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ÖN SÖZ 

insanlık tarihinin hangi özlü sayfasına el atarsak atalım, kar
şımıza ibret ve örnek dolu hayatlarıyla vahy yumağı peygamber
ler çıkar. Bu peygamberlerin her biri, mucizeleriyle çağlar ötesin
den adeta hayatımızı yönlendirir, bizlere yaşamanın anlamını öğ
retir. 

Elimizdeki bu kitap bu peygamberlerden birinin, Hz. Eyyüp 
(A.S.) 'ın hatırası'na ithat edilmiştir. O Eyyüp (A.S. ) ki mucizesi 
sabırdır. O Eyyüp (A.S.) ki sabır dağları kadardır. O Eyyüp 
(A.S.) ki Urfa'da yaşamış, Şanlıurfalıyla bütünleşmiştir. O Eyyüp 
(A.S.) ki varlığıyla bir şehre şöhret lutfetmiştir. O Eyyüp (A.S.) 
ki, ibrahim (A.S. ) bereketine Eyyüp (A. S.) sabrını katmış ve Urfa 
bir bereket ve sabır şehri olmuştur. 

O halde Urfa'nın bu büyük insanlara vefa borcu vardır. Bu 
kitap, o vefa borcunun bir nebzecik göstergesidir. Bu vefa bor
cunu ödemek de yıllar sonra ŞURKAV'a nasip olmuştur. 

Şahsen şu inançtayım: 
Şanlıurfa bizim memleketimiz. 
Şanlıurfalı bizim insanımız. 
O halde bu memlekette ve bu insanlara hizmet eden herke

se çok ama çok şey borçluyuz. Kuru veya süslü teşekkürlerden 
öte . .. 
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işte bu yüzden ŞURKAV Başkanı Şanlıurfa Valisi Sayın T. 
Ziyaeeldin AKBULUT başta olmak üzere Vali Muavini Sayın Ha
san OURUER'e ve ŞURKAV'ın her işine koşan Sabri KÜRKÇÜ
OGLU'na teşekkürden öte duygularla minnet borcumuzu duyu
ruyoruz. 

Belediyemizin son on yılda bütçesinin el verdiğince yaptığı 
birkaç kültür çalışması dışında Şanlıurfa bugün ŞURKAVın yaptı
ğı kitap, çevre düzenleme, restorasyon, kültürel mirasa sahip çık
ma gibi faaliyetleri Şanlıurfa yıllardır bekliyordu. Şahıs planında 
yapılanların ne kadar yetersiz olduğunu bildiğimiz için ŞUR
KAV'ın çalışmalarına hayran ve müteşekkir olmaktan öte, katılma
nın ve hele hele başlatmanın ne kadar önemli olduğunu düşü
nürseniz bu sözlerin teşekkürden de öte bir anlama geldiğini tak
dir edersiniz. 

Bu kitapta yer alan şiirler,Hz. Eyyüp (A.S.) için yapılacak 
besteler için bestekarlara güfte temin etmek amacıyla ŞURKAV 
tarafından ülke çapında birçok şaire yapılan yazılı başvuru sonu
cu elde edilen şiirlerdir. Katılan tüm şairlerimize teşekkür ediyo
rum. 

Adı geçeniere takdir duygularımı belirterek saygılar sunuyo-
rum. 

Mehmet Adil SARAÇ 
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HZ. EYYÜP 

Hayatı Kur'an-ı Kerim'de ibret olarak anlatılmış bir peygam
ber de Hz. Eyyüp'tür. Yüce Allah onu dünya nimeti olarak bili
nen mal, evlat, sağlık �e mutlu kılmıştı. 

Şeytana, Allah'a itaat konusunda ve şükretmekte Hz. Ey
yüb örnek gösterilince: 

Elbette Eyyüb itaat eder, çünkü Allah O'na her nimeti ver
miştir, der. 

Bu dünyalıklar elinden gitse de Hz. Eyyüb'ün sabır ve şük
reden bir kul olduğunu isbat için imtihana tabi tutulmuştur. Mal
ları, davarları, serveti ve çocuklarını kaybettikçe, sabrında ve şük
ründe daha da kararlı olmuştur. Sıra sağlığına gelince de kendisi
ne gelen hastalık ise en büyük çilesi olmuş ve buna da en büyük 
sabrı göstermiştir. Allah'a şükründe büyük samirniyet ve bağlılık 
göstermiştir. 

O'nun gösterdiği bu bağlılık "EYYÜB SABRI" sözü ile darbı 
mesel olarak bütün insanlara örnek olmuştur. 

Yüce Allah buna karşılık ona bütün nimetleri vererek müka
fatlandırmıştı. 

işte Urfa'nın güneyindeki mağara ve kuyu O'nun mübarek 
makamı olarak ziyaret edilmektedir. 

Ömrünün geri kalan kısmını mutlulukla tamamlayan Hz. Ey
yüb Viranşehir ilçemize 20 km uzaklıkta EYYÜBNEBi köyünde 
defnedilmiştir. Bugün hala adına yapıları camide ibadet edilmek
te ve caminin vaktiyesi bulunmaktadır. 
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ŞURKAV 
ŞANUURFA ili KÜLTÜR EGiTiM 
SANAT ve ARAŞTIRMA VAKFI 

25 Aralık 1990 tarihinde Şanlıurfa Valisi T. Ziyaeddin 

AKBULUT başkanlığında Şanlıurfa 'nın tarihi, kültürel, sanat 

eserlerini ortaya çıkararak yaşatmak, bu maksat doğrultusun

da konferans, sempozyum, panel, kongre, seminer, sergi, an

ma günleri ve benzeri faaliyetler düzenlemek, iştirak etmek, 

maddi ve manevi katkılarda bulwımak, korunmaya değer kül

tür, tabiat ve sanat varlıklanm korumak ve tanıtımını sağla

mak, bwıun için gerekli restorasyon ve çevre düzenlemesi yap

mak, projeler hazırlamak, Şanlıurfa ilinin tarihi ve kültürel de

ğerlerinin tanıtılması için gerekli araştımıa, derleme, inceleme 

çalışmalan yapmak, bu alanda yapılan çalışmalan destekle

mek amacıyla kurulmuştur. 

- 6. 



ŞİİRLER 





HAZRETİ EYYÜP (A.S.) 
HUZURUNDA 

Rüknetldin AKBAŞ 

Pek şirin bir beldesin ey şehr-i burc-1 evliya 
iftihar et Şanlwrfa sendedir Ewüp Nebi 
Sabnm her derdine derman bilip bulmuş şifa 
ittihar et Şanlwrfa sendedir Ewüp Nebi 

Hazret-i Ewüp'ü Hakk'a sevdiren s1dk u vefa 
Sevgisi, sabn, sebat1 destan olmuş çağiara 
Kaadir-i mutlak bu şehri aşk ile etmiş bina 
ittihar et Şanlwrfa sendedir Ewüp Nebi 

Mertliği, cömertliği, azmi sen öğrettin bize 
Hak Taala lutfedip sevdirmiş işte herkese 
Her şitall su içen pak ismine selam vere 
ittihar et Şanliurfa sendedir Ewüp Nebi 
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HAZRETİ EYYÜP (A.S.) 

Abuzer AKBMK 

Hazreti Ewüp düştü derde 
Çok çile çekti kaldi darda 
Şeytan dedi habibin nerde 
Ya Sabur ya Gafur ya Allah 

Gücü tükendi yerde kaldi 
Her düşen kurdu yerden aldi 
Dualar edip zikre daldi 
Ya Mecid ya Hafid ya Allah 

Her gün basti göğsüne taşlar 
Akti gözünden kanli yaşlar 
Ağladi buna cümle kuşlar 
Ya Kerim ya Rahim ya Allah 

Yara kapladi yüzü gözü 
Dilinde hep ya Sabur sözü 
Bir an şüphe etmedi özü 
Ya Cebbar ya Gaffar ya Allah 
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Mallan gitti ka/dt naçar 
Bu kaptlan örten açar 
Sanma ki ömür böyle geçer 
Ya Fettah ya Rezzak ya Allah 

Herkes bunu eziyet sandt 
Bu eza değil imtihandt 
Ewüp sabtr etti kazandt 
Ya Azim ya Alim ya Allah 

Şitalt suyla yüzün yudu 
Cümle dertlerinden kurtuldu 
Eskisinden çok zengin oldu 
Ya Hamid ya Vahid Ya Vahid Ya Allah 

Yarab Ewüp sabn ver bize 
Şefaat ey/e cümlemize 
Aciz Abuzer ku/unuza 
Ya Halim Ya Hakim ya Allah 
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ŞükniALGIN 

Hu eyleyen halleriyle 
Yare giden yollariyle 
Dua eden dilleriyle 
Ewüp Nebi sabreylemiş 

Gündüzlerde gecelerde 
Tesbih/erde hecelerde 
Enginlerde yücelerde 
Ewüp Nebi sabreylemiş 

Çiçek açm1ş daliariyle 
Deste/enmiş gülleriyle 
Şükreylemiş halleriyle 
Ewüp Nebi sabreylemiş 
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YA EYYUB'UM 

EjderATEŞ 

Ömrünü adadm Allah yoluna 
Meyletmedin tani dünya ha/ma 
Şekva değil şükreyledin daima 

Kararltydm sabtrltydm şükründe 
Allah Allah dedin daim ömründe 

Kalbin ile dilin ile zikrettin 
Allah dedin ya Rab dedin şükrettin 
Kurtuluşa ermek için sabrettin 

Kararltydm sab1rltydm şükründe 
Allah Allah dedin daim ömründe 

Ya Ewub'um rehber oldun aleme 
Göğüs gerdin bin bir türlü eleme 
Sabreyledin cümle başa gelene 

Kararltydm sab1rltydm şükründe 
Allah Allah dedin daim ömründe 
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HAZRETİ EYYÜP (A.S.) VE SABlR 

NuriBAŞ 

Masivadan htfz için Mevla Ewüp kulunu, 
Bir müddet hastaltğa müptela ktldt O'nu. 
Mal ile evlat ile de eylemişti imtihan, 
Ve böylece açmtştt O'na vuslat yolunu. 

Tahammül ve sabtrda güzel örnek ve önder, 
Ewüp Aleyhisselam, bir mübarek peygamber. 
Şöyle derdi her zaman:"Sana hamdolsun Allah, 
La ilahe il/allah, la iiB.he il/allah.· 

O halinde daima O'nu her lahza andt, 
O'nunla oldu her an, onun aşktyla yandt, 
Esirgeyen Rabb'ine nazlt dualar etti, 
O mucize suyundan şifa buldu ve kandt. 

Hastaltğa sabtrda güzel örnek ve önder, 
O Kur'an'da amlmtş bir mübarek peygamber, 
Şöyle derdi her zaman.·"Sana hamdolsun Allah, 
La ilahe il/allah, la ilahe il/allah.· 
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Mutluluğun çiçeği sabtrlarla açtllr, 
Kalpler olur çemenzar, ruha neş'e saçtltr, 
Sabra uyup şükreden mutlak erer kemale, 
Yüce Hakk dostluğuna sabtrltlar seçilir. 

insanltğa sabtrda güzel örnek ve önder, 
Ecri kat kat verilen bir mübarek peygamber, 
Şöyle derdi her zaman:"Sana hamdolsun Allah, 
La ilahe il/allah, la ilahe il/allah.· 

Sabtr;bütün felahm, kurtuluşun iksiri, 
Sabtrla ünse erdi Hakk dostunun her biri, 
Sabtrlt kullanyla olur Allah beraber, 
"Sabtr zaferdir. • dedi iki cihan serveri. 

Allah için sabtrda güzel örnek ve önder, 
Saadete bu yoldan erdi Ewüp Peygamber 
Şöyle derdi her zaman.·"Sana hamdolsun Allah, 
La ilahe il/allah, la ilahe il/allah.· 
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HAZRETİ EYYÜP 

ÜnerDİLEK 

Sesini duydum 
Kendimi buldum 
Aşkmla doldum 
Hazreti Ewüp 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sabtr 
Müjdeler sana ya mutasabbtr 

Bağlandtm sana 
Hep yana yana 
Can kattm cana 
Hazreti Eyyüp 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sabtr 
Müjdeler sana ya mutasabbtr 
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Sabrm timsali 
Sensin misali 
Bahşet visali 
Hazreti Ewüp 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sabir 
Müjdeler sana ya mutasabbtr 

Kabrine vardtm 
Yaramt sardtm 
Hep Urfa'daydm 
Hazreti EW{ip 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sabtr 
Müjdeler sana ya mutasabbtr 

Dersini verdin 
Derdirndir derdin 
Tüyler ürperttin 
Hazreti Ewüp 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sabtr 
Müjdeler sana ya mutasabbtr 

Açtldt gözüm 
Tertemiz özüm 
Sanadtr sözüm 
Hazreti Ewüp 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sabtr 
Müjdeler sana ya mutasabbtr 
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Seni bilelim 
Kini silelim 
Sabir diyelim 
Hazreti Eyyüp 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sab1r 
Müjdeler sana ya mutasabb1r 

Beni atalim 
Sevgi katalim 
Can1m sultanim 
Hazreti Eyyüp 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sabir 
Müjdeler sana ya mutasabb1r 

Yoluna düşsem 
Ölmeden ölsem 
Gerçeği bilsem 
Hazreti Eyyüp 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sab1r 
Müjdeler sana ya mutasabb1r 

Emrin ilahi 
Hem de valiahi 
Sevgi billahi 
Hazreti Eyyüp 

Allah, Bismillah, ya Hakk, ya Sab1r 
Müjdeler sana ya mutasabb1r 
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SABlR SULTANIMA 

Faruk Kadri DÜNDAR 

Bu üç günlük dünyada tani olan bir kulum, 
Ben seni arryorum ya Hazreti Eyyub'um. 
Senin sabrmda vahdet buluyor yurdum 
Hamdolsun sab1rma ey Hazreti Eyyub'um. 

Zeno'yla putlar arasmda üzülüp durdun, 
Dağa, taşa, detyaya yüce Rabb'ini sordun, 
iblis denen me/'una sabrm şerhini vurdun, 
Hamdolsun sab�rma ey Hazreti Eyyub'um. 

/zd�rabt yaşadm o devr-i cehalette, 
Sonra dualar aldm şu Asr-1 Saadet'te, 
Şimdi ibret misalisin zaman-t vehamette 
Hamd olsun sabmna ey Hazreti Eyyub'um. 

Rabb'im gönderdi seni Hali/'i seven yurda, 
iman telkin ey/edin, puta meftun guruha, 
Sonunda feyiz verdin inkar eden her ruha, 
Hamdolsun sabmna ey Hazreti Ewub'um. 

Sen Allah't severken puta meyletti Rahmet, 
Herşeye sabrederken, sardt seni bir illet, 
Şimdi, seninle övünüyor, bu yüce ümmet 
Hamdolsun sab1rma ey Hazreti Eyyub'um. 
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Gönüllerimiz çoştu sen iblis'e vurdukça 
Dualar alacaksm, yalan dünya durdukça 
Şükürler bulacaksm beşeriyet oldukça 
Hamdolsun sabmna ey Hazreti Ewub'um. 

Sabrm kalacak, yaşayan son iz' anda, 
idrak, iman olacak, seni seven insanda 
Elini öpeceğim, hesap günü, mizanda 
Hamdolsun sabmna ey Hazreti Ewub'um. 

Büyük şerefler verdin, şu mübarek Urfa'ya 
Seni yaşayip durduk, gönülden doya doya 
Bir ibret-i uMsin, necip olan bir soya 
Hamdolsun sabmna ey Hazreti Ewub'um. 

Ne dediysen ahit günü, o alem-i ervahta 
Gerçek öyle yaşadm, yalan dolu hayatta 
Gücünden beterine bile sabrettin hatta, 
Hamd olsun sabmna ey Hazreti Ewub'um. 

Bak, şu güzel zamanda, hep seni amyoruz 
Çifeni yaşam1ş gibi, gönülden yamyoruz 
Katre içtik deryandan, bin şevkle kamyoruz 
Hamd olsun sablfma ey Hazreti Ewub'um. 
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SABlR ÇAGLAYANI 

A. Naci İPE K  

Gönüllerde sultan, sabtrda çağlayan 
Rahman'a ya/varan, Rahmet' e ağlayan 
Gönülden gönüle Hak yolu arayan, 
Yüreği yarall gözleri yaşllytm; 
Eyyüp Peygamberim, Eyyüp Peygamberim!. . 

Bin derde bir şifa bile istemeyen, 
Kadere ram, her şeyi Allah'tan bilen, 
Her varltğt gönül gözü ile gören 
Yüreği yaralt gözleri yaşltytm; 
Eyyüp Peygamberim, Eyyüp Peygamberim!. . 
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GEL GÖNÜL 

Naci İPEK 

Mehmet ALATAŞ'ın aziz rıtlııına, dualarınıla ... 

Bezm-i elest'de edilen ahd ü peymam unutma! 
Gel gönül şükreyle sablf ellerine göç edelim. 
Sakm bu yalan alemi kimselere ka/tr sanma 
Gel gönül Ewüp Nebi'nin sab1r ellerine gidelim. ,. 

Dostlardan dosta, gönülden gönüle aşkla uçaltm, 
Bu dünyanm fenasmdan, kavgasmdan bir kaça/tm, 
Cennet'teki Irmaklardan ab-1 kevserler içelim. 
Gel gönül Ewüp Nebi'nin sab1r ellerine gidelim . . .  

Rahmetinden Naci'ya af gelirse, ihsan bilinir, 
Mevlam murat etmiş ise, hidayet er geç bulunur; 
Nice umutsuz dert/ere NUR'dan şifalar sunulur, 
Gel gönül Ewüp Nebi'nin sab1r ellerine gidelim. 
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EYYÜP PEYGAMBERİM 

Naci İPEK 

Ewüp peygamberim, Elhamdülillah, 
Lutf ü ihsanma, gazabma eyvallah! . . .  
Dert bende, gönül yüceler yücesinde, 
Ewüp peygamberim, Elhamdülillah 

Bin dert verdin, asla derman istemem 
Batan diken verdin; menekşe, gül istemem. 
Rtzana talibirn bu dünyayt istemem 
Ewüp peygamberim, Elhamdülillah 
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EYYÜP PEYGAMBER 

Naci İPEK 

Allah'm nebi kulu 
EWOp Peygamberim, "HOO! . . . • 
Sabtr sab1r çağlanm, 
Allah diye ağlanm . . .  

Nur'un cümleye yeter, 
Cezan beterden beter! 
Sab1r sab1r çağlanm, 
Allah diye ağlanm . . .  

inandim boyun eğdim, 
Van, yoğu BiR bildim! 
Sab1r sab1r çağlanm, 
Allah diye ağlanm . . .  

Istemem derde derman, 
Allah, Rahim ve Rahman! 
Sab1r sab1r çağlanm, 
Allah diye ağlanm . . .  
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NE SABlRDIR SORULMAZ 

Halil KALAYC/oGLU 

Çektiğin ac1 çileyi dağlar çekmez 
inançsiZ insan şükür nedir bilemez 
Ecr-i cefa}ll dost dostuna dilemez 
Ne sablfdlf sorulmaz ya Eyyüp sana 

Yüce Mevla onca }lll dert vermiş 
Derinden y1llarca kurtçuklar beslenmiş 
Ac1 içinde kalbin nurla his/enmiş 
Ne sab1rdlf sorulmaz ya Eyyüp sana 

Dilinden düşmezdi ki hO'Iar tekbirler 
Tefekküre dal1p yanmda melekler 
Ka/If m1 mal mülk yalnlZca ibadetler 
Ne sablfdlf sorulmaz ya Eyyüp sana 

Yok olmuş varliğim hiç aramadm 
Ölen eviatianna neden yanmadm 
Kalbini Mevla'ya onunla bağladm 
Ne sablfdlf sorulmaz ya Eyyüp sana 
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Bir ömür dilindeydi şükr ü senalar 
Bilenler çifeni zikirle anarlar 
Biçare çektiğini ac1 sanif/ar 
Ne sablfdlf sorulmaz ya Eyyüp sana 

iman-1 kamil bilir kader liarliğ1 
Olsa bedeninde dünya varfiği 
Bilirdi can1 düşen kurdun flstllğl 
Ne sablfdlf sorulmaz ya Eyyüp sana 

Ne Yahudinin ekmeği sana he/al 
Ne zevcesinin saç1 Yahudiye mal 
ibret insana Eyyüp'ün hali mehal 
Ne sablfdlf sorulmaz ya Eyyüp sana 

Vahiy olundu bitti çektiğin çi/en 
Suyunca vücudun bitecektir elem 
Hidayet Mevla'dan can buldu beden 
Ne sablfdlf sorulmaz ya Eyyüp sana 

Beyhude deği/1zdlfab1 çekmek 
Zayi olunmaz ruhuyla umut beklemek, 
Emir olur Cebrail'e müjde/emek 
Ne sablfdlf sorulmaz ya Eyyüp sana 

-2 6-



ANNEM E 

Verdi KANKILIÇ 

Ah Anneciğim sen bir meleksin; 
Yoktur menendin, cihanda teksin 

Derdin EYYÜP'ten de çok mu acep; 
Gülmedin bir gün figan ettin hep. 

Bu kara bahta ne diyeceksin? 
Ne vakta kadar inleyeceksin? 

Böyle alil kal, ve/akin ölme, 
Sen daha bize pek çok gereksin . . . 
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YA SABlR TİMSALİ 

Sabri KÜRKÇÜOGLU 

Derdime dermansm, yarama merhem 
Ya sab1r timsali, Hazreti Ewüp 
Btkmadan yürürüm yolunda her dem 
Ya, sablf timsali, Hazreti Ewüp 

Çektiğin çile/er, cismine act 
Bilirsin şükürdür, derdin ilact 
O sabnn gönlümde, baştmm tact 
Ya, sablf timsali Hazreti Ewüp 

Şükrüne her kulu ederim davet 
Biz aciz kul/ara hayatm ibret 
Ne olur bize de sabnndan lütfet 
Ya, sablf timsali Hazreti Eyyüp 
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EYYÜP 

Mehmet Atilla MARAŞ 

Sonsuzlukta bir nokta 
Gece EW{ip'ün sabri 
Bütün dertler EW{ip'te 
Yüce Ewüp'ün sabr1 

Veriyorsun bire bin 
Ya Ekrem'el-ekremin 

Tenini dert bürüdü 
Beden yerde çurüdü, 
EW{ip cömert biriydi 
Yüce Ewüp'ün sabri 

Sebeplenir in ve cin 
Ya Ekrem'el-ekremin 

Yerden kaynayan sular 
Dert/ere şifa sunar 
Tükenmeyen bir pmar 
Yüce Ewüp'ün sabr1 

Yer gök toprak hep senin 
Ya Ekrem' el ekremin 

Dua ibadet sabtr 
Bitti çile ve kahtr 
Zafer aşktyla ça{Jtr 
Yüce EW{ip'iJn sabri 

ÖZü sensin cevherin 
Ya Ekrem' el ekremin 
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HZ. EYYÜP NERI 

Mehmet OYMAK 

O'nda rahmet, O'nda nimet 
Şükür onda teslimiyet 
Allah verir derdi evet 

EWiip Nebi sabrederdi 
Allah güzel kulum derdi 

Malt mülkü dağ kadardt 
Evlat sağ/tk onda vardt 
Varltğmt sabra sardt 

EWiip Nebi sabrederdi 
Allah güzel kulum derdi 

Şeytan haset etti yine 
Ateş düştü yüreğine 
Rabbin hadsiz nimetine 

Ewüp Nebi sabrederdi 
Allah güzel kulum derdi 

Girdiğinde kullar dara 
Kula gerek Hakk'a vara 
Örnek oldu insanlara 

EWiip Nebi sabrederdi 
Allah güzel kulum derdi 

Yaratttğm her nimete 
Kemiğimi örten ete 
ADiL teslim adalete 

EWiip Nebi sabrederdi 
Allah güzel kulum derdi 
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SABRlN SULTANI EYYÜP 

Mehmet H. ÖCAL 

Ad1 Ewüp, şam sablf olan pewgambersin sen, 
Hakk yolunda Hakk'1 tutan, kaldlfan askersin sen, 
Her eelaya vefa ile katianan sultansm sen; 
Bin iblis'i yere vuran gerçek kahramansm sen. 

Gel Ewüp'üm, sablf taş1m, gönüldaş1m oldun gel, 
Gel efendim; soluktaş1m, can yoldaşim oldun gel . . .  

Çevren yoktu, yakm/ann senden çok uzaktl/ar 
Puta, ota secde k1flp sevap/an yaktiiar, 
Telkin/erin boşa gitti, keyiflerine baktiiar; 
Görmeyen göz, duymayan kalp olup yoldan Çiktiiar . . .  

Gel Ewüp'üm, sablf taş1m, gönüldaş1 oldun gel, 
Gel efendim; so/uktaş1m, can yoldaş1m oldun gel . . .  

Zevcen bile ayn kafa, ayn yürek taşlfdl, 
Eğri yoldan, yanllŞ soldan iblis'e ulaşlfdl, 
Bir yöneliş, bin nedamet. . küserdi, banşlfdl; 
Şeytan her gün h ilesiyle nefsine kanşlfdl . . .  

Gel Ewüp'üm, sablf taş1m, gönüldaş1m oldun gel, 
Gel efendim; soluktaş1m, can yoldaşim oldun gel . . .  
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Kurak ytllar . .  filizi yok; ne buğdaytn, ne narm 
Alem yanm1ş, evlat ölmüş .. takdiri bu, tek Var'm 
Cehaletse cihan boyu, beyni çatlar sabmn; 
Diyorlardi: • .. Baş sebebi Ewüp, bu ah ü zarm . .. • 

Gel Ewüp'üm, sab1r taş1m, gönüldaş1m oldun gel, 
Gel efendim; soluktaş1m, can yoldaş1m oldun gel . . .  

Bu sözler hep dayandm, hiç bir şeyden y1/madm, 
O müstesna kalp evini asla aciz k1/madm, 
Yaradan'a ibadetten bir dem geri kalmadm; 
Bu halin/e imtihandan kötü puan almadm . . .  

Gel EW{ip'üm, sab1r taş1m, gönüldaş1m oldun gel, 
Gel efendim; soluktaş1m, can yoldaş1m oldun gel . . .  

Urfa'mtzda bir mağara . .  çilelerden iz taş1r, 
Şifa/1 su, EW{ip'ümle burada kucaklaş1r, 
Cümle dertler bu diyarda bahar/ara kavuşur; 
An olur, böcek olur . .  kuzularla oynaş1r . . .  

Gel Ewüp'üm, sab1r taş1m, gönüldaş1m oldun gel, 
Gel efendim; soluktaş1m, can yoldaşim oldun gel ... 

"Sabr-1 EW{ip, ömr-i Nuh" ta ibret var, hisse gerek 
Az da olsa çok da o/sa ömür bir gün bitecek, 
Sabredene, şükredene, Hakk ecrini verecek; 
Kadir Mevlam nasip etsin, bu aşkla dolsun yürek . .  

Gel Ewüp'üm, sab1r taş1m, gönüldaş1m oldun gel, 
Gel efendim; soluktaş1m, can yoldaşim oldun gel . . .  
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G ÜÇ VER ALLAH'IM 

Mehmet Hulıtsi ÖCAL 

Geldik Dünya'ya, 
ibret almaya, 
Hakkt bulmaya; 

Güç ver Allah'tm! 
Sabtr Allah' tm! 

Şeytan dolaştr, 
Şerri bulaştr, 
Gitmez dalaştr; 

Güç ver Allah'tm! 
Sabtr Allah'tm! 

Bütün varltğtm; 
Sana yarltğtm . . .  
Geçsin darltğtm, 

Güç ver Allah' tm! 
Sabtr Allah' tm! 

Nemrut tahtmda, 
i b/is ahtmda . . .  
Eyyub cehtinde, 

Güç ver Allah'tm! 
Sabtr Allah'tm! 



Bülbül ofaytm, 
Arzu dofaytm, 
Sana geleyim . . .  

Güç ver Allah'im! 
Sabir Allah'im! 

Derdim gitmiyor, 
Çi/em bitmiyor, 
Derman yetmiyor; 

Güç ver Allah'lm! 
Sabir Allah' 1m! 

Zorlu imtihan, 
Yanar cism ü can, 
Aman, el aman . .. 

Güç ver Allah'lm! 
Sabir Allah '1m! 

Sabir silah1m, 
Olur felah1m, 
N'olur Allah'lm, 

Güç ver Allah' 1m! 
Sabir Al/ah'im! . .  
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SABlR AKlLDAN EVLA 

Mehmet H. ÖCAL 

Nefsi sigaya çektim, 
Ağlay1p yaşlar döktüm, 
Kadere boyun büktüm . . .  

Sabir aklidan evla, 
Lütfundan versin Mevla ... 

Sabrm timsali Ewüp, 
Gerçek misali Eyyüp, 
Darb-1 me seli Ewüp . . .  

Sabir aklidan ev/a, 
Lütfundan versin Mevla . . .  

Akiida derya ku/du, 
Sab1rda şifa buldu, 
Cihana örnek oldu . . .  

Sabir aklidan evla, 
Lütfundan versin Mevla . . .  



Yaradana köleydi, 
Eğcli başmt eğdi 
O baş, taa Arş'a değdi... 

Sabtr aktidan evla, 
Lütfundan versin Mevla . . .  

Şeytan O'nu ktskandt, 
Haset oduna yandt, 
Çatladt, parçalandt . .. 

Sabtr aktidan evla, 
Lütfundan versin Mevla . . .  

Haydi "Sabtr Gelini" 
Şu iblis engelini, 
Aş da gel, ver elini . . .  

Sabtr aktidan evla, 
Lütfundan versin Mevla . . .  

Koruk he/va oldu gel, 
Gönlüm boştu, doldu gel, 
Hak yerini buldu gel . . .  

Sabtr aktidan evla, 
Lütfundan versin Mevla . . .  
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SABlR 

Mustafa ÖNDER 

Hazreti Ewüp'ün cam 
ibret doludur her am 

Kazandtran imtiham 
Sabtr, sabtr, sabtr imiş. 

Her nefeste ALLAH demiş 
Sabtr ekip, şükür yemiş 

Zalim şeytan belastdtr 
Gurur, kibir, kölesidir 
Kalbi iman kalesidir 
Sabtr, sabtr, sabtr imiş. 

Her nefeste ALLAH demiş 
Sabtr ekip, şükür yemiş 

Malt, mülkü, tüm serveti 
Gidince gelmiş halveti 
Vücudunun tek kuweti 
Sabtr, sabtr, sabtr imiş. 

Her nefeste ALLAH demiş 
Sabtr ekip, şükür yemiş 

Çoluk, çocuğun, yitirmiş 
Kader her şeyin bitirmiş 
Eşi Mağraya götürmüş 
Sabtr, sabtr, sabtr imiş. 

Her nefeste ALLAH demiş 
Sabtr ekip, şükür yemiş 
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EYYÜP, yarali, kurt/udur 
Ama yine de mutludur 
Yaradandan umutludur 
Sabir, sabir, sabtr imiş. 

Her nefeste ALLAH demiş 
Sab1r ekip, şükür yemiş 

Hayati örnek KUR'AN'da 
itaat etmiş viranda 
En makbul dava divanda 
Sab1r, sabir, sab1r imiş. 

Her nefeste ALLAH demiş 
Sab1r ekip, şükür yemiş 

Şimdi değişti dertliler 
Hem pireli hem bitliler 
Şifa bulmaz illetli/er 
içi bomboş çürük kalm1ş 

Şükür bilmez, sab1r bilmez 
KUR'AN'dan da ibret almaz. 

EYYÜP tekrar derman bulmuş 
Sonunda rahmet/e gülmüş 
Pastanmayan altm gümüş 
Sab1r, sab1r, sab1r imiş. 

Sab1r ekip şükür yemiş 
Her nefeste Allah demiş. 

Şanlwrfa Viranşehir 
"EYYÜPNEBi Köyü'ndendir" 
GÖZÜBENLi'm kutsal nehir 
Sab1r, sab1r, sab1r imiş. 

Sab1r bilmez şükür bilmez 
Kur'andan da ibret almaz 
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EYYÜP'ÜN SABRI 

İbrolıim TEZÖLMEZ 

Sen özge bir yüce erdin 
Sonunda murada erdin 
Sabrm bahçesinde açan 
o rana gülleri derdin 

Ya Sabur, ya Allah, Allah! 
Ya Allah, ya Sabur Allah 

Mağara mekanm vardt, 
Her taratm yara sardt, 
Günden güne yüz sarardt, 
Sonunda murada erdin. 

Ya Sabur, ya Allah, Allah! 
Ya Allah, ya Sabur Allah 

Seccaden sade hastrdt, 
Alnm namazdan nastrdt, 
Huzur sabtrdaki strdt 
Sonunda necata erdin, 

Ya Sabur, ya Allah, Allah! 
Ya Allah, ya Sabur Allah 
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Her yanm Iatedağ oldu, 
Sadece kalbin sağ oldu, 
Salatma bu bağ oldu, 
Nu' man şakaytklar derdin, 

Ya Sabur, ya Allah, Allah! 
Ya Allah, ya Sabur Allah 

Şafi zemzem sundu sana, 
içtin onu kana kana, 
işte o günden bu yana 
Sthhat selamete erdin 

Ya Sabur, ya Allah, Allah! 
Ya Allah, ya Sabur Allah 

Ya Rab Halil kemter ku/dur, 
Ona Ewüp sabrm bildir 
Ewüp sabn bir oku/dur, 
Bu sabn ona sen verdin. 

Ya Sabur, ya Allah, Allah! 
Ya Allah, ya Sabur Allah 

- 40 -



SABRlN MEYVESi 

MalunttJ Yaşar UGUR 

Artt1kça ac1 keder, 
Rabb'ma hep şükreder 
Bir lahza demez yeter, 

Bu EW(ip k1ssasld1r, 
Hakk'm sab1r sesidir. 

iman etti bir kere, . 
Vücudu yara, bere, 
Döğünmedi boş yere, 

Bu EW(ip k1ssas1d1r, 
Hakk'm sab1r sesidir. 

Yedi y1l çile çekti, 
Sonunda gülecekti, 
iblis, ne bilecekti, 

Bu EW(ip k1ssas1d1r, 
Hakk'm sab1r sesidir. 
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ini/erdi her gece, 
Sabtr, nihayet nice, 
Allah derdi her hece. 

Bu EWfip ktssastdtr, 
Hal<k'm sabtr sesidir. 

iblis'te binbir hile, 
Mal, evlat gitse bile, 
Sabtr kolaydtr dile, 

Bu EWfip ktssastdtr, 
Hal<k'm sabtr sesidir. 

Ayağmt yere vur, 
Şifa verecek sudur, 
Sabnn meyvesi budur, 

Bu EWfip ktssastdtr, 
Hal<k'm sabtr sesidir. 

Kadir'sin, ya Zülcelal, 
Kalmaz Ewüp'te me/al, 
Sabrm meyvesi he/al, 

Bu EW{ip ktssastdtr, 
Hakk'm sabtr sesidir. 
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HZ. EYYÜP VE SABUR 

Ahmet Tunın VEYİSOGLU 

Sabrm kahramani Hazreti Ewüp, 
Mevla'm ona vermiş, sabnndan sabur .. . 
Reha'nm d1şmda taşlan oyup, 
Çileler doldurmuş sabrmdan sablf . . .  

Vücudunu sarm1ş elim yareler 
Yaray1 saran dert, kalbi pareler 
Halik'm nezdin de çoktur çare/er. 
Me v/am ona vermiş sabrmdan sabur . .. 

Semada melekler sabrma hayran 
Kalbi delik deşik, ciğeri büryan 
Oldu onun sabn derdine derman 
Mevla'm ona vermiş, sabrmdan sabur . .. 
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Hayat musibetle, renklenir parlar, 
Hem de safileşir, zevklenir parlar 
Hepsi de, art arda eklenir parlar. 
Mevla'm ona vermiş sabrmdan sabur ... 

Bizim de manevi yaramtz çoktur, 
Ka/be giren şüphe zehir/i oktur. 
istiğfardan gayrt çaremiz yoktur 
Mev/a'm ona vermiş sabrmdan sabur 

Ewüp o saburla çağiart aştt 
Şükrünü zikrine bağlaytp taştt 
Bize mesaj veren kahraman baştt. 
Mevla'm ona vermiş, sabrmdan sabur 
Rabbim ona vermiş rahmmdan sabur ... 
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SABREYLE EYYÜP 

Zübeyir YETİK 

Onulmaz dert/ere düçar olunca, 
Sabtr dağdtr er kişi yüreğinde 
insan şu afernde bikes kalmca, 
Sabit bağdtr er kişi yüreğinde. 

Sabreyle Ewüp, sabreyle . .  . 
Sabreyle Ewüp sabriyle . .  . 
Ewüb sabriyle sabreyle . .  . 

Gönül tevekkülle tatmin bulunca, 
Sabtr yağdtr er kişi yüreğinde 
Herşey bitti samp ümit solunca, 
Sabtr sağdtr er kişi yüreğinde 

Sabreyle Ewüp, sabreyle . . .  
Sabreyle, EyYiib �rieyle, . .  
EWfib sabfiyte sabreyfe . . .  
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KiTAPTA YER ALAN ŞAiRLER 

RÜKNEDDİN AKBAŞ 

1931 yılında Şanlıurfa'da doğdu. ilk, orta ve lise tahsilini 
Şanlıurfa'da tamamladı. Şanlıurfa Valiliği'nde uzun yıllar çalıştı 
ve buradan 1982 yılında emekli oldu. 

AB UZER AKBIYIK 

1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. ilk, orta tahsilini Şanlıur
fa'da yaptı. 1978 yılında Afyon Mali Bilimler Fakültesi'nden me
zun oldu. Halen Şanlıurfa'da serbest muhasebeci mali müşavir 
olarak çalışmaktadır. Şanlıurfa folklorü üzerine araştırma ve der
leme çalışmaları yapmaktadır, bu konuda yayınlanmış üç kitabı 
ikisi müşterek - vardır. Şiirle okul yıllarında tanışmış, bilhassa fa
külte yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayınlanmıştır. 

ŞÜKRÜ ALGIN 

1934 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Sanat Enstitüsü ve ilköğ
retmen okulunu bitirdi. Memurluk, öğretmenlik ve yöneticilikler
de bulundu. izmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 1981 yılında 
emekli oldu. Kayıp Ozan adlı şiir kitabı vardır. 

EJDERATEŞ 

1963 yılında Nevşehir'de doğdu. ilk orta ve lise tahsilini Kır
şehir'de yaptı. 1988 yılında Eskişehir Anadolu Üni. Eğitim Fak. 
Alman Dili'ni bitirdi. iki yıl yurt dışında bulundu. Erzurum'da Al
manca öğretmenliği yaptı. Güzel sanatların birçok dalıyla ilgilen
mektedir. Çeşitli dergilerde şiirleri yayınlandı. Bilgisayar program
cısı ve Alman dilinde turist rehberidir. Halen Şanlıurfa'da bir ku
ruluşta çalışmaktadır. 
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N URiBAŞ 

1930 yılında Konya'da doğdu. 1946 yılında Kur' an' ı hıfz etti. 
Özel olarak arapça ve dini ilimler okudu. Uzun yıllar ticaretle işti
gal etti. 1991 yılında emekli oldu. Kervan isimli bir şiir kitabı yayın
landı. 

ÜNER D iLE K 
1954 yılında Erzurum Hınıs'ta doğdu. lik ve orta okulu bura

da tamamladıktan sonra Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Daha sonra 
Bilecik'te öğretmenlik ve Şanlıurfa'da lı Kültür Müdürlüğü yaptı. 
1991 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölü
mü'nde Usans tamamlayarak mezun oldu. 

FARU K KADRİ DÜNDAR 
1948 yılında Şanlıurfa'da doğdu. lık ve orta tahsilini burada 

bitirdi. Adana Yapı Sanat Enstitüsü'nü tamamladıktan sonra in
şaat Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Şiir ve hikaye dallarında 
ödülleri mevcuttur. Basıma hazır bir şiir kitabı mevcuttur. Halen 
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü olarak görev yapmakta-
d� 

. 

A. NACİ İPE K  
1930 yılında Şanlıurfa'da doğdu. ilk, orta ve lise tahsilini Ur

fa'da tamamladı. 1952 yılında gazeteciliğe başladı. Fırat ve Urfa 
Gazeteleri'ni çıkardı. Halen yayıncılık işiyle uğraşıyor. Çeşitli ga
zete ve dergilere yazılar yazıyor. Basılı eserleri var. 

SABRİ KÜR KÇÜOGLU 

1957 yılında Şanlıurfa'da doğdu. lik ve orta tahsilini Şanlıur
fa'da yaptı. 1977 Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu'nu, daha sonra 
1986 yılında G.Ü. işletme Fakültesi'ni bitirdi. Güzel sanatların re
sim, grafik ve baskı teknikleriyle ilgili çalışmalarının yanısıra Şanlı-
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urfa halk kültürü ile ilgili araştırma ve derleme çalışmaları ve bu 
konularda yayınlanmış 3 adet kitabı mevcuttur. Halen Şanlıur
fa'da bir kamu kuruluşunda çalışmaktadır. 

MEHMET ATİLLA MARAŞ 

1949 yılında Urfa'da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini bura
da tamamladı. 1971 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakülte
si'ni bitirdi. Çeşitli kamu kuruluşlarında tarım öğretmenliği, işlet
me ve proje mühendisliği görevlerinde bulundu. Halen bir kamu 
kuruluşunda yönetici olarak çalışmaktadır. Yazı hayatına 1965 yı
lında başladı. Daha sonraları birçok dergi ve gazetelerde şiir ve 
sanat üzerine yazılar yazdı. 6 adet basılmış eseri vardır. 

MEHMETOYMAK 

1948 yılında Urfa'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini Urfa'da 
tamamladı. 1970 yılında A.Ü. ilahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Urfa Use
si ve Urfa imam hatip Usesi'nde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 
1984 yılından beri Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcılığı yap
maktadır. Çeşitli konulardaki araştırma ve yazıları dergi ve gaze
telerde yayınlanmıştır. 

MEHMET HULUSİ ÖCAL 

1938 yılında Şanlıurfa'da doğdu. ilk Orta ve Lise tahsilini 
Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi'nden mezun oldu. Şanlıurfa'da uzun yıllar memurluk, 
öğretmenlik yaptı. Milli edebiyatımız ve tarihimizle ilgili çalışmala
rını sürdürmektedir. Halen Amasya (Suluova) Et Kombinası Mü
dürlüğü görevindedir. 

MUSTAFA ÖNDER 

1940 yılında Kayseri ili Tomarza kazasının Özlüce kasaba-
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sında doğdu. Küçük yaştan beri halk şairidir. 1972 ve 1975 yılla
rında iki şiir kitabı yayınlandı. 1986 yılından 1992 yılına kadar Ata
türk Barajı'nda Cat operatörü olarak çalıştı. 1992 yılında Atatürk 
Barajından Doğan Destan isimli şiir kitabı yayınlandı. 

İBRAH iM TEZÖLMEZ 

1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. ilk ve orta okulu Urfa' da, li
se tahsilini Besni Öğretmen Usesi'nde tamamladı. 1983 yılında 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Halen Şanlıurfa Usesi 
edebiyat Öğretmenliği görevini sürdürmektedir. 

MAHMUT YAŞAR UGUR 

1940 yılında Şanlıurfa'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini Şan
lıurfa'da yaptı. 1962 yılından beri il Özel idare Müdürlüğü'nde ça
lışmaktadır. 

AHMET TURAN VEYİSOGLU 

1929 yılında Erzincan'da doğdu. Sivas Pamukpınar ilköğret
men Okulu'nu 1949 yılında bitirdi. Erzincan'ın muhtelif yerlerin
de yirmi yıl öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Bursa, Isparta, Ada
pazarı illerinde de çalıştı. 1982 yılında emekli oldu. 1989 yılında 
tekrar öğretmenliğe döndü. Üç yıldan beri Şanlıurfa Cumhuriyet 
ilkokulu'nda öğretmenlik görevini sürdürmektedir. 

ZÜBEYİR YETİK 

1941 yılında Siverek'te doğdu. ilkokulu Ceylanpınar'da, or
taokulu Siverek' te, liseyi Şanlıurfa' da bitirdi. 19n yılında Adana 
i.T.i.A'den mezun oldu. 1990'da i.ü. işletme Fakültesi'nde mas
ter yaptı. 1958 yılından beri çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı ve 
yazılar yazdı. Birçok yayınlanmış eseri mevcuttur. Halen Kızılay -
istanbul Müdürlüğünde mali işlerde yöneticilik yapmaktadır. 
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Ne Sabırdır Sorulmaz - Halil K ALA YCioGLU ...................... 25 
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ŞURKAV YAYlNLARI 

1. Hz. ibrahim Konulu Yeni Besteler 
Haz. Sabri KÜRKÇÜO�LU 

2. Şehit Nusret Bey'in Savunması 
Müslüm AKAUN 

3. Hz. ibrahim (A.S.)'ı Anma Şanlıurfa 
1. Kültür ve Sanat Haftası Faaliyetleri 

Haz. Sabri KÜRKÇÜO�LU 

4. Hz. Eyyüp Konulu Şiirler 
Haz. Sabri KÜRKÇÜO�LU 

5. Tenekeci Mahmut Güzelgöz 
Haz. Abuzer AKSIYlK 

6. Hattat Behçet Arabi Hayatı ve Eserleri 
Haz. Cihat KÜRKÇÜO�LU 

7. Takvimden Kopan Yaprak (Şiir) 
Mahmut Şevket AKKAYA 

8. Şanlıurfa Kültür Sanat Yıllığı 
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Yayınlandı 

Yayınlandı 

Yayınlandı 

Yayınlandı 

Yayınlanacak 

Yayınlanacak 

Yayınlanacak 

Yayınlanacak 
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