi kandlfsa da kanmam . 
Vazgeç güzelim kendine bir başka şikar bul, 
Fettan baklŞin, alemi kandlfsa da kanmam . 

Dört mevsimi birden yaşatif şuh bedeninde, 
G( . ler baharin rengini alm1ş çimeninde. 
Göğsündeki narlar yaza, kar ten k1şa şahit. 
Güz ge/s t: de solmaz açilan gün deheninde. 

Zorlandi kalem, yazmad1 aşk1n notas1ndan, 
Hicranla elem, düşmedi aşk1n yakas1ndan. 
Kalpler dimağ1n emrine uymazsa yazllmaz, 
Hisler/e şuur dengesi çtkmtş rotas1ndan. 
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Hele bir gün şu tefekten çalabildim diyenin, 
Şaşartm ak/ma billah bu ne gaflet diyerek. 
Çalman örnr-i mukadder y1k1/an kendi evin, 
Sahibinden daha baskm ÇlkfYor gör ki fe/ek. 

Öyle bir aşka tutuldum ki ruhen aç değilim. 
Kainat aşkma ortak yine k1skanç değilim. 
Çok aş1klar yarat1fm1şlara meftunsa da ben, 
Halikin aşJkfYJm, mahluka muhtaç değilim. 

Bülbülleri susmuş bağ1mm sen gideli. 
Çimler bile solgun eteğin öpmeyeli. 
Güller boyun eğmiş Iate, sümbül perişan. 
Has bahçene dön, küsme güzeller güzeli. 

Batmazd1 o narin ele yumşard1 diken, 
Bakmazd1 aya ayçiçeğim, sen var iken. 
Bir ben değilim boynunu hasret/e büken, 
Has bahçene dön, küsme güzeller güzeli. 
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UZAY 

Uzaym her evresinde, küreler ordusu var. 
Say1s1z uydu/ann, uydusunun uydusu var. 
Dönüyor, bir Halik 'm emrine uymuş bu düzen, 
Kitleden zerreye dek, Rabb 'e taat tutkusu var. 

UZAY 

Diyelim, evrene birden daha çok tann hakim. 
Tannlar an/aşamaz, kavga eder, yarglCI kim? 
Dönüyor, milyan aşkm gezegen, taslamadan, 
Bu düzen yönteminin, ustasi bitmez gücü kim. 

EVRENDE GEÇEN 

Evrende geçen her olaym s1mm bilsem 
Cennet ve cehennemleri görsem de diriisem 
ilmin az1 yoktan da beter mutsuz edermiş 
Otlar gibi gams1z yaşay1m, bilge değilsem. 
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TİPLER 

Aciz ve kararsiz nice başkan tanmm, 
Lakin buna başkan diyemem arlamnm. 
Varken de bilinmez, yeri münhal gibidir, 
Münhal bile bundan daha efdal sanmm. 

Damdan gelecek, yüzsüzü evden kovuversen. 
Yağmur sanacak alnma bin kerre tükürsen. 
Fendiyle makam bulsa da yerleşse de bunlar, 
Birden değişir, ciddileşir, kibrini gör sen. 

HAYAT HAKKI 

Yok dünyada arzum, zira bir nebze rahat yok.  
Mağdurda sabir milyonerinde kanaat yok. 
Servet süfahada, cesaret de cühelada, 
Zammca bu çağ ar/1/ara, hakk-I hayat yok. 
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KAHVE 

Bir fincamn ktrk senelik hatm vardt. 
Etkar dağtttr, fal baktltr, hazme yarardt. 
Kttltkla pahalltkta uzaklaştt da bizden, 
Kahva/tt sözünde am/an bir adt ka/dt. 

SARMISAK 

Soframda şeref buldu adm medh-i ResO/'den 
Men etti fakat, rayham meclise kabulden. 
Hem medhine, hem zemmine mazhar oluverdin, 
Pis sarmtsağtm, dermamsm sen nice derdin . 

ISLI K 

Şer'an kerahettir denilen tsltğa rağmen, 
lsltkla gelişmiş sesi din, eylememiş men. 
Neyzende günah, neyde mübah bilme/i herkes, 
Memnu giriyor zurnaya, meşru çtktyor ses. 
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BO GAZ 

Gelmişse tavuk bil ki gider, karşttt kazdtr, 
TOm davalarm geçtiği yol, illa boğazdtr. 
Bir lokmayt hakketmeye binbir çaba azdtr. 
Eller yakalar, diş paralar, suçlu boğazdtr. 

GEÇ MİŞİN GENÇLERİ 

Geçmişin gençle ri ktzgm, bugünün gençliğine, 
iktiefardan duşeni. tenkidi elbet bol olur. 
Arnma gerçek görünümde eskiler haklt yin e, 
Genç k uşak , hem itikat, hem k anaat yoksunudur. 

FİKRİN suçu 

Fikrin suçu yoksa, niye şeytan-t lain, 
Tum Limmet-i mü 'minece hep recmolunur. 
Teşvikçi arar mahkeme, bazen fiilin, 
Gerçek failinden daha çok mahkum olur . 
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HOŞGÖRÜ 

Devenin ağZI dikenden ac1 duymaz ki sever. 
Onu genç, körpe haliymiş gibi iştahla yer. 
Bu asil hoşgörü insanlara ders olsa eğer, 
Sevenin, sevgisi sönmez, yaşamld1kça sürer. 

ALTIA GÜREŞ 

Ald�rma fe/ek yükleniversin, direnik dur. 
Alttan güreşip hasmm1 yar, vaktini do/dur. 
Mağdur görerek hak verecektir sana herkes, 
Yük/en o zaman l<amburunun üstüne taht kur. 

KENZ'ÜL MAARİF 

Kenz'ül maariftir tabiat, mürşid-i pirdir. 
Her hikmet-i hi/kat bize mevzu-1 şiirdir 
Bizzat tabiattan yetişen her ziraatçi, 
Fikren filozof, mutlaka hissen de şairdir . 
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TÜCCARCA KAR 

Tüccara kann med/0/ü hep gayrt zarard1r. 
Müstahsile her kar, maaş 'ül halka medard1r. 
Topraktan alir hakktnt, bin c ehd ile zürra, 
Her mesleğe elbette ki üstünlüğü vardir. 

ÖKÜZÜN BOYNUZU 

Boynuzundaydt bu dünya inanm bir öküzün, 
Ne büyük manast var bu küçük saçma sözün. 
Ziraat kudreti cidden hayatm eksenidir, 
Aynt dünya dönüyor, bil ki traktörle bu gün. 

NiCE MASRAF 

Nice masraf ve emek/e yetişen mahsulünüz, 
Olamaz kurt ve kuşun ağzma metrDk, mühmel, 
Çaltşm her muzmn mahvma varken gücünüz, 
Şeriat hükmü budur: (Kül/i muzm ytktel) 
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BEYiTLER 

Her gövde ağtr bir başt dimdik tutabilmez, 
Ancak içi boş kelle ki, kibrinden eğilmez. 

Çok şüphe/inin, kendini stk stk öğen olsa. 
Öğmezse zaten nefsine gerçek güven olsa 

Katil sayiltrsm, bunu gençken bilemezsin, 
Bilsen şu geçen günleri boş öldüremezsin. 

Gelecek ömrü satarsm bu günün bir anma, 
Nice verdin dününOn hepsini meçhul yarma. 

Bir kahve verip gönlümü aldmsa kuzum, 
Zannetme ki hissen, bu kadar ucuzum. 

Affet bizi Rabb 'imt ne sefil et, ne de azdtr, 
Manen fakiriz, maddecilik bizde marazdtr. 

Peygamberimiz müjde/emiş, genç e vli/erin, 
Elleşse gider günaht candan sevenin . 

Harniyet duygusu ottan ucuz olmuş ki düşün, 
Veriyor medhini radyo, yanm altm bağtşm. 
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