


Kitabın Adı

Yazar ve Şair

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

Mehmet H. ÖCAL

Derleme ve Tashih

İ.Rüştü ÖCAL

Yayın Koordinatörü

Necmi KARADAĞ

Baskı

1. Baskı 
Mart 2016

ISBN : 

Kapak Tasarım ve Dizgi

Mehmet Necmi KÜÇÜKOĞLU



Kitabın Adı

Yazar ve Şair

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

Mehmet H. ÖCAL

Derleme ve Tashih

İ.Rüştü ÖCAL

Yayın Koordinatörü

Necmi KARADAĞ

Baskı

1. Baskı 
Mart 2016

ISBN : 

Kapak Tasarım ve Dizgi

Mehmet Necmi KÜÇÜKOĞLU



Aşkıyla

Meşkiyle

Urfa



Aşkıyla

Meşkiyle

Urfa



Aşkıyla Meşkiyle Şiirler

Unutma

Ağlama Kudüs

Sıra Geceleri’nde

Tektek Dağları

Tatlıses Okulu

Kınama Gazeli

Söğütte Dörtyüz Çadır

Çekirdek

Sorumlu Olunca Beşer

İbrahim

Olmasın

Nerde O Urfalılar

Urfa’nın Arap Atları

En Büyük Zenginlik

Karakoyun Herçleri

Kurban

Ekmeğini Arayan Adam

Değişmem

Maymuncular

Harran’ın Fıratla İzdivacı

Karaali’den Selam

Hizmetler Unutulmaz

Ulu Camii

Bahçe-Şehir Malatya

Müraî

Kararsızlık

Sonuç Aynı

Hayret

Şanlıurfa Lisesi

Ağıt

Çiğköfte

Dünyanın Hali

Dökülen Dünya

Ezan Sesi

Bırak Şu Sigarayı

Birlik Çağrısıdır Türküm

9

10

12

17

21

23

25

26

35

37

40

42

44

73

77

78

81

83

85

87

89

92

94

97

104

109

111

112

116

118

120

122

125

127

129

133

137



Aşkıyla Meşkiyle Şiirler

Unutma

Ağlama Kudüs

Sıra Geceleri’nde

Tektek Dağları

Tatlıses Okulu

Kınama Gazeli

Söğütte Dörtyüz Çadır

Çekirdek

Sorumlu Olunca Beşer

İbrahim

Olmasın

Nerde O Urfalılar

Urfa’nın Arap Atları

En Büyük Zenginlik

Karakoyun Herçleri

Kurban

Ekmeğini Arayan Adam

Değişmem

Maymuncular

Harran’ın Fıratla İzdivacı

Karaali’den Selam

Hizmetler Unutulmaz

Ulu Camii

Bahçe-Şehir Malatya

Müraî

Kararsızlık

Sonuç Aynı

Hayret

Şanlıurfa Lisesi

Ağıt

Çiğköfte

Dünyanın Hali

Dökülen Dünya

Ezan Sesi

Bırak Şu Sigarayı

Birlik Çağrısıdır Türküm

9

10

12

17

21

23

25

26

35

37

40

42

44

73

77

78

81

83

85

87

89

92

94

97

104

109

111

112

116

118

120

122

125

127

129

133

137



Aşkıyla Meşkiyle Dörtlükler

Portrem

İstersen

Melal

Mutlaka

Yeşil

Türkçe’m

Yazık

Taş

Acz

Kitabe-i Seng-i Vatan

Mukayese

Regaip

Mi’rac

Kafatası

Kadirdir

Münevver

Ah

Dün-Bugün-Yarın

Mesai

Soğudum

Tatarcık

Kitabe

Kurtuluşlar

Atabaraj

Mezopotamya

Aşkıyla Meşkiyle Maniler

143

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

171



Aşkıyla Meşkiyle Dörtlükler

Portrem

İstersen

Melal

Mutlaka

Yeşil

Türkçe’m

Yazık

Taş

Acz

Kitabe-i Seng-i Vatan

Mukayese

Regaip

Mi’rac

Kafatası

Kadirdir

Münevver

Ah

Dün-Bugün-Yarın

Mesai

Soğudum

Tatarcık

Kitabe

Kurtuluşlar

Atabaraj

Mezopotamya

Aşkıyla Meşkiyle Maniler

143

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

171



 Mehmet Hulus� Öcal, Urfa'nın son ell� yıllık kültür hayatında kalıcı 
�zler� bırakmış b�r “Urfa Şa�r�” b�r “Urfa Beyefend�s�”d�r. O aynı zamanda yazar, 
gazetec�, sanat, fik�r ve eylem adamı… B�r aşk ve gönül adamı…

 Urfa'nın son ell� yıllık kültür hayatında kalıcı �zler� bırakmıştır. 
Özell�kle şehr�n son ell� yılının sosyal hayatını anlamak �steyenler, onun gazete 
ve derg�lerdek� yazılarına bakmalıdırlar…

 Ş��r� seven, ş��re yön veren, ş��rle yönlenen kelamın kad�m şehr� 
Urfa'nın taşına toprağına, ağacına kuşuna kel�me kel�me aşkı �şlem�şt�r.

 “Ş��r �nsana b�r duygu, b�r zevk ver�rken boşa söylenmemel�d�r. Akan 
su nasıl g���ğ� yere hayat götürüyorsa kel�meler�n su g�b� akışı; ulaştığı 
z�h�nlerde faydalı kıpırdanmalar meydana get�reb�lmel�, yavaş yavaş düşünce 
ve davranışları olgunlaştırab�lmel�, emares� şahsın üzer�nde görülmel�d�r. Bu 
tarzda etk�nl�ğ� olan ş��rlere �nsanlık muhtaçtır” sözler�yle ş��re olan bakışını 
kr�stal�ze eden ed�p k�ş�l�ğ�yle Urfa'mızın münevver şahs�yetler�nden Mehmet 
Hulus� Öcal ağabey�m�z�n gönül pınarından dökülen “Aşkıyla Meşk�yle 
Urfa”yı anla�ığı bu kıymetl� eser�n�n s�z kıymetl� hemşehr�ler�m�ze 
ulaştırmanın kıvancını yaşıyoruz. 

 İst�yoruz k� genç kuşaklar O'nu daha yakından tanısın, 
düşünceler�nden feyz alsın, ş��rler�yle estet�k zevk�n� gel�şt�rs�n.

 Kad�m şeh�r Urfa'da kültür ve sanat alanındak� çalışmalara son 
derece önem ver�yoruz.

 B�rçok meden�yete ev sah�pl�ğ� yapan ş��r, sanat ve kültür şehr� 
Urfa'da Şehrem�n olarak s�zlere h�zmet vermek b�z�m �ç�n büyük b�r şere��r.

 Hep�n�ze saygı ve sevg�ler�m� sunuyorum.   

N�hat ÇİFTÇİ
     Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı





 B�r ş��r k�tabına önsöz yazmak, ş��r� anlamayı, ş��r� sevmey�, ş��re 
dokunmayı gerekt�r�yor. Böyle b�r görev� layıkıyla yer�ne get�rmen�n onurunu 
olduğu kadar sorumluluğunu da �drak etmey� şart kılıyor.

 B�r ş��r sever gözüyle bakmaya çalışacak, Hulus� Ağabey’�n �steğ�yle 
bu d�zeler�n arasında arama, kend�s�yle oralarda buluşma gayret�nde olacağım.

“İnsan yaşadığı yere benzer
O yer�n suyuna, o yer�n toprağına benzer” der şa�r (*)

 Urfa’ya en çok benzeyen adam b�r� de Hulus� Öcal’dır.

 Çünkü Hulus� Öcal Ağabey’�n ş��rler�n� anlamak Urfa’yı anlamaktır. 
Sade ve yalın b�r d�lle söylenen b�r n�nn� g�b�; akıllara nakşolunan küçük fakat 
sev�ml� melod�ler g�b�d�r çünkü onlar…

 Ve haykırışlar, masalımsı şehr�n kanyon sokaklarında yankılanır; 
Urfa’ya özlemle doludurlar.

 “Nerde o Urfalılar ?” başlıklı dörtlüklerde feryadı figan eden usta, 
duygularını güçlü hece ölçüler�yle d�le get�rm�şt�r.

Feryadım sustu kardaş,
Kend�n� astı kardaş,
Kara gün dostu kardaş ;
Nerde o Urfalılar?

 Aynı zamanda tasavvufi ş��rde de üstad olan Öcal, günümüzde 
yozlaşmış tasavvuf anlayışına adeta ders ver�rces�ne meth�ye-nas�hat 
dörtlükler� yazmıştır.

1
H�lel� �şler görme,
Yüzünü yere sürme,
İnsanlık ayrı şeyd�r;
O’nu ölsen de verme…

ÖNSÖZ
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Aşkıyla
Meşkiyle
Şiirler

 Asıl mesleğ� veter�ner hek�ml�k olan Hulus� Öcal’ın Urfa’nın 
�nsanından, tar�h� yapılarına, faunasından �orasına kadar, tu�uğu uzunca 
günlük ve notları ş��rler�n�n en öneml� �lham kaynağıdır.

Ş��r yazmanın yanı sıra uzun yıllar yerel H�zmet gazetes�nde yazdığı, gündeme 
�l�şk�n yazılarıyla da Urfa’nın b�r dönem�ne ışık tutmuştur. Bu tar�h� değerdek� 
kaynakların b�r k�tapta toplanması mümkün olab�l�rse gelecek nesle 
aktarılacak öneml� b�r kaynak eser olacağı muhakkaktır.

Örneğ�n, Urfa’da bugün nesl� tükenmekte olan üzüm c�nsler�ne ancak onun 
makaleler�nde, ş��rler�nde rastlayab�l�rs�n�z…

Bu k�tapta bu tür örneklere de rastlayacaksınız; “Sıra Geceler�”nden, “Tektek 
Dağları”na, “Urfa’nın Arap Atları”na kadar.

Ayrıca Kudüs’e başlıklı ş��r�ne b�r de s�tem dolu gazel eklem�ş…

Hulus� Öcal’ın, ş��rler�n� b�r araya get�rd�ğ� bu k�tabın yayınlanmasında 
kad�rş�naslık gösteren Büyükşeh�r Beled�ye Başkanımız Sayın N�hat Ç��ç� 
Beyefend�’ye ve emeğ� geçen d�ğer bütün gönüldaşlara, ş��r adına, şa�r adına 
müteşekk�r�z.

(*) Ed�p Cansever-Mend�l�mde kan sesler� ş��r�

Yusuf Sabr� D�şl�
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11

Ser vermeği bilenden
Saklanacak sır olmaz..

Çalınıp söylense de,
Ruhsuz kelam yır olmaz..

Hain, hased se kişi,
Yaşasa da var olmaz..

Sap-saman alevinden 
Isınacak kor olmaz..

Unutma dost, unutma;
“Ana gibi yar olmaz”

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

UNUTMA

Yavru dağda kar olmaz,
Volkan olmaz, nar olmaz..

Gönlü geniş olanın 
Evi-barkı dar olmaz..

Vakt'i nakit bilene
Hayat asla zor olmaz..

Rızk peşinde koşarken,
Durak olmaz, dur olmaz..

Şartlar yorup üzse de 
Ömür “Ah u zar” olmaz..

Yiğit”Aman” dilerse
Kılıç düşer vur olmaz.. 

10

Mehmet H. Öcal
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13

Hazreti İbrahim Urfa'dan göçtü,
Nice iklimlerden, çöllerden geçti
Vahdet illerine eş seni seçti;
Toğrağın mukaddes, caziben nefis.

Ağlama Kudüs,
Ağlama Kudüs..

Hazreti Ömer'e sırrını açtın,
Yavuz'u görende sevinçten uçtun,
Asırlar boyunca başlarda taç'tın;
Bugünkü kaderin ağyara mahsus..

Ağlama Kudüs,
Ağlama Kudüs..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

12

AĞLAMA KUDÜS

Yakar yüreğimi bir derin sızı,
Hafızam yıllanmış kederlere üs..
Bedenim bin kere ölmeğe razı;
Taşımıyor inan başka türlü his..

 Ağlama Kudüs,
Ağlama Kudüs..

Mirac'ın kapısı, ilk nuru sensin,
Semavi dinlerin süruru sensin,
İnanc'ın çırpınan gururu sensin;
“Kadem-i Peygamber” göğsündeki süs..

Ağlama Kudüs,
Ağlama Kudüs..

Mehmet H. Öcal
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15

Seni tuzaklarda yorgun görünce,
Utanır yanarım kendi cürmümce…
Silkinip gafletten fecr'e erince;
Ufkumda belirir bin ayet-hadis..

Ağlama Kudüs.. 
Ağlama Kudüs..

Feth'ine “Dergah” dan fetva çıkarsam,
Birkaç müstevliyi gürz'ümle sarssam,
Eğriyi doğrultsam, onmaz'ı kırsam,
Toplarız binlerce mücahit, milis..

Ağlama Kudüs,
Ağlama Kudüs..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

14

Mescid-i Aksa'da ezan okunur,
“Rızvaniye”lerde cana dokunur…
Nasipsiz tepeler bundan yakınır;
Rahmet bulutları”Siyon”lara sis..

Ağlama Kudüs,
Ağlama Kudüs..

Filistinlim söyle; Başkent'in nerede?
Bayrağın, Mescid'in niçin kederde?
Mazlum kanlarının aktığı yerde;
Bahtımız olmasın ömür boyu küs..

Ağlama Kudüs,
Ağlama Kudüs..

Mehmet H. Öcal
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SIRA GECELERİ'NDE

Urfa eğlenir, çoşar sıra gecelerinde,
Gerçek hayatı yaşar Sıra Gecelerinde..

Dağarcıklar elenir, ömürler tazelenir,
Irmaklar göze'lenir sıra gecelerinde..

Urfalı halden anlar, donanır eski hanlar,
Ağalar, garibanlar sıra gecelerinde..

Sohbet özlü, tatlıdır;muhabbet kanatlıdır,
Herkes daha mutludur Sıra gecelerinde..

Olgunlaşmaktayken ham, durulur sevinçle gam,
Tefekkür eder adam Sıra Gecelerinde..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

16

Sen Rabbimden bize bir yadigarsın,
İlk Kıble'm, son gayem…sevilen yar'sın,
Yazık ki, dünya'da garip, naçarsın;
Ağlama, içimde yaran var Kudüs.. 

Ağlama Kudüs;
Ağlama kusüs..

Mehmet H. Öcal
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Sen Rabbimden bize bir yadigarsın,
İlk Kıble'm, son gayem…sevilen yar'sın,
Yazık ki, dünya'da garip, naçarsın;
Ağlama, içimde yaran var Kudüs.. 

Ağlama Kudüs;
Ağlama kusüs..
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Bir duygu bin birlenir, yorgun kalpler dinlenir,
Evlerimiz şenlenir sıra gecelerinde..

Dağlara da gidilir, bağda alem edilir,
Gökte yıldız güdülür sıra gecelerinde..

Bülbüller dala konar, aşık'ın bağrı yanar,
Eyyup sabrını sunar sıra gecelerinde..

İbrahim'in sofrası, çiğköftelerin hası,
Nabi'lerin ustası sıra gecelerinde..

Çıkagelir “tolaka” eğitilir falaka,
Hayra rağbet alaka sıra gecelerinde..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Sevgi, tevazu, vakar…Dostluk; gül,reyhan kokar,
Gözler gönüle bakar sıra gecelerinde..

Söz Kur'andan açılır, inci-mercan saçılır,
“Lebbeyk!..” ile uçulur sıra gecelerinde..

Fırat için ağlanır, Harran suya bağlanır,
Kurtuluşlar sağlanır Sıra gecelerinde..

Yarışı kazanan at, yazılan en güzel hat,
Musa Şuayb'a damat sıra gecelerinde..

Şarkı “hoyrat” ve gazel okunur güzel güzel,
Türkü; ebed ve ezel sıra gecelerinde..

Mehmet H. Öcal
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TEKTEK DAĞLARI

Sn: Dr. İbrahim DAĞDEVİREN'e

Yaşanmış doyumsuz hazzın,özüdür Tektek Dağları
Nice kış, ilkbahar,yaz'ın güz'üdür Tektek dağları…

Bulunamaz, yoktur eşi, suyu, havası,güneşi…
Hayatın canlı ateşi; köz'üdür Tektek Dağları…

Bülbül sesi bağlar bizi, keklik verir keyfimizi,
Ceylan, tavşan dizidizi; dizidir tektek dağları…

İçinde kerametler var, menengiçler fıstığa kar…
Badem,erik,nar, zeytin yar gözüdür Tektek dağları…

Kokusu gül, reyhan, nane, her ot şifalı, şahane,
Dört iklimden bu Cihane gezi'dir Tektek dağları..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Fikrin şimşeği çakar, zaman su gibi akar,
Gece, gündüze sarkar sıra gecelerinde..

Başarıyı, özrü-hoşgörüyü, huzuru,
Gezip bulduk Hızır'ı sıra gecelerinde..

Gören duyan mest olur,”sıra”lanır dost olur,
Ömrümce kalsam n'olur?.. Sıra Gecelerinde..

Mehmet H. Öcal
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TATLISES OKULU

İbrahim Tatlıses İlk Öğretim Okulu'nun 
açılışı münasebetiyle

İşte erdi İbrahim
Tatlıses Okuluna..
Soluk verdi İbrahim
Tatlıses Okuluna..

Hizmet aşkı:baş oldu,
Hasret:Gözde yaş oldu,
Emek:Tuğla-taş oldu;
Tatlıses Okuluna..

Devlet-Millet elele
Verdikçe biter çile..
Hayran, Türküler bile;
Tatlıses Okulunda..
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Yarık kayalardan sel sel ağaçları antik, özel,
Yaradılmışın en güzel yüzüdür Tektek Dağları…

Hakkını düşün kıyam et; o'ndadır huzur, bereket…
Harran'da bir derin hikmet sözüdür Tektek Dağları…

Soğmatar, Bazda'ya inin, Sırrı var Şuayp Şehri'nin,
Uygarlık tarihinin izidir Tektek dağları…

O en büyük, O tek bir'in; rengarenk kelebeklerin,
Münacatta şirin giz'idir Tektek Dağları…

Mehmet H. Öcal
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KINAMA GAZELİ

Bulanık sulara denk vasat gördük,
Siyaset içinde siyaset gördük…

Takdirle bakarken ince sanata,
Çevrilen gözleri hep haset gördük…

Asil, zengin, güzel dindar içinde,
Çok sayıda çirkin ve fesat gördük…

Bazı mahfillerde “Adam” ararken,
Kibirden kabarmış necaset  gördük…

Dahi yücelikte yüzlere er'i
Hayattan soğumuş bir ceset, gördük…

Üstad, alim,fazıl ger,de kaldı,
Cühelada rütbe, riyaset gördük…

Hulusi, önünde cevher arama,
Sende kar getirmez feraset gördük…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

24

Siz de bir ışık yakın,
Nurdansın uzak-yakın,
Gönül gözüyle bakın;
Tatlıses Okuluna..

Oksford'a  selam olsun,
Harran Şan'ıyla kalsın,
Zeki çocuklar dolsun;
Tatlıses Okuluna..

Öğretmenim, öz senden,
Mana dolu söz senden,
Bahar senden, güz senden;
Tatlıses Okuluna..

Mehmet H. Öcal
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Kayı boyu ulaştı Doğu Anadoluya, 
Anadolu anayol, geçit vermiş kaç soya
Üç kıtanın başında uygarlıklara köprü;
Yaşamak burada olsun, insanın burada kabri..
Tartışılan fikirler konulmuştu sıraya,
Dediler:”huzur içre yerleşelim buraya”
Ezeli idrak ile programlandı sene,
Geldiler Erzincan'a yakın Yassıçemen'e..

Bir savaş vardı o gün dağların verasında,
Türk'lerden;Harzemşah'la-Keykubat arasında..
Haklıyı ayırt edip safında yer aldılar,
Onların vasfıydı bu, bundan necat buldular..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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SÖĞÜTTE DÖRTYÜZ ÇADIR

Karakeçili Reis, Oymağ'a emir verdi,
Çadırlar birer birer söküldü yerlerinde..
Edinilmek istenen magrip'lerde bir yerdi;
Göç'e onaylar çıktı ”Horasan Erleri”nde
Zira şartlar değişmiş, göç mukadder olmuştu,
Bir vakitsiz ayrılık Türk'e kader olmuştu..
Yirmidört Oğuz Boy'u tek tek yollara düştü,

Atayurt Ortaasya, anayurt arıyordu,
Dünya coğrafyasını inceden tarıyordu..
Gittiler ova bayır..Gittiler yayla çayır,
İnanılan bir dağın arkasındaydı hayır…
Rüzgarlar okşadıkça atların yelesini,
Bayraklar kutluyordu hicretin böylesini..

Mehmet H. Öcal
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Altay'dan çekilen Yurt bu Ova'ya kuruldu,
Öyle bir kurtuluş ki; herc'ü merc'ler duruldu..
Tarih bu “Kurtuluş”tan yüce yi bulamadı,
Ondan aldığı feyzi gayriden alamadı…
Efsaneler, destanlar hali tariften aciz
Bu yüzden ağyar daim “Hasud” ve mütecaviz.

Altı asır dünya'ya şerefle şan saldılar,
Nesiller uygarlığı, adl'i O'nda buldular…
Osmanlı yüzyıllarca kendi'yle kıyaslandı,
Nice mazlum Milletler o gönüle yaslandı..
Dünya o'nu yeniden tanıyorken minnettar,
Bu kadar üstünlüğün elbet hikmetleri var,

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

28

Selçuklular onları sevdi, bağrına bastı,
Oldular bu milletin sarsılmaz, kavi dostu..
Payitaht yakınında soyca ağırladılar,
Ülkenin her yanında imkânlar sağladılar..
Bizans sınırlarında “Uc Beyliği” verdiler,
Sakarya boylarını önlerine serdiler…

Layıktı her nimete elbet Karakeçili,
Türk tarihinde belli “boy” lar içre seçili..
Kökü Ergenekon'dan; Hindukuş, Altay dağlı,
”Şehit Süleyman Şah'ın” “Ertuğrul Gazi” oğlu
Aşireti Söğüt'e yerleşti dörtyüz çadır,
Her çadır yürek olmuş, şükran Allah'adır..

Mehmet H. Öcal
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Hayme  Ana elinden bırakmaz Kur'anını,
Arslan Baba göstermez hasret dolan yanını…
Nevruz'da dağı aşar yüreğindeki ateş,
Yeni bir hayat verir o'na doğarken güneş..
Tuz –ekmek vefa kokar, kilim'de aşık desen,
Düş yollara, illere bir incele istersen…

Geniş bir Coğrafyada tek “Ayrık tozu” lisan,
Oysa; at'a binişte, ciritte aynı insan..
Fizikte, giyinişte, huy da müthiş benzerlik,
Dostlukta, davranışta ezeli haslet erlik…
Yas'ta, düğün-dernekte birdir Karakeçili,
Gökkube'nin altında hürdür Karakeçili..
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Cihad'a çağırılınca hazırdı Bahadır'lar;
Adeta, ağır top'tan bir gülle gibi fırlar
Düşmanı doğduğuna bin pişman ederlerdi;
Gösterilen hedefe yiğitçe giderlerdi…

Edebali'ler Haktan Türk'e hoca, ustay'dı,
Alp –Eren'lerin tavrı; edep,usül, besteydi..
Seferi zafer eden ahenk bu soydan çıktı…
Rabbin yed'i-kudreti önümüzde ışıktı…

Karakeçililerden izler ver üç kıta'da,
Ulu Devlet, söylenir hala Doğu-Batı'da..
Hatıralar taptaze,ülküsü kadar azim,
Gören, duyan saygıyla durup eyliyor ta'zim..

Mehmet H. Öcal
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“Dörtyüz çadırdan doğan Devlet” remzi'dir diye,
Yediyüz yıllık “çınar” ırkımıza hediye…
Gür yeşili bir ömür, saçılmış göze bağra 
Üstte “Ay-Yıldız” ların kucağında son Tuğra;
Anlı-Şanlı misyonla Cumhuriyet kurulmuş,
Bir Ekim sabahında hep selama durulmuş..

Türk evladı maziyi çok iyi bilmelidir,
Bugünle sentezleyip yarına gelmelidir..
Uygarlık yarışını çalışan kazanıyor,
“Kızılelma” yı gören durmuyor, hızlanıyor..
Gençliğimiz içmeli, tekrar “Milli iksir” den,
Kalmamalı içinde bir iz Hakka kusurdan…
Albayrağı, Vatanı korumak görevimiz,
Bunlar bizim aşkımız, namusumuz, evimiz..
İnsan bu değerlere hain gözle bakar mı?
Ne yapsalar köyünü, ormanını yakar mı?..
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Söğütte dörtyüz çadır: Burada Şanlıurfa'da,
Kırıkkale,Siverek,Eskişehir, Bursa da..
Mizar;Kazanda Pilav, Silifke, Tasta Ayran,
Elbette iflah olmaz bizi bizden ayıran..

Yörük boy'u Türkmenler; harsları, örsleri bir,
Vatan için düşmana kinleri, hırsları bir..
Domaniç'te yaylada, Ağrı'da dağda onlar,
Gönüllere kurulmuş”Nazlı otağ” da onlar..

Asil, misafirperver, hoşgörülü, sabırlı
“Süleyman Şah” gönlünce “Süleyman” dan haberli…
İnsanlık sevgisini başa koymuşlar,
Bu sevgiyle doymuşlar ve doyurmuşlar onlar…

Mehmet H. Öcal
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“Süleyman Şah” gönlünce “Süleyman” dan haberli…
İnsanlık sevgisini başa koymuşlar,
Bu sevgiyle doymuşlar ve doyurmuşlar onlar…

Mehmet H. Öcal
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ÇEKİRDEK

Elde avuçta kaldı,
Yalnızlıktan bunaldı..
Destur alıp toprağa;
İniş yaptı Çekirdek..

Çiceğin goncasında,
Bir doğum sancısında;
Bazen ışıdı, bazen
Sönüş yaptı Çekirdek…

Sorup efendisine,
Baktılar kendisine..
Bel gördü, çapa gördü;
Siniş yaptı Çekirdek…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

34
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Bölünmüşlük zilleti-örnekler var-çok hazin,
Diyorlar; “nifak sokun, yakın, öldürün, ezin”
Rabbim Türk Ulusu'na böyle zeval vermesin,
Soyumuz ebediyen bir tefrika görmesin…
Tarihten ibret alıp hatadan arınalım,
Yanlışlıkları görüp birliğe sarılalım..
Derdimiz, noksanımız varsa da değil kader,
Yenip, ilerleyim en ön saflara kadar…

Bu millet çağlar boyu ne çekti, neler gördü,
En zorlu zamanları selametle geçirdi..
İşte tarih, işte gün, işte Karakeçili;
Örnek oldu dünyaya asil, mağrur, ölçülü…

Gönlümde oba, otağ; söğütte dörtyüz çadır, 
Ufkumda yepyeni bir Türkiye doğmalıdır.
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Ufkumda yepyeni bir Türkiye doğmalıdır.



37

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

SORUMLU OLUNÇA BEŞER

Harun Reşid ile Behlül
Konuşup tartışırlardı…
Ekseriya ayrı fikir,
Ayrı görüş taşırlardı…

Birgün bir laf arasında,
Güncel sohbet sorasında,
Halife Harun, Behlül'e
Der ki;”-Kişi şunu bile;
Bir örnek olacağından,
Koyunlar hep bacağından
Asılır asılı kalır;
İnsan bundan ibret alır,
Başka işlere karışmaz,
Sonunda haddini aşmaz…

36

Mehmet H. Öcal

Ortamını bulsa da,
Yabancıydı n'olsa da…
Su'ya-Güneş'e doğru;
Biniş yaptı Çekirdek…

Ay'lar, seneler geçti,
Topraktan yedi-içti..
Şükür ile Rabbine;
Dönüş yaptı Çekirdek…

Oldu verimli Ağaç,
Bırakmadı çıplak-aç..
Tadiyle sofraları;
Geniş yaptı Çekirdek…
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

Behlül dedi:”-Hükümdarım;
Hem üzgün, hem sitemkarım..
Koyun kendi bacağından
Asıldıysa da sağından
Solundan pis koku saçar;
Hisseden uzağa kaçar.

Zararı kalmaz hudutlu,
Kimseyi bırakmaz mutlu..
Bu zarar başta sizedir,
Sonrada hepimizedir..
Soracak olursan niçin?
Hükümdar olduğun için;
Mesuldür mevkide beşer
Tedbiri de size düşer..

38

Mehmet H. Öcal

Yine tutmuş inadı,
Behlül ayrı kanıdaydı..
Lafı çürütmek istedi,
Fikri yürütmek istedi..
Sarayın en üst katında,
Bir odanın boş hattında,
Bir koyunu kesip astı..

Üç gün sonra koku bastı,
Yaz mevsiminde yayıldı,
Koku kerihçe duyuldu..
Bacağından asık koyun
Olmuştu ibretlik oyun..
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

Genç yaşta zamansız toprağa düştün,
Nice yaraları yeniden deştin,
Sanki Kabristanı bizlere eştin;
Bizleri yerine gömdün İbrahim…

Hayat kaynağıydın. Vermezdin tasa,
Memleketi boğdun bir acı yasa,
Ah…şu (ölüm) denen zulüm olmasa;
Kimbilir  ne kadar şendin İbrahim…

Kederli günlerde seni arardık,
Edenecilerden seni sorardık,
Gözyaşlarımızı gel dindir artık;
Derdimize deva Sendin İbrahim…

Zavallı Urfa'mın bahtsız evladı,
Elem Başkentinin tahtsız evladı,
-Eğer Mevlamızın varsa muradı-
Kara bahtımızı yendin İbrahim…

40

Mehmet H. Öcal

İBRAHİM
                                                                           
Merhum İbrahim Bağış'a

Ömrünün baharı bir hazan oldu,
Eriyen bir mum gibi söndün İbrahim…
Namert köprüsünden geçmek isterken;
Bir tanınmaz hale döndün İbrahim…

Susuz ovaların yağmuruydun sen,
Berrak pınarların göz nuruydun sen,
Yüce tepelerin süruruydun Sen,
Bu girdaba nasıl indin İbrahim…

Anan, Baban,Eşin seni beklerken,
Yavruların derde kahır eklerken,
(Babamız gelecek,gelecek…) derken;
Sen ecel atına bindin İbrahim…
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

Hayatına lezzet ver,
Zehirle iç olmasın..

Kararında ye, harca;
İsrafla saç olmasın..

Vaktini iyi kullan,
Saatler kaç olmasın..

Azimle hedefe var;
Geç olsun, güç olmasın..

Helal'dan zenginlik hoş,
Haram'la hiç olmasın..

Hazırlıksız, azıksız,
Dünya'dan göç olmasın..

42

Mehmet H. Öcal

OLMASIN

Kaymasın, uç olmasın,
Fikirler suç olmasın..

Ağzında söz durmaz'a
Sırrını aç olmasın..

Toplumu aldatanlar,
Başlara taç olmasın..

Güvenilen hacı'nın
Koynunda haç olmasın..

Sitem kırgınlık geçer,
Kalıcı öç olmasın..

Ömür zaten çileli,
Bir elem üç olmasın..
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

Cömert,misafirperver,
Fedakârlıkta server,
Halim,selim,münevver;
Nerde o Urfalılar ?..

Sözleri “Söz mü söz”dü,
Namusa denk ve özdü,
Dolambaçsızdı,düzdü;
Nerde o Urfalılar ?..

Kul'a kul olmazlardı,
Riya'yı bilmezlerdi,
Kat kat eğilmezlerdi;
Nerde o Urfalılar ?..

44

Mehmet H. Öcal

NERDE O URFALILAR

İ.Rüştü ÖCAL’a

Yıllardır arıyorum,
Nerde o Urfalılar ?..
Hasretle soruyorum;
Nerde o Urfalılar ?..

Garibe dost,eşe dost,
Ay-Yıldız,Güneş'e dost,
Razı olmaz düşe dost;
Nerde o Urfalılar ?..

Sözü sohbeti güzel,
Anlayış tarzı özel,
Fazilette lemyezel;
Nerde o Urfalılar ?..
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

Komşu Hatırı vardı,
İnsanlık tam ayardı,
Kim bizleri ayardı ?
Nerde o Urfalılar ?..

Defterleri tarayan,
Eski dostu arayan,
“Yeddi yad” ı koruyan ;
Nerde o Urfalılar ?..

İnsan insana muhtaç,
Düşünülürdü “Kim aç ?..”
Kanaatti yeğ kazanç ;
Nerde o Urfalılar ?..

46

Mehmet H. Öcal

Evleri “Hayat”lıydı,
Hadis'li,âyet'liydi,
Hep iyi niyetliydi;
Nerde o Urfalılar ?..

Neler neler gördüler,
Olduğunca hür'düler,
İçi- dışı bir'diler;
Nerde o Urfalılar ?..

Zaman onları n'etti ?
Nesilleri mi bitti ?
Hangi elem öğüttü ?
Nerde o Urfalılar ?..
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İnsanımız emelsiz,
Ahkâm keser amelsiz,
Bina durmaz temelsiz ;
Nerde o Urfalılar ?..

Şanlıurfa şanlı mı ?
Millet atik,canlı mı ?
Aşklı,heyecanlı mı ?
Nerde o Urfalılar ?..

Hayatı mihnet bilen,
Zorluğu yenebilen,
Hak için ölebilen ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

48

Mehmet H. Öcal

Hırstan,tamahtan uzak,
Alnı açık,yüzü ak,
Pınarlar kadar berrak ;
Nerde o Urfalılar ?..

Hoşgörü dert olmazdı,
Seven hata bulmazdı,
Ahbaplıklar ölmezdi ;
Nerde o Urfalılar ?..

Mücevher kadar temiz,
Var olmaktı ilkemiz..
Ah,böyle değildik biz;
Nerde o Urfalılar ?..
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

Unutulur mu Nâbi ?
Ehl-i dil O'na tabi..
Fürûgi,Şevket,Abdi ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Dede Osman” bir öncü,
Mânâda sedef inci,
Boş kalmazdı serinc'i ;
Nerde O Urfalılar ?..

“Buluntu Hoca” gelse,
Yine derse eğilse,
Kalplerden pası silse;
Nerde o Urfalılar ?..

50

Mehmet H. Öcal

Şehitler,kahramanlar,
Ruh'uyla beni anlar,
Canımdan aziz canlar ;
Nerde o Urfalılar ?..

Ustamın sabrı nerde ?
Emeğin kadri nerde ?
Öldüyse kabri nerde ?
Nerde o Urfalılar ?..

İşe mütih “şegirtler”
Sabirin “kerbigitler”
“Nezif” kimin igitler;
Nerde o Urfalılar ?..
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Yanık “Hoyrat”la yandım,
“Haho” feryatla yandım,
Geçmişi yad'la yandım,
Nerde o Urfalılar ?..

Nenem “Heket” sölerdi,
Çok dersler ögütlerdi,
Hep iyilik dilerdi ;
Nerde o Urfalılar ?..

“İlinçah” sallanırdı,
Sohbetler ballanırdı,
Ocah alavlanırdı ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

52

Mehmet H. Öcal

Bakmayın öyle üzgün,
Umutsuz na'çar, süzgün,
Söyleyin doğru düzgün ;
Nerde o Urfalılar ?..

Saz meclisi kurulur,
Yanar,içim kavrulur..
“Mukim Tahir” sorulur ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Tenekeci Mahmud” a,
Doysam,dolmadan vade..
Hak hepsine rahm'ede ;
Nerde o Urfalılar ?..
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“Şeere” kesen bibim,
“Un'nıh” götüren abem,
Namları “Nûh”la kadim ;
Nerde o Urfalılar ?..

Ne güzeldi çağları,
Bülbüllüydü bağları,
“Yatılı”ydı dağları ;
Nerde o Urfalılar ?..

Kuşlar,kuş “matar”ları,
“Em-dermen” atarları,
Yağ ü bal satarları ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Dedeler ki , er'lerdi,
“Fıstık içi” derlerdi,
Torunları yerlerdi (!)
Nerde o Urfalılar ?..

Sevgi akar, coşardı,
Evden eve taşardı,
“Diş hedigi” pişerdi ;
Nerde o Urfalılar ?..

Yolları gözlüyorum,
İz bulsam izliyorum,
İnan çok özlüyorum ;
Nerde o Urfalılar ?..
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Sazlar ele alınsın,
Türkü türkü dolansın,
“Zılgıt-Nârâ” çalınsın ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Asbap” götürsün gençler,
Gelin getirsin dinçler,
Hiç bitmesin sevinçler ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Mırra”nın hatırına,
İş kalmasın yarına,
Can veririm uğruna ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

56

Mehmet H. Öcal

“Boş Gece”m kalsın dolu,
Olsun mutluluk yolu,
Rabbin aranan kulu ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Düğün evi” kurulsun,
“Nağara”lar vurulsun,
Herkes coşsun,durulsun ;
Nerde o Urfalılar ?..

Okunsun şarkı,gazel,
“Lorke” oynasın güzel,
Görünce kıskansın el ;
Nerde o Urfalılar ?..



57

Sazlar ele alınsın,
Türkü türkü dolansın,
“Zılgıt-Nârâ” çalınsın ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Asbap” götürsün gençler,
Gelin getirsin dinçler,
Hiç bitmesin sevinçler ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Mırra”nın hatırına,
İş kalmasın yarına,
Can veririm uğruna ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

56

Mehmet H. Öcal

“Boş Gece”m kalsın dolu,
Olsun mutluluk yolu,
Rabbin aranan kulu ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Düğün evi” kurulsun,
“Nağara”lar vurulsun,
Herkes coşsun,durulsun ;
Nerde o Urfalılar ?..

Okunsun şarkı,gazel,
“Lorke” oynasın güzel,
Görünce kıskansın el ;
Nerde o Urfalılar ?..



59

“Elboş”luğa doyan yok,
“Kırret”liğe kayan yok,
“Gülle-Peste” sayan yok ;
Nerde o Urfalılar ?..

“ Çatı-patı-kırkaltı”
“Çember” sürüldü,kaldı,
“Tırtır deleme “ çaldı ;
Nerde o Urfalılar  ?..

“Peçiç”le boncuk attık,
Beş utuzup üç “uttuk”
“Kavurga” “Patpat” yaptık ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

58

Mehmet H. Öcal

Oğlan suskun,kız “lâlik”
Fikirler bölük bölük,
Kayb'olmamalı kimlik ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Tolaka”yı “pehkem” vur,
“Fincan Oyunu”nda dur,
Geçenleri ara-sor ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Sapan Harbi” yapanlar,
“Çındır pır”la sapanlar,
“Körebe”den kopanlar ;
Nerde o Urfalılar ?..



59

“Elboş”luğa doyan yok,
“Kırret”liğe kayan yok,
“Gülle-Peste” sayan yok ;
Nerde o Urfalılar ?..

“ Çatı-patı-kırkaltı”
“Çember” sürüldü,kaldı,
“Tırtır deleme “ çaldı ;
Nerde o Urfalılar  ?..

“Peçiç”le boncuk attık,
Beş utuzup üç “uttuk”
“Kavurga” “Patpat” yaptık ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

58

Mehmet H. Öcal

Oğlan suskun,kız “lâlik”
Fikirler bölük bölük,
Kayb'olmamalı kimlik ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Tolaka”yı “pehkem” vur,
“Fincan Oyunu”nda dur,
Geçenleri ara-sor ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Sapan Harbi” yapanlar,
“Çındır pır”la sapanlar,
“Körebe”den kopanlar ;
Nerde o Urfalılar ?..



61

“Katmer” “Şıllık” “Bazlamaç”
Derde ilâç,başa taç,
Karnım değil,gönlüm aç ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Sehen” legen kalaylı,
“Vav” işaretli, “Ay”lı..
Kulubeli,saraylı ;
Nerde o Urfalılar ?..

Hani “Burgıl kazanı”m ?
Nerde üzüm ezen'im ?
Fıstık,ceviz düzenim ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

60

Mehmet H. Öcal

Buğday'ı götürenler,
“Asbaplıh” getirenler,
Hani işi bitirenler ?
Nerde o Urfalılar ?..

“Eşki kıyma” olmuyor,
“Daş ekmeği” gelmiyor,
Çay demini bulmuyor ;
Nerde o Urfalılar ?..

Çin'den eski çiniler,
“Döğme” tepsi,sini'ler,
Şimdi mahzûn iniler ;
Nerde o Urfalılar ?..
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“Katmer” “Şıllık” “Bazlamaç”
Derde ilâç,başa taç,
Karnım değil,gönlüm aç ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Sehen” legen kalaylı,
“Vav” işaretli, “Ay”lı..
Kulubeli,saraylı ;
Nerde o Urfalılar ?..

Hani “Burgıl kazanı”m ?
Nerde üzüm ezen'im ?
Fıstık,ceviz düzenim ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

60

Mehmet H. Öcal

Buğday'ı götürenler,
“Asbaplıh” getirenler,
Hani işi bitirenler ?
Nerde o Urfalılar ?..

“Eşki kıyma” olmuyor,
“Daş ekmeği” gelmiyor,
Çay demini bulmuyor ;
Nerde o Urfalılar ?..

Çin'den eski çiniler,
“Döğme” tepsi,sini'ler,
Şimdi mahzûn iniler ;
Nerde o Urfalılar ?..



63

Gülâbdanlık,”teşi” “dök”
Eskilerim değil yük..
Gülsuyu,gülyağı dök ;
Nerde o Urfalılar ?..

Maziyi anmışam ben,
Hasretle yanmışam ben,
Çok geç uyanmışam ben ;
Nerde o Urfalılar ?..

Köyü sarmış aç kurtlar,
Tavuk yarım yumurtlar,
Kayb'olmuş iyi atlar ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

62

Mehmet H. Öcal

Bol kepçe'm: “Harran yılı”
“Pakır Üsküre”m dolu…
Gözlerem asker yolu ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Eyvan”a keçe seren,
“Cehiz”e şefkat ören,
Fakir genci everen ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Kuzu Kürkü”m harika,
Sandık,rahle'm antika..
Süslü:Taş,kapı “taka”,
Nerde o Urfalılar ?..



63

Gülâbdanlık,”teşi” “dök”
Eskilerim değil yük..
Gülsuyu,gülyağı dök ;
Nerde o Urfalılar ?..

Maziyi anmışam ben,
Hasretle yanmışam ben,
Çok geç uyanmışam ben ;
Nerde o Urfalılar ?..

Köyü sarmış aç kurtlar,
Tavuk yarım yumurtlar,
Kayb'olmuş iyi atlar ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

62

Mehmet H. Öcal

Bol kepçe'm: “Harran yılı”
“Pakır Üsküre”m dolu…
Gözlerem asker yolu ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Eyvan”a keçe seren,
“Cehiz”e şefkat ören,
Fakir genci everen ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Kuzu Kürkü”m harika,
Sandık,rahle'm antika..
Süslü:Taş,kapı “taka”,
Nerde o Urfalılar ?..



65

“Kıkırlık”lar gelmiyor,
“Zevzir”ler yol bilmiyor,
Söğüt,selvi gülmüyor ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Pampal Pişo”lar nerde ?
Deva idiler derde..
Düşündüm seherlerde ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Yusubututan” kayıp,
Çevremiz dolu ayıp,
Beşer ki,O'na naip,
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

64

Mehmet H. Öcal

“Kuşhana”m soğuk,aşsız,
Camiler Nasiptaş'sız,
Köseler Bekçibaş'sız ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Germec Ağacı”m nerde ?
Çoktan yıkılmış perde,
Kalmışam ara yerde;
Nerde o Urfalılar ?..

“Kımıl” ekini sarmış,
Mahsûlü dolu vurmuş,
Öşür,zekâtı sormuş ;
Nerde o Urfalılar ?..



65

“Kıkırlık”lar gelmiyor,
“Zevzir”ler yol bilmiyor,
Söğüt,selvi gülmüyor ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Pampal Pişo”lar nerde ?
Deva idiler derde..
Düşündüm seherlerde ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Yusubututan” kayıp,
Çevremiz dolu ayıp,
Beşer ki,O'na naip,
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

64

Mehmet H. Öcal

“Kuşhana”m soğuk,aşsız,
Camiler Nasiptaş'sız,
Köseler Bekçibaş'sız ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Germec Ağacı”m nerde ?
Çoktan yıkılmış perde,
Kalmışam ara yerde;
Nerde o Urfalılar ?..

“Kımıl” ekini sarmış,
Mahsûlü dolu vurmuş,
Öşür,zekâtı sormuş ;
Nerde o Urfalılar ?..



67

Söze şeker katanlar,
“Lolaz-ekmek” satanlar,
Yanmışa su tutanlar ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Haşhaş Kehke”m kalmadı,
“Dögmec”im yar olmadı,
İştihamız ölmedi ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Kuzuiçi”ler nerde ?
Yetmiyor pilâv-zerde,
“Şorlah” leblebiler de ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

66

Mehmet H. Öcal

“Karlankuç” yol bilirdi,
“Hacıleglek”gelirdi,
Alem sahiplenirdi;
Nerde o Urfalılar ?..

“Yoğurt Çiçeği”m açmış,
“Şakşako” bizden kaçmış,
“Ya Kerim kuşu”m uçmuş ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Pin”de tavuk besliydi,
“Toprehen”ler süslüydü,
“Hakkur'an “ hoş sesliydi ;
Nerde o Urfalılar ?..



67

Söze şeker katanlar,
“Lolaz-ekmek” satanlar,
Yanmışa su tutanlar ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Haşhaş Kehke”m kalmadı,
“Dögmec”im yar olmadı,
İştihamız ölmedi ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Kuzuiçi”ler nerde ?
Yetmiyor pilâv-zerde,
“Şorlah” leblebiler de ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

66

Mehmet H. Öcal

“Karlankuç” yol bilirdi,
“Hacıleglek”gelirdi,
Alem sahiplenirdi;
Nerde o Urfalılar ?..

“Yoğurt Çiçeği”m açmış,
“Şakşako” bizden kaçmış,
“Ya Kerim kuşu”m uçmuş ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Pin”de tavuk besliydi,
“Toprehen”ler süslüydü,
“Hakkur'an “ hoş sesliydi ;
Nerde o Urfalılar ?..



69

“Pirçikli”ler fırında,
“Darı”lar halbur'unda,
“Çörmek”ler olur'unda ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Çiğköfte”ler pişmesin,
“Kilittaşı”düşmesin,
Bir zeval erişmesin ;
Nerde o Urfalılar ?..

Nice kapılar çaldık,
Açamadık bunaldık,
Bir “Kaçakaç”a kaldık ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

68

Mehmet H. Öcal

“Tirit” dadımlık oldu,
Lokma yudumluk oldu,
Ömür adımlık oldu ;
Nerde o Urfalılar ?..

“ Tandırlıh” yok,”Küllük” yok,
Bostanda “Zibillik” yok,
Onun için dertler çok ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Sade yağ”ım küp'teydi,
Naylon varsa,çöpteydi,
Hilebazlar ip'teydi ;
Nerde o Urfalılar ?..



69

“Pirçikli”ler fırında,
“Darı”lar halbur'unda,
“Çörmek”ler olur'unda ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Çiğköfte”ler pişmesin,
“Kilittaşı”düşmesin,
Bir zeval erişmesin ;
Nerde o Urfalılar ?..

Nice kapılar çaldık,
Açamadık bunaldık,
Bir “Kaçakaç”a kaldık ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

68

Mehmet H. Öcal

“Tirit” dadımlık oldu,
Lokma yudumluk oldu,
Ömür adımlık oldu ;
Nerde o Urfalılar ?..

“ Tandırlıh” yok,”Küllük” yok,
Bostanda “Zibillik” yok,
Onun için dertler çok ;
Nerde o Urfalılar ?..

“Sade yağ”ım küp'teydi,
Naylon varsa,çöpteydi,
Hilebazlar ip'teydi ;
Nerde o Urfalılar ?..



71

“Tetirbe” yola çıkmış,
Motor sesinden bıkmış,
“Zerzembe”ler acıkmış ;
Nerde o Urfalılar ?..

Sorgulansa halimiz,
İhmaldir vebalimiz,
Düzelsin ahvalimiz ;
Nerde o Urfalılar ?..

At'sız,deve'siz kaldık,
Arsız'a peşeng olduk,
Gamla kederle dolduk ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

70

Mehmet H. Öcal

Dam'da taht'ım devrildi,
İçim dış'a çevrildi,
Üstte kalan sivrildi ;
Nerde o Urfalılar ?..

Tavus kuşu,kaz,hindi,
Bilmez sabah,ikindi..
Horoz'un sesi dindi ;
Nerde o Urfalılar ?..

Misafirler Urfa'da,
Töreler yok “Sırfa”da,
Hal kalır mı kafada ,
Nerde o Urfalılar ?..



71

“Tetirbe” yola çıkmış,
Motor sesinden bıkmış,
“Zerzembe”ler acıkmış ;
Nerde o Urfalılar ?..

Sorgulansa halimiz,
İhmaldir vebalimiz,
Düzelsin ahvalimiz ;
Nerde o Urfalılar ?..

At'sız,deve'siz kaldık,
Arsız'a peşeng olduk,
Gamla kederle dolduk ;
Nerde o Urfalılar ?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

70

Mehmet H. Öcal

Dam'da taht'ım devrildi,
İçim dış'a çevrildi,
Üstte kalan sivrildi ;
Nerde o Urfalılar ?..

Tavus kuşu,kaz,hindi,
Bilmez sabah,ikindi..
Horoz'un sesi dindi ;
Nerde o Urfalılar ?..

Misafirler Urfa'da,
Töreler yok “Sırfa”da,
Hal kalır mı kafada ,
Nerde o Urfalılar ?..



73

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

72

Mehmet H. Öcal

“Marhama”m boş,cebim boş,
Zaman sarhoş,ben sarhoş,
Yoksa bu halde mi hoş ?
Nerde o Urfalılar ?..

Feryadım sustu kardaş,
Kendini astı kardaş,
Karagün dostu kardaş ;
Nerde o Urfalılar ?..



73

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

72

Mehmet H. Öcal

“Marhama”m boş,cebim boş,
Zaman sarhoş,ben sarhoş,
Yoksa bu halde mi hoş ?
Nerde o Urfalılar ?..

Feryadım sustu kardaş,
Kendini astı kardaş,
Karagün dostu kardaş ;
Nerde o Urfalılar ?..



75

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

74 

Mehmet H. Öcal



75

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

74 

Mehmet H. Öcal



77

EN BÜYÜK ZENGİNLİK

Canınla emniyetteysen,
Vücutça afiyetteysen,
Bir günlük azığın varsa ;
Kısaca:Talihin yarsa,
Dünyanın “Karun” u sensin,
Bitmez hazinelerlesin…

Bunların kıymetini bil,
Hakka secde ile eğil,
Bin şükürle temenna et
Ve en halisane niyet
İle (Kanaat)i dile ;
Herşey gönlünce verile..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

76

Mehmet H. Öcal

Mutlak sevinen birinin,görüşleri ilerinin,
Kanatlanmış bir perinin eridir Arap atları ..

Koştur rahvan,tırıs yürü;uçan, kaçan gelsin beri,
Bizim ovalarda sürü sürüdür Arap atları ..

Yol bulur dağdan,denizden,gem koparır elimizden,
Yaman koşan İngiliz'den seridir Arap Atları ..

Çiçeklerle kelebeğin,emzirilen de bebeğin,
Yetiştiren de emeğin teridir Arap Atları..

Yolda yorgunun,muhtacın,sadakatli,asil gücün,
Ödüllerle gelen tac'ın ser'idir Arap atları ..

Işıktılar önümüzde,azaldılar günümüzde,
Ölseler de gönlümüzde diridir Arap atları..



77

EN BÜYÜK ZENGİNLİK

Canınla emniyetteysen,
Vücutça afiyetteysen,
Bir günlük azığın varsa ;
Kısaca:Talihin yarsa,
Dünyanın “Karun” u sensin,
Bitmez hazinelerlesin…

Bunların kıymetini bil,
Hakka secde ile eğil,
Bin şükürle temenna et
Ve en halisane niyet
İle (Kanaat)i dile ;
Herşey gönlünce verile..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

76

Mehmet H. Öcal

Mutlak sevinen birinin,görüşleri ilerinin,
Kanatlanmış bir perinin eridir Arap atları ..

Koştur rahvan,tırıs yürü;uçan, kaçan gelsin beri,
Bizim ovalarda sürü sürüdür Arap atları ..

Yol bulur dağdan,denizden,gem koparır elimizden,
Yaman koşan İngiliz'den seridir Arap Atları ..

Çiçeklerle kelebeğin,emzirilen de bebeğin,
Yetiştiren de emeğin teridir Arap Atları..

Yolda yorgunun,muhtacın,sadakatli,asil gücün,
Ödüllerle gelen tac'ın ser'idir Arap atları ..

Işıktılar önümüzde,azaldılar günümüzde,
Ölseler de gönlümüzde diridir Arap atları..



79

Çarşı-Pazar hengâme,
Dürüst-Çıfıt yan yana,
Çok yazık,Urfa bugün ;
Kıskaç,törpü,mengene ..

Adım atacak yer yok,
Ölsek,yatacak yer yok,
Dağlara çıksak bir gün ;
Keyif çatacak yer yok ..

Boş vaitlere kandık,
İşler düzelir sandık,
Olanlar oldu bugün ;
Canımızdan usandık..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

78

Mehmet H. Öcal

KARAKOYUN HERÇLERİ

Merhum Adil Rastgeldi'ye

Onbirbin yıllık Şehir,
Bereket yüklü Nehir,
Tuzu-Ekmeği şifa ;
Lâkin hayatı zehir..

Yaşadık neler gördük,
Aç kuzu me'ler gördük,
Gemi yapanlar çoktu ;
Dibini deler gördük..

Yolsuzluklar dinmedi,
Yalan,tahttan inmedi,
Keramet sahipleri (!);
Yaraya değinmedi..
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Çarşı-Pazar hengâme,
Dürüst-Çıfıt yan yana,
Çok yazık,Urfa bugün ;
Kıskaç,törpü,mengene ..

Adım atacak yer yok,
Ölsek,yatacak yer yok,
Dağlara çıksak bir gün ;
Keyif çatacak yer yok ..

Boş vaitlere kandık,
İşler düzelir sandık,
Olanlar oldu bugün ;
Canımızdan usandık..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

78

Mehmet H. Öcal

KARAKOYUN HERÇLERİ

Merhum Adil Rastgeldi'ye

Onbirbin yıllık Şehir,
Bereket yüklü Nehir,
Tuzu-Ekmeği şifa ;
Lâkin hayatı zehir..

Yaşadık neler gördük,
Aç kuzu me'ler gördük,
Gemi yapanlar çoktu ;
Dibini deler gördük..

Yolsuzluklar dinmedi,
Yalan,tahttan inmedi,
Keramet sahipleri (!);
Yaraya değinmedi..



KURBAN

Yakmışlar kına kurban,
Sana,kınana kurban..

İsmail kadar uysal,
Gelmez Cihana kurban..

Hüseyin'in kaderi,
Çok derin mânâ kurban..

Eyyûb gibi, çileye
Sabr'eden cana kurban..

Olduk Rab'be,Resûl'e,
Bir de Vatana kurban ..

81

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

80

Mehmet H. Öcal

Şehiri köy ettiler,
Tersine eğittiler ..
Hizmet sürelerinde ;
Azap verip gittiler ..

Gene oy istiyorlar,
“Bize verin” diyorlar,
Emanet hainleri ;
Nasıl sindiriyorlar ..

Bellidir amaçları,
Hiledir demeçleri,
Millet notunu vermiş ;
“Karakoyun herçleri …“
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Gelmez Cihana kurban..

Hüseyin'in kaderi,
Çok derin mânâ kurban..

Eyyûb gibi, çileye
Sabr'eden cana kurban..

Olduk Rab'be,Resûl'e,
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Mehmet H. Öcal

Şehiri köy ettiler,
Tersine eğittiler ..
Hizmet sürelerinde ;
Azap verip gittiler ..

Gene oy istiyorlar,
“Bize verin” diyorlar,
Emanet hainleri ;
Nasıl sindiriyorlar ..

Bellidir amaçları,
Hiledir demeçleri,
Millet notunu vermiş ;
“Karakoyun herçleri …“



EKMEĞİNİ ARAYAN ADAM

Geçti dopdolu günler aylâk zamana kaldık,
Bir teknenin içinde ufaldıkça ufaldık..
Nerede üç Kıt'ayı avcuna alan hırsın ?
Kendine dön kardeşim,kendine dön n'olursun ;
Özümüze yabancı krizlerden bunaldık…

Hayatın hülâsası oldu ekmek kavgası,
İnildeyen yavruya yetmez rızkın yongası..
Evden ümitle çıkar ızdırapla dönersin ;
Çaresizlik içinde kendi kendini yersin,
Yok mudur üstümüzde bir ananın dûası ..
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Şüpheler,tereddütler,
Zarar imana kurban..

Hak için çarpışırken,
Dökülen kana kurban..

Kelime-i Tevhid'le,
Ölünen an'a kurban..

Nice bin hatıraya,
Koç,koyun,dana kurban..
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DEĞİŞMEM

Bahtımın karasını yedi renge değişmem,
Hayatın kavgasını nice cenge değişmem..

Düşman çevremi sarsa,önümde dağlar dursa,
Gamzelerin ok'unu top-tüfenge değişmem..

Asil, zengin,güzelin toplayıp ağ bahtını
Verseler,yarimdeki kara beng'e değişmem..

Ne saraylar isterim,ne yüce kâşâneler,
Hepsini gönlümdeki harap cüng'e değişmem..
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Fabrikalar kapanır işler tatil edilir,
Üretimden nasipsiz tüketimle n'edilir ?
Yanlışlar çoğaldıkça yerinden oynar kürsün ;
Birdenbire kendini bir boşlukta görürsün,
Oradan da kimbilir nerelere gidilir ?..

Köşeyi dönenlerin hak sayılır hilesi,
Fakirin alınteri Ona ömür çilesi..
Zalimin pençesinde bir kuş kadar na'çarsın ;
Avcının tuzağından bilmem nasıl kaçarsın ?
Tilkinin elindedir aslanların yelesi ..

Meğer ekonominin kamburu (!) imiş KİT'ler,
İşçiye yol vermeğe bağlanmıştır ümitler..
Enflâsyon 10'larda bizi bekleyedursun,
İşsizlik tenhalarda kudurdukça kudursun,
Çoğalıyor toplumda heyelânlar-gelgit'ler..
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MAYMUNCULAR

Seyyid Ahmet Arvasî'ye
Bir öğrenci şunu sorar:
“- Hocam,(İnsanlar maymun'un Soyundandır..) diyenler var..
Bu düşünce sahipleri
Neye göre vermiş karar ?..

Seyyid'in cevabı şöyle :
“- Öz'e bühtan ancak böyle
Gelir insanın başına,
Düşer soy-sop telâşına..

87
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Hale tercüman olup derdimi anlattıkça,
“Havar limine”leri saz-ahenge değişmem..

Gönlü gani âşık'ın bir kuru hurmasını,
Mihnet ile derlenmiş yüz heveng'e değişmem..

Hak tolunda yorulan,yoruldukça durulan,
Bir topla karıncayı Timurleng'e değişmem..

Ayrılık  seferime “Fatiha'lar gönderin,
Furkan'ın zerresini bin çelenge değişmem..
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HARRAN'IN FIRAT'LA İZDİVACI

Sayın Faruk SARAÇ'a

Fırat'ın hasretle yandı yüreği,
Yarini arayıp iz bile buldu..
Aşkın baharına eren süreyi ;
Kimbilir nice kış,güz ile buldu,
Harran gelin oldu,Fırat güvegi..

Dağlardan süzülüp vadiler aştı,
Kerem'ce durulup Mecnun'ca taştı,
Binbir yar'dan geçip Yar'a ulaştı ;
Hayat'el Harran'î rabıta kıldı,
Harran gelin oldu,Fırat güvegi…

89

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

88

Mehmet H. Öcal

Bu mantığa göre çınar,
Maydanoz sayesinde var…
Rabbim- tövbe-aciz mi ki;
Bir olanı etsin iki..
Olacak,aslı'yla olur,
Başka düşünen yanılır…

Söylenen ya maksatlıdır,
Ya da maymun ruhsatlıdır..”
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Düğünde “Moda'nın devleri” vardı,
Herkesi tatlı bir heyecan sardı,
Asrın şölenine ovalar dardı ;
Dediler :”Mahşer mi,Urfa'ya n'oldu ?”
Harran gelin oldu,Fırat güvegi..
 
Harran beyaz giydi,yeşil üstüne,
Fırat çiçekleri aldı destine,
Bin yıllık sevda'yla sundu dostuna ;
Öylece gönüller sarılı kaldı,
Harran gelin oldu,Fırat güvegi..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

90

Mehmet H. Öcal

Davetler “Kelâm-ı kibar”dan geldi,
Kuşlar âlemlere haberden geldi,
Süleyman Şah kalkıp Caber'den geldi;
Nebî'ler Veli'ler,Kırk'lar kol kol'du,
Harran gelin oldu,Fırat güvegi..

Başlığı “Atatürk Barajı “ verdi,
“Tünel”ler bahtına ışıklar ördü,
Cumhurbaşkanı'ndan hil'atler gördü ;
Bahar,sularını bağrına saldı,
Harran gelin oldu,Fırat güvegi…

İnci künbetlerden pilâvlar yaptık,
Munzur sütlerini zerde'ye kattık,
Altın başaklarla yuvayı çattık ;
Rabbimin rahmeti,ihsanı boldu,
Harran gelin oldu,Fırat güvegi..
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Ana üründen sonra;ikinci,üçüncüsü,
Zarar mı fazlasına teknikle erişimiz ?..

Sofraya gelen nimet;”İşe saygı”yla dolup,
Alın teriyle sabr'ın elini öpüşümüz..

İlerleyen Dünya'da durmak yok çalışmak var,
Ceht'edip pay almalı refahtan her kişimiz..

Sevgili Valimize;Şahabettin Harput'a,
Önderlik vasfındandır dûalar edişimiz..

O'nun gayretleriyle genişledi ufkumuz,
Bundandır kendisine el-gönül verişimiz..

O'nun gayretleriyle genişledi ufkumuz,
Bundandır kendisine el-gönül verişimiz..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

92

Mehmet H. Öcal

KARAALİ'DEN SELAM

Artık iş görür oldu tırnağımız-dişimiz,
Sabırla mânâlandı kayb'olan gülüşümüz..

Coğrafya'da benzersiz “Bereketli Hilâl”e,
Fırat'ın sulariyle hasrettir gelişimiz..

Suyu kullanmak hüner;zarar verir fazlası,
Tuzlanırsa topraklar hüsrandır çöküşümüz..

Şükür ki;bu topraklar,su-hava-güneş eşsiz,
Eşsizdir bu vatanı gönülden sevişimiz..

Kuru toprakken dahi candı Harran Ovası,
Şimdi sulu tarım ve seracılık bizim işimiz..

Tarlalarda bitkiler;sebzeler,meyveler bol,
Kat kat fazla vermeli bilgi'yle ekişimiz..
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95

Dostluğa kenetli haftalar,aylar,
Sevinçli,kederli yıllar unutmaz..

Derin hikmetlerde,hoş sohbetlerde,
Gönülleri saran tüller unutmaz..

Kökler gövdelerle anlaşıp sussa,
Meyveler,yapraklar,dallar unutmaz..

Emekte,üründe benzerindirler ;
Arılar unutmaz,ballar unutmaz..

Hergün çevresine nazar kıldığın,
Çiçekler,balıklar,göller unutmaz..

Biz unutsak Seni,ey sabırlı dost ;
Yazan,resim çizen eller unutmaz..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

94

Mehmet H. Öcal

HİZMETLER UNUTULMAZ

Sn.Hasan DURUER'e

Bir İlbey'im var ki,iller unutmaz,
Söyler destanını diller unutmaz..

Sevginin,vefanın namı kalmasa,
Hakka doğru esen yeller unutmaz..

Dağlar,uçurumlar araya girse,
Kalpten kalbe giden yollar unutmaz..

Dergâh sabahında gün ağarmadan,
Ezanlı,tekbirli,hal'ler unutmaz..

Berrak kubbelerde “Hû..” çeken kuşlar,
Abdestli,namazlı kullar unutmaz..
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Mehmet H. Öcal

Ebemkuşağının tevazûunda,
Maviler,yeşiller,allar unutmaz..

Hasret türkü olur tüm ezgilerde,
İnleyen sazlarda teller unutmaz..

Urfa'dan ayrılış deminde Seni,
Muhabbetle saran kollar unutmaz..

Harran toprağından Karacabey'e ;
Ovalar,vadiler,bel'ler unutmaz..

“Hafıza-i beşer nisyanla malûl”
Gam mı ki;bülbüller,güller unutmaz..
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

98

Mehmet H. Öcal

Davet ederler O'nu Filistin'den – Urfa'ya,
Niyetlenirler Şehri dini ile ihyaya..
İsterler ki,yayılsın Ülkeye buradan inanç,
Sağlanılsın Dünyada ve Ahirette kazanç..

İsa'nın bu davete teşrifi mümkün olmaz,
Fakat elçileriyle görevden geri kalmaz..
Mûcizevi bir Mendil,üstünde portresi;
Öyle hizmet verir ki,gelen sanki kendisi..
Sürülünce gözlere karanlık nur oluyor,
Başka derdi olan da,değince kurtuluyor..

El üstünde tutulur Mendil'i getirenler,
Halk'ı hayran bırakır böyle iş bitirenler..
Hırıstiyanlık yeni doğmuş bir din ve efdali
İncil'in meyveleri artık sunulur dal dal..
Hayli beklenen din'e inananlar samimi,
Zorlukları yenerek yayarlar yeni dini…
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

100

Mehmet H. Öcal

Açılır kapıları bu Mâbed'in İslâm'a,
Cümle noksanlar o gün iblâğ edilir tam'a..
Doğrunun karşısında eğriler utanırlar,
İslâm'ı kurtarıcı din olarak tanırlar..
Mekânsa ruh değişir;şekil,nizam değişir,
Gözlerden alkan yaşlar Kur'anla incileşir..
“Kızıl Kilise”biter..Nurlar içinde yüce
Bir “Ulu Cami” doğar,kalır yüceden yüce..

Dinlerin yoğurduğu üç ayrı kültür ile
Urfa'da mozaikler dönüşür sel-sebil'e..
Roma'lı Bizans'lısı…Artuklular,Zengiler;
Çağlar içinde elbet sanatta da zenginler…



101

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

100

Mehmet H. Öcal

Açılır kapıları bu Mâbed'in İslâm'a,
Cümle noksanlar o gün iblâğ edilir tam'a..
Doğrunun karşısında eğriler utanırlar,
İslâm'ı kurtarıcı din olarak tanırlar..
Mekânsa ruh değişir;şekil,nizam değişir,
Gözlerden alkan yaşlar Kur'anla incileşir..
“Kızıl Kilise”biter..Nurlar içinde yüce
Bir “Ulu Cami” doğar,kalır yüceden yüce..

Dinlerin yoğurduğu üç ayrı kültür ile
Urfa'da mozaikler dönüşür sel-sebil'e..
Roma'lı Bizans'lısı…Artuklular,Zengiler;
Çağlar içinde elbet sanatta da zenginler…



103
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Mehmet H. Öcal

Atılır kutlu günün “Bayram topları” burdan,
Şeytanlar çatlatılır burada doğan huzurdan..
İbadet iştiyakı başkadır mü'minlerin,
Eksilmez ayak sesi;binlerin,onbinlerin..
Çıkarlar Yâr katına ervah ile beraber,
Mü'minler ki;muhterem,aziz,şerif,muteber..

Boş sanılan yerleri melâike doldurur,
Rabbimin askerleri toplanır saf saf durur..
Geniş Cemaat yeri içeri-dışarıda
Bütünlük arz'ederken sır petekte-arıda..

Mihrab'ları,Minberi göklere huzur taşır,
Gönüldeki dualar buradan Hakka ulaşır..
İlk “Allah..” diyen burda,son “Allah..” diyen burda,
Kimi medfun,kabirde..Kimi halen huzurda..
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Boş sanılan yerleri melâike doldurur,
Rabbimin askerleri toplanır saf saf durur..
Geniş Cemaat yeri içeri-dışarıda
Bütünlük arz'ederken sır petekte-arıda..

Mihrab'ları,Minberi göklere huzur taşır,
Gönüldeki dualar buradan Hakka ulaşır..
İlk “Allah..” diyen burda,son “Allah..” diyen burda,
Kimi medfun,kabirde..Kimi halen huzurda..
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Beydağı'nda bey gibidir,Hasbek doruğu'nda gelin,
Selâmı,muhabbetiyle ömre bedeldir Malatya..

Şen mer'alarında kuzular,buzağılar oynaşırlar,
Sevgi ırmağından taşan sütün helâldir Malatya..

Yün eğirip aba,kilim,halı dokurum özünden,
İlmek ilmek,nakış nakış âşıka yoldur Malatya..

İktisadi,içtimai hayatına imrenilir,
İlçeleri,köyleriyle gürül gürüldür Malatya..

Somuncu Baba mayası katılmış toprağa,suya,
Doyumsuz tuz-ekmeğiyle hâs'tır,özeldir Malatya..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

104

Mehmet H. Öcal

BAHÇE-ŞEHİR MALATYA

Yıldız şehirler içinde Kutb-i âmâl'dir Malatya,
Renk,ışık,şevk mahşerinde sonsuz emeldir Malatya..

Yurdu doğudan batıya-kuzeyden güneye gezdim,
Aşkımı terennüm eden sazımda teldir Malatya..

Ezelden ebede giden hasret yolcuları bilir;
Duyguların birleştiği yüce gönüldür Malatya..

Dağında kekik kokusu,düzünde keklik türküsü,
Sultansuyu,Sürgü'süyle bir sel-sebildir Malatya..

Suların sesinde hayat huzurun neşvesindedir,
Asûde şelâlelerle Rab'den ödüldür Malatya..
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Kayısı çiçeklerinin daldaki güzelliği sen,
Seni görüp de ayrılmak kul'a eceldir Malatya..

Sıcak yaz günleri Kernek,Orduzu-Pınarbaşı'nda,
Saçları,yüzü okşayan narin bir eldir Malatya..

O altın kayısıların konsun diye sofralara,
Arının,kuşun gayreti müstesna haldir Malatya..

Bil ki;şairler edipler vasf'eylemezler Seni,
Gülistanında bülbüller hayretten lâl'dir Malatya..

Nice Cami,Kervansaray bekler eski yolcusunu,
Bir açık müzede seyran edilen İl'dir Malatya..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

106

Mehmet H. Öcal

Soğuk- buzlu sularını içtim,yedim ekmeğini,
Damağımdaki lezzette zemzemdir,baldır Malatya..

Yaz'ına sıcak ve kurak,kışına soğuk-sert derler,
Bilmezler mi,itidalin hesabı yıl'dır Malatya..

Yeşili solur her canlı,her köşesinde baharın,
Kanımızda,canımızda meltemsi yeldir Malatya..

Tohma çayı'nın suları çağrıştırır uluları,
Kâinat coğrafyasında Fırat'tır,Nil'dir Malatya..

Cennet Vatan,Bahçe-Şehir,Cihan içinde Cihandır,
Nefâsette,letâfette gül biçre güldür Malatya..
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MÜRAÎ

İyi insan görünür,
Kötü şeyler yapardı..
İhtimal ki Allah'a;
Hatır için tapardı..

Birgün “ŞahMeclisi”ne
Çağrıldı,konuk oldu..
Sevinerek  nefsine;
Uygun fırsatı buldu..

Geleneği bozdu,
Az yedi,öz konuştu..
Kıldığı hep namazdı;
Görenler hayli şaştı..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

108

Mehmet H. Öcal

Arslantepe,İmamoğlu,Köşkerbaba höyükleri
Anlatır ki,mazide eşsiz,güzeldir Malatya..

Hitit,Asur,Urartu'lar..Bizans,Selçuklu,Osmanlı;
Yaşanmış uygarlıklara omuzdur,beldir Malatya..

Tarihin,tabii doku'n mukaddesatın tenidir,
Nâ-mahremin el sürmesi namusa zül'dür Malatya..

Ezanlar,tekbirler dünün aks-i sedâlarıdır ki,
Yarına bizi anlatan en gerçek dildir Malatya..

Niyazî-i Mısrî her gün,seher halk'a va'z eder,
Bu feyz-i tabiî ile başka ekoldür Malatya..

Battâlgazi'nin aşkiyla sahip çıkamazsak Sana,
Haram et verdiklerini,bizi ez-öldür Malatya..
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KARARSIZLIK

İki gül arasındayım,
O mu olsun,yoksa bu mu?
Gecenin yarısındayım;
Hâlâ o mu,yoksa bu mu?..

Biri lokum,biri şeker,
İkisi de beni çeker,
Kalbim ölçer,biçer,döker;
O mu olsun,yoksa bu mu?..

Eksilmez gönül çağrısı,
Arttı başımın ağrısı,
Şaşırdım kaldım doğrusu;
O mu olsun,yoksa bu mu?..

Daha karar veremedim,
Muradıma eremedim,
Fırsat kaçmış,göremedim;
Hâlâ o mu,yoksa bu mu?..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

110

Mehmet H. Öcal

Namını pekiştirdi,
İyi imiş..İnandı..
Eve keyifle girdi;
Kimse anlamaz sandı..

Hemen yemek istedi,
Dediler: “-Yemedin mi?..”
“-Yedim,lâkin az..” dedi;
“Pek tutmadı midemi..”

Anne bilir baba'yı,
Verdi aş,ekmek,suyu,
Çekecekti ki,yayı;
Düşündü..”O'nun huyu..”

Dedi:”-Afiyet olsun,
Ne boşmuş(!) o ziyafet..
Bari;kıldığın kalsın,
Namazı da kaza et..
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Temel Reis aldırmadı..
Bir Karadeniz inadı
İle işine devamla,
Dedi:”-Ha sen şunu anla
Ki,korku bulunmaz bizde..
Dedem ve Babam denizde
Büyümüşler,can vermişler,
Hep denizi göstermişler
Bize rızık-ekmek için…
Bu sevgiyi için için
Büyütmüşüz ruhumuzda,
Tabii yok korkumuz da ..”

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

112

Mehmet H. Öcal

SONUÇ AYNI

Temel reis ağlarını
Hazırlamış,gidiyordu..
Denizden bol kısmet için;
Hakka dâ ediyordu..

Sahilde bir âşina zat
Bir fırtınaya kanaat
Getirmişti ki,Reis'e;
“-Bugünlük vaz'geçsenize
Şu denize açılmaktan..
Zira,Lodos ve oluktan
Boşanırcasına yağmur
Görünüyor,yazık olur..
Durum belli ufuklarda,
Bugün korku var sularda..”
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Öyle ise sen yatakta
Uyumaktan korkmamakta
Neden ısrar ediyorsun,
Yatağına gidiyorsun?..” 

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

114

Mehmet H. Öcal

Adam,fikrinde ısrarla
Dedi:”-Gerçi deniz tarla
Gibi doyuruyor seni;
Ama Baba'nla-Dede'ni,
Böylesi günlerde yemiş;
(Kimseye acımam) demiş..
Korkmuyormusun sen hâlâ?
Bugün deniz koca belâ..”

Temel Reis sordu O'na,
Dedi:”- Ne oldu Baba'na?
Ölmemişmiydi evinde?..
Yanılmıyorsam deden de
Şirin yatağında iken,
Ölmüştü bir sabah erken..
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

Bu sebepten söylenir
Ninniler ha ninniler..

Hayat Kur'anla güzel;
Anlamalı faniler..

Bilinse yola gelir
Vicdansızlar,caniler..

İkrar etmeseler de,
Baş'lar buna kaniler..

Ama nedendir hâlâ
İyiliğe maniler..

116

Mehmet H. Öcal

HAYRET

Can evimde maniler,
İnim inim iniler..

Gönül seramiğinde,
Çiçek açtı çiniler..

Dolarak yürek yürek,
Dosta gitti siniler..

Gördüğüne şaşırdı,
İrilerle miniler..

Bilmiyor hakikatı,
Özü yitik yeniler..
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Uygarlıklar burda sıraya girdi,
Burdan hür dünyaya mesajlar verdi,
Kültürün özünü Urfa'da bulduk;
Burada bilimler kemâle erdi..

Bir yüce ülküdür Urfa'nın sesi,
Şanlıurfamızın Şanlı Lisesi…

Buradan yetişti nice münevver,
Oldular vatana yararlı,server,
Harran'dan şevk ile ilham alarak;
Bir hizmet aşkıyla ömür sürdüler..

Var olsun cihanda Ülkemin sesi,
Liseler lisesi Urfa Lisesi…

119

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

118

Mehmet H. Öcal

ŞANLIURFA LİSESİ

Kırkaltı senesi okul zamanı,
Açıldı Urfa'da Şanlı Lisemiz,
Sanki o günlerde doğmuşcasına;
Sevinçli,umutlu,gururluyuz biz..

Bir yüce tarihtir Urfa'nın sesi,
Şanlıurfamızın Şanlı Lisesi..

Bölgede,ülkede ünlü sesimiz,
Anıldı yıllarca bizim Lisemiz,
Tarihe ismiyle yüce şan verdi;
Oldu memlekette azim sesimiz..

Gençlikte emeldi Urfa Lisesi,
Şanlıurfamızın Şanlı Lisesi..



Uygarlıklar burda sıraya girdi,
Burdan hür dünyaya mesajlar verdi,
Kültürün özünü Urfa'da bulduk;
Burada bilimler kemâle erdi..

Bir yüce ülküdür Urfa'nın sesi,
Şanlıurfamızın Şanlı Lisesi…

Buradan yetişti nice münevver,
Oldular vatana yararlı,server,
Harran'dan şevk ile ilham alarak;
Bir hizmet aşkıyla ömür sürdüler..

Var olsun cihanda Ülkemin sesi,
Liseler lisesi Urfa Lisesi…

119

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

118

Mehmet H. Öcal

ŞANLIURFA LİSESİ

Kırkaltı senesi okul zamanı,
Açıldı Urfa'da Şanlı Lisemiz,
Sanki o günlerde doğmuşcasına;
Sevinçli,umutlu,gururluyuz biz..

Bir yüce tarihtir Urfa'nın sesi,
Şanlıurfamızın Şanlı Lisesi..

Bölgede,ülkede ünlü sesimiz,
Anıldı yıllarca bizim Lisemiz,
Tarihe ismiyle yüce şan verdi;
Oldu memlekette azim sesimiz..

Gençlikte emeldi Urfa Lisesi,
Şanlıurfamızın Şanlı Lisesi..



Gönül ağlar,göz ağlar,
Yazı ağlar,söz ağlar,
Sahipsiz kalan bağlar;
Bozulmuş şivan eyler..

Dertli,yaralıyız biz,
Sabır versin Rabbimiz,
Ezelden nasibimiz;
Çizilmiş şivan eyler..

Hallac'ın Hak perisi,
Ruhların en dirisi,
Nesimi'nin derisi;
Yüzülmüş şivan eyler..

Üst üste yazlar-kışlar,
Özlemli çırpınışlar..
Fâtiha dolu taşlar;
Dizilmiş şivan eyler…

121

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

120

Mehmet H. Öcal

AĞIT

Hüseyin Öcal için

Öksüz çocuk köşede
Büzülmüş, şivan eyler..
Alın yazısı böyle
Yazılmış şivan eyler..

Vardık huzr'a divana,
Yaşlar döktük civana,
Bir bağrıyanık ana;
Ezilmiş şivan eyler..

Yeşil yeşil umutlar,
Nerede,neyi kutlar ?
Gökyüzünde bulutlar;
Çözülmüş şivan eyler..
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Yaşı iki-üç bin'li,
Efsanesiyle ünlü,
Ağbahtlı,isot tenli;
Çiğköftedir çiğköfte..

Sofraların baş tacı,
Doğru söz kadar acı,
Cümle derdin ilâcı;
Çiğköftedir çiğköfte..

Girdi çaya-pastaya,
Oldu dostluğa maya,
Muhabbet için gaye;
Çiğköftedir çiğköfte..

123

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

122

Mehmet H. Öcal

ÇİĞKÖFTE

Ağzımın tadı-tuzu
Çiğköftedir çiğköfte..
Urfa'mın sazı-sözü;
Çiğköftedir çiğköfte..

İnsana verir kâmı,
Gönülden atar gamı,
İbrahim'in taâmı;
Çiğköftedir çiğköfte..

Misafiri bol eden,
Dağı-taşı yol eden,
Güzelleri kul eden;
Çiğköftedir çiğköfte..
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DÜNYANIN HALİ

Dünya huzur verir sanma,
Seçkin başlar rahat değil..
Gündüz hayat bir aldanma;
Gece düşler rahat değil..

Güzel günler yasa girmiş,
Meltem susmuş,yön çevirmiş,
Mevsimler yer değiştirmiş;
Yazlar-kışlar rahat değil..

Tatlı diller,ince sözler,
Nur endamlar gülen yüzler,
Hoş bakışlar elâ gözler;
Hilâl kaşlar rahat değil..
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Talihsizdir bazısı,
“İdam..”olur yazısı,
Giderken son arzusu;
Çiğköftedir çiğköfte..

Fakire açık sofram,
Garibe âşıksofram,
Bilin yoğrulan Urfa'm;
Çiğköftedir çiğköfte..
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DÖKÜLEN DÜNYA

Önce hafızalardan,
Elif gitti,mim gitti..
Zayıfladı inançlar;
Düşünceler ham gitti..

Sıkıldı, bunaldı can,
Çukurda kaldı iz'an,
Bilinçsizliğe kurban;
Yüzbinlerçe çam gitti..

Sayısız orman yaktık,
Erozyon'larla aktık,
Tedbir almağa kalktık;
Bir yel esti nam gitti..
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Tutuşmuştur çevrem yanar,
Yol gösteren ışık söner,
Kuş yuvaya nasıl döner;
Dağlar taşlar rahat değil..

Rızk peşinde yoruluruz,
Pişer,yanar kavruluruz,
Bir kenara savruluruz;
Olan işler rahat değil..

İnsanoğlu gam kutusu,
Uyuyamaz,var uykusu,
Ahir zaman kurmuş pusu;
Kurtlar,kuşlar rahat değil..
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Okyanuslar kirlendi,
Gök sanki yere indi,
Dert üstüne dert bindi;
Deniz gitti,kum kaldı..

Ozon'da delikler var,
Cürmü ,dünyalar kadar,
Bel verdikçe duvarlar;
Dayanmadı dam gitti..

Hormon et'de-sebzede,
Neslimiz hormonzede,
Bir içimlikti sade;
Çayımızdan dem gitti..
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                                 PORTREM

Dünyadan yok beklediğim emr'e müheyya bir kulu,
Çağlar gönül zenginliğim… Belli gayem, belli yolum,
Münadiler bizi elbet şevk yoksunu zannederler;
Bilmezler ki, yüreğimden meşk alır kafam'la-kolum…

                                                 Ş.URFA 1985
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MELAL

Sabır taşları çatladı figanımı ah'tan söyle,
Yıkılan dünyama bakıp halimi eyvah'tan söyle,
Ramazanda hane mahzun, katıksız sofrada uşşak;
Fakiri hüzzam'dan dinle, sultaniyegahtan söyle…

         Ş.URFA 1990
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Aşkıyla Meşkiyle Urfa

İSTERSEN

O hançer bakışlarına altın kabza, kın olurum,
Sen Tabibim ol yeter ki; neşterin bıçkın olurum,
Ormanlarda arslanları, deryalarda balıkları,
Avcuna almak dilersen; ağ, tuzak, zıpkın olurum…

                                            ANKARA 1989
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YEŞİL

Ceht'siz erişilemeyen dağ sırtında kubbe yeşil,
Ceylan gözlerden damlayan hicran dolu habbe yeşil,
Koca Cihanla birlikte nefsi yenen pehlivanda;
Er'lik yeşil, mertlik yeşil, sarık yeşil, cübbe yeşil…

                                               
AMASYA,1986

149
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MUTLAKA

Uyanmadık heyhat… bize, İsrafil'in sür'u lazım;
Musa'nın mucizesiyle yankılanan Tur'u lazım…
Ağyar'dan medet ummakla dönemeyiz kendimize;
Bize Türklüğün şuuru, İslamlığın nur'u lazım…

 Ş.URFA,1979
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YAZIK

Lisan dağarcığımda akıl derya,dil derya,
Benim güzel Türkçemle tabirim, sözüm kolay…
Ama o şuursuzluk, o hazırcılık varya;
Her cümleye yerleşmiş; salt, mega,artı,olay..

                                           SAMSUN,1992
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TÜRKÇE'M

Öttü cahil sustu bilim,
Viran oldu lehçe'm dilim
Öz Yurdumda güzel Türkçe'm;
Paramparça dilim dilim…

 Ş.URFA 1990 
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ACZ

Biz koştukça uzaklaştı, serap oldu garp Ya Rabbi,
Yanlış yöne yöneldik ki hazar'ımız harp Ya Rabbi…
Lütf'u kereminden ancak imdad gelir Vatanıma;
Zira, yolumuz dikenli, yokuşumuz sarp Ya Rabbi…

 Ş.URFA 1980

153

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

TAŞ

Derler ki, talihsizdir her yerde hela taşı,
Bitmez lanetlileri batılın köle taşı…
Oysa ki, camilerde-köprülerde ecdadım;
Sütun ve kemerlerle getirmiş dile taşı…

 Ş.URFA 1994
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MUKAYESE

Bir hikmet ki, kuzular sahurda uyanırlar,
Ezanlar, gün doğmadan mahurdan uyanırlar,
Saf gönüllerin Hakka secde kıldığı demde;
Akşamın mahmurları kahırdan uyanırlar…

 
                                      

Ş.URFA 1984
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KİTABE-İ SENG-İ VATAN
Hizmet Sevdalılarına

Bir köprüden, bir barajdan geçerken çağlar adınız,
Bir çeşmeden su içerken, yaş olur ağlar adınız,
Büyük Ağrılardan baktım Türkiye Coğrafyasına;
Menderesler, med-cezirler, volkanlar, dağlar adınız…

                                             
Ş.URFA 1971    
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Mİ'RAC

“Kadem-i sıdk”ınla geldin şereflendirdin dünyay,
Ey alemlerin Sultanı, ey emsalsiz “Sahib-üt-Tac”…
Devran dönmede aşkınla, yücelmede Recep ayı;
Ne olur, perdeleri aç, idraklere sığsın Mi'rac…

 AMASYA,1985

157

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

REGAİP

Risalet nurunu aldın, şavkınla parlar bu gece,
Semavatta, semadadır yaranlar-yarlar bu gece,
Dünya sen'den şerefliyi görmedi, el-hak görmedi;
Şefaatine müştaktır garip, naçarlar bu gece… 

 AMASYA 1985
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KADİRDİR

Rabbim dilerse ulu ağaç eder daneyi,
Baş eder toplumlara bir deli-divaneyi...
Kuruş girmez fakirin haftalarca cebine ;
Verir,rızıklandırır; ac bırakmaz haneyi....

159 

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

KAFATASI

Beyine darbe vurur Dünyanın safsatası,
Nasıl dayanır bilmem bu yüke kafatası?...
Zonklayan damarları, sinirleri koruyor;
Çok yerinde, çok sağlam bina etmiş ustası…

 MALATYA 1992

158
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AH

Boynuna sarıldığın dost bakarsın ki,, hah çıkar 
Yanılgıdan mütevellit ağızdan eyvah çıkar,
Neler gördük, neler umduk, neler bulduk Dünya'da;
Bir ömre bin neşe versek sonunda bir ”Ah” çıkar. 

 
Ş.URFA 1976

161 
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MÜNEVVER
Sn.A.Naci İpek'e

Edeb-i edepsizlerden, ilmi cahilden öğrendik,
Hakikate giden yolu tıfl ü bahilden öğrendik,
Acıdır ki, memlekette, hayli kof çıktı münevver;
Fikr-i hizmeti hariçten, kibr'i dahilden öğrendik..

                                           Ş.URFA 1976

160
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MESAİ

Bir geliş, bir dönüşlü vasat hız mesaisi,
Onikiden sonrası, artık poz mesaisi,
“Bugün git-yarın gel”ler, artan med-cezirimiz;
Yandık, Bab-ı Devlet'te şimdi “Yaz Mesaisi”

Ş.URFA 1976

163 

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

DÜN-BUGÜN-YARIN

Biz kalkınca o da kalkar, el bağlardı Nemrut dağı,
Gölgesinde olduk bugün enflasyon avanağı..
Silkinerek çalışalım, kurtulalım bu hicaptan
Ki, başlasın Yurdumuzda gelişmenin altın çağı..

 Ş.URFA,1995

162
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TATARCIK

Hazırlandık, buyur ettik; derken çıktı Tatarcık,
Yavruları cibinlikte bile soktu Tatarcık,
Hayat'ın boş verildiği, hiç'leştiği Urfa'da;
Güzelliği  “Gözelik”le yaktı-yıktı Tatarcık..

 
Ş.URFA,1976

165 
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SOĞUDUM
Merhum Mustafa Dişli'ye

Ölü eti yiyenlerden soğudum,
Sana “Soğuk” diyenlerden soğudum,
Hak'tan gayrisine kul olmak için;
Bel kırıp, baş eğenlerden soğudum.

 Ş.URFA,1977

164

Mehmet H. Öcal



TATARCIK

Hazırlandık, buyur ettik; derken çıktı Tatarcık,
Yavruları cibinlikte bile soktu Tatarcık,
Hayat'ın boş verildiği, hiç'leştiği Urfa'da;
Güzelliği  “Gözelik”le yaktı-yıktı Tatarcık..

 
Ş.URFA,1976

165 

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

SOĞUDUM
Merhum Mustafa Dişli'ye

Ölü eti yiyenlerden soğudum,
Sana “Soğuk” diyenlerden soğudum,
Hak'tan gayrisine kul olmak için;
Bel kırıp, baş eğenlerden soğudum.

 Ş.URFA,1977

164

Mehmet H. Öcal



KURTULUŞLAR

Onbir Nisan'larla gelen hür kurtuluşlar görünür,
Keten, pamuk kozalardan ipek oluşlar görünür,
Fırat sularıyle dönen dertli dolabım Urfa'da;
Sabrımızdan boşalırlar, dolduruşlar görünür…  

 Ş.URFA 1983 
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KİTABE

Yetmişaltı senesi, Kasım yirmiikide,
Akçakale'de hudut; okunmamış bir kitap…
Vali Rafet Üçelli açarak O'nu dedi;
“Ya müfettih-ül-ebvab,iftehlena hayr-ül-Bab…”

                                           Akçakale,1976

166
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MEZOPOTAMYA

Karababa, Karakayık berrak rüyamızdır bizim,
Yeşil-sarı ovalarda sular hülyamızdır bizim,
Yıllardır Fırat-Harran'la dost olsun diye bekledik;
Mezopotamya ezelden gerçek dünyamızdır bizim.

 Ş.URFA,1976

169 
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 ATABARAJ

Urfa'da “Ya kerim kuşu” yorgun düşmüştü niyazdan,
“Hak-Kur'an” larımız fecr'de sundular feth süresini…
“Karababa” aydınlandı, buğdaylandı gözümüzde;
Yaşadık Harran'da “Bir'e-Yediyüz” mucizesini…

 Ş.URFA,1977
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Karababa, Karakayık berrak rüyamızdır bizim,
Yeşil-sarı ovalarda sular hülyamızdır bizim,
Yıllardır Fırat-Harran'la dost olsun diye bekledik;
Mezopotamya ezelden gerçek dünyamızdır bizim.

 Ş.URFA,1976
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Canlarım can içinde,
Yolcuyum han içinde,
Binbir ibret var iken ;
Kim kalır zan içinde ?

Gücüm kadar yük olsun,
Kollarımı bük olsun,
Taşırım ben,isterse;

Yokuşlar dimdik olsun…

Umut  cihandan büyük,
Hazine gizli höyük,

Kırılınca,insana
Olur çekilmez bir yük…

173
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Tevâzu güzel libas,
Güzel insanlara has,

Kibirliği görünce;
Libası askıya as…

İnsan edeple kaim,
Edep aranır daim,
Edepsizlikte sert'e;

Ders vermeli mülayim…

Davul boynunda ise,
Acz'edip düşme yes'e

Tokmağı eline al;
Verme cihan inlese…

175 
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Ben'likten beri isen,
Sözünün er'i  isen,

Bil ki;Hakkın yanında;
Kulun cevherisin sen…

Mazlum ah'ını alma,
Mağduru sefil kılma,

İyilik kârın olsun;
Yapmaktan geri kalma…

Daim affedici ol,
Güdülme,güdücü ol,
Usandırma kimseyi ;
Tadında gidici ol…

174
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177 

İş demine koyulur,
“cücük”güz'ün sayılır,
Hesap ortaya çıkar;
Uyuyanlar ayılır…

Mal dostluğu geçici,
Hal dostluğu kalıcı..
Meyhanedeki dostun,

Dostu olur içici…

Kalpten bağlı gerçek dost,
Ne mal düşünür,ne post,
Gönlü-gözü hep toktur;
Taşımaz kötü bir kast…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

176

Konuğu öz karşılar,
Bir tatlı söz karşılar,
Sevgiyle parıldayan;

Buyr'eden göz karşılar…

Hatasız kul olmazmış,
Dolu olan almazmış,

Hatadan ders almayan;
Pek insan sayılmazmış…

Baştacı bir muharrir,
Olursa huysuz ,şerir,

Tez zamanda toplumda;
Tuz'la-buz olur erir…
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179 

Hastalık'la musibet,
Başa gelirse sabr'et,

Sadaka'yla savuştur;
Olma şeytana alet…

Söz var,söylemek gerek,
Söz var,söylenir seyrek..

Sükut yerine göre;
Bazan tam,bazen çeyrek…

Tuz-ekmek yemiş,
“Kardaşız”demiş,
Meğer ki ,adam ;

Haram süt emmiş…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

178

Hayvan yuları ile,
İnsanlar sözleriyle
Bağlanır, ele gelir;

Düşünüp sonra söyle..

Sarhoşa bir bar lazım,
Kul'a itibar lazım,

Mübarek Kayb'olursa;
Ömür boyu ar lazım…

Sözün sonunu düşün,
Söyleme peşin peşin,
Boğazında sırala ;

Baltalanmasın işin…
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181 

Selam,sünneti arz'dır,
Selamı almak farzdır,
Selamlaşmak İslam'ı;
Sadeleştiren tarzdır…

Atlı olan yaya'ya
Yaya,oturan bay'a,

Az,çoğa selam versin;
Hürmetle,seve-saya…

Kullar ovalı,dağlı,
Kardeş kardeşe bağlı,
Kaldıkça hak sevinir;
Verir ekmeği yağlı…
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180

İnsanın en dirisi,
Peygamberin varisi,
İmanlı alimlerdir;

Cevherdir her birisi…

Türlü engeller aşar,
İman amelle yaşar,

Rızaya kavuşan kul;
Aşk'la Cennet'e koşar…

Namaz'a  giden adım,
Bilinir adım adım,
Her birine sadaka

Verir Sultan-ı Kadim…
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Güler yüzle tatlı dil,
Birer sadakadır bil,

Hatırlı'nın günü hac ;
Gecesi olur kandil…

Gel zina'dan uzak dur,
Mutlak hayırlı ol,

Ad,Semud ve Lut kavmi ;
N'oldu ? Bilenlere sor…

Sulu tarladan öşür,
Alıp onda bir devşir…
Ürün susuzdan ise ;
Yirmide bir yetişir..

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

182

El emeğin kutsaldır,
Emeksiz iş masaldır,
Alın terin hayırlı ;

Güzel rızk'a misaldir…

Dilencilik bir leke,
Kul,hayatından söke,

Eli-ayağı tutan;
Değmez bu işi çeke…

En çok kadına lazım,
Eşi adına lazım,

Namus-iffet olmazsa ;
Gel  imdadıma,lazım…
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185 

Söyle,gözün nemli mi ?
Gönlün gülmez,gamlı mı ?

Hakka el açmadasın;
Amelin devamlı mı ?   

Her günah alkol gibi,
Sarhoşluk verse idi,

Dünya ayık insandan;
Alamazdı nasibi…

Görenler  O'nu övdü,
O çocukları sevdi,
Yüreği yavruları ;

Kucaklayan bir evdi…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

184

Mü'min Allah'tan korkar,
Bilir her yerde O var,

Görür gibi çalışır ;
Görevlerini yapar..

Güzel ahlak haktandır,
Çelişki nifaktandır,
İmrenip yola çıkış ;

Seherden,şafaktandır…

Esiri kurtarınız,
Ac'lar var,doyurunuz,

Hastayı ziyaretle ;
Hatırını sorunuz…

Mehmet H. Öcal
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187 

Çok yemek,çok konuşmak,
Uyurken haddi aşmak,

Aklı,kalbi öldürür ;
Bu üçlü'yle tanışmak..

Yaşamak için yedi,
Yemek için yemedi,

Hep yerinde konuştu ;
Çok yatayım demedi…

İnsan için kötü kap,
Midesidir.. Şu hesap;

Tıkabasa dolursa,
Sancıyı durdurmaz hap…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

186

Ayıbı örten kârlı,
Hoş gören itibarlı,

Rabbim öbür dünyada ;
Bahtını eder yar'lı..

Kalpte akışı bilir,
Hain bakışı bilir,

Rabbe örtük,gizli yok ;
Rahm'de nakışı bilir…

Mü'min  mü'mine bina,
Misalidir yan yana,
Destekler birbirini ;

Yıkılmaz hiçbir yana…
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189 

Allah'ı öyle bir an ki,
Münafıklar da sanki,
Seni mürai sansın ;
Hayırlıdır inan ki…

İyi gelenek kalsın,
Kötüleri yol alsın,

Kan davası güdene ;
Gütme,Allah'tan bulsun…

Levh-i mahfuz'dan indi,
Kur'an gökte göründü,
Bu gece ne gecedir ?

Beratlar müjdelendi…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

188

En faziletli halef,
Alimle olur selef…

Ne mutlu İslam'a ki ;
İlimle halef-selef…

Doğmuşuz ölmek için,
Dünyayı bilmek için,

Çoğu zaman ağlamak ;
Biraz da gülmek için…

Hakikatı görenler,
Kurtuluşa erenler,
Allah aşıklarıdır ;

Sevgileri derenler…
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Rabbimin suyu boldur,
Akar,durur kol koldur…

Aklını kullanarak ;
Suyu akarken doldur…

Medine'ye varıldı,
Bir amaçla duruldu,
Kuba mescidi;İslam

Süt çocukken kuruldu…

Allah için severim,
Gerekir buğz'ederim,

Rehberimiz Kur'andır ;
Ne der'se onu derim…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

190

Şeytan şerrin saldı mı ?
Felek öcün aldı mı ?
Söyleyiniz ihvanlar ;

Ahd'e vefa kaldı mı?…

Ahd'i yerine getir,
İşi gününde bitir,

Unutma söz namustur ;
Sadık olan yiğittir..

Kalem tutan ele kul
Ol ki, doğsun bir okul,
Orda imanlı mürşid

Bulup yanına sokul…

Mehmet H. Öcal
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Hakkın emrini bildim,
Sıla-i Rahm'e geldim,
Huzuruna varınca ;

Billah demeden öldüm..

Şeytana uydu kelek,
Şaşırıp oldu helak,

Döndü devran içinde ;
Durmadı çark-ı felek..

Bedbinlik adama kor,
Her şeyini hayr'a yor,
Bir müşkülün olursa ;
Senden akıllıya sor …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

192

Dert dinlemez aman'ı,
Bizi buldu yamanı,
Tabip çekti elini ;

Artık veda zamanı…

Gelin,Allah'tan korkun,
Doğrularla bir olun,
Bu üstün ahlak ile ;
Kemalinizi bulun…

Gariplerin duası,
Zaiflerin ihlası,

İnsanı Mansur eder ;
Merzuk eder dahası…

Mehmet H. Öcal
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Fazla yemekten sakın,
Perhiz de olsun hakkın,
Oruç vücudun dostu ;
İnançlara en yakın…

Geçen yıl beraberdik,
Kısmet oldu,biz erdik,
Ramazan'ı yaşadık ;

Bayram'ı buruk gördük…

Oruç tutup sıhhat bul,
Olma marazlara kul,
Allah'ın emri haktır ;

Uyup dertlerden kurtul…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

194

Yığılmış dert harmanı,
Taşır ömür kervanı,
Şifaya varamadan ;

Ölüm verir fermanı…

Solmazdı benim gülüm,
Yaşardı halim-selim,
Azrail bir ok attı ;

Düştü,dedi:”Ah ölüm !”

Görünüşte derin adam,
Zemherirden serin adam,
Toplum içinde cerahat ;
Pıhtılaşmış irin adam…

Mehmet H. Öcal
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İhsan insan olana,
İkram kadir bilene…

Bülbül helak olurken ;
Aşık ağlar,güle ne…

Maya bozulmuş maya
Para-pul saya saya,
Pak'la-pis arasında ;

Bir perde vardır:Haya…

Din hayatın esası
Ömrün sağlam asa'sı,
Dört kitabın içinde ;
Kur'an ana yasası…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

196

Alçaklarla dolaştı,
Bazan onları aştı,

Gün geldi,hayret ettik ;
Top adam çukurlaştı..

Güçlü zayıfı ezdi,
Üstte tepinip gezdi,

Dünyada nedense hep;
Garipler çaresizdi…

Şükür,yine kavuştuk,
Tekbirlerle buluştuk,

İftar saatlerinde ;
Meleklerle konuştuk…

Mehmet H. Öcal



197 

İhsan insan olana,
İkram kadir bilene…

Bülbül helak olurken ;
Aşık ağlar,güle ne…

Maya bozulmuş maya
Para-pul saya saya,
Pak'la-pis arasında ;

Bir perde vardır:Haya…

Din hayatın esası
Ömrün sağlam asa'sı,
Dört kitabın içinde ;
Kur'an ana yasası…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

196

Alçaklarla dolaştı,
Bazan onları aştı,

Gün geldi,hayret ettik ;
Top adam çukurlaştı..

Güçlü zayıfı ezdi,
Üstte tepinip gezdi,

Dünyada nedense hep;
Garipler çaresizdi…

Şükür,yine kavuştuk,
Tekbirlerle buluştuk,

İftar saatlerinde ;
Meleklerle konuştuk…

Mehmet H. Öcal



199 

Acıkan doymam sanır,
Susayan kanmam sanır,

Cimri,dünya malını ;
Dünya'da koymam sanır…

Ahd'e vefa,sadakat,
Fazilettir kat be kat,

Söz verip de yapmamak ;
Emanete hıyanet…

Malın çoğunu sarf'et,
Sözün çoğunu hıfz'et,

Her çoğ'un hesabı zor ;
Olsa da iyi niyet…
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İftarı hurma'yla aç,
O'dur sağlığa ilaç,

Adem'in toprağından ;
Hayata konulmuş taç…

Ramazan'ın duygu seli,
Cömertçe açmada eli,

Vermeğe hazır el,yürek ;
Alan elden yeğ,bilmeli…

Yürüyüşü yumuşak,
Sözü sanki rast,uşşak,

İyiliği söylendi ;
Yıllarca,birkaç kuşak…
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Kardeşinin kusuru,
Yıkmamalı süruru,
O'nu ayıplar isen ;

Kırılmaz mı onuru…

Hastaları ziyaret
İle kalbi imar et..

Gönüller yapılınca ;
Kayb'olur harabiyet…

Acelede yok medet,
Bindebir'dir isabet,
Şeytan karışır işe ;

Kalbi zehirler şiddet….
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Oruç ,ateşe kalkan,
Korur insanı her an,
Hayatta görülmedi ;

Tutup zararlı çıkan …

Oruçlunun bilinci,
Taşır iki sevinci ;
Biri iftar saati,

Rabbe varmak ikinci…

Allah için bozuşur,
Allah için barışır,

Deryaya varmak için ;
Irmaklara karışır…
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Coşturur kılıç kanı,
Kalem ise irfanı…
Biri korur,biri de ;

Kalkındırır  vatanı …

Yeri-göğü var eden,
Ürkütme zelzeleden,
Bilirsin ki toprakta ;

Çürüyecek her beden…

Suçlu,suçunu bilir,
Haline razı gelir,

Başka suçu yüklenmez ;
Direnir,hatta ölür…
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Muhabbetle ısının,
Dosta sevgiler sunun,
Her derdin şifası var ;
Yoktur dil yarasının…

Her doğan bir gün ölür,
Hak huzuruna gelir,
Ya Cennet'e yol alır ;

Ya bundan engellenir…

Hayatı hayal,rüya,
İbadetleri riya..

Ya göründüğünce ol ;
Olduğunca görün ya…
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Şefkat eli başın oğmaz,
Süt yığılmaz,eller sağmaz,
Zekât vermeyen kavime ;

Bulut gelmez,yağmur yağmaz…

Düzelince yarası,
Dedi;geldi sırası…

Sözlü'ydü nikâhlandı ;
İki bayram arası…

Kadın anamız,bacımız,
Saygıya lâyık hacımız,
Yuvayı yapan dişi kuş ;
Ve her derde ilacımız..
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Bir felâkettir kumar
Deme,kumarda ve var ?
Hırs bir yılana döner ;

Çarparak zehir sunar…

Kişide mevcutsa öz,
Yerinde söylenir söz,
Silâh gibi güçlüdür ;

Her yokuşu eyler düz…

Arif aklını kullanır,
Başka akılla allanır,
İstişare yarar sağlar ;

Zarar görmeden pullanır…

Mehmet H. Öcal
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Fikr'et hükm'ü nasılsa,
Şükr'et nasıl buldunsa,

Serçe soyu biterdi ;
Kedi kanatlı olsa…

Kötülerden bel aldı,
Ekti,biçti el aldı,

Öldü kurtuldu sandık ;
Mezarını sel aldı …

Göz,söz kadar etkili,
Yüz,mânâda yetkili,
Sesin rengi,ahengi ;
Olmalı hoş tepkili…
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İçindedir çağırma,
Uzak sanıp bağırma,
Yuvanı yapmak için ;

O'nsuz kerpiç yoğurma…

Ömrü uzun,ameli hoş,
Güzellikten yana sarhoş,

Öyle sevgiyle dolu ki ;
Kötülük hanesi bomboş…

Bir yürek lâzım,yürek,
Olmasın yarım,çeyrek,

“Hu..”diyerek kalkınca ;
Şeytan azapta gerek…

Mehmet H. Öcal
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Geldik Merd'in iline,
Sarıldık dost eline,

Ahbaplık fire vermiş ;
Düştük namerd diline …

Vicdansızlar
Çok katı vicdansızlar,

Garibin hali feci ;
Gördükçe vicdan sızlar…

Elmas yontulur düzelir,
İnsan pişerekten gelir,
Arifler halini anlar ;

Kaç ayardır,hemen bilir…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

208

Öldükten sonra ömür,
Gene de devam eder..

Eğer varsa kişinin
Bıraktığı bir eser…

Yol yordamı bilmeli,
Dost'a yakın gelmeli,
Deve'yle ahbap isen ;
Kapı'n geniş olmalı…

Sadıklarla beraber,
Olursa insan eğer,

Bu güzel birliktelik;
İnan ki cihan değer…

Mehmet H. Öcal
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Eski dost uyarımlı,
Eski odun yanımlı,
Eski,kadim eserler ;

Cevherden çok alımlı…

Sol elinle iş görme,
Meylini sola verme,
Ye-iç sağ'ınla yaşa ;

Namluya kurşun sürme…

Mutlak gelecek ecel,
Artmasın arzu,emel,
Acı gerçeği düşün ;

Düşün de kendine gel …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Doğru da hoş,yalan da,
Hatır-gönül alanda,
Fesat çıkaran doğru ;
Ezilmeli yalanda…

Ne öğrenme ne bilim,
Rağbet görmüyor ilim,
Bahtsız insan ararsan ;

Cahil içinde alim …

Biri durmadan dedi,
Biri yerine kodu,

Geldiler bir araya ;
Oldular dedikodu …

Mehmet H. Öcal
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Ana-Baba'ya ikram,
İçten gelen ihtiram,
Evlâda ömür katar

Ve ömür boyunca nam…

Hasta olma bebeğim,
Gül'sün,solma bebeğim,
Sen yarın'a umutsun ;
Sakın ölme bebeğim…

Haram lokma pay'olmaz,
Kalp ölmüşse hay'olmaz,

Hayırdan ne işlersen ;
Hak katında zay'olmaz…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Ölüm,lezzeti yedi,
“işte bu kadar” dedi,
O'nu çok hatırladık ;
Durmadı,dinlemedi…

Biz de öldük kardaşım,
İşte yazıldı daşım…

Dostları aradım,yok ;
Amelim arkadaşım…

Her istediğini ye,
Her istediğini de…

Olur mu böyle hayat ?
Esirin mi dil-mide…

Mehmet H. Öcal
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İftira etme günah,
Seni de bitirir ah…
Gücün lânetli ise ;

Ah,eyvah !.. Ki,ne eyvah …

Yutmaz Yusuf'u kuyu,
Olsa da yutma huyu,

Kardaş kardaşı yerken ;
Ağlar kuyunun suyu …

Yürü,bisiklete bin,
Birazcık dağa çık,in,
Yüzmek de iyi ama ;
Su'yu olmalı emin …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

214

Herşeyin bir sonu var,
Ne yar  kaldı,ne ağyar,
Gözüm fani dünyada ;

Mukim bir adem arar…

Ne korkunçtur iftira,
Açar kalplerde yara,
Bunu adet edinen ;
Ameliyle zıbara…

Muntazam hayatı var,
Evi huzurda karar,

Akrabalar,komşular ;
Çoluk-çocuğuna yar …

Mehmet H. Öcal
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N'oldu,yardım kesildi,
Birden her şey kısıldı,
Birbirine  uzanan ;

Eller neden kasıldı ?..

Hayır işde acele,
Şerde durup hecele…

Düşün,en doğruyu yap
Ki,hayatın yücele …

Mizah'la başladı gün,
Bir eğlence,bir düğün,
Cahil'in neşesinde ;

Kederi gördü bilgin …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

216

Şüpheli'den uzak dur,
Silkeleyip yere vur,

Ki,pisliği dökülsün ;
İşini yeniden kur …

Fakiri ezdin,koğdun,
Hakkını yiyip boğdun,

Adem kılıklı iblis ;
Bunun için mi doğdun ?

Günah berbat olaydır,
Dersin,sanki alaydır,

Günahlardan sakınmak ;
Tövbeden çok kolaydır …
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Mezarlık ibret yeri,
Ömrün sükût mahşeri,

Her hayat bir ders olmuş ;
Ağlar Adem'den beri …

İfrat ve tefritten kaç,
Ortada uygun yer aç ;
Hayırlı olan budur ;
Budur insana ilaç …

Şu Birleşmiş Milletler,
Sormayın ne illetler..
Çifte standartlarla ;

Sıralanmış zilletler …
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218

Güzelce ilgilenin,
O'nu terbiye edin,

Çocuk,bir canlı senet ;
Mahfazası ülkü,din …

Yardımlarda yarışma,
İçine gir,karışma..

Allah takva'nı bilir ;
Sen ayrıca uğraşma …

Her isyan nefsimize ,
İtaat Rabbimize

Olduğu müddetçe Hak ;
Zeval verir mi bize ?..

Mehmet H. Öcal
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Ayşe,Fatma mı adın ?
Huzurda var mı tadın ?
Koca'n razıysa senden ;

Bil,Cennetliksin kadın …

Kurd'a-kuş'a yalaktır,
Kırık çömlek-çanaktır ,

Helâl'in sevimsizi ;
İstenmezi talaktır…

O'nun veda hutbesi,
Aydınlığın şûlesi,

Uyanlar hayat buldu ;
Çünkü,hak-huzur sesi …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

220

Dünya karış karıştır,
Çözüm yolu barıştır,
Küseni,dostça çağır ;
Arayı bul,barıştır…

Abide,anıt, mezar,
İçinde sessizlik var …
Öyle bir sessizlik ki ;

Kalbinden mahşer doğar…

Her sabah erken uyan,
Önce Allah'a dayan,
O'nun ipine sarıl ;
İyiliği et beyan …

Mehmet H. Öcal
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Hamd ü senâ'yla başladık,
Durduk,şeytanı taşladık,
Hayır,hasenat çoğaldı ;

Şaştık,şükr'de yavaşladık…

Hayır işlerine koş,
Yardımla hayat bir hoş,

Bitmesin ûlvi yarış ;
Biter ise her şey boş …

Dünya'ya  karşı teksen,
Dayanacak yüreksen ,

İnancınla savaşıp ;
Âlemi yenersin sen …
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Okuyandı,yazandı,
Müşkülleri çözendi,
Helâldi neyi varsa ;

Çalışarak kazandı …

İşi kolaylaştırın,
Sakın zorlaştırmayın,

Müjdeler verin Halk'a ;
Buğz,nefret ettirmeyin …

Çalış,didin,işle aç,
Azm'et !Tırnak-dişle aç,
Dubârasız hayat sür ;
Şansını düşeş'le aç …
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Dayanacak yüreksen ,

İnancınla savaşıp ;
Âlemi yenersin sen …
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Okuyandı,yazandı,
Müşkülleri çözendi,
Helâldi neyi varsa ;

Çalışarak kazandı …

İşi kolaylaştırın,
Sakın zorlaştırmayın,

Müjdeler verin Halk'a ;
Buğz,nefret ettirmeyin …

Çalış,didin,işle aç,
Azm'et !Tırnak-dişle aç,
Dubârasız hayat sür ;
Şansını düşeş'le aç …
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Faiz yiyen lânetli,
Yediren,domuz etli…
Bunlara cehennemde 
Ateş ;âzim,şiddetli…

Nefsini yenen güçlü,
Öfkesi sönen güçlü,

Tevazû'yla her kalbe ;
Gönüle inen güçlü ..

Yaradılışı güzel,
Huy'u tatlı bir gazel,

Rabbim bir sâdâ vermiş ;
Bülbülle O'na özel …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

224

Gıpta güzel,haset  yok,
Nefse uyup nisbet yok,

Hak iyileri sever ;
Kötülükte kısmet yok …

Bir kadın veya er'sen,
Zâlimle berabersen,
Zûlümle anılırsın ;

Yerin dibine girsen …

İki salıp bir bağla,
Sonra,üç sal-bir eğil…
İşte “Bayran namazı” ;
Farklı ama zor değil …

Mehmet H. Öcal
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Çapulculuk et,mal yığ,
Yoğ arkadaş olmaz yoğ…

Helâlinden kazan ki ;
Bal'ına katılsın yağ …

Sandıktan çıkmış çeyiz,
Süslenmiş harika kız,

Gören hayran kalıyor ;
Güzelin adı :Nevrûz …

Gerçek;âciz bir kulum,
Muhtaçlık ana yolum,

Sevaplar uzak benden ;
Ah,günah sağım-solum …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Sözünün er'i insan,
İnsan cevheri insan,

Sözünde durmayanlar ;
Hayvandan geri insan …

Cemiyet sağlam ise,
Saadet verir bize,

Her canipten kötüyü ;
Vurur,getirir dize …

Kin'ini at,af'kâr ol ,
Gönlün,sevginle var'ol,
Nefret cehennem harcı ;
Sevil,Cennet'e yâr'ol …

Mehmet H. Öcal
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Muhteris hasta adam,
Zehiri tasta adam,

Yapmak bilmez,yıkmakta ;
Emsalsiz usta adam …

Herşey O'nun zatında,
Ödül O'nun katında,
Çocukların,malların

Bir sınav,hayatında …

Ecel geldi cihane,
Baş ağrısı bahane,

Dediler : Dünya yalan ;
Asıl Cennet şahane …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Tövbe edip bozardı,
Usul usul azardı,

Atıp-tutmak'la geçen ;
Ömrü,bir çeşit zar'dı…

Kulak mes'ûl,göz mes'ûl,
Yürek,beyin öz mes'ûl..

Ağızda rahatsa da ;
Dilden çıkan söz mes'ûl …

Yüzüme bakmıyor yâr,
Derd-i maişeti var,

Sağlığı da dert ama ;
En çok yokluktan bizar …

Mehmet H. Öcal
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Borçlunun elinden tut,
Kolaylık göster unut…

Eli genişler verir ;
O'nu yaşatır umut …

Namaz kılan darda kalmaz,
Allah diyen mahrum olmaz,

Gözyaşı'yla sulanan gül,
Çiçek ebediyyen solmaz …

Haram nedir bilmedi,
Fakat yüzü gülmedi,
Emr-i hak vaki oldu ;
Öldü,ama ölmedi …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

230 

Kanaat ise malın,
Kötü olmaz ahvalin,
Senden alttakine bak
Ki,hoş gele evlâdın …

Yoldaki taşlar,
Ağrıtır başlar,

Bertaraf eden ;
Çok hayır işler …

Zerre kadar hayr,
Zerre kadar şer,

Bil ki,kayb'olmaz ;
Kayb'olsa mahşer …

Mehmet H. Öcal
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Kur'anı Hak indirdi,
İnançla bak indirdi,

Mü'min O'na sarıldı ;
Şeytan nifak indirdi …

Ezan okunur gelmez,
Cami yolunu bilmez,

Dini alaya alan ;
Meclislerden eksilmez …

Elmaslar yontuldukça,
İnsanlar yanıldıkça…
Meyveler olgunlaşır ;

Güneşlerde yandıkça …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

232 

Râbbe,Râsule düşman,
Kini soğumaz bir an..
Böylesinin beyninde,

Kalbinde zelildir kan …

Adil insan hak bilir,
Hak önünde eğilir,

Evvel Allah,O'nun da ;
Hakça kadri bilinir …

Sorduk,ismi'yle güzel,
Gördük,cismi'yle güzel,
Nefs'ine gem vururken ;

Baktık hasm'iyla güzel…  

Mehmet H. Öcal
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Yiğidi melik bilir,
Korkağı delik bilir,

Sen herkese iy'lik et ;
Mutlaka Halîk bilir …

Haddini bilen solmaz,
Perişan,helâk olmaz,

Büyük,küçük tanıyan ;
Silahı'yla vurulmaz …

Bedeni yıkar zina,
Üstüne olmaz bina,

Kötü yol,hayasızlık ;
Yakışır mı ,insana …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Yedik,içtik şükr'ettik,
Hak aşkiyle zikr'ettik,

Allah rızası için ;
İyiliği fikr'ettik …

Ölçerken tamam ölçün,
Biçerken tamam biçin,

Kul hakkı büyük vebal ;
Rizk'e girmekten kaçın …

Ya hayır söyle ya sus,
Şer sözün yeri mahpus,

Gönül deli olsa da ;
Dil akıllıya mahsus …

Mehmet H. Öcal



235

Yiğidi melik bilir,
Korkağı delik bilir,

Sen herkese iy'lik et ;
Mutlaka Halîk bilir …

Haddini bilen solmaz,
Perişan,helâk olmaz,

Büyük,küçük tanıyan ;
Silahı'yla vurulmaz …

Bedeni yıkar zina,
Üstüne olmaz bina,

Kötü yol,hayasızlık ;
Yakışır mı ,insana …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

234 

Yedik,içtik şükr'ettik,
Hak aşkiyle zikr'ettik,

Allah rızası için ;
İyiliği fikr'ettik …

Ölçerken tamam ölçün,
Biçerken tamam biçin,

Kul hakkı büyük vebal ;
Rizk'e girmekten kaçın …

Ya hayır söyle ya sus,
Şer sözün yeri mahpus,

Gönül deli olsa da ;
Dil akıllıya mahsus …

Mehmet H. Öcal



237

Sen verdin,alan da sen,
Kayb'etsek bulan da sen,
Nice sultan,şah geçti ;

Tek baki kalan da sen …

İlim İslam'ın canı,
Öğrenmedir her anı,
İlime düşman kişi ;

Bizden değildir,tanı …

Kötülüğe çeker sed,
Her pisliği eder red,

Mü'min kalbinde olmaz ;
İman yanında hased …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Aklı edeple süsle,
Güzel ahlâkla besle,

Mutlak sana yaklaşan ;
Yaklaşır candan,hisle …

Yapacağını söyle,
Yapmayacağın öyle,

Sözün vâd'in olmasın ;
Er'e yakışmaz böyle …

Sağlamdır,sağlam durur,
Âyetler dalga vurur,
İnsanlığa Kur'anı ;

O indirdi,O korur …

Mehmet H. Öcal
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Dünya kalb'e yerleşir,
Kalp sıkışır darlaşır…
O kalbi taşıyan kul ;
Yük olur ağırlaşır …

Boynuzsuz koç hakkını,
Boynundaysa rızkını,

Boynuzlu koç'tan alır ;
Hak sağlar hukukunu …

Dil,yara açan alet,
Bazan tanktaki palet,

Arif sözü şifadır ;
Azap verir cehalet …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

238 

Ya alim ol,ya talib,
Ya dinlemede galib…

Yaklaşan seven de hoş ;
Bunlarsız insan gaip …

Yılan,akreple dost ol,
Boğazlan,yüzül post ol,
Nefs'inin elinden kaç ;

Vurul,yaralan hast'ol …

İlim tahsili için,
Azm'i gayreti seçin,
Gerekirse bu yolda ;

Kendinizden de geçin …

Mehmet H. Öcal
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Ömrü uzun rızk-ı bol,
Olanlarda nedir yol ?..
Bunlar akrabasına ;

Daim gerir kanat-kol …

Kendini sigaya çek,
Hesap günü gelecek,

Eserlerinle yaşa ;
Çünkü her fert ölecek …

Kazanç belli kişide,
Belli onun işi de..

Altı-üstü haram'ın ;
Gelişi-gidişi de ….

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Şeyh'in külahı,
Yuttu silahı,
Hoca sarığı ;
Eğitti şahı …

Yaz'ın gölge hoş,
Kışın kiler boş,

Durmak günü mü ?
Koş evladım koş …

İyiler dostu güzel,
Çimene bastı güzel,
Elindeki gülleri ;

Gönlüme astı güzel …

Mehmet H. Öcal
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Emanet oldu yağma,
Tek amaç :Mal-mülk yığma…

İstersen kabına sığ ;
İstersen köpür,sığma …

Zekât mı veriyorsun ?
Haraç mı ödüyorsun ?

Betin benz'in sararmış ;
Zor gelmiş eriyorsun …

Yediğini yiyecek,
Giydiğini giyecek,

Şu hayatta ne varsa ;
Her yeri eskiyecek …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Hutbe vasat olmalı,
Dinleyen anlamalı,

Halk'ı usandırmadan ;
Amacını bulmalı …

Çocuk Hakkın hediyesi,
Haktan gelir terbiyesi,

Tertemizdir,onu bozma ;
Ne şirk'i var,ne riyası …

Böyle yaratmış Allah,
Her haliyle “Hayır-hah…”

Bir ekmeği ikiye ;
Bölmezse yemez billâh !...

Mehmet H. Öcal
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Ne tekke'yi seçerler,
Ne çorbadan geçerler…

Menfaat şahin'leri ;
Veririken hep serçeler ,,,

Aşık'la bir arada,
Sorar “Bağdat nerede ?”

Şaşkın yola koyulur ;
At değişir derede …

Dünya..  Ortak evimiz,
Pâk olmalı çevremiz,
Hava,su bozulursa  ;
Toprak melûl olursa,
Nereye gideriz biz …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Hak terazisi şaşmaz,
Akîl, haddini aşmaz,
Hukuk işlere temel 

Olursa sabır taşmaz …

Horoz gibiler bunlar,
Arif kişiler anlar…

Müslümana ezânlar ;
Hıristiyan'a çanlar …

Abdal tekkede gerek,
Hacı Mekke'de gerek,

Yerini bilen kişi ;
Mübarektir,mübarek …

Mehmet H. Öcal
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Sele ram oldu toprak,
Kara'ya yenildi ak,

Bahtımız tek'de kaldı ;
Olmadık iki yaprak …

Ufuk açar dehalar,
Çöl içinde vaha'lar ..
Onlarla daha yakın 

Şimdi gökler,sahralar … 

Şu helâl,şu haramdır,
Ayırd'etmek keremdir,
Farkına önem veren ;

Yücedir,muhteremdir…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Merd'olan cayıp dönmez,
Yüklü'yken ata binmez,

Erenlerin çerağı ;
Haşre dek yanar sönmez …

Kapılmadı vehime,
Güvendi “Müheymin”e,

Cebrail'in yardımı ;
Ne lâzım İbrahim'e …

Yazı yanlış yazılır,
Yanlış yerde çizilir,

Filler çekişince hep ;
Karıncalar ezilir …

Mehmet H. Öcal
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Andım da huzur buldum,
Aşkla,sevgiyle doldum,
Doksandokuz ismiyle ;

Rabbime secde kıldım …

Bir azarlama olmaz,
Kızıp hor'lama olmaz,

İnanç gönül işidir ;
Dinde zorlama olmaz …

Su ne'tsin ?
Özü yanar,su net'sin ?

Mecnun “Leylâ !..”dedikçe
Sözü yanar,su net'sin  ?

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Cevr'in şifa canıma,
N'olursun,gel yanıma,

Aşkım,sevgim sanadır ;
Girsen bile kanıma …

Merhaba dost,merhaba,
Lütf'un sığmaz hesaba,
Sen gelince nurlanır ;
Şehirle köy,kasaba …

Kimi tınlatır sazı,
Kimisi besler tazı,
Kimi at meraklısı ;

Herkes aklından razı …

Mehmet H. Öcal
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Akılsız baş'ta kahrı,
Ayaklar taşır zehri …
Akıllı yol ararken ;

Deliler geçer nehri …

Trenim gara girdi,
Çıkıp rüzgara girdi,
Öyle bir götürdü ki ;
Suç'u firara girdi …

Kalpleri çalıştıran,
Kanları dolaştıran,

Rabbimizdir;yokluktan
Varlığa ulaştıran …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Düşme şeytan ağına,
Gel şefkat otağına,

Cennet serilivermiş ;
Ana'nın ayağına …

Küçükken tuttu aşı,
Ezildi yılan başı ,

Sonra ayırabildik ;
Ancak,kuru'yla yaş'ı …

Yol yürümekle biter,
Borç ödemekle biter,

Ömür hakkın takdiri ;
Hasret ermekle biter …

Mehmet H. Öcal
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Ölüm de olabilir ,
Kalım da olabilir,

Zulümden kurtulanlar ;
Zalim de olabilir …

Okuman'la amelin,
Olmalıdır temelin …
Okurken de cahilsen ;

Neye ulaşır elin …

Bilirdi ecelini,
Kısardı emelini,

Ne dilediyse,Allah
Boş koymadı elini …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Hasetle bakma n'olur ?
Kendini yakma n'olur ?
Mevlânın ihsanı bol ;
Çalış,senin de olur …

Ay dolunay,hilâldir,
Gölge düşer melâldir,

Boşanmak ; Hakk indinde,
En sevimsiz helâldir …

Ecel bir gün çıkar gelir,
Yatan ölmez,yeten ölür,

Hakkı bilmeyen gafiller ;
Rahmetinden mahrum kalır …

Mehmet H. Öcal
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Murdar'la temiz ayrı,
Birleşemezler gayrı …

Murdar'dan zerre girse ;
Temiz'in kalmaz hayr'ı …

Kolay olur adamak,
Ağır gelir ödemek ,

Her iş'de baş'la-son'u ;
İyi düşünmek gerek …

Helâlden yiyin-için,
Giymeye esvap biçin,
Sakın israf etmeyin ;

Savurmak neden,niçin ?...

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Sussan özellik olmaz ,
De'sen gazellik olmaz ,
Yari nefret sarmışsa ;

Zorla güzellik olmaz …

Bolca para söyletir ,
Güzel esvap oynatır ,
Keyfi yerinde olan ;
Eğlenir ve eğletir …

Kur'an okusun diller,
Açılsın sel-sebiller,
İlâhi ayetlerden ;

Huzur bulsun gönüller …

Mehmet H. Öcal
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Zekâtta mazur,meyus,
Halden bilmez bahusus,
Beş vakit namazında ;

Sanki bir melek hasis …

Bağa bak üzüm olsun,
Yemeğe yüzün olsun,

Dağdan inen gelende ;
Diyecek sözün olsun …

Bilgiliysen güçlüsün,
Üç kez otuzüçlüsün,
Cahilliğe razıysan ;

Karanlıktan suçlusun …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

256 

Kafa dille tartılır,
Dil beyin'le dürtülür,
Alkol alt-üst ederse ;

Kusur n'eyle örtülür …

Öfkeli insan azar,
Sağlam imanı bozar,
Nefsine hakim olan ;

Şeytana çukur kazar …

Edep beşikten başlar,
Kapı eşikten başlar,
Fakire el verenler ;

Hali düşükten başlar …

Mehmet H. Öcal
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Cennet'e girmez kibir ,
Zira giremez kibir,

Mevlâm izin verseydi ;
Mutlak iterdi kabir …

Doğruluk bir cevherdir,
Yalan,fesattır, şerdir,

Halk'ı yanıltan tarih ;
Yalancıdan beterdir …

Huysuz koca'ya sabır,
Eden mükafatlanır…

Böyle eşin ödülü ;
Allah'ın yanındadır …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Ecel ne öne gelir ,
Ve ne de ertelenir ,

Mukadder gün gelince ;
Ömür biter,fert ölür …

Söylenir geze geze ,
Dil ishali geveze,

Her yerde hafif düşer ;
Ağır bir yüktür bize …

Yemin satış arttırır,
Fakat işi yatırır,

Devam ederse birgün ;
Kazancını batırır …

Mehmet H. Öcal
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Araştırır  yazarım,
Hakça dostça yazarım,
Hayat noksansız olsa ;

Bilmem ki,ne yazarım …

Gururun belki de ilk,
Ceht'edip üstünden silk,

Çünkü,olmaz Dünya'da ;
Mahkeme kadı'ya mülk …

Hak,birliğe güç verir,
Saadet,sevinç verir,
Tefrika başlayınca ;

Vermez, ya da geç verir …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Saygıdeğer zenginler ,
Derya gibi enginler,
Fukaranın halini ;

Hallerinden sezginler …

Ah ölüm ah !.Ölüm ah,
Bitiş değil girizgâh,

Cehennem :Gaileler ;
Cennet :İstirahatgâh …

Ağyar ne derse desin,
Ac kalmasın ver yesin,

Veren el hayırlıdır ;
Üşümesin,ver giysin …

Mehmet H. Öcal
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Akıl-nakil uzlaşır,
Cisme zarafet taşır,

Birlik sağlanamazsa ;
Güzellikler yozlaşır …

Kötü söz eziyettir ,
Düğünde taziyettir ,
Olgunlukla hoşgörü ;

Her kulda meziyettir …

Huyu çokça geçimsiz,
Suyu bile içimsiz ,

Çorak topraklar gibi ;
Verimsiz ve biçimsiz …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Hased,kibirli, cimri,
Şeytandan alır emri,
Ruhu marazlıların ;

Tezvir'le geçer ömrü …

Zaman,en iyi hakem,
Kararı mazbut hikem,

Yanılgısı olmadı ;
Ne ham görüldü,ne kem …

Bunca  ah,
Yerde kalmaz bunca ah,

Arş-ı âlâ'ya çıkar ;
Zalimi yıkar Allah …

Mehmet H. Öcal
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Kulun Allah korkusu,
Olur şeytana pusu …
Yalnız bu kişilerden ;

Şeytan korkar doğrusu …

Markos,Yuhanna,Matta,
Bir de Luka var hatta,

Değişen İncil'lerde ;
Tahrifat dört ebatta …

Şöyle etrafına bak,
Nefs atına dizgin tak ,
Hikmetlerden ibret al ;

Boş söze verme kulak …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Haya imandan gelir ,
Sitem umandan gelir,
Aman'ım kesilmedi ;

Derdim yamandan gelir …

İftarda hareket var,
Sahurda bereket var,
Faziletsiz oruc'un ;

Özünde kerahet var …

Ac'dan habersiz tok'un ,
Kalbine dokun dokun…

Oruç'la anlamalı ;
Ne olduğunu yok'un …

Mehmet H. Öcal
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Tadı,lezzeti unut,
Doğsun yaşatan umut ,
Cömertlikle ye,yedir ;

Ekmeği muhterem tut …

Zemzemlere testidir,
Fukaranın dostudur,
Allah'ın emri zekât ;
Malının abdestidir …

Hak'ettim azabını,
Çaldım “Tövbe”bâb'ını,

Geçmiştir mutlak Rabbim ;
Rahmetin,azabını …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

266

Müslüman'ın kitabı,
Hakça eder  hitabı,

Kur'an Allah kelâmı ;
Tıpkı Peygamber tab'ı …

Gönül yüce hal ister,
Letafette kal ister,

Kimileri ömrünce ;
Bekçiliğe mal ister …

Kitap,sünnet,icma'yla,
Hassas kıyas'lamayla ,
İslâm  Hukuku doğdu ;
Parlak açıklamayla …

Mehmet H. Öcal
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Ariflerle ermişler,
“Cahilden kork..”demişler,

Yırtıcı arslanlarla ;
Oturup bal yemişler …

Deve ölür derisi,
Semeriyle gerisi,
Eşeğe taşıtılır ;

Bir de biner birisi …

Hurmalık ;Fedek,Hayber,
Vakf'eyledi Peygamber …

Çığır açtı,bu yolla 
Yardıma oldu rehber …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

268

Esselâm dost,esselâm,
Kelâmdan önce selâm …

İslâm adabındandır ,
Taam,ardından kelâm …

İyilikte dolandır,
Derde çare bulandır,
İnsanın hayırlısı ;

En faydalı olandır …

Düşlerini hayr'a yor,
Anlamadığını sor,

Hayat'ta geçimden çok ;
Tok'u ağırlamak zor …

Mehmet H. Öcal
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O'ndan kimse alınmaz,
Sıkıntıda kalınmaz ,
Oruçlunun iftarda ;

Duası reddolunmaz …

Gıybet orucu yırtar,
Tövbe'yle dikip kurtar,
Buna gücün yetmezse ;

Günahın kat kat artar  …

Allah'a has ibadet,
Orucuna devam et,

Mükâfatı büyüktür ;
Sonsuz da ebed-müddet …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

270

Oruçlu sıhhat bulur,
Selâmete hat bulur,

Hak yolda yaya kalmaz ;
At bulur,kanat bulur …

Kelâm akıldan geçer,
Yüreklerden su içer,
Fikir-gönül birliği ;

En doğru yolu seçer …

Kin'i unutmayanı,
Nasihat tutmayanı,
Tutar türlü musibet ;

Hak yola yatmayanı …

Mehmet H. Öcal
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Birkaç iş bir arada,
Kalırsın bir derede,
Gücün kadarı taşı

Ki,kalmasın yarıda …

Dinlendin fasıl fasıl,
Haydi işine asıl …

Elin,kolun,kalbinle ;
Beynin'le dikkat kesil …

İlim yolu pek uzun,
Varılmaz yaz'ın,güz'ün,
Dört mevsim çalışarak ;
Çözülmezleri çözün …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

272

Bilmez şirk'i, günahı,
Sevab'la güler mah'ı,

Allah'ın has kulunda ;
Takva amelin Şahı  …

Oruç ateşe siper,
İyiliklere rehber,

Oruçluyu Melekler ;
Gelip alnından öper …

Yirmidört saat  çalış,
Uyan çalış,yat çalış ,
Gafleti,tembelliği ;

Üzerinden at çalış …

Mehmet H. Öcal
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Aşksız emelsiz alim,
Olur vergisiz,zalim,
Böylesinin yanında ;
İlim,boşuna talim …

Uçtu din'i sömürdü,
Düştü bin'i sömürdü,

Ayı ile dost oldu ;
Girdi in'i sömürdü …

Hep Allah için verir,
Resûl aşkiyla erir,

O ev ki,ne güzeldir ;
Yetimler ikram görür …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Türk'ün İstiklâl Marşı,
Titretir arz'la- arş'ı,

Söylensin haşre kadar ;
Dost'a-düşmana karşı …

Ekmek için haşlandım,
Meyve verdim taşlandım,

Gündüz çilede,gece ;
Rüyalarda yaşlandım …

Olsa da gevşek,ağır,
Ne sinirlen ne bağır,
Çocuğu,öğrenmeğe ;
Güzel öğütle çağır …

Mehmet H. Öcal
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Sevilip sayılamaz,
Asla mü'min olamaz,
Koğuculuk edenler ;

Cennet'te yer bulamaz …

Namazın yaşı yedi,
Çok geç olur onyedi,

Azrail hiçbir zaman ;
Mazeret dinlemedi …

İstersen paranı saç,
Kuşsütlü sofralar aç …

Benim mânâ'sız dostum ;
Karnım değil,gönlüm aç …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Gecenin her vaktinde,
Bülbül öter vaktinde,
Dualar reddedilmez ;
İllâ seher vaktinde …

Hafız'ın Kur'an sesi,
Zikr'in coşturan sesi,

Rabbim sever,affeder ;
Tövbeye varan sesi …

Ne desek az'ı kalır,
Söz uçar yazı kalır,
Sofraların gönülde ;

Ekmeği-tuzu kalır …

Mehmet H. Öcal
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Nefsimi ezip koğdum,
Hac'da yeniden doğdum,

Bütün kötü yolları ;
Hakkın emri'yle boğdum …

Gizli düşman nefsimdir,
Yırt maskesini indir…
Pençesine düşme ha ;
Acımasız haindir …

Halim-selim insanı,
Görüp öz'üyle tanı…
Asabilerden vardır ;

Hepimizde bir anı …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

278

Sanatçı takdir bekler,
Bulmazsa küser,tekler …

Teşvikle eserine ;
Yeni eserler ekler …

Düşmanlarla dost olan,
Onlardan memnun kalan,

Hiç bize dost olur mu ?
Menfaatine dalan …

Belki görünüşü hoş,
İlimsiz ibadet boş …
İhlâs'a varamazsın ;

Ne kadar koşarsan koş …

Mehmet H. Öcal
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Kul'un hatası olur,
Yere batası olur ,

Hatada ısrar yanlış ;
Öğüt tutası olur …

Borçluya bir mühlet ver,
O'na kolaylık göster,
Genişlesin ödesin ;

Sen de muradına er …

Avcı avında gerek,
Demir tavında gerek,

Zaman,mekân önemli ;
Evli evinde gerek …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Sevmeğe Allah yeter,
Dostluğu Kur'andan der …

İbret almak istersen ;
Ölüm ibretten beter …

Öğrenip öğreten ol,
Dinleyip dinleten ol,

Gül deminde bülbülü ;
Aşk ile söyleten ol …

Akl'ı ara yaşta mı ?
Midede mi,başta mı ?
Ne'yin peşinde koşar ;
İşe mi,oynaşta mı ? ..

Mehmet H. Öcal
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Saat vakit bildirir,
Ceb'e nakit bildirir,
Herşeyin aşırısı ;

Halk'ı şüphelendirir …

İlk hata saflıktandır,
Yanlış esnaflıktandır,
Hep devamı halinde ;
Kat'i tuhaflıktandır …

İnsanlar yakın,ırak,
Topraklar mümbit,kurak.

Barışıksan küsmeğe,
Küskünsen barışmağa ;

Gönlünde bir yer bırak …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Sözün fazlası zait,
Ahbaplar olur şahit ;
Sevene köle oldum ;

Kulluğum hakka ait …

Bir binadır ki,mü'min,
Yanyana gelir emin,
Kötü hal,iyi günde ;

Birdir tavan'la-zemin …

Umut cihandan büyük,
Hamuleli bir höyük,
Kimine servet olur ;

Kimine bezdiren yük …

Mehmet H. Öcal
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İşleyen demir parlar,
Güzel yerlere korlar,
Paslanıp çürüyeni ;

Hurdalığa atarlar …

Yazın gölge hoş olur,
Yatma,çuval boş olur,

Ağustos böceğine ;
Kış'lar “karakış” olur …

Erken kalktım işime,
Şeker kattım aşıma,

Hep gençleşerek girdim ;
Bir sonraki yaşıma …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Sözü çekme gerilir,
Kopar,dar'a girilir,

Hayli zorda kalınır ;
Belki adam vurulur …

Et tırnaktan ayrılmaz,
Kötü adam kayr'ılmaz,
Baş'lar sorumluluktan ;
Ağrısa da sıyrılmaz …

Koş,yorul erteleme,
Boş şeyi irdeleme,

İşini gününde yap ;
Yanlışı perdeleme …

Mehmet H. Öcal
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Allah yükü denk verir,
Gücün ne kadar,bilir..
Bir fazlasını verse ;
Pehlivan bile erir … 

Ölçü,tartı tam olsun,
Mizan yerini bulsun,

Kul hakkı ağır yüktür ;
Gasp'eden göze alsın …

Ahd'i yerine getir,
İşi gününde bitir,

Temiz kula yakışmaz ;
Maddede,mânâda kir ….

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Olanlara bakının,
Tavrınızı takının… 
Kötülükler anası ;

Şu içkiden sakının …

Doğru Allah'ın yolu,
Eğriye koymaz kulu,
Ona uyun, bağlanın ;
Öğrenin sağı-solu …

Sözde kararda âdil,
Olmak gereklidir,bil..
Aksi takdirde sen de ;
Yanındaki de sefil …

Mehmet H. Öcal
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Ana'ya iyilik edin,
Baba'ya iyilik edin,

Dûaları “Burak” misâl ;
Binin arş'a kadar gidin …

Rabbin ortağı yoktur,
Ortaklık bağı yoktur,
Eker biçer pay'eder ;

Kalfa-çırağı yoktur …

Rızk'ın kefili Allah,
Ac'ı doyurur billâh,

Çoğalmaktan korkmayın ;
Sevinsin Resûlullâh …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Yetim malını koru,
Yiyenler görür zoru,

Miden,kalbin boş kalır ;
Evin,mutfağın kuru …

Can'a,mal'a kıymayın,
Kast'ı kalbe koymayın,
Savaş,harp bir istisna ;
Barışta göz oymayın …

Kötülük gizli,açık,
Kötülüğe bulaşık,

Hepisinden uzaklaş ;
Varsın desinler kaçık …

Mehmet H. Öcal
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Cenâb-ı Hakk dilerse,
Ebeveyn'in isterse,

Bir ilim merkezinde ;
Başlanılacak derse …

Anlamadan ezber,yük,
Giren-çıkan üfürük,

Dersini öğren,hazm'et ;
Beyn'in kalmasın çürük …

Kur'anı öğrenenle,
Öğreten var seninle..
Bu hayırlı ortamda ;

Çalış,okuyup dinle …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Önceyi bilen Allah,
Sonrayı bilen Allah ,

Başlıyorken “Bismillâh..”
Şükür “Elhamdülillâh…”

Bırakıp hırs'ı, cehl'i,
Kazan ticaret ehli …

Yalan,yeminden kaçın ;
Ki,olsun hayr'ın dahl'i …

Başına çorap ördü,
Büyük çileler gördü,
Felâketler içinden ;

Mükafatlara erdi …

Mehmet H. Öcal
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Menfaat başa vurdu,
Hırslar azdı,kudurdu,
Güçlü ortak zayıfı ;

Arkasından vurdurdu …

Şüpheli'den erken kaç ,
Kalbini şek-siz'e aç,

Doğruluk sarsın seni ;
Yerleşsin sağlam inanç …

Oruçlu “Çiğ” demesin,
Kötü söz söylemesin,

Kavga çıkarsalar da ;
“Ben oruçluyum..” desin …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

292

Hafızana kazı,kaz,
Öğren,defterine yaz …

Bilgin kalıcı olur ;
İlerlemek için farz …

Güzel gerçeği görmek,
Ahd'e vefa göstermek …

Hassas bir emaneti ;
Tam yerine getirmek …

Yalan söz,yalanla iş,
Rabbim hiç istememiş..

Bu halle oruç için ;
Aç-susuz'sa “Boş”demiş …

Mehmet H. Öcal
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Suçu hoşgördü Kadı,
Ortak oldu,mutadı ..
Amel defterlerine ;
Kara yazıldı adı …

Ey Ruh !Affet zorbanı …
Açtı,yırttı urbanı,

Tecavüzle öldürdü ;
Yapan:Kader kurbanı (!)…

Bitince el oğuşlar,
Başladı bol yağışlar ..

Kul hakkını Hakk değil ;
Hakkı olan bağışlar …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Huzurlu bir cemiyet,
Form'unda yaşar gayet,
Birlikte kalkınmağa ;

Yoktur bir son,nihayet …

Her müslümanın kanı,
Malı'yla ırzı,canı

Diğerine haramdır ;
Aksi,yakar imanı …

Kişinin hor görmesi,
Kardeşini yermesi,

Din kardeşliğinde yok ;
Şer'dir cevaz vermesi …

Mehmet H. Öcal
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Anlaşıldı nihayet,
Suçlulara merhamet,

Mâsumlara zûlümdür ;
Hem de zorundan gayet … 

Şahitlikler Hak için,
Olamaz nahak için,
Yalancı şahitleri ;

Azap yer için için …

O'na asla zûlm'etmez,
Hiç yardımsız bırakmaz,

Müslüman kardeşini ;
Küçük görüp hor bakmaz … 

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Sulh ile bitti dâvâ,
Oluştu iyi hava,

Küsenler barıştılar ;
İnsanlık geldi tav'a …

Yetimin şeytanı yedi,
Herbiri bir şey söyledi,
Şaşırdı kaldı ellerde ;

“Kurtulmak ne zormuş..”dedi …

Her akıl aynı olsa,
Herkes dengini bulsa,
Koyun çobansız kalır ;

Bulunmaz, arz yıkılsa …

Mehmet H. Öcal
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Eşeğin sakat nalı,
Ağlayan kulun malı,

Gülene hayır vermez ;
Bilip öyle almalı …

Ak et gün karasını,
Unut dost yarasını,

Ölürken kimse almaz ;
Kimsenin sırasını …

Analı oğlak yarda,
Anasız oğlak yerde,

Oynarken,garibanlar ;
Kalırlar bir kenarda …
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Adaletin kapısı,
İçi İslâm yapısı,

Uygulayan olmazsa ;
Gider mülk'ün tapusu …

Boy'a-bosa baktı hoş,
Dedi :”Kızım fırsat,koş …”

Huy'a-suya bakmadı ;
Çıktı aklı-beyni boş …

Terazi var,tartı var ,
Herbir şeyin vakti var ,

Zamanı ayarlayan ;
İşinde görmez zarar …

Mehmet H. Öcal
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Eşeğin sakat nalı,
Ağlayan kulun malı,

Gülene hayır vermez ;
Bilip öyle almalı …

Ak et gün karasını,
Unut dost yarasını,

Ölürken kimse almaz ;
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El kapısı tırnakla,
Yavaş yavaş vurmakla,

Çalınmazsa çalınır ;
Bizim kapı tokmakla …

Oldukça hafif tartar,
Şeyh'in külahı yutar
Hocanın sarığını ;

Uzlaştır,onu kurtar …

Yaz'a çıkardık dana'yı,
Beğenmez oldu anayı ..

Bu ahval içinde kerhen ;
Devam ettirdik mamayı …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

300

Ac'ın koynunda ekmek,
Kâmilen yenen yemek…
Hakça paylaşmak için ;
Aclığa düşürmemek …

Kaldı kendi başına,
Zehir kattı aşına,
Kaşığına gelince ;
Acımadı yaşına …

Bir kesilirse rızk'ın,
Ekmek kılıçtan keskin,

Olur,yoğun harp başlar ;
Açlığa mağlûp nefsin …

Mehmet H. Öcal
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Yedi nice han,hamam,
Ömrü de oldu tamam,
Bir”Fatiha”okunmaz ;
Gitti cesediyle nam …

Sabır,saadet demek,
Zehr'i bal edip yemek,
Sabır olmayan işde ;

Boşa harcanır emek …

Dünyada garip yolcu,
Gibi ol..Yol alıcı ..

Çünkü,herkes gidici ;
Kimse değil kalıcı …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

302

Boşa koyduk dolmuyor,
Dolu'ysa hiç almıyor …

Tarak dişleri ayrı ;
Beş parmak bir olmuyor …

Toprak kuru,yağmur yok,
İşler çürük hamur yok,
Ekmek atlı,biz yaya ;

İnsanız da ,onur yok …

Terazine önem ver ,
Doğru tart olsa cevher,
Hile yapanlar yandı ,

Mutlak cehennemdeler …

Mehmet H. Öcal
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Kimse'yle alay etme ,
Rizk'e günaha gitme ,
Eşref-i mahlûkat'ı  ;

Sakın rencide etme …

Emanet çeşit çeşit,
Koruyorken hep eşit,
Ahd'e vefa edenler ;

Şüphesiz olgun,reşit …

Ahlak,en güzel değer,
Büyük servetmiş meğer ..
Peygamber en zengini ;
Düşünebilsek eğer …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

304

İnsanlık için geldi,
Her canlı gibi öldü,

Rabbin Habibi'ydi o ;
Ahlâkça en güzeldi …

Zorlaştırma,kolay et,
Doğmasın şiddet,nefret,

Müjdeleyici ol ki ;
Artsın dostluk,muhabbet …

Meyveyi yedi,çaldı,
Dalda ne varsa aldı,

Yalnız,diktiğim ağaç ;
Sadakam… Bana kaldı …

Mehmet H. Öcal
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Selâm'ı yay,selâm ver,
Selâm'a saygı göster,

Vermek sünnet, almak farz ;
Allah'ı anıp al-ver …

Her kötünün cezası,
Verilseydi ezası,

Canlı kalmazdı,ama ;
Yoktur Rabbin rızası …

Nimetini say bitmez,
Saymaya ömrün yetmez,

Yed'i ilâhi'deyiz ;
Akıllı,dâvâ gütmez …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

306

Kirli evin eşiği,
Çocukların döşeği,

Bunları temizle de ;
Sonra salla beşiği …

İş ehlinden çıkınca,
Başlar büyük sakınca…

Alâmetler gözlenir ;
Kıyamet'e bakınca …

Namazı eda eyle,
Nefsine veda eyle,

Mevlâya teveccühle ;
Arş'a dek nida eyle …

Mehmet H. Öcal
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Şeytan işi acele,
Hep götürür ecele …
Sabır Allah'ın vasfı ;
Tesbih tesbih hecele …

Mü'min Allah'a güvenir,
Yalnız Allah'a dayanır ,

Başkasından medet ummaz ;
Her işinde O'nu tanır …

Abdestliyken abdest'e
Sevap gelir on deste,

O nur üstüne nurdur ;
Temizliğe has beste …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

308

Yaradan öldürecek,
Yaradan diriltecek,
Gününde İsrafil'e ;

Buyruğu verilecek …

Aşırı hırs'ı dindi ,
Kanî oldu yetindi ..
Baktı saadet burda ;
Nefsini aştı,yendi …

Fakirle sohbet gerek,
Yapmak gerek severek,
Bunda hayırlar vardır ;
Görüş olmasın seyrek …

Mehmet H. Öcal
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Mevlâm vermiş kul razı,
Eksik olmaz niyazı …
Ne sevindirsin çoğu ;
Ne elem versin az'ı …

Doğruya yardımcı hakk,
Şaşmadı bir gün el-hakk,
Bundan şüphelenen de ;
Ana şer,baba nifak …

Sağ göz sol göze muhtaç,
Olmasın,gözünü aç ..
Sol el sağ ele varıp ;
Da dilemesin ilaç …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

310

İman ettik,şükr'ettik,
Hep doğru yolda gittik,

Hakk'a,halk'a yarayan ;
Doğru dâvâyı güttük …

Ar eden kâr edemez,
İleriye gidemez,

İş atılganlık ister ;
Çekingenlik gerekmez …

Asil maden pas tutmaz,
Deli bir gün yas tutmaz,

Eski hamama gelen ;
Naylon leğen,tas tutmaz …

Mehmet H. Öcal
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Ölmüşün gıybetini,
Kalmışın ziynetini,
Bırak,sana zararlı ;
Halis tut niyetini …

Al malın iyisini,
Çekme hiç kaygısını,
Ucuz etin yahnisi ;

Üzmüş tenceresini …

Üç şey daima sessiz,
Sükût içre nefessiz,

Düşünce,kader,mezar ;
Dünyayı tutar elsiz …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

312

Allah bir,işi binbir,
Maşallah gümbür gümbür …

Erken kalkan pay alır ;
Uyuyana dar gündür …

İfrat ve tefritten kaç,
Sofranı ortaya aç,

Gelen yer,doyar,gider ;
Rızık veren koymaz aç …

Zengin,hazırdır yeri,
Fakir,her yerde geri …

Bir istisnası olur ;
Varsa eğer hüneri …

Mehmet H. Öcal
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“Mücahid-i âzam”denen,
Mücahit nefsini yenen.

En büyük katili sorduk ;
Bizzat kendini katl'eden …

Düşman karınca da olsa,
Dost kararınca da olsa ,

Hor görme,vurulan hançer ;
Kalb'i yarınca da olsa …

Girdi dost'un koluna,
Sarf'etti Hak yoluna ,
Yediyüz misli verdi ;

Rabbim cömert kuluna …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

314

Doğuş'a karşı yatma,
Batış'ta adım atma,
Zamanı iyi kullan ;

Kendini hiç'e satma …

Arif sözü öğüttür,
Ya cümle,ya beyittir,
Anlayıp uygulayan ;

Akl'en gerçek yiğittir …

Tertemiz kapları seç,
Suyunu görerek iç,

Besmele'yi unutma ;
Sana zarar  gelmez hiç …

Mehmet H. Öcal
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Deve bir pula,pul hani ?
Bin pul bulundu,yol hani ?

İki yakayı bir edip ;
Kavuşturacak yol hani …

İnsanı gam çürütür ,
Duvarı nem çürütür,
Toplum aykırıları ;

Hem dışlar,hem çürütür …

Devlet oğul,mal,tahıl,
Mülk değirmen,dön bahil..

Bir garip devre kaldık ;
Paralı cahil,kâhil …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

316

Çekseler bin divan'a ,
Olun doğrudan yana ,
Şaşırtmaz sizi Allah ;

Mahcûp etmez âyan'a …

Doğru söz acı gelir,
Sevilmez öcü gelir,
Zehir de olsa söyle ;

Birgün muhtacı gelir …

Dil durur,baş dinlenir,
Faydalı söz dinlenir,
Toplumda tartışılır ;
Fikir olur,ünlenir …

Mehmet H. Öcal
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Büyük başın derdi büyük,
Çileler taşıyan höyük…
Bu çağda rütbeli olmak ;

Hem şeref,hem koca bir yük …

Buğday ekmeği yokmuş,
Dili dikenli okmuş ..

Kalmış kenar köşede ;
Uyuşmuş,solmuş,kokmuş …

Çağrılan yere erinme,
Çağrılmamışsan görünme ,

Hayırlı olanı budur ;
Kimseye küsme,yerinme …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

318

Deli deliyi sever,
İmam ölüyü sever,

Her sevgi bir maksada ;
Varıp belliyi sever …

Çocuktan al haberi,
Yorumdan kalma geri ,
Zira emin kaynaktır ;
Çocuk ezelden beri …

Çıra dibi şûlesiz,
Hem karanlık,hem sessiz,

Tohuma has ağaçtan ;
Meyve beklemiyesiz …

Mehmet H. Öcal
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321 

Baş gitti ayak n'etsin,
O da ardından gitsin,
Böylece bir  gürûh'un ;
Verdiği çile bitsin …

Az sadaka çok belâ,
Def'eder de, ne âlâ ..
Dile ;hayır yapılan ;

Gönlü-gözü tok ola …

Beslendi karga göz oydu,
Şanını ortaya koydu,
Nesiller değişti gitti ;

Yeni kargalar da bu'ydu …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

320

Beleş çalış,boş gezme,
Aylâklık;ruhu ezme,

Bedene azap verme …
Gün doğar,çabuk bezme …

Bin gam bir borç ödemez ,
Çalışan borç-harç demez,

Kurar işini sağlam ;
Kazanır yer,gam yemez …

Bir düşman çok,bin dost az,
Bunu bir tarafa yaz ,
Tedbirini unutma ;

Düşman pusu'suz olmaz …

Mehmet H. Öcal
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Önce Allah'a iman,
Sonra sevgide insan ..

Faziletli ameller ;
Olarak ilk başta an …

Eserinle keşf'edil,
Yazılsın, söylesin dil,
Yoksa gözyaşlarına ;

Hazırla birkaç mendil …

Ülke kılıçla alınır ,
Adalet ile korunur ,

Hakka uyulmazsa eğer ;
O ülkenin sonu olur …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

322

Ateş-barut bir yerde,
Yanyana her seferde,
Ayırmazsan onları ;

Bulursun mutlak şerde …

Er evde'yse ev esen,
Söylesen,söylemesen ..
Gittin gurbetçi oldun ;
N'olur,çabuk gelesen …

Deli alaca sever,
Küser bulaca sever,

Yün'ü pamuğa katar ;
Verir hallac'a sever …

Mehmet H. Öcal
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Yün'ü pamuğa katar ;
Verir hallac'a sever …

Mehmet H. Öcal



325 

Dostlukta üstüne yok,
Gönlüne,destine yok,
İnsanlık şarabını ;

İçmiş ki,mest'ine yok …

Geçimsiz mi,geçimsiz,
Her haliyle biçimsiz ,
“Su gibi”derler ama ;
Kirli acı içimsiz …

Türk ailesi mutlu,
Yarınlara umutlu,

Olduğu nisbette bil ;
Devlet kuvvetli,kutlu …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

324

İlim saadet verir,
Dünya ve ahret verir..

Mal,korkuya sebepken ;
İlim,şan-şöhret verir …

Kabr'e azap hazırlar ,
Bil ki,kezzap hazırlar,
Arın-temizlen kurtul ;

İdrar gazap hazırlar …

Bir kusurla anarsın,
Kardeşini kınarsın,

Sen de ölmeden mutlak ;
O özürle yanarsın …

Mehmet H. Öcal
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Yersin kaymak,lokumu,
Giyersin lüks takımı ..

Mevlâm diyor ;” Fakirin,
Unutma ver hakkını..”

Söz yürekten gelmeli,
Mecrasını bilmeli,

Akıl yolundan geçip ;
Sonra dil'e inmeli …

Çoğu sarhoş eden şey,
Azıcık olsa da mey,

Haramdır kat'a haram ;
Uyan,veyl Müslüman hey …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

326

Müjde ki,o mü'mine,
Sarılmıştır Hak din'e..
Lütf'uyla adım adım ;
Yol alır Cennet'ine …

Alimdi, hem yiğitti,
Çok insanı eğitti ..

Cahille tartışmada ;
Her seans'ı kayb'etti …

İyiliği unut,
İy'liği aklında tut ..
Kadirbilir insanda ;

Eksilmez hayat,umut …

Mehmet H. Öcal
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329  

İman su gibi gelir,
Kalbimize yönelir ,

Hayat verir,aşk verir ;
Nice iksir demlenir …

Hak ile meşgul olun,
Tasavvuf ile dolun,
Batıl üste çıkarsa ;

Helâk'inden kurtulun …

Göz haram'a bakanda,
Ayıplara çıkanda,

İz'anımla görürüm ;
İki el var yakanda …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

328

Bilgi kudret aracı,
Kağıt-kalem aracı,

Mal sahibine baktım ;
Öz malında kiracı …

Sözü fikr'edip söyle,
Rastgele olma öyle ,

Düşünüp danışanla ;
Daim muhabbet eyle …

İbadet on kısımdır,
Birbirine hısımdır,

Dokuzu helâl kazanç ;
Onuncusu tılsımdır …

Mehmet H. Öcal
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Zerre kadarsa hayr'ın,
Zerre de olsa şerrin ,
Mizanına konulur ;

Denir,”Budur ayarın ..”

Eşine rağbet göster,
Sevgi ile huzur ver ,
İyi,güzel geçinen ;
Aile rahat eder …

Yarın'a kalmasın iş,
Aleyhte dolmasın fiş ,
Zamanın kıymetini ;

Bilen tatlı gülermiş …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

330

Dünya'da iki yüzlü,
Ahrette iki yüzlü..

Burda kalın derili ;
Orda ateşten özlü …

Gençlik bahar gibidir,
Nevruz'u edebidir..

Yaşlılık kışa benzer ;
Poyraz'ı ebedidir …

Kitap,güzel hediye,
Verin okunsun diye..

Raflarda,mahzenlerde ;
Yüklenmesin kediye …

Mehmet H. Öcal
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Köyün yaşlı nenesi,
İki aylık bebesi,

Hışmından kurtulmadı ;
İnek-koyun memesi ;

Kuzunun me'lemesi …

İlim Allah'ın şanı,
Kul'a büyük ihsanı,

Bu emsalsiz bağışla ;
Hakkı ara;bul,tanı …

Yaratan diriltir de ,
O'na kolay ve sade ..
Yeter ki, sen ibret al ;
İmanla gel sadede …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

332

Ahmaktır sinir geren,
Ahmaktır elem veren ,

Eşine yerli-yersiz ;
Tokat atıp küfr'eden …

Bir güler yüz,tatlı söz,
Hoşgörü'ye açık göz,
Hayr'ı işiten kulak ;
Helal lokmalı ağız ;
İşte insanlıkta öz …

Dehr'e gelmek tabii,
Göçüp gitmek tabii..

Mahşerde dirilmek de ;
Olmaz gayritabii …

Mehmet H. Öcal
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Madde-Mânâ sırlaşır,
Özümüzde birleşir,

Biri noksansa insan ;
Yarım'da bütünleşir …

Mahlûkatı yarattı,
Hep kendini arattı ..

Aşkı'yla döndü dünya ;
Döndürdü kâinatı …

Ah zalimler,hainler,
Öldü binler,onbinler ,
Onlar gitti,kurtuldu ;

Mazlûmlar hâlâ inler …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

334

Sûretiniz malınız,
Sizin özel haliniz..

Rabbin nazar kıldığı ;
Kalbiniz,ameliniz …

Yar ile yarlanmadır ,
Toplumda kârlanmadır ,
Tam'ı ham'dan ayıran ;
Utanıp Arlânmadır …

Hayâ insana mahsus ,
Çok önemli bir husus ,
Arsız her şeyi yapar ;
Utanma en asil his …

Mehmet H. Öcal
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Gül'ümle lâlem olsun,
Üstüne kelâm olsun,

Anılsın Hak Peygamber ;
Salât ü selâm olsun …

İki düşün,bir söyle ,
Bir söylerken pir söyle,
Bir darb-ı mesel olsun ;
Kitaplara gir söyle …

Allah yolunda cihat,
Faziletli icraat ..

Kılıç,kalem,dil ile ;
Doğsun ibret,nasihat …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

336

Tatsız'a tuz ne'ylesin,
Ateşe buz ne'ylesin,

Anlamaz'a nasihat ;
Tesirli söz ne'ylesin …

Akıl tamam olunca,
Kemalini bulunca ,
Ağızda söz azalır ;

Söylenir kararınca …

Söylet kişiye sözü,
Görünsün aklı,özü..

Sual'lerdir mihengin ;
Katıksız öz be özü …

Mehmet H. Öcal
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Azdırıldı azmadı,
Kötü yolda gezmedi,
Fazla tahrik ettiler ;

Sabr'etti,hiç kızmadı …

Gençlik,ilkbahar gibi,
Kış,yaşlının nasibi ..

Mevsimler döner geçer ;
Ömürse buhar gibi …

Bizim kaşık düşmanı,
Kaynar,kaynatır kanı ..

Bülbül ne çeker,gördüm ;
Güller âşık düşmanı …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

338

Dağlar kekik dokudu,
Taşlar hakik dokudu,

Gönlüme aşk verdiler ;
Mekik-mekik dokudu …

Bir kızarmaz yüz ile ,
Bir yaşarmaz göz ile ,
Milleti hep aldatır ;

Birkaç asil(!)silsile …

Gönüle hükümdar ol,
Hizmete hizmetkâr ol ..
İş yapmak istiyorsan ;

Bence budur doğru yol …

Mehmet H. Öcal
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341

Cimrilik tuhaf belâ,
Normal harcayan âlâ,

Cömert,Hakkın has kulu ;
Hasis müsriften evlâ …

Hak indinde makbul iş,
İşinde sebat ediş ..
Az da olsa sevilir ;

Düzenli hal ve gidiş …

İlmi ile amildir,
Deryaları hamildir ,
Ağzını açmasa da ;

Hali der ki,kâmildir …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

340

Yemek yerken toplanın,
Allah adını anın,
İhsanı,bereketi ;

Görüp duyun,inanın …

Çalınsın Mehter Marşı,
Titretsin kat kat arş'ı ,

“Ve Cahidû..Cahidû !..”
Zalim düşmana karşı …

Cihat ecr'in kapısı,
Mânâ dolu yapısı ,

Gazi'yi techiz eden ;
Bulsun cennet tapusu …

Mehmet H. Öcal
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Kimi kavruk,dağlıdır,
Kimi modern çağlıdır ..

Amellerin değeri ;
Sonucuna bağlıdır …

Sıla-i rahm gerekli,
Eder yufka yürekli,
Cenneti dileyenler ,
Yaşamalı sürekli …

Hayr'a delâlet eden,
İyiliğe yönelten,

Onu yapmış gibidir ;
Aynen alır ecr'inden …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

342

Ehl-i beyti seveni,
Bağlılık göstereni,

Hak'tealâ da sever ;
Sevdiğini öveni …

Allah'ın dostu,dostum,
Düşmanınadır kastım,
Resûlü sevmeyenden ;

Selâm-sabahı kestim …

Eğer kızgınsa  kişi,
Tartışılan bir işi,

Halletmeğe kalkmasın ;
Berbat eder gidişi …

Mehmet H. Öcal
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Yardım et ki,bulasın,
Gamdan azat olasın ,
Çalışıp haz duyarak ;
Çevrenle kurtulasın …

Kul'da yüz'ü aradık,
Yüzde gözü aradık ,
Aklın süsü dil oldu ;
Dilde sözü aradık …

Borç yiğidin kamçısı,
İşinin yardımcısı ..
Tembeli esir eder ;

İş bilmezin gamcısı …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

344

Zaman kuş'la uç olur ,
Emeklerin hiç olur ,

Gün doğdu,tövbe eyle ;
Gün batarken geç olur …

Akt'in varsa ceht'et yap,
Çekme ömrünce azap ,
Alnın açık gez,dolaş ;

Hicaptan olma bitap …

Ev almadan komşu al ,
Çevrende artsın bir dal,
Bir'ler beş-onbeş olsun ;
Topluma güvence sal …

Mehmet H. Öcal
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Selâm sünnet,almak farz,
Dostluğu sevgiyle arz ..

Selâm hem Hakkın ismi ;
Alınmazsa titrer arz …

Resûl'lâh'a itaat,
Bil Allah'a itaat ..
O'ysa emirlerini ;

Kur'anda etmiş ta'dat …

Güzel borç :karz-ı hasen,
Faizsiz verip-alsan ,

Rabbin hoşuna gider ;
Görürsün kat kat ihsan …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

346

İfrat-tefritten kaç'ın,
Ortada kapı açın,

Girsin mutedil kullar ;
Sevgiden güller saçın …

Ağırlıktan arıtın,
Namazı hafif tutun,
Yaşlı,zayıf,rençber ;

Kim dedi ki,unutun …

Dünya rağbete değmez,
İnsan ona baş eğmez ,
Aşkı mal-mülk olanı ;

Hak sevmez,halk beğenmez …

Mehmet H. Öcal
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Kolayı zor eyleme,
Sevindir,bed söyleme,
Rahmet kapısı açık ;

Müjdeler ver,hey'leme …

Temizlik rızk arttırır,
Altın ile tarttırır,

Dahası;din-imanın
Kemaline yettirir …

Mal çoksa hesap gerek,
Şükr'ü eda ederek ,
Fakire el uzatıp ;

Hakka gönül vererek …
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Türk'ün kanadı attır,
Sevgisi bir sanattır ,
Ortaasya-Viyana ;

Nal izlerinden hattır …

Allah bir,ortağı yok,
Bir üst ile bağı yok,

Akıl,kalp anlar bunu ;
İnanca gözdağı yok …

Sabır ve namaz ile ,
Çalış,Allah'tan dile ,

Hayırlı kısmet versin ;
Hayırsızı nafile …

Mehmet H. Öcal
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Kolayı zor eyleme,
Sevindir,bed söyleme,
Rahmet kapısı açık ;
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İnanılmıyor sana ,
Fehm'edip anlasana ..

Post'un pazara çıkmış ;
Geri satın alsana …

Çoğaldı,şişti şair,
Bardaktan taştı şair ,
Bir hapşırık içinde ;
Dağıldı,düştü şiir …

İyilikte yarışın,
Hepisine karışın,

Kötülük görseniz de ,
Sabr'ederek alışın …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

350

Aşık isen cezb'e gel,
Maşûk'unu hacz'e gel ..

Kulluğunu hatırla ;
Yalvar,yakar acz'e gel …

Bir gülün kokusunda,
İpeğin dokusunda ,

Kelebek kanat çırpar ;
Tavşanın korkusunda …

Sıla-i Rahm bir buket ;
Asil,ulvi hareket ..

Sevgi'de,mal'da çokluk ;
Ve ömürde bereket …

Mehmet H. Öcal
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Aldanmamış,danışan ,
Bir Bilge'ye ulaşan ..
Düşmanı sevindirir ;
Öğütlerle çelişen …

Yaşı,tahsili tamam,
Bir kel armut kadar ham,

Ahlâkı oturmamış ;
Hasılı basit adam …

Allah korkusu âli,
Yaşarken titrer veli,

İnsan böyle yürekten ;
Rabbini hissetmeli..
Aşkını terennümle ,

“Lebbeyk !..”deyip bitmeli …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

352

Karlar yağmış ak kafa ,
Düşüncede pâk kafa ,
Şartlar çok karıştırdı ;

Kalmadı berrak kafa …

Er sözü,kadın sözü,
Pek meşgul etti bizi..

Sağlamlık cinste değil ;
Yürekte sözün özü …

Sebep,nefes darlığı,
Toprak oldu varlığı ..

Gurbetten geldim ki, yok ;
Mezarı,mezarlığı …

Mehmet H. Öcal
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Amel niyete göre,
Savlet kuvvete göre,

Dünya tarla hükmünde ;
Çalış ahrete göre …

Yaptılar izahını,
Uyguladım şahını ;

Annemi gıybet ettim ;
Yüklendim günahını …

Bir soğuk,”Berde'l-Acûz”
Ne kömür kaldı,ne tuz..
“Eyyâm-ı Husûm”idi ;

Oldu “Kocakarı”mız …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

354

Hak ehli'yle çarpışan,
Hayat'iyle uğraşan ,

Bir gün çarpılır gider ;
Elbet,haddini aşan …

Büyüğüne saygısız,
Küçüğüne sevgisiz ..

“Bu zat bizden biridir..”
Diyebilir misiniz …

Attı  fisk ü  facir'i,
Oldu gönül taciri ..
Kimi Medine,kimi

“Ümmü Kays”muhaciri ..

Mehmet H. Öcal
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Su'lar yukarı akmaz,
Yanlıştan doğru çıkmaz,

Eğri'nin gölgesi de
Eğridir,asla sapmaz…

Herşey Hakkın takdiri,
Tesadüf olmaz biri ..

“Ben kurtardım,ben yaptum”
Zavallının kibiri ..

Sen kimsin ?.. Vah serseri …

Şanslı yıldız dolaşmış,
Bir hilâl'e ulaşmış ..
Gökteki ulvi sevda ;

Bayrağımda buluşmuş …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

356

Kurban'ı Hak için kes,
Adı'yla çıksın nefes ..

Bilirsen,”Bismillâh”sız ;
El çek,nasibini kes …

Atma bühtan kadın'a,
Leke sürme adına,

Dar'daysa şerden hıfz'et ;
Sen yetiş imdadına …

Geldi “Kadın Sürüsü”
“An'lık zevk”her birisi ..

Uçkur'a bağımlılar ;
Kaptılar “Hiv”virüsü ..
“Aids”den giden gitti ,
“Frengi”ydi gerisi …

Mehmet H. Öcal
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Sabah erkenden uyan,
Azm'et,Allah'a dayan,
Her işin kolaylaşır ;

Zorda kalır uyuyan …

Hiç kimse yememiştir,
Aksini dememiştir,

Kazanc'ın kadar tatlı ;
Lokma görülmemiştir …

Çaldılar,satın aldı,
Vurgun'a ortak oldu,

Hesap-Mizan gününde ;
Hırsızlarla tartıldı …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

358

Dünya hayatı oyun,
Gelin,tadında koy'un ..

Eğlence hazin biter ;
Hakkın emrine uyun …

İçtik “Milli iksir” i,
Hayat verdi tesiri ,

Bizim İstiklâl Marş'ı ;
Gerçek aşkın eseri …

Ayaklara top oldum,
Ordan ora atıldım,
Kale'leri geçince ;

Çok alındım,satıldım …

Mehmet H. Öcal
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İnanç nev'i nev'idir,
Kalp Allah'ın evi'dir ..

O'nu hep temiz tutmak ;
İnsanlık görevidir …

Heveslenme zengine,
Açılma çok engine,

Davul bile vurulur ;
Çalar dengi dengine …

Bir girdaba salındık,
Zalimlerle bulunduk,

Mazlûmlardandık ama ;
Aynı suçla anıldık …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

360

Emek ile tatlanmış,
Ter ile ruhsatlanmış,

Lokma kolay hazm'olur ;
Sihhatle ispatlanmış …

Hazım ağızda başlar,
Yenir ekmekler-aş'lar,
Öğütmek için daim ;

Temizlenmeli dişler …

Mü'minin sevgisinde ,
Akîl'in övgüsünde ..

Hakk'a buğz'un sesi'yse ;
Münâfık'ın nefsi'nde …

Mehmet H. Öcal
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Kitaplık kültüre ev,
Kütüphaneleri sev …
Oku-yaz ki;meş'ale'n
Yücelsin alev alev …

Okumaktan usanma,
Bir zarar gelir sanma ,
Cehl'in ocaklarında ;

Ömür boyunca yanma …

Halk'ına sarılana,
Ülke'ye yar olana ,

Mevlâm esenlik verir ;
Derde çare bulana …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

362

Akranı'yla uçmayan,
Avcılardan kaçmayan 
Kuş,tükenmişliğini ;
Bitiş'i eder beyan …

Sadıklarla beraber,
Olduk,bekledik haber ..
Gülse de,gülmese de ;

Makbûl'ümüzdür kader …

İyi arkadaş baht'tır,
Padişah olsan tahttır,

Can'a refik bulmayan ;
Ömür boyu bedbahttır …

Mehmet H. Öcal
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Çıkmaz sokak,çıkmaz iş,
Çekilir ağrıyan diş ..

Halk “Artık yeter..”diyor ;
Düzelmeli bu gidiş …

Çok meşhurdu ilm'iyle,
Sevilirdi hilm'iyle,

Kıt-kanaat geçindi ;
Ne hikmet ki,bilm'iyle ..

Kuş'um uçtu yuvadan,
Ötecekti havadan ..

Yanlış dostlar edinmiş ;
Çığlık duydum tava'dan …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

364

Göçtü köyler,sahiller,
Na'çar kaldı ehiller ..
Mahv'etti Ülkemizi ;

Tahsil görmüş cahiller …

Namert insan er değil,
Beyinsiz baş ser değil,

Gerçeği okuyanla ;
Okumayan bir değil …

Kitap en iyi dosttur,
Fikr'in koştuğu pist'tir ..

Her eser gösterir ki ;
Akıl akıldan üsttür …

Mehmet H. Öcal
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Her sabah ihtişamlı,
Her geçen gün akşamlı ,

Ömür bir teranedir ;
Bir sevinçli,bir gamlı …

Yakın gel,huy'u güzel,
Mayası,soy'u güzel,

“Şeker dil” şerbet olsun ;
Kat”Zemzem suyu”güzel ..

Rüyanı seyr'edeyim,
Dizimde uyu güzel …

Yağ değil,sanki ilâç,
Yemek yap,sofralar aç..
Zeytinyağı'na güven ;

Kullan,sağlıksa amaç …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

366

Kitap ortak dostumuz ,
Dost yaşamak aht'ımız ,
Ondan feyz alıyoruz ;

Adam olmak kast'ımız …

Yemek yenilir,yutulur,
Hayvan yular'dan tutulur,

İnsanı bir sözü bağlar ;
Sohbeti tez unutulur …

Dûa bir ibadettir,
Allah'a itaattir,

O'nun yüce katından ;
Dilenen merhamettir ..
Mukaddes gecelerde ,
Huzur ve saadettir …

Mehmet H. Öcal
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Nüfûsu altı milyar,
Dünyamızda neler var ?..

Altıda bir'i hâlâ ;
Yazılara kör bakar …

Terörist başa belâ,
Kanunlar aciz hâlâ ..

Yaksın,yıksın,öldürsün ;
Ve kurtulsun ..Ne âlâ …

Oğlan meşgul,saz dersi,
Kız'a moda,caz dersi,

Bir meçhule göç etmiş ;
Din,ahlâk,niyaz dersi …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

368

Harp;aldatma hiledir,
Usûl,taktik iledir ..

Silah, baskın, yıldırma,
Yalan bilebiledir …

Bu ceket geniş geldi,
Dökülüş,iniş geldi,

Polis,savcı,hâkim'e ;
Çok yaramaz iş geldi …

Ha nifakçı söylemler,
Ha silâhlı eylemler ..
Biribirinden kötü ;

Enlem'lerle boylam'lar …

Mehmet H. Öcal
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Cuma günü kutlu gün,
Faziletli bir düğün,
Hutbeyi dinleyerek ;

Camilerde baş eğin …

İlkin sandılar şaka,
Sonra girdiler şok'a ,

Seyyid Çavuş'ta mermi ;
İkiyüzaltmış okka …

Çanakkale “Bir” Destan,
Ayrılır “Binbir” şıkka…

(Okka 1,283 Gr.)

Cuma vakti iş kalsın,
Herkes camie koşsun,
Mutlak bu hayırlıdır ;

Rabbin buyruğu olsun …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

370

Düşünce özgürlüğü,
İnsanın öz hürlüğü..

Fakat demek değildir ;
Edep hayâ körlüğü …

“Cuma Gecesi”kutsal,
Has gecelere emsal,

“Regaib” ”Miraç” “Kadir”
Zikr'ine dal,”Berat” al …

Taş'ın özünde bir kurt,
Mermer olmuş ona yurt,
Ağzında bir de yaprak;
Yiyerken şişmiş avurt ..
Rızk'ını veren Allah,

Orda da görür billâh …

Mehmet H. Öcal
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Başa göz veren O'dur,
Dile,söz veren O'dur,
Kalbindeki şükr'ünü ;

Miheng'e vuran O'dur …

Hergün yersin,içersin,
Hak tanımaz,geçersin …
Kul'luğunu bilmezsen ,
Doğru yola gelmezsen ;

Söyle,yaradan sana
Ne diye değer versin ? ..

Bir iblis'e kanmıştır,
Kötüye inanmıştır..
Allah'a,Resûl'üne ;

Karşı gelen yanmıştır …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Sade ot tez yetişir,
Çayır-çimen bitişir,

Nazlı gül yıldan yıla ;
Açar,bülbül ötüşür …

Kadın;eş,ana,bacı,
Hayırlara duacı,

Hoş kokular içinde ;
Namaz kılan baş tacı …

Yiyer,içer,eğlenir,
Hafif düşer,bey'lenir …

Adı haram işlerde ,
Pisliklerde söylenir …

Mehmet H. Öcal
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Lezzet bulduk tuz'a gitti,
Ya çoğa ya az'a gitti,

Elmas kıymetinde öğüt ;
Hurdadan ucuza gitti …

Oruç can'ın zekâtı,
Tutan bulur sıhhati,
Her derdi alır gider ;
Ruhun kanatlı at'ı …

Mide dolmuş tıka basa,
Doymakta bu değil mi yasa,

Tefekkür,ibadet kayıp ;
İbret alıp da yaşasa …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

374

Malı uğrunda öldü,
Ölmedi,öldürüldü ..

“O Şehiddir..” haberi ;
Hadis'le bildirildi …

Şehid'in şehadeti,
Getirir şefaati,

Yetmiş kişiyi kapsar ;
Biri'nin hamiyeti …

Malın abdest'i zekât,
İçinden “Kırkta bir” at,
Hak üzre temizlensin ;
Huzurla yiyip iç,yat…

Mehmet H. Öcal
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377

İlim İslâm'ın hayatı,
Canıdır,edin niyeti ;

Öğrenmek için her zaman ;
Sarf'edin say ü gayreti …

İslâm ilimsiz olmaz,
İlim dilimsiz olmaz,
İlmi sindiren kişi ;

Fikr'en çelimsiz olmaz …

Kibir ile hırs,haset,
Her kötülüğe ruhsat,

Düşün kaçıp uzak dur ;
Arada oluştur set …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

376

Ye-iç israftan uzak,
Kurma kendine tuzak,

Deniz olsa tükenir ;
Tasarruf etmeğe bak …

Oruçlular iftar etsin,
İyiler yemekler yesin,

Gelsin melekler sofraya ;
En güzel dûa'yı desin …

Aşkın,ümidin,imanın,
Evidir yürek inanın ..
Kötü hisler galip ise ;

Koyver yıkılsın dam'ın …

Mehmet H. Öcal
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379

Cahiller yüz karası,
Her toplumun yarası,
Lâzım değil himmeti ;
Batsın pulu-parası …

Ya alim ol, ya talip,
Ya dinleyişte galip,
Sevenlere ilgi duy ;

Olma beşinci gurup …

Gören ile görmeyen,
Hayr'a eren ermeyen,
Bir olur mu,ilime ;

Gönül veren vermeyen …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

378

Öze gelen gelmiyen,
Yurdu bölen bölmiyen,
Bir olur mu huzurda ;
Bilen ile bilmeyen …

Orucuna inandım,
Ecrini senden umdum,

Umudur şudur Rabbim ;
Affın ile arındım …

Ay'ın evveli rahmet,
Orta yeri mağrifet,

Bu ay Ramazan ay'ı ;
Sonu gufran,saadet …

Mehmet H. Öcal
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381

Faydalı ilim iste ,
Kullan kulu teşhiste,
Önce kendini tanı ;

Dünya'n kalmasın siste …

Bilgili:Gören kişi,
Bilgisiz:Kıran kişi..

Karanlık bir dünya'da ;
Hayatı düren kişi…

Faydalı ilim gerek,
Adım adım giderek..

Sindirmeden yükseliş ;
Yarım kor,hatta çeyrek …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

380

Alim Resûl'e varis,
Var mı bundan güzel his ?

Dünya ilimle döner ;
Mal-mülk etmesin haris …

Kur'andan sûre varsa,
Ayetlere medarsa ,

O kalp bayındır evdir ;
Yıkılmaz dünya dursa …

Günü boşa harcama,
Her saat dolsun ama

Faydalı işler ile ;
İlimle var akşama …

Mehmet H. Öcal
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383

Her sabah erken uyan,
Önce Allah'a dayan,
O'nun ipine sarıl ;
İyiliği et beyan …

O'nun veda Hutbesi,
Aydınlığın şûlesi ;

Uyanlar hayat buldu ;
Çünkü,hak-huzur sesi …

Abide,anıt,mezar,
İçinde sessizlik var …
Öyle bir sessizlik ki ;

Kalbinden mahşer doğar …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

382

Erinme düş yollara,
Çin'de de olsa ara,

İlim yitik malındır ;
Bularak var huzura …

Hatamı söyleyin bana,
Billâhi atma yabana,

“Allah razı olsun..” derim ;
Beni bundan kurtarana …

Dünya karış karıştır,
Çözüm yolu barıştır,
Küseni,dostça çağır ;
Arayı bul,barıştır …

Mehmet H. Öcal
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385

Güzel söz bala benzer,
Meyveli dala benzer,
Dinlenir tad alınır ;

Kazançlı yıla benzer …

Gece'yle-gündüz eşit,
Renkte başladı çeşit ..
Gül devri açılıyor ;

Dinle,bülbül'ü işit …

İşi kolaylaştırın,
Sakın zorlaştırmayın,

Müjdeler verin halk'a ;
Buğz,nefret ettirmeyin …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

384

Ayşe,Fatma mı  adın ?
Huzurda var mı tadın ?
Koca'n razıysa senden ;

Bil,Cennetliksin kadın …

Kurd'a-kuş'a yalaktır,
Kırık çömlek-çanaktır,

Helâl'in sevimsizi,
İstenmezi talaktır …

Okuyandı,yazandı,
Müşkülleri çözendi,
Helâldi neyi varsa ;

Çalışarak kazandı … 

Mehmet H. Öcal
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Sızlattı diş çürüğü,
Yedirmedi böreği,

Vücûdun değirmeni ;
Öğütmedi gevreği …

Kadın ki; malı için,
Güzellik hali için ,

Soyu dini …Nikâhta ;
Dindar olanı seçin …

Ağacı kurt kemirir,
İnsanı dert kemirir,

Sabır düşmanı yener ;
Telâşe sert kemirir …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

386

Günler Nevrûz'u buldu,
Gece-gündüz bir oldu ..
Gönül sazımı şimdi ;

Güller-bülbüller aldı…

Bil kadrini Nevrûz'un,
Lütf'udur Rabbimiz'in ..

O,yeniden doğuş'un ;
Kaynağı tad'ın-tuz'un …

İşine düşkün kişi,
Başarır her bir işi ..

Toplumda hürmet görür ;
Sevilir yaş'ı-baş'ı …

Mehmet H. Öcal
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389

İnsanlığa yakışan,
Gönüllere akışan ,
Bir sanattır iyilik ;

Yapanı unutma an …

Ömrünce rüzgâr ekti,
Hasat:Fırtına biçti ..
Ne fazla ne de eksik ;
N'etmişse onu çekti …

Aklunda geçen habis,
Sana yakışmayan pis
Duyguları at gitsin ;

Çatlasın,bitsin iblis …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

388

Şilte'ye döşek dedik,
Gevşeğe fişek dedik ,

Bugüne kadar kimin ;
At'ına eşek dedik …

Kalbi altın külçesi,
İyiliğin elçisi ..

Beslediği niyetler ;
Amelinin  ölçüsü …

Ne ekti'ysen söküm o,
Maksat ne'yse hüküm o,

Kalbini Allah bilir ;
Karar O'nun,hâkim O …

Mehmet H. Öcal



389

İnsanlığa yakışan,
Gönüllere akışan ,
Bir sanattır iyilik ;

Yapanı unutma an …

Ömrünce rüzgâr ekti,
Hasat:Fırtına biçti ..
Ne fazla ne de eksik ;
N'etmişse onu çekti …

Aklunda geçen habis,
Sana yakışmayan pis
Duyguları at gitsin ;

Çatlasın,bitsin iblis …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

388

Şilte'ye döşek dedik,
Gevşeğe fişek dedik ,

Bugüne kadar kimin ;
At'ına eşek dedik …

Kalbi altın külçesi,
İyiliğin elçisi ..

Beslediği niyetler ;
Amelinin  ölçüsü …

Ne ekti'ysen söküm o,
Maksat ne'yse hüküm o,

Kalbini Allah bilir ;
Karar O'nun,hâkim O …

Mehmet H. Öcal



391

İmandan sonra afiyet,
Dileyip yaşamak nimet..
Bedeni,ruhu kâmilen ;

Sarıp,beslesin bu ziynet …

Küs olanlar barıştı,
Erenlere karıştı ,

Bayram geldi güzellik ;
Sevgi ile yarıştı …

Vakit güzel sermaye ,
Kullanmak olsun gaye,
Bir münbit toprak gibi ;
Hazır ürün vermeğe …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

390

Anneye iyi bakın,
Onu kırmaktan sakın ,

Şunu da iyi bil ki ;
O sana senden yakın …

Yediği gibi yedirdi,
Giydiği gibi giydirdi,

Kendini her şeyden evvel ;
Güzel ahlâk'la sevdirdi …

İyiyi alet etti,
Hayr'a delâlet etti ,

Sevap taşıyan ömrü ;
Rahmet yağarken bitti …

Mehmet H. Öcal
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Yetim'e ikram edin,
Çokça sevgi gösterin,
Ebeveyn şefkatiyle ;

Kaybını ona verin …

Oruc'un mükâfatı,
Rabbimdedir vüs'atı,
Sevabı bol yazılır ;

Zirvenin birkaç katı …

Meleklere “Yer”dar geldi,
Za'fımıza Cebbar geldi,
Kadir Gecesi bu gece ;

Gecelere serdar geldi …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

392

Bayram gününde fakir,
Görülmemeli hakir ..

Müslüman bir toplumda ;
Yoksul bırakılmak kir …

Malın;sadece yediğin,
Birkaç giyip eskittiğin,

Bir de muhtaç insanlar ;
Allah yolunda verdiğin … 

Söz'den güzel algılan,
Onu dozunda kullan ,
Ne eksik,ne de fazla ;

Makbûlü derman olan …

Mehmet H. Öcal
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Sabr'et,eşinden hoşlan,
Biraz yan,biraz haşlan ,
Nikâhta keramet var ;
İnan,birlikte yaşlan …

Sırrı çözdük çözeli,
Gördük ebed-ezel'i ,

Ahd'e vefa göstermek ;
Emanetin güzeli …

Buğz'etme karı'n yardır,
Türlü huyları vardır ,
Bir nahoşu zararsa ;

Bir hoş'u büyük kâr'dır…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

394

Günah ile zûlümde,
Lânetlenmiş bölümde,
Birleşenler bilsin ki ;
Hesabı var ölümde …

Bir sorumluluk taşır,
Vicdanına danışır ,

Amiri var,yahut yok ;
Allah için çalışır …

Makbul armağan diye,
Çocuğuna hediye

Düşünüyorsan,ilk'i ;
Terbiyedir terbiye …

Mehmet H. Öcal
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Hafiflikleri yeğleyen,
İstediğini söyleyen,

İstemediğini duyar  ;
Alemle gönül eğleyen …

Düşünmek yanıltmaz hiç,
Kalsan da birazcık geç ,

İşini kırk kere ölç;
Kararla bir kere biç …

Sabır imtihandır denir,
İnsan sınanır denenir ,
Sabr'edenin mükâfatı ;

Rab'ce hesapsız ödenir …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

396

Der ki ;kalbim çok temiz,
Namaz,niyaz gereksiz ..
Biraz da abdest alıp ;

Hak'ça temizlenseniz …

Af Allah'a mahsustur,
Çok ince bir husustur ,
Kul hakkı ile giden ;

Talihsiz,nasipsizdir …

Kolaylaştır güçleştirme,
İşlerini geçleştirme ,

İnsanlara müjdeler ver ;
Emeğini hiçleştirme …

Mehmet H. Öcal
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Der ki ;kalbim çok temiz,
Namaz,niyaz gereksiz ..
Biraz da abdest alıp ;
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399

Mürşid'im Kur'anım var ,
Dünya-Ahret bana yar ..

Kim tuttuysa ipini ;
Ebediyyen bahtiyar …

Her iyilik lehine ,
Kötülük aleyhine ..
Yazılır,defter dolar ;
Ve…Verilir eline …

Dağların bayırlısı,
Ovanın çayırlısı ..

İnsan'a hizmet eder ;
İnsan'ın hayırlısı …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

398

Güzel göz kadar güzel,
Güzel söz kadar güzel,

Güzellerin geçidi ;
Şeker,tuz kadar güzel …

İmam görme özürlü,
Sevgi derme özürlü,
Cemaat hakikate ;

Hakka erme özürlü …

Rabbi zikr'eden diri,
Etmeyen ölmüş biri..
Aradaki fark böyle ;

Çalış ol hakkın eri …

Mehmet H. Öcal
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401

Secdeye vardım,
Gökleri yardım,
Çıktım Mirac'a ;
Aşkı aradım …

Oldu tütün aşığı,
Nikotin alışığı ..

Zehiri yudumlarken ;
Kibrit,çakmak kaşığı …

Yerleşir yerlerine,
Uyar birbirlerine,

Kurbanlarım bağlandı ;
Teşrik tekbirleri'ne …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

400

En hakiki mürşittir,
Reşitlerden reşittir ,
İlimi,karanlıklara ;

Binbir güçlü ışıktır …

Yerin-göğün sahibi,
Cümlenin El'Hasib'i ..
Aklanmış kullarına ;
Verir Cennet nasibi …

Kurban,kul'a sigorta ,
Kesilmez uluorta ,

Alımdan pay'a kadar ;
Şartları var,uy şart'a …

Mehmet H. Öcal
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403

Öfkeli'yken konuşma,
Şeytanla haddi aşma ,

Pişmanlık fayda vermez ;
Akıldan uzaklaşma …

Başörtüsü kadın'ın,
Remz'i olmuş adının ,
İnancı'yla uğraşma ;
Soyu var inadının …

Akrabasına gider,
Kalplerini feth'eder ,

“Sıla-i rahm” kulları ;
Allah'a yakın eder …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

402

Coşup haddi aşmalık,
Getirdi hep pişmanlık ..

Pişmanlıktan ötesi ;
Ömür boyu düşmanlık …

“Hac Arafat'tır ” düşün,
Mahşeri yaşa peşin,

Allah'tan niyaz eyle ;
Kolaya gelsin işin …

Düşünme “Bu ne haldır ?”
Uğraşıp cehl'i kaldır ,

Kardeşleri ayıran ;
Fitne'miz servet,maldır …

Mehmet H. Öcal
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405

Acı görmemek acı,
Çünkü ömrün ilâcı ..

Sabır'a alıştırır ;
Eder kulu baş tacı …

Şefkat'i sağır duydu,
Kör gördü,ona uydu,

İnsan,hayvan,nebatat ;
Alıp kalbine koydu …

Çekmiş nice acılar ,
Analarla bacılar ..

Sabr'ı veren Allah'a ;
Hamd'ile duacılar …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

404

Bayram barış demektir,
Mânâlara ermektir ,
Kardeşçe arkadaşça ;

Hayatı hoş görmektir …

Aşıklara sultansın,
Canandan içre yansın ,
Yanık sesin bir feryad ;

Seni yandıran yansın …

Sevinçle acı ortak,
Ortak kalsınlar bırak ..

Ayrılmak isterlerse ;
Sen uzlaştırmağa bak …

Mehmet H. Öcal
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407

Safa'yla-Merve şandır,
Hak bağışı nişandır ,
Arasında say'etmek ;
İlâhi mutlu an'dır …

Yar beni bazı arar,
Yazacak yazı arar ,
Bir-iki görünce de ;
Oklava-bazı arar …

Ekinler,ağaç,çiçek,
Gönülde göğerecek ..
Esas uygarlık budur ;

Bunu yaşamak gerçek …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

406

Ac insan kandırılır,
Kolay inandırılır ,

Pis maya katılarak ;
Sular bulandırılır …

Kabak gitti iç kaldı,
Sebat etti dinç kaldı,
Haksızlığa uğradı ;
Adaleti geç kaldı …

Kuru ağaç yemişsiz,
Hasta çocuk emişsiz,
Tığ gibi gençleri de ;

Yıllardan beri işsiz …

Mehmet H. Öcal
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O,asla aciz değil,
Cennet pek ucuz değil..
Cehennem de öyle boş ;

Lüzûmsuz,taciz değil …

Canım siye,
Kurbandır canım siye..

Sen ki bizi yaratti ;
Sonsuz hicranım siye …

Yer ayırmış her kula,
Gönlünde,yer yok pula ..

Yeter ki,insan olsun ;
Olmasın Drakula …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

408

Hakka yalan uyduran,
Doğruluğu kaydıran

Kadar zalim kim vardır ;
Kötülüklerde duran …

Bir sözcüğe bin yorum,
Tahtlar devirir soru'm ..
Fakat var olduğumu ;
Sizden öğreniyorum …

GAP Çayı,
GAP demliği,GAP Çayı ,

İçtim,başımdan aldı ;
Sersemliği GAP Çayı…

Mehmet H. Öcal
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Burnum,kulağım,gözüm,
Gönlüm içinde özüm ,
Şükr'eder yaradan'a ;

Dilde yok başka sözüm …

Harran'da Ulu Cami,
Cihad olmamış hami,
Birgün askerle gelip ;

Yıkmış Moğol zalimi …

Adaletle hükm'eden,
Hakkın yolunda giden,

Rızasını kazanır ;
Rabbe itaat eden …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Var bedende,
Dertlerim var bedende,
İçimden çıkıp gitmez ;

Çünkü yar var bedende …

Onu bayram bilenler,
Cuma günü ölenler ,
Şehid sevabı alır ;

Azap görmez mü'minler …

Uyku bir hafif ölüm,
Rüya'da sıcak halim..
Ölüm'se ağır uyku ;

Soğur ayağım-elim …
Hem ayrılık,hem vuslat ,
Hayat budur güzelim …

Mehmet H. Öcal
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413

Başta akıl pusula,
Rabbim vermiş her kula 
Ki,sonsuz deryalarda ;
En doğru yolu bula … 

Peygamberlerin hepsi,
Dine aykırı aksi

Söz demeyip İslâm'ı ;
Sundular tepsi tepsi …

Kur'an'ı Azimüş'şan,
İslâm'a özge nişan ,
Cebrail'in Resûl'e ;
Getirdiği ihtişam …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

412

Birecik'te Kelaynak,
Aşkı Fırat'a kaynak ..
O'nun ki sabit,asil ;

Çoğusu günlük,oynak …

Her işde yumuşaklık,
Ne güzel bir uşaklık..
Hak mülâyim'i sever ;
Haz verir tanışıklık …

Yetim başını okşa,
Bak kalbindeki nakş'a ,

Fakiri doyur,giydir 
Ki,özüne yakışa …

Mehmet H. Öcal
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415

Kader var,takdiri var,
Rabbim verir mi zarar ?..

İrade-i Cüz'iyye ;
Bizim,mezara kadar…

Salma at,sağmal inek,
Ovada öbek öbek ,
Ekinler,hazineler ;

İnan,gözümde sinek …

Havadan kapardı nem,
Rüşvet aldı,verdi hem ..

İşini gördü,baktık ;
Yeri olmuş Cehennem …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

414

Adalet terazisi,
Güldürür çaresizi ..
Sapar,lâçka olursa ;
Öldürür hepimizi …

Kadın verir hizmeti,
Koca görür izzeti ..

Rabbim böyle kadına ;
Sunar Cihat lezzeti …

Su akar parmağından,
Bir Kevser ırmağından …

Ordu içti ha içti ;
Geçti Cihad dağından …

Mehmet H. Öcal
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417

Çok yiyenler çok uyur,
Bil,bilmeyene duyur ..
Tembellik bir sanatsa ;

Buyur efendim buyur …

Söz gümüş,sükût altın,
Düşünceyle ufaltın ..
Yazıyı da,sözü de ;

Lezzetinde kısaltın …

Yağmur yavaş,şiddetli,
Her hali merhametli,

Yağıyor inci inci ;
Her damlası nimetli …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

416

Yerde,gökte tek Allah,
Yaradan bişek Allah,
Her canlının nidası ;

Yek Allah'tır,yek Allah …

Hayırlar cemaatte,
Şer'lerse denaette …

Düğümlerin çözümü ;
Evvelâ hidayette …

Yağmur yağdı pâk etti,
Kiri-pası yok etti ,

Hak'tan gelen bereket ;
Kurdu,kuş'u tok etti …

Mehmet H. Öcal
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Lâzım diyorsan ekmek,
Mutlaka lâzım ekmek..
Rızık Rab'dendir ama ;
Senden de emek gerek …

Önce müşavere et,
Uygunsa göster gayret,

Hayırlısını iste ;
Elde etmeğe azm'et …

Hoş sözler sadakadır,
Rüya-i sadıkadır ,
Birer gizli hazine ;

Kelâma sıdıkadır …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

418

“Boş zaman olmaz”derler,
Hakikati söylerler …

“Boşa geçen zaman “ı ;
Bundan ayırt eylerler …

Hatada tutma növbet,
Öleni etme gıybet ,
İllâ söyleyeceksen ;

Hayırla an,dûa et …

Müjdeci,uyarandı,
Tek rehberi Kur'andı ,
Altmışüç yıl yaşadı ;

Bindörtyüz yıl arandı …

Mehmet H. Öcal
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Çok tembel,iş kaçağı,
Hemen bulur kılçığı ,

Dönen iş çarklarında ;
Olur bir diş kaçığı …

Cin olmasına cin'di,
Rappadak üste bindi ..
Çalışmayı sevmezdi ;
Tepildi,hızla indi …

Bid'at ve hurafeler,
Din'e hiyanet eder ..
Bayramları şaşırtır ;
Değişir arafeler …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

420

Her bid'at delâlettir,
Bir irşad hidayettir,

Kur'an ile yaşamak ;
Emsalsiz fazilettir …

Hak geldi,batıl gitti,
Aydınlandıkça bitti,
Işığın her zerresi ;
Karanlığı eğitti …

Gözü aç daim açtır,
Mal doyurmaz araçtır,
Ona esir olmamak ;
Esas olan amaçtır …

Mehmet H. Öcal
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Tövbe edince bozma,
Şeytana uyup azma,

Hak yolda kararlıyken ;
Nahak'da gezip tozma …

Hak gazabından çekti,
Helâk olarak çöktü ..
Bu kaçıncı tövbe'ydi ?
Ne zaman bitecekti …
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Gereksizi başardı ,
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Görenler hep şaşırdı …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

422

Göğün yükseği titrer,
“Bak yetim ağlıyor” der ..

Bu nida duyulunca ;
Merhamet cevlân eder …

Senden düşüğe acı,
Üst olana ver tacı,

Düşün ki;ast,üst ve sen ,
Hepsi Hakkın muhtacı …

Adalet ; halk'ın dirliği,
Devleti ile birliği,

Yönetene süs,güzellik ;
Hakka esaret hürlüğü …

Mehmet H. Öcal
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İstikrarla yap akit,
Sihhatı etme sakıt,

Kazanmak istiyorsan ;
Vakit nakittir nakit …

Çabuk parlayıp sönme,
Verdiğin sözden dönme ,

Makamının ehli ol ;
Bir üfürmeyle inme …

Hasta'ysan benim için,
Ölürüm senin için ..
O hüzünlü bakışın ;
Beni yandırır,niçin ?

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

424

Bildiğini demeyen,
Kazanıp da yemeyen,
Koca bir zavallıdır ;

Kendine güvenmeyen …

Kimisi tok,kimisi aç,
İnsan insana muhtaç ,
Güzel ahlâk sevdirir ;

Mutlak eder başa taç …

Müslüman hakka uyar,
Hak yoluna baş koyar,

Düşmanına zûlümden ;
Bile bir elem duyar …

Mehmet H. Öcal
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Gaddar nefsine uyma,
Kendi kendine kıyma,
Bedenindeki kurtla ;
Emellerini oyma …

Çekilmez “Ben..Ben..”diyen,
Bencil sakız çiğneyen ,

Hakikat sırrına er ;
Başkalarını beğen …

Neyi gizlersen gizle,
Yahut açıktan gözle,

Mevlâm her şeyi bilir ;
Düşün,ibretle izle …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

426

Bir kaybın varsa yanma ,
Affetmekten usanma ,
Allah'ın takdirinden ;
Gayrisi  olur sanma …

Tutumlu zengin olur ,
İsraf eden kavrulur ,
Toplumda aklı olan ;

Bunlardan ibret alır …

Tevazû'yla yükseldi,
Hoş makamlara geldi ,

O,ilk noktada bile ;
Bir Cihana bedeldi …

Mehmet H. Öcal
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En faziletli hicret,
Hakkın sevdiğine git ..

Sevmediği muhiti ;
Evi,kişiyi terk'et …

Tutmadı,özel aşı,
Arttı toy'un telâşı ..

Tahtasından çok oldu ;
Marangoz'un talaşı …

Şüpheliden uzak dur,
Başına belâ olur ,

Şüphe vermeyen şeyler ;
Elbette âlâ olur …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

428

Kalb'e koyulmaz bencil,
Çok dayanılmaz bencil,
Normal bir toplulukta ;

Adam sayılmaz bencil …

Adalet güzel derler,
Ebed ve ezel derler,

Hükm'edende olursa ;
Daha da özel derler …

Doğru anda doğru yerde,
Bulunmak zor her seferde,

Akıl,yürek Hakka açık
İse aralanır perde …

Mehmet H. Öcal
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Ararsan yanındadır,
Gece'nde gün'ündedir ,
Yüce Allah kelâmı ;

Çağların önündedir …

Kabrimde lâle'm,gül'üm,
Kur'an okur bülbülüm ..
Hep ayrılık sanırdık ;

Rabb'e vuslatmış ölüm …

Hatanın çoğu dilden,
Gelir,ne gelir elden ?
Çaresi ;baş'tan alıp 

Geçirmeli gönülden … 

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

430

Allah'ım demem “Hayır”,
Düşmanım olsa kayır,
Erken kalkan kuluna ;
Bereket ihsan buyur …

Tövbeyi bozdu gitti,
Kaç kez'di ? Ona yetti,

Gazab-ı İlahi'yle ;
Son azgınlıkta bitti …

Şaka yapan ufalır ,
Heybetten yoksun kalır ,

Alışkanlık edinen ;
Kötü puanlar alır …

Mehmet H. Öcal
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Helâlin hesabı var,
Haramın azabı var ,
Helâle Hak rahmeti ;
Harama gazabı var …

Eski yarayı deşme,
Yanlış kulvarda koşma,
Yerinde konuş davran ;

Damdan düş,gözden düşme …

İbadetin kolayı,
Tesir topu,alayı ;

Az konuşmak ve iyi 
Huylu olma olayı …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

432

Çulunu pazara ser,
Çalış,bırak bir eser ,
Eseri olmayanın ;

Yerinde yeller eser …

At,rüzgârların kızı,
Sevdalandırır hızı ,
Güzelliği,sevgisi ;

Kendine bağlar bizi …

Zenginleşin ilimle,
Güzelleşin hilimle,

Hakkı yücede tartıp ;
Ölçün,santim,milimle …

Mehmet H. Öcal
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Komşu komşunun külüne,
Kargasına bülbülüne ,

En umulmayan zamanda
Muhtaç oluptur,biline …

Yer-gök O'nun hükmünde,
Tereddütlüysen,kimde ?
Allah bir ve en büyük ;
Güçlü,sabırlı zinde …

Rızk ayrılmış ezelden,
Helâlden ve güzelden ,
Çalışıp haktan dile ;

Bekleme fani elden …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

434

Çok söyledik arsız oldu,
Aç bıraktık hırsız oldu ,
Kitaplarla tanıştırdık ;

Okudu,kusursuz oldu …

İşten artmaz dişten artar,
Bir işe gidişten artar ,

Çalışırken dürüst olup ;
Gayrete gelişten artar …

Öfke gelir göz kararır,
Öfke gider yüz kararır ,

Arada evler yıkılır ;
Lügatlarda söz kararır …

Mehmet H. Öcal
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Kızgınken iki adam,
Düşünceler kalır ham ..
O anda hakem olma ;
Başına yıkılır dam …

Tesiri olmaz böyle,
Söz söylenmez kümeyle ,

Seç,ayır,düzene koy ;
İki dinle bir söyle … 

Ölüm Allah'ın emri,
Gidecek cömert,cimri,
Vakit tamam olunca ;

Kim hesab'eder ömrü …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

436

Sarıl,işinden korkma,
Şaşırma,bezip sarkma,

İşin hep senden korksun ;
Koyunu erken kırkma …

Ettğin açık günah,
Edepsiz,saçık günah ,
Kendini topla adam ;

Aklın var,ol bigünah …

Ey dünya,Hakka hizmet
Edene sen hizmet et …

Sana hizmet edeni ;
Sen kullan,budur adet

Mehmet H. Öcal
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Yanına varılmazsa,
Üstünde durulmazsa ,
Hangi köprü geçilir ?

İnsan hiç yorulmazsa …

Bizim ilde adettir,
Hüsn-i zan ibadettir,

Su-i zan hiç yakışmaz ;
İnsana ihanettir …

Ecel ne öne gelir,
Ve ne de ertelenir ..

Rabbin takdiri ne'yse ;
Vakti erişir olur …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

438

Meşveret hayr'a işaret,
Bağlanmaz kulda beşaret,

Sevince yelken açılır ;
Zarar veremez haşerat …

Davetsiz'e döşek niye ?
Çöksün,otursun sergiye ,
Belki kuralı hatırlar ;

“Haber vermek lâzım”diye …

Varsın baca eğri olsun,
Duman doğruya doğrulsun,

Rüzgârlı havada yönü
Arayan kolayca bulsun …

Mehmet H. Öcal
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Yaşlılarla otur-kalk,
Alim'in sözüne bak ,
Hikmetlere sarılıp ;

Duygu sellerinde ak …

Beyliği yok,bey'i yok,
Kimseye iy'liği yok ,

Korkulur o insandan ;
Kayb'edecek şeyi yok …

Haya hayır getirir,
Hayzsızlık bitirir,

Hayasızlara uyan ;
Herşeyini bitirir ……

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

440

Kaylule uykusu ak,
Uyu-kalk işine bak,

Şeytan yatamaz böyle ;
Kul kalır ondan ırak …

Diline sahip oldu,
İçine huzur doldu ,

Boşboğazlar tersine ;
Taze çiçekken soldu …

Zalimleri affetmek,
Mazlûmlara zulm'etmek ..

Aklın yolu doğru bir ;
Olmaz mantıksız gitmek …

Mehmet H. Öcal
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Tanrı hakkı,kul hakkı,
Karıncaya bul hakkı,
Hesap günü sorulur ;

Senden yetim,dul hakkı …

Kalktı acele gitti,
Çeneyi çala gitti ..

Çok geçmeden dediler ;
Acul ecele gitti …

Rızk'ı artar,ömrü uzar,
Melekler hep sevap yazar,

Ana-babasını seven
Evlât  gönüllerde gezer …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

442

Herşeyi bilen Allah,
Var'eden silen Allah ,
Hâkim-i mutlaktır o ;

Görüp duymayana vah …

Bilmediklerimi saysam,
Yanlış bildiğimi koysam ,
Başım ta göğe erişir …

Keşke bilgi ile doysam …

Toplum cahilden iğrenir,
Alimi görür öğrenir ,

Akille bahil bir değil ;
Bilenin namı söylenir …

Mehmet H. Öcal
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Büyük servet : Fazilet,
Kazanmağa gayret et ,
Bu değerli servetten ;

Nasipsizlik ne zillet …

Sakın etme hicap,ar,
İşin gerçeğine var ..
İnsanı insanca bil ;

Lâyığına değer  ver …

Cimri ve huyu kötü,
Hep çiğner ölü eti …

Gıybetinden usandık ;
Kestik münasebeti …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

444

Akıl dosttur,cehl düşman,
Cehl'den çıkar kavga,kan,

Aklını rehber edip ;
Topla ilim,şeref,şan …

Gülmek hoş,ağlamak hoş,
Hayat olmamalı boş …
Yalnız,haddini aşıp ;

Tadını bozmak nahoş …

Mevlâm rağbet gösterir,
Mümin kulu sevdirir ,
O'na muhabbetliyi ;

Çevresinde gezdirir …

Mehmet H. Öcal
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İbret  için ölüm yeter,
Kaygısızlık ondan beter ,
İnsan ki,düşünen varlık ;
Bunu nasıl tersler,iter …

Mesul olduğun görev,
Meşgul olduğun görev

Olmalı ki,yürüsün 
İşin ve şenlensin ev …

Sahanında tasında ,
Bereket ortasında ..

Yerken kenardan başla ;
Rabbin her sofrasında  …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

446

Nezâket hali süsler,
Yumuşaklıkla besler ,

Sert kalan kusurludur ;
Duyar hep nahoş sesler …

Birgün bitecek müddet,
Gelecek bize növbet,
Ölüm Allah'ın emri ;
Ya Resûl,şefaat et …

Ölüm mü'mine armağan,
Ölecektir elbet doğan,

Allah'a can borcumuz var ;
Alır istediği zaman …

Mehmet H. Öcal
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Bereket ortasında ..

Yerken kenardan başla ;
Rabbin her sofrasında  …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Nezâket hali süsler,
Yumuşaklıkla besler ,

Sert kalan kusurludur ;
Duyar hep nahoş sesler …

Birgün bitecek müddet,
Gelecek bize növbet,
Ölüm Allah'ın emri ;
Ya Resûl,şefaat et …

Ölüm mü'mine armağan,
Ölecektir elbet doğan,

Allah'a can borcumuz var ;
Alır istediği zaman …
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Toprak kucaklar kazıldı,
Şehitler geldi dizildi ,

Bayrağı donmuş taşlara ;
Sıcak isimler yazıldı …

Günahlar açık,gizli,
Şeytanla sizli-bizli,

Uğraştık “Ölsün”dedik ;
Doğdu üç'lü-ikizli …

Rabbin nimeti sonsuz ,
Yaşayamayız o'nsuz ..
Ne yazık ki,yiyenler ;

Şükr'etmekte pek cansız …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

448

İcabını bilene ,
Oruçlu'yken ölene ,

Rabbim,mahşere kadar ;
Sevap verir sileme …

Kelâm ilâç gibidir,
Bir ölçüye tabidir ,
Az-ı-çoğu zararlı ;

Kararlısı hab'idir …

Mizahlar ferah başlar ,
Sonra kederle haşlar ..
İnsanlar yaşamıştır ;

Baharda çokça kış'lar …

Mehmet H. Öcal
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Buğday arıtan su'da,
Öşür olmalı soda ..

Uygun ev'e zekât'sa ;
Misafir için oda …

Hayr için şer'den kaçın,
Güzel sofralar açın,

Fakir-fukara doysun ;
Olmasın küskün,hırçın …

Mülk'ün sahibi Allah,
Lebbeyk !..Amentü billâh ..

Her nimeti kuluna ;
Vermiş,elhamdülillah …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Zihnim işlek dükkândı,
Görenler boştur sandı ..

İyiliğe açıldı ;
Kötülüğe kapandı …

Olmazsa ezilir can,
Kadrini bilmez insan ,

Çoğumuza küskündür ;
Sihhat ile boş zaman …

Ayet,hâdis,töre'dir,
İsraf:yara-beredir ..
Masraf gelir'e değil ;
İhtiyaca göredir …

Mehmet H. Öcal
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Yemek tabii vaka,
Haydi elini yıka ,

Besmele'yle oturup ;
Ye-iç hamd'eyle Hakka …

Melekler gibi nurdan,
Koku almış buhur'dan,

“Allah !..Allah !..!diyerek ;
Askerler geçti sur'dan …

Cemreler bir,iki,üç,
Düştükçe çoğaldı güç ..
Hava,su,toprak sanki ;
Cıvıltı,çiçek,sevinç …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Yolcu,fakir,akraba,
Yemek yer,ister aba ,

Hakkiyle ver .. Cimrilik ,
İsraf sığmaz âdaba …

Ne yere-göğe sığar,
Ne doğurur,ne doğar ..

Ama mü'min kalbinde ;
Köşkü,sarayları var …

Verdi defter,kalemi,
Öğretti bu âlemi,

O;Er'Rahman,El'Alim ;
Kalbin,dilin kelâmı …

Mehmet H. Öcal
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Akîl'in dili yürekte ,
Meydana çıkar gerekte ..
Bahil'in ağzı hep açık ;

Bilir-bilmez söylemekte …

Canını ateşe sal,
Vatanı kılıçla al ,

Üç-beş pula satsınlar ..
Şerefsiz bir izmihlâl …

Derdi,mal biriktirme,
Aşır,çal biriktirme ..

Mezarda tokat oldu ;
Onca yıl biriktirme …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Arpa ekip buğday biç,
Bu görülmüşmüdür hiç ?..

Ne ekersen hasat o ;
Başka şey bekleme,geç …

Güzel fikir yol açar ,
İyiliğe kol açar,

Doğrular'a ulaşır ;
Halı,kili,çul açar …

Kanaat hiç öldürmedi,
Hırs sürekli güldürmedi ,
Nedir bu dünya kavgası ?
Kul'a rahat verdirmedi …

Mehmet H. Öcal
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Hicretin hayırlısı,
Hakça en duyarlısı ,

Kötülüklerden kaçmak ;
İnsana yararlısı …

Eğer kalbinde varsa,
Hatta zerre kadarsa ,
Hayr'ının bedeli çok ;
Verilir dünya dursa …

Güzel şey güreş,yakış,
Bir gayeyi başarış,

Hele nefsini yenmek ;
Asıl zirveye varış …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Bir devletin devamı,
Bekasının kıvamı ,

Adaletle mümkündür ;
Korur mülk'ü-avam'ı …

İnsanlığın emeli,
Terbiyenin temeli

Ancak ve ancak din'dir ;
Bu gerçeği bilmeli …

Dinlemesini bilen,
Derslerine eğilen,

Yorulsa da başarır ;
O olur en son gülen …

Mehmet H. Öcal
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Elbette ana-baba'nın,
Alim'in,adil sultanın
Eli saygıyla öpülür ;

Öpülür yüzü Kur'anın …

Testiyi kıran da bir ,
Suyu getiren de bir ..
İş yapanla aylâğı ;

Ayırd'eden bindebir … 

İffet kadının süsü,
Erkeğin şan örtüsü ,
Kötü emelden korur ;
Def'eder kir'i,pis'i …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

458

Başladığın işi bitir,
Hakkıyla yerine getir ,
Yarı yolda komaz seni ;
Sanatına dûa ettir …

Önce selâm ve ikram,
Sonra da taam,kelâm ..

Misafire saygıyla 
Hizmet budur vesselam …

Üç kişi seferdeyse,
Sefer gayesi ne'yse,
Birisi imam olsun ;

Hayır gelir nerdeyse …

Mehmet H. Öcal
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Hakka güveni tamdı,
Eksilmedi hiç hamd'ı ..

O'nu uykusu bile ;
Rabbine ihtiramdı …

Kalkıp uyarsan da boş,
Hiç uyarmasan da boş ,

İnançtan nasipsizi;
Nanca kayırsan da boş …

Yüzü ekşi,dili bal,
Görülmüş mü böyle hal ?

Acıdan acı çıkar ;
Tuzludan hep tuzlu mal …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Çıraklıkta alışır ,
Nice eller çalışır ,

Bir beyin'in hükmünde ;
Başarıya ulaşır …

Ölüm nerde belirsiz,
Doğanı alır sessiz ..
İnanç ile,dûa'yla ;

Bekleyelim kedersiz …

Önce tedbirini al,
Hakkın takdirine sal ,

Gerçek tevekkül budur ;
Gayrisi öykü,masal …

Mehmet H. Öcal
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Din saadet yoludur,
Yollar içre uludur ,
Bu yolda ilerleyen ;

Allah'ın has kuludur …

Allah,tek-bir'dir Allah,
Lâ ilâhe illallah !

Şirk'e meyl'eden kişi ;
Ateştedir,yazık-vah …

İmkânları önüne ser,
Emaneti ehline ver ,

Asla mahcub etmez seni ;
Yeter ki,bir ışık göster …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

462

İleriye nazarla,
Kandilini hazırla ,

Gecen aydınlık olsun ;
Gündüzünü pazarla …

Çok yemenin cefası,
Az yemenin şifası

Vardır,sakın unutma ;
Sürsün gönül sefası …

Yapabildiği işi,
Kendi yaparsa kişi,

Yorulmaz rahat eder ;
Kaygısız kalır başı …

Mehmet H. Öcal
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Cimri;ruhsuz,sevimsiz,
Oldukça iğrenç, densiz ,

Bir sıfattır .. Biline ;
Kefen yakasız,yensiz …

Gayb'ın sahibi Allah,
Yalnız O bilir billâh !
Falcı,kâhin sözleri ;

Bir aldatmacadır,vah …

Hep vardır müsaade ,
Önce düşün sonra de …

Bunda pişmanlık olmaz ;
Boşlık bulunmaz sözde …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

464

Yiğit insan yiğittir ,
Halleriyle öğüttür ,

Akıldan uzak mertlik ;
Çürük,sarık çiğittir …

Şeytanla da dostluk var,
Olanlar olmuştur yar …
Yalnız onun dostluğu !
Daracağına kadar …

Biri bir söz getirir,
Abartarak götürür,

Bunlara önem veren ;
İtibarı yitirir …

Mehmet H. Öcal
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Ana-baba dûası,
Dûaların en has'ı,
Sıkıntıyı giderir ;

Cennettir intihası …

Sohbet kini giderir,
Kişiye huzur verir ,
Arifler meclisinde ;

Hep kötülükler erir …

Ahmak,en şanssız fakir ,
İş bilmezlik'te tek,bir ..
Ortağı ahmak olan ;

Hergün sermayeden yer …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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Kafasını kullandı,
İlm'e doğru yollandı ,

Bir cihat ki,çok makbûl ;
Zirvelerde yıllandı …

Önyargılı bir karar ,
Karar verene zarar ,
Düşünüp taşınarak ;

Hakikate ermek var …

Tembellik yıpratıcı,
Dertlere dert katıcı ,
Ömür ile kısmetin ;
Üzerine yatıcı …

Mehmet H. Öcal
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Kişi sevdiğiyle bir 
Olur heryerde ahir …
Seven hakiki dostsa ;

Sevilen olmaz zahir …

Akıl insana nimet,
Geliştirmek bir servet ..
Şeref,namus onunla ;
Akîl'e izzet,hürmet …

Bil ki,küfür tek millet,
İllet üstüne illet …

O milleti dost bilmek ;
Her müslümana zillet …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

468

Mezarda arkadaşın,
Mahşere dek yoldaşın ;
Dünyadaki amelin ..

Bulunmaz başka eşin …

Kanaat ile yaşa ,
Düşme yes'e telâşa ..

Bu,taçsız sultanlıktır ;
Huzuru taç'dır başa …

Güzel-çirkin akıl ile ,
Ayrılır,sonra gözlerle ..
Bir de ağzı açılınca ;

Tam belli olur sözlerle …

Mehmet H. Öcal
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Beddûasından sakın ..
Zira,mazlûmla Hakkın

Arasında perde yok ;
İnan o kadar yakın …

Has kulluğun vefası,
Kalb'e doğar şifası ,

Çok Kur'an okumanın ;
Vardır sozsuz sefası …

Güçlüyken yakışır af,
Kaynar merhamet,insaf,

Affedilen de artık ;
Olmalı temiz ve saf …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

470

Ahiretteki evin,
İnşa olduysa sevin ,

Onu dünyada yapmak ;
Yalnız senin görevin …

Ancak “Şimdi”ye sahibiz,
Ona önem vermeliyiz,
Şimdi ise başlayarak ;

Mutlak başarmalıyız biz …

Ecel erişir ise,
Ağır gelmesin nefs'e ..
Saniyesi değişmez ;

Ayrılmaz yeni hisse …

Mehmet H. Öcal
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İy'lik iste komşuna,
İy'lik gelsin başına ,

Kem gözler ırak olsun ;
Gün doğsun kardaşına …

Söz var ki,iş bitirir,
Söz var kelle götürür,
Sözü düşünüp söyle ;
Saçması toz ettirir …

Zoru aş,kolay gelsin,
Çözümlü olay gelsin ,

Toy olsun,düğün olsun ;
Lorke,bar,halay gelsin …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

472

Dünya hırsına dalan,
Zûlm'ile âbâd olan

Akibet berbad olur ..
Gerçekler olmaz yalan ..

Sorma,bu ne'yin ne'si..
Gelir başa iyisi,

Halk iyi ise eğer ;
Kötü ise kötüsü …

Kul;istek,arzudadır,
Veren yalnız Hüdadır ,

Alçalış kibirlikte ;
Şeref tevazudadır …

Mehmet H. Öcal
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Ölmeden önce hesaplaş,
Helâllaşıp nefsini aş ,

Her an bitmesi muhtemel ;
Ömür'le peşin vedalaş …

Çok söz usandırıcı,
Kendini kandırıcı,

Dinleyen varsa eğer ;
Sevgiyi yandırıcı …

Hayâ pisliğe perde,
Korur kötülüklerde ..

Allah yardımcın olur ;
Edepli'ysen her yerde …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

474

Sevgisi dertten beter,
Dayanıp sabır göster ,

Kimseden medet umma ;
“Lebbeyk !..”de,Allah yeter…

Özlermiş gibi özler,
Düşmanlığını gözler ,
Aldanma,gözüne bak ;

Yalan söylemez gözler …

Yılan soyundan belli,
Sürüngen,engebeli ,
Eşref-i mahlûkat'a ;
Zehirli,sivri dilli …

Mehmet H. Öcal
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Allah'ı seven sever,
Sevdiği kulu över ,
O'nun rızası için ;

Çalış,kazan,hayr'a…

Nimetleri say bitmez,
Kulların gücü yetmez,
Rabbim verir de verir ;

Esirgemez,ketm'etmez …

Haramları terk'eyle ,
Helâlle ülfet eyle ,

Ey oğul Allah'tan kork !
Utandığını söyle …  

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

476

Müstehcen lâf,çirkin söz,
Bollaşınca her yaz,güz,
Ekin'i kuruttu Hak ;

Kapandı kısmet göz göz …

Dünyada barış günü,
Her yıl kesilir önü ,
Bunun için artıyor ;

Zehr'in,savaşın ünü …

Bir gün oldu övdüler,
Birgün kızıp sövdüler ,

Güç yetmedi eşeğe ;
Semerini dövdüler …

Mehmet H. Öcal
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Allah yolunda hicret
Etti;belliydi niyet ..

Nimetlere gark'oldu ;
Taştı huzur,bereket …

Kekliğim güzel kuştu,
Ötüşü ne ötüştü ..
Eşini avcı vurdu ;

Eşsiz figana düştü …

Nerede hata ettik ?
Düşünüp geri gittik ,
Acı'ysa da sabırla ;

Yanlışları düzelttik …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

478

Cennetin yolu ilim,
Açılır dilim dilim,
Karanlık emelleri ;

Hep boğmak ister elim …

Değirmenin alt taşı,
Rahat..Durmaz üst taşı ..

Dünyanın hali böyle ;
Garibin ağrır başı …

Okunurken dinle, sus,
Saygı Kur'ana mahsus ,
Rabbimin merhameti ;

Kalmaz bir yerde mahpus …

Mehmet H. Öcal
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Tereciye tere satar ,
Bir şey kazanamaz batar ,

Akl-ı evvel görünenler ;
Az değil çok,katar katar …

Kapı,taka bilmez hırsız,
Bacadan da girer arsız ,
Sen işini sağlam bağla ;

Kat'iyen olma kararsız …

Ölçme boy'unu enini ,
Sayma yüz'ünü,bin'ini,
Rüzgâr eser,yel çevirir ;
Delinin değirmenini …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

480

Nevrûz,öz bahar demek,
Dostça sarıl-sar demek ,

Ateşlerden sıyrılmış ;
Hayâ,iman,ar demek ..

Alışırız her şeye,
İnsanız,var'ız diye ,
Allah'ım etme bizi ;
Açlık ile terbiye …

Türlü türlü mal aldık,
Yad'ellere yolladık ,
Camiin içi durdu ;

Hep dışını kolladık …

Mehmet H. Öcal
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Sanat altın bileziktir,
Kolyedir,inci,yüzüktür,
Talibi bulunan yerde ;

Engeli kalkmış,düzlüktür …

Ya Rabbi,bizi zalimden,
Masûmları mezalimden
Koru,bizi uzaklaştır ;

Munafıktan,kör bilimden …

Ariş koruk verdi yine,
Gölgesi düştü dibine ,

Sabır üzüm,helva oldu ;
Dûa ettik sahibine …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

482

Çalış her an'ın dolsun,
Senden bir eser kalsın,
Deli dostun olmasın ;

Akîl düşmanın olsun …

Kurt,kuş hep arar gıda,
Rızkını verir Hüda …
Nedense çok avlanır ;
Balık bulanık suda …

Dediler ki,su küçüğün,
Sofralar ise büyüğün ..

Bunlarla beraber her şey ;
Güzelliğin,iyiliğin …

Mehmet H. Öcal
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İşini zamanında yap,
Gecikme, kendine yar kap,
“Yarın”diyen hêlak oldu ;
Yuvası da ondan harap …

Haber getireni seç,
Sağlam mı ?Ara,ölç-biç,
Doğruysa teşekkür et ;
Yalansa aldırma,geç …

Cennet cömerdin yeri,
Yok bunun sırrı,seri,
Fakirleri doyuran ;

Burdan kalır mı geri ?

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

484

Yersiz göğsünü geren,
Meşveretsiz iş gören ,

Pişmanlıktan kurtulmaz ,
Mamuru olur viran …

Dûa mü'minin silahı,
Umudu,aşkı,felâhı,

Göklerin ve yerin nuru ;
Uzun gecenin sabahı …

Cahil,davul gibi hoş,
Sesi pek gür,içi boş,

Uzaktan duysan iyi ;
Yakında olsa nahoş …

Mehmet H. Öcal
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Hoşgörü hoş adettir,
Bulunmaz saadettir ,

Hüsn-i zan insan için ;
Bir nevi ibadettir …

Yaptık işin âlâsını,
Bilmedik dil cilâsını ,

Biz daima doğru olduk ;
Eğri buldu belâsını …

İlm'için eyle niyet,
Okuyup anla,hıfz'et ,

Amelin ters düşmesin ;
Bildiklerini sarf'et …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

486

Rüşvet Hakka isyandır,
Haksızlıklara yan'dır ..

Alan,veren,aracı ;
Bilsin,sonu hüsrandır …

Çevre'ni yıkma, koru,
Açılmasın bir soru,

Güzel yaşamak varken ;
Niye seçelim zor'u …

Emanete riayet,
Ahd'e uymazsan şayet,
Gazaba uğrarsın bak ;
Acı görürsün gayet …

Mehmet H. Öcal
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Namaz'a başlar mü'min,
Canlanır arş ü zemin ,

Cennetin kapıları 
Açılır geniş, emin … 

İbadetlerin şahı,
Memnun eder Allah'ı,

Kulun mirac'ı olur
Namaz'ı,secdegâh'ı …

Lütf'u,ihsanı rahmeti,
Kaplamıştır kâinatı ,

Şükür,Allah'ım çok şükür ;
Verdin her türlü nimeti …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

488

Ecel saati şaşmaz,
Takdiri bilir aşmaz,

Ne ileri, ne geri ;
Yanılgıya yaklaşmaz …

Güzel sözün sedası,
Güzel,aks-i sedası …
Duyana huzur verir ;
Geliş,kalış,vedası …

Hatamı göster razıyım,
Tenkide karşı kuzuyum ,
Noksanlarımı bildikçe ;

Her aş'ın su'yu,tuzu'yum …

Mehmet H. Öcal
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Nedir,bu şiddet nedir ?
İnsanlık ne günedir ?
Bilin keskin sirkenin ;
Zararı küpünedir …

Soğumalıdır kin'in ,
İslâhı yok hain'in,

Kötü iş zata mahsus ;
Kötü söz sahibinin …

Sürünün çobanı kurt,
Şişkin ağızla avurt,
Yedi,yetmedi çaldı ;

Etsiz kaldı koca yurt …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

490

Başa gelen dildendir,
Örneği bülbüldendir,

Diline sahip kişi ;
Mutlak ehl-i dildendir …

Geldi namus hırsızı,
Verdi topluma sızı,

O'nun adı helâk oldu ;
Bu yolda oğlu,kızı …

Et ettik koyunları,
Doyurduk düğünleri ..

Davul gümbürdedikçe ;
Coştu ”Halkoyunları” …

Mehmet H. Öcal
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Kadınını sev,hoş tut,
Hatalarını unut ..

O'na iyi davran ki ;
Sönmesin namus, umut…

Cennetin kapısı açık,
Cehenneminki kapanık ..
Aylardan Ramazan ay'ı ;

Şeytan zincirlenmiş,sanık…

Tilki kurnaz baş keser,
Fırtına gibi eser ..

Kurd'un adı yaman'a
Çıkmış,ama ne gezer …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

492

Aldırmaz,namus ar mı ?
Gitmiş,kalmış zarar mı ?

Açmış açılmazları ;
Gören'e yasak var mı ?

Kab'ı-kacağı yalar,
Gözden sürmeyi çalar ,
Bir gün doğru iş yapsa ;

İllâ su koyar,sular …

Pek beğenmediğin taş,
Bakarsın ki,yarmış baş,
Kimseyi küçük görme ;
Kabil oldukça uzlaş …

Mehmet H. Öcal
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Dünya ahiret için,
Bu suret siret için,

Hazırlığını yapan ;
Sızlamaz için için …

Dilini tut ibret al,
Fenalıktan uzak kal ,
Tefekkürle hayat bul ;

Kaygısız uykuya dal …

Hasta ilâç kullanır,
Şifayı Allah verir ,
Bir kudretin elinde 

Mikroplar dize gelir …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa
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İyiyi kötüye yorma ,
Kimsenin kalbini kırma ,
Bu işler Hakkı incitir ;

İncinme,incitme vurma …

Dünyadaki ekin'i,
Yap  ahiret ekini ..
İki Cihanı kazan ;

Kullan içindekini …

Takdir et kudretini,
İşçinin ücretini

Teri kurumadan ver ;
Andır hayr'la ceddini …

Mehmet H. Öcal
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Cahilliğini bilmek,
Onu yenmeğe gelmek,
Ne güzeldir ilm'için ;
Aşkla çalışabilmek …

Ayet'in nüzûlü hak,
Hadis'in vürûdu hak ..

İlâhi nizam için ;
İnancın ezeli hak …

Rabbin verdiği helâl,
Rızk'ı tereddütsüz al,
İnfak et huzur ile ;

Doğsun şükr'üne hilâl …
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Ne eşek lâzım,ne at,
Yürü,eyle kanaat ,

Hiçbir taşıtta yoktur ;
Yürüyüş kadar sıhhat …

Ateş,hep odunu yer,
Hased,pâk adını yer,

İyiliği bitirir ;
Erkeği,kadını yer …

Haya,imanın cüz'ü,
Cismin kabuğu,yüz'ü,

Bir yüz'den sıyrıldı mı ;
Bekle en çirkin sözü …

Mehmet H. Öcal
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Cahilliğini bilmek,
Onu yenmeğe gelmek,
Ne güzeldir ilm'için ;
Aşkla çalışabilmek …

Ayet'in nüzûlü hak,
Hadis'in vürûdu hak ..

İlâhi nizam için ;
İnancın ezeli hak …

Rabbin verdiği helâl,
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499

İşsizdi,hep parlardı ,
Dostlar azarlardı,

Evde çoluk çocuğa ;
Şiddeti pazarlardı …

Her işittiğin sende ,
Olmalı esir,bende ..
Çıkarsa aşikâre ;

Yanarız,sen de,ben de …

Böcek kabukta kaldı,
Tadını kurtlar aldı,

“Kurtlu meyve” bu çağda ;
Hormonsuz şöhret oldu …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

498

Peygambere itaat ,
Cenab-ı Hakka taat

Demektir böyle bilin ;
Görün af'la şefaat …

Bahçeye çiçek ziynet,
Bize fazilet ziynet,

İhsan rabbin ikramı ;
Her biri büyük kıymet …

Dünyaya gönül verme,
Kabr'e azıksız girme ,
Buradan topla hayr'ı ;
Orada azap görme …

Mehmet H. Öcal
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Besmele'yle iç suyu,
Bu sudan bul şifayı ,

Hayrat Allah içindir ;
Unutma Fatiha'yı …

Koru,daima aksın ab,
Hiç eksilmesin sevab ,

Senin rahmetin boldur ;
Burda da artsın Ya Rab …

Mevlâ'nın ihsanı su,
Burda çeşme oldu bu,

Veren O,içiren O ;
Hayrımız O'ndan ya Hû …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

500

Zaman esirinse hür,
Nakittir devrana sür ,

İdrakten mahrum kişi ;
Boşa tüketir ömür …

Huysuz eş'in var ise,
Sabr'et,hâkim ol nefs'e,

Acı'nın mükâfatı ;
Ballar balından hisse …

İç suyu,etme israf,
Kararınca eyle sarf,
Yok'luğa yol vereni ;

Ya Rab, edermisin af ? …

Mehmet H. Öcal
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Yaş kesenler baş keser,
Ekmek keser,aş keser,
Masallar gerçek olur ;
Eki-kolu taş keser …

Işık ver ağaç diksin,
Toprak kazsın,su çeksin ,

Korumayı öğrensin ;
Ölümsüz tohum eksin …

Aranır yana yana ,
Suyu iç helâl sana,

Hayrat'a hayır gerek ;
Fâtiha okusana …

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

502

Tartışmayı bırakın,
Çalışın,işe bakın,

Çağ'rılan yere koşun ;
Davetsiz yerden kaçın …

Hayâ hayır getirir,
Kötülüğü bitirir,

Hayâsızlık,arsızlık ;
Üzer,nefret ettirir …

Cahil,çalı bülbülü,
Hali:Yaşarken ölü …
Alim,ölse de yaşar ;

Toplumun solmaz gülü …

Mehmet H. Öcal
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505

Mahkeme Kadı'nın mı?
Şan,şeref adının mı ?
Seni zorlara sokan;

Annen mi,kadın'ın mı ?

Aşağı'ndan ibret al,
Seviyene örnek ol,

Yukarılara bakma ;
Taşındığın  yerde kal…

Hileli işler görme,
Yüzünü yere sürme,
İnsanlık ayrı şeydir ;

O'nu ölsen de verme…

Aşkıyla Meşkiyle Urfa

504

Bizi güzel yarattın,
Dilimize bal kattın,

Fakat her şeyden önce ;
“İlla edep” Dedirttin …

Aşk'a kurulmaz pusu,
Özümüz bir damla su ,
İçinde bütün ömrün ;
Sevinci ve korkusu …

Rabbin adı'yla oku,
Yüre vad'iyla oku ,

Yılma hiçbir zorluktan ;
Aşk inadıyla oku …

Mehmet H. Öcal
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AŞKIYLA MEŞKİYLE

URFA
MEHMET HULUSİ ÖCAL (Şair-Yazar)
 1938 yılında Urfa'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Urfa'da, yüksek 
öğrenimini Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tamamladı. 
Askerliğini yaptıktan sonra, yurdun çeşitli bölgelerinde kamu görevlerinde 
çalıştı. 32 yıllık kamu hizmetinden sonra Malatya Et ve Balık Kurumu Müdürü 
iken 1994 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra bir 
süre ŞURKAV Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde  görev yaptı ve kütüphanenin 
oluşmasına büyük emekleri geçti.
 Yazı hayatına Ortaokul sıralarında başladı. Yazı, şiir ve araştırmaları 
Tercüman, Hizmet, Güneydoğu gibi ulusal ve yerel gazeteler ile Harran, 
Şanlıurfa Memleket Dergisi ve Edessa dergilerinde yayınlandı. Ulusal ve yerel 
derecede çeşitli ödülleri bulunan Mehmet Hulusi Öcal, hece vezniyle yazdığı 
şiirlerinde mahalli, milli ve mistik konuları işlemiştir.Evli olup ikisi kız, ikisi erkek 
olmak üzere dört çocuk sahibidir.

Yayınlanmış Eserleri:
1-Bahar Taşıyan Kervanlar (Şiir Kitabı, 1997)
2-Özellikleri ve Güzellikleri ile Çiğkö�emiz (Araştırma Kitabı, 1997)
3-ŞURKAV (Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı 1990-1998. 
(Sabri Kürkçüoğlu ile birlikte Araştırma Kitabı, 1998).
4-Şanlıurfa Kültür Sözlüğü (Selahattin E.Güler ve Remzi Mızrak ile birlikte, 
2001)
5-Urfa'nın Etrafı (Selahattin E.Güler ve Remzi Mızrak ile birlikte, 2002)
6-Sanlıurfa and the Surroundings Area(Selahattin E.Güler ve Remzi Mızrak ile 
birlikte, 2002)
7-Laleden Gülden İlhamlar -  2008
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