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UCUZLUK 

Boş verin, yahu... 
İki gözüm İşçi kardeşler! 
Hele sen, 
"Tekstil ve Örme Sanayii İşçisi" 
Misin, nesin, birader? 
Sen büsbütün boş ver. 
Bilmez misin Şâir ne der: 
"Mihnetî kendûye.. 
Zevketmedir âlemde hüner!" 
İşin ne? 
Adı üstünde: 
"TEKSİTİL" 

Öyleyse... haddini bil! 
İleri, geri söyleme: 
Kolay değil "İktisadî gelişme" 
"Büyüklerimiz" gibi düşün. 
Deme Sabah, deme Akşam.. 
Deme gece, deme Gün: 
"Gözlerimi kaparım, 
Vazifemi yaparım!" 
De. 

Madem ki d oku ma cısın, 
Allah sana acısın. 
Sen sâde: 
Eğir... Doku... Ör... 
Ve her şeyi hoş gör... 

* 



Ne istiyorsun daha? 
"Demokratız!" dekik a... 
Al sana, 
İstediğin kadar Hüriyet: 
"25 günde 60 lira ücret"(*' 
Ne zaman canın çekerse 
O zaman acık. 
Eğlenmek için çarşıya çık: 
Beğen beğendiğini! 
Bakkallar tıkma tıkız dolu. 
Bütün kasaplar açık: 
"360 kuruşa bir kilo et."(**' 
Yiyebildiğin kadar ye... 
Karışma etliye sütlüye! 
Doymazsan şayet, 
Kaldır ellerini havaya, 
Yat kalk: yaradana şükret. 
Nankörlük etme, zinhar: 
Memlekette *ucuzluk var! 

100'lerden aşağı inemez: 
Dolmalık biber, domates. 
Açma gözünü, görmüyorsun rüya: 
"150'ye Ayşekadın fasülyâ!" 
Beğenemedin mi? 
Elli altmışa aldığın 
Amerikan kafalı patatesi soy: 
Öp de başına koy! 
Kaç kişi olursa olsun evdeki nüfus, 
Uyma Şeytana: Sus! 
Bir gün, mutlak, 
Hayat ucuzlayacak. 
Zâti, sen... hiç gördün mü bizde 
Hayattan ucuzunu? 

*> T ı r n a k i şa re t i i ç i ndek i s ö z l e r a y n e n i ş i t t i k l e r im i zd i r . 
(**> 1955 yı l ı idi. 
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40-50 kuruşadır bak: 
Hıyarın en uzunu! 
Üstüne de istersen... 
Parasız ekerler tuzunu. 
Beyoğlu'nda 90 lira 
Ağzına komayacağın pis bir domuz. 
Kaça insanın fiyatı? 
Ucuz. 
Bedava... 
Su bile akçayla... 
Bizim hayatımız hava! 



GECEKONDU 

Barındığımız yer... 
İkametgâh değil... hani: 

"Yel üfürür 
Sel götürür" 

Derler... 
Öylesine Poyraz babanın hanı; 
Dünya ölçüsünde Şaheser 
Bir acayip erzak dükkânı: 
Duvarlar: Şeker... 
Kapılar: Çay sandığı... 
Temel: Can sağlığı. 
Arsa: Sâde suya Tirit! 
Tavan: kontrplâktan Pâluze. 
Reçel kavanozundan: Avîze. 
Kağıthelvasından: Pencere. 
Neylon: Tencere... 
Herşey ona göre: 
Döşem, dayam: 
Sucuk, Pastırma, Salam. 
Mübarek döşek: 
Bayatlamış turta ekmek. 
Yorgan: elenmiş yufka. 
Yastık: Kaktan katı. 
Şilte, minder: 
Pestilden beter... 
Hepsi de çok mu kuru? 
Kolayı var: 
Çık ara sıra 
Cemaatla kıra; 



Oku... 
Bulutlara doğru 
Birkaç yağmur duası... 
Evle beraber eşyaların heyeti mecmuası 
Şım sırık ıslanırlar. 
Ama: 
Sen sen ol, 
Hiç birini yadırgama 
Onlardan gelecek: 
Bedenin rahat, 
Ruhun gıdası... 

* 

Sürmeli örümcek 
Tepende örecek: 
Kadayıf tellerinden çatı. 
İskele artığı bir kaç mertek: 
Üstlerinde, çeşit çeşit, 
Konserve kutusundan kiremit. 
Ooh!.. 

Altlarına yan gel, mîrîm... 
Odanın her deliğinden seyret 
Ayrı bir yerli filim. 
Gündüz hülyanda: 
Hardallı güneş iç. 
Gece rüyanda: 
Yıldızlar pirinç pirinç... 
Kaşer tekeri ay: 
Kes kıyıcığından dilim dilim, 
Sahur niyetine atıştır git... 
Hülâsa-i kelâm, 
Fî ifâdei meram: 
Dört yanımız cici mama. 
Görmemiştir böyle besleyici saray 
Eski büyüğüm üz Abdülhamit! 

E... Ortaya çıkınca hazır taam 
Bırakır mı adama 



İştirâkiyunculuğu anadan doğma 
O yağmacı mahlûkat: 
Anarşist haşarat? 
Semtimiz Belediyenin en gözde yeri. 
Şehrimizin değerli çöpleri 
Ve "yüzde yüz" Tahtakaleli 
"Halis" D.D.T. 
Sayesinde... 
Öbek öbek: 
Fıstık gibi karasinek... 
Yutabildiğin kadar yut! 
Küme küme: 
İncesazlı Sivrisinek... 
Tutabilirsen tut? 
Bulut bulut: 
Tatarca ile yakarca... 
Saldırıp ısırmada 
Mini mini birer kudurmuş köpek 

Lâkin çıkarma sesini. 
Tanrı yaratmış hepsini.. 
Ko, doyursunlar karın: 
Kıyılsın mı cancağızlarına hayvancıkların? 

Ordu ordu: 
İstihkâmcı bilmem ne kurdu; 
Paraşütçü haşere... 
Tümen Tümen: 
Tulumlu tanklı tahtakurusu, 
Çizmeli mahmuzlu pire... 
Olmak istersen, hatta, 
Dört yüz dirhem babayiğit... 
Bulunur, az çok, -eksik olmasın-
Ense kaşındıracak kadar bit! 

Alay alay: 
Cehenneme su taşıyan karınca... 



Tabur tabur: 

Ocak çekirgesi, hamam böceği 

Bölük, bölük: 

Karafatma, danaburnu... 

Takım takım; 

Kırkayak, çiyan... 

Tek tük: 

Akrep, yılan... 

Hele, 

Tekir oğlumuzu bile 

Adam yerine komayan; 

Boncuk gözleri fellek fellek, 

Civadan civelek 

Gölgeler çocuğu fare, 

Koynumuzda attıkça cirit, 

Ta ş çıkartır gönlümüzle oynayan 

"Sinemacı" avare yâre! 

İşte budur, 

-Amerikalının berâtini aradığı-

Bizim meşhur; 

Yazın yandı, 

Kışın dondu... 

Yağlı ballı Gecekondu! 

Mademki bina 

"Millî Korunma"dan sonra edildi inşâ... 

Aylık Kira: 

Tek odası 50 lira. 

Senin anlayacağın: 

Ya ğma Hasan'ın böreği! 

Öyleyse, sayın bayım, 

Düşünüldü gereği: 

Bu memlekette biz, 

Ivır, zıvır dinlemeyiz... 



Parolamız, palavramız: 

Her işçiye bir ev... 

Lotaryacı Ba*nkalarımızı sev! 

Talihin var da, gene, 

Çalıştığın yerde 

Şu devlethanene 

Yatsı vakti dönebilirsen geri... 

-Yaşasın Petrol şirketleri!-

Kapı ardında, şip şak, 

Kan kurutan gazocağını yak. 

Mis gibi zehirlenip keyfine bak. 

Hemen oracıkta, 

Ne Allah verdiyse: 

Tatlı biber, 

Acı soğan... 
120'ye mi dedin: 

"Alçacık boylu 
Kadife donlu" 

Mor patlıcan? 
Hepsini... 
Yüreğinin yağıyla at tavaya: 
Yana bildiğin kadar yan! 
Barsakların guruldayıp 
Miğden çaldıkça keman: 
Başla hamsi gibi oynamaya... 
Sana demişler bir garip çoban 
Olamaz senin gümüşlü zurnan 



DEMOKRASİ 

Nerede oturuyorsun? 
Neresi olursa olsun: 
İn Yenicâmiye, 
İliş basamağına teneke otobosun, 
Ayakların kesilir yerden... 
Yalla! 
Kucaktan kucağa gezer gövden: 
Ver elini Taşlıtarla! 
Kestir bir bilet: 

"Yâ Fatihe 
Yâ Ramiye"... 

Hepi topu otuz, kırk kuruşa... 
Yahut -ürkütmeden katırlarını-
Fincancılardan vur yokuşa... 
Beyazitte altmışı toka et 
Atla dolmuşa. 
O da olmadı: 
Paçaları sıva, 
Tabana kuvvet: 
"Zekâtı mey verilir bir diyaredek" 
Yaya git. 
Kimse: "Ne yoruldun?" diyemez vatandaşa 
Kanun nazar*ında herkes eşit! 

İster, bas yavaştan yavaşa: 
İster, spor aşkıyla, koşa koşa 
Tabanı yanmışça seğirt. 
İster, tek... 



İster, çift ayakla yürü. 
İster, burnunla sek; 

İster, topuklarını sürü 
İster, dansa kalk... 
İster, tırısı bırak... 
Açık, rahvana açıl; 
İster, dört nala şahlan!.. 
İster, gidişini savsakla 
İster, adım başında at bir takla. 
İster, kıyam edip namaz kıl. 
İster, yerinde say... 
İster, kıçüstü kay 
Bakamazlar sana yan! 
Hürdür bu c*han. 

Dilersen, 
Ta... Eyüp'ten 
Geç Balat'a 
Unkapanı'ndan yol al. 
Beklemektedir dört gözle seni 
Küçük Pazardaki 
İspirto filozofu Yanâki. 
Onun koltuk meyhanesine dal 
Sabahlamacasına kal. 
Çekiştir: "Haşîş" vire kaymeni.. 
Çekiştir: "Duziko" "Raki" . 
Karşında parıldasın 
Yangınlı ilânlarla dolu 
Tutuşmuş Abanozlu Beyoğlu, 
Alev alev Ziybâ sokaklı Galata. 
Mantar kafalı birkaç şişe 
Sembolik bodur "Yeşil Ay"a 
Gırtlağını daya: 
İç bol bol. 
Kalıbınla teslim ol, 
Şu kerata "Zam Zam" paşaya... 
(Yani, rakıya 



Su yerine "Zam!" katan 
Haraççı başı "Mister Tekel" e...) 
Çalsın en haşhaşlı "Alaturka" müzik: 
Sen de o macunlu horultuları, 
Salyalı cıvıtmalarla eze eze... 
İğrenç hıçkırıklar kekele... 
Sokulsun masana 
Bıyıklarının üstünü sıçan yemiş, 
Yarı tabansız, yarı isterik 
Üç beş beleşçi geveze... 
Sırıtsınlar kübik kübik... 
Okusunlar yana yana, 
Kikirik şövalye pozlu, 
Çapraz çalımları kokorozlu, 
Kalleşliği kahramanlaştıran Serbes Nazım... -
Beyin kime lâzın? 
Başın omuzların üstünde duracağına... 
Al pişmiş kelleni kucağına 
Yap beyninden şaraplı bir salata 
Önüne koy. 
Olur en âlâsından ilmî meze: 
İmanına kadar doy! 
Pisi pisine sız 
Ayıklık bizim nemize? 
Kafa kaçıncı bölükte mülâzım? 

* 

Aklın başında iken, sakın hâ! 
Doğru, eğri, haklı, haksız... 
Hiç bir dâvaya olma yakın. 
Bilirsin ya; 
Söz gümüştür... Sükût altın! 
Anana sövseler, 
Eşşek sudan gelinceye dek dövseler. 
-Mademki ayıksın-
Arpacık kumrusu gibi sin; 
Dut yemiş bülbül gibi sus! 
Ama, 



Tütsüledin mi esrar kabağı kafanı; 
Çıktın mı zıvanadan; 
İçini, bağrını kus... 
Korkma, dayan! 
Islanmasın ağzında hiçbir bakla. 
Ana, avrat... 
Din, iman... 
Ortalığa nara at... 
Ağzına geleni dilinle pakla: 
Yedi sülâle... 
Yetmiş zürriyet... 
Beğendiğin biçimde küfret. 
Sağolsun Ceza Kanunu: 
Bütün cereme: 15 lira . 
Hem de ağır değil, "Hafif para!" 
Canın çekerse adam öldür.. 
Ya şasın 46. madde: 
Berât! 
Taktınsa göğsüne, 
Manâsı şairin karnında, bir rozet: 
Katıl istediğin şakaya, 
-Dokunmamak şartıyla 
İç ve dış politikaya-
Yap yapabildiğin çeşit edebiyat, 
Çirkin veya güzel san'at... 
Serbest vezin... Aruz... Hece... 
Alafranga veya kaba Türkçe... 
Gürül gürül tenkide verme ara... 
Çatabildiğin kadar çat: 
Dünkü... Bu günkü... yarınki İktidara! 
Yasak değil, -Elhamdülillah- eğlence... 
Bahusus sarhoş muhalefet: 
Alabildiğine serbest! 
Çaktınsa, -Kaşla göz arası, 
Üç buçuk ahbap çavuşa 
Herhangi bir fikir "İşmar"ı; 
Oldunsa kapı ardında, 



-Şöyle teşehhüt miktarı-, 
Dünyanın kafasız işgüzarı: 
Sağcılığın veya solculuğun şerefine 
Gir dedikodu kenefine, 
Boşalttığın oturak iriliğindeki kadehin 
Dibine kadar "İnkılâpçı" geçin! 
Kalmasın hiçbir konuda hayân. 
Bilen yoksa kaç para ettiğini ciğerinin 
Kendi kendini öv. 
Davullar gibi göğsünü döv: 
"Karlı dağları ben yarattım!" de. 
"Kainatın anasını sattım!" de, 
Ve dinleyenlere göz kırp: 
"Evel Allah, gene de... 
Kahpe Feleğin canına okurum! 
Fakââât .. zamanı gelmeli! 
Müsait olmalı şerait ve durum. 
Moda olmamış bir dili 
Konuşacak kadar değilim deli!" 
Derken... aç ağzını kesenin: 
Say peşin peşin; 
Çıkışmadı mı: veresiye dayan! 
Binlik üstüne binlik devir... 
Paranla ağzını burnunu 
Şafili köpeğine çevir... 
Dede mirası cumbalı evi 
Haraç mezat ye çat ı r çat ı r. 
Ocağında incir bitene kadar zıkkımlan 
Ağlasın anan! 
Kim ne karışır, 
Kendi bacağından aşı lan koyuna? 

İster, çık ayazda kaldırım mühendisliğine, 
İster, yat sabahçı çomarla koyun koyuna. 
İster, telgraf direkleriyle halay çek, 
İster, alâ meleinnâs çalkala göbek... 
İstersen, a efendim, 



Yapıver bir: "Seke seke ben geldim!" 
İster, bağır avaz avaz: 
"-Ya şasın hüriyet!" 
İster kaameti düzelt! 
Çekiver bir zeybek havası... 
İster, "O duvar senin... Benim bu duvar!" 
Diyerek çaldır çengü-çeganeli saz: 

Oyna kaşık çatlatan çiftetelli! 
Diyemez kimse: "kaşın üstünde gözün var!" 
Ne haddine düşmüş?.. 
Demokrasi bunlardan belli! 



KANAAT 

Darılma, 
Dokumacı kardeş, ama... 
Senden de el âmân! 
Doğrusu, artık, 
Şikâyetlerinden bıktık! 
Sesin: alarm işareti düdük. 
Çenen: kâğıt paradan düşük... 
Nefesin açlıktan koksa, 
Dil bir karış! 
Okuyorsun toza dumana ferman... 
Neyleyelim derdin çoksa? 
Veliye karış, Aliye karış... 
Vekile karış, Valiye karış... 
Bu ne, bu! 
Kel kâhya mısın sen yahu? 
Sanki: "Yeşil kurbağa 

Öter göllerde... 
Kırılmış kanadın 
Kalmışsın çöllerde!.. " 

Dileklerin hiç bitmiyor. 
Gâh ayakkabı istiyorsun, gâh doktor: 
Düşürülür mü bu derece söz ayağa? 
Koh basili ciğerinde kurmuşsa çete; 
Nasıl gelsin onun hakkından 
Bir kuru reçete? 
Delik postallarını uzatıp uzatıp 
Sayın delegelere gösterme be can: 
Pabuçsuzluğa neylesin tıp? 
Moda oldu görmüyor musun, sen de be? 



İşte Adana'nın koskoca Portakal Kıralı: 
Çıkıp sahneye pür debdebe 
Boynunda yörük işi heybe, 
Elinde kamıştan çoban kavalı, 
önünde boz eşek... 
"Dah! Çüş!" diyerek, 
Giymiyor mu çarık? 
Sen de giy... 

Bu hem şirin oluyor, hem sıhhî! 
Ayrıca: Tabanlarda ferahlık... 
Ve sonra dilersen ağaca çık: 
Pabuçların yerde kalmaz! 
Bilsen ne rahattır dolaşmak... 
Yalın ayak, başı kabak? 
Gözünü seveyim bırak, 
Şu: "Dört buçuk liraya 

Bir öğün aşı... " 

"3 yılda doldurulan 1 kumbaraya 
Güç yapılan bayramlık üstbaşı... " 

Allahaşkına, sen bari, 
-Ezberleme Amerikanvari-
Çıkarma mız! 

İsteme kel başa şimşir tarak. 
Adem babamızla, Havva anamız 
Cennette nasıldılar? 
Çırıl çıplak, 
Yemez, içmez... 
Lâkin: Bahtiyar! 
Tutsaydılar Tanrı emrini: 
Şeytana uymasa... 
Açlık duymasa... 
Az mı mesuttular? 
Dinlemeseydi Adem Havvâ'yı, 
Yemeseydi memnu meyvâyı 
Şimdi: Ben, Sen... Biz, Siz... 
O, Onlar... Hepimiz.. 
Ebediyen, sâf ve lekesiz 



Güzelim Cennette yaşamayacak mıydık? 
Hep açgözlülüğümüzden kendimize kıydık. 

Esasen 
Değil herkes... 
Hiç kimse kuş sütüyle beslenemez. 
Bilhassa sen, 
Gel, uyma Nefs-i emmâreye. 
Dünya nimetini yemeye yemeye, 
Dönelim, filimlerine bayıldığımız 
Hintli Fakir biçâreye... 
Özenme iyiye, doğruya, güzele, 
Bunca din, bunca peygamber... 
Bunca âlim, filozof gelmiş geçmiş 
"Mutlak hakikat" geçmemiş ele! 
Baakî ne var? 
Her ş ey: fâni... 
Son rütbemiz: "Ehli kubur!" 
Yani , 
Son durağımız: Mezar... 
Başını çevirip bakma zengine. 
Övündükleri fasafiso lüküs ne? 
Abur, cubur. 
Sen ezeliyete gönül ver . 
"Hakikat şudur ki... " 
Faziletli kişi: 
Aç kaldıkça hafifler. 
Bir de ayağında yoksa pabuç... 
Olursun basbayağı tüy: 
Gayri, uçabildiğin kadar uç; 
Tüyebildiğin yere tüy! 
Madden safi ruh olur. 
Göklerde bulursun: 
Aşk ve huzur... 

* 

Boş mal ve mülk dura dursun: 
Dop dolu Ahiret, İmân senin. 
Kevser şaraplı, 



Bülbül kebaplı, 
Misk-ü Amber mihraplı 
Pâluze köşklerde: 
Huri, Gılmân senin. 
Kanâat Zümrüt Ankaasının 
Tâvûs kanadına bin; 
İbret rasathanesinde dur: 
Ansızın yükselirsin... 
Kâinat açılır perde perde; 
Mâsivâlar kesilir dupduru billur. 
Çarkettikçe gözünde devran, 
Sırlar çözülür ayan, beyan. 
Âlem seyredeceğine seni kara yerde... 
Sen olduğun gibi, 
Evliyalarınkinden hırpanî elbiseyle, 
-Yüzün ak, alnın açık-
Bulutların üstüne çık: 
El âlemi kendin 
Tâ yukarılar*! an seyreyle! 

Başka şey etme murâd: 
Allah senin yüzüne baksın! 

"Ne verseler ana memnun 
"Ne kılsalar ana şâd.." 

Asri derviş olacaksın. 

¿tS> 



Elinde keşkülü-fukara 
Derdine yanacak mum ara... 
Kahrın arttıkça şevke gel; 
Vur Dehrin künbetine, tefine... 
"Fena fil-aşk": Dem çek: 
"-Ya şasın Tekel!" 
"İç bade, güzel sev var ise aklı şuurun; 
Dünyâ varimiş, yâki yoğolmuş Ne umurun?" 
Mest-i lâ-ya'kılliğin şerefine... 
(Yani: olup körkütük sarhoş...) 
Maç-keşler gibi coş: 
Tepen üstü, bacakların havada dur! 
Maaşlı hatip usulü tepin, haykır; 
Kesilmek için derhâl meşhur 
En "ciddî" gazetenin baş sayfasında 
Şan olsun diye kadehini kaldır; 
Kendin gibi bir fukaranın kafasında kır! 



SENDİKA 

Sanki nedir şu ömür? 
Kimi için: 
Çalış, çırpın, didin... 
Zar zor, kül kömür, 
Adetâ... 
Canını dişine takıp, geçin... 
Kimi için: 

"Ekmek elden, 
Su gölden", 

Ye... İç... Yat... 
Ooooh! 
Keka... 
Fakat, 
Tadı mı olur tembelliğin? 
Better olsunlar: 
Bir işe yaramaz. 
Amelmanda *mel'unlar! 

İşçi dediğin... 
Kadın, Çocuk, Genç, İhtiyar: 
Beşikten mezara kadar, 
Behemehal... 
Uykuda bile, fe'âl! 
Durmuşuz bir kerre, 
Tarihin "Neyrenğî noktası"nda 
Ararız hakkımızı zerre zerre... 
Madem ki varız: 
-Hiçbir şey yapamasak-... 



Boyumuzu ölçmek için "Hür Basın"da, 
Kurar oğlu kurarız: 
Sandık, dernek... 
Kooperatif, kulüp... 
Çeşitlerden çeşit beğen: 
Türlü türlü Cemiyet! 
Yalnız, beyhude üzülüp, 
Yapamayız siyaset. 
Örfen, İlmen... 
-Az daha kıyışırsak-
ahlaken, dinen... 
İşçiye müstakil politika: Yasak! 
Zira, bu sofrada, 
Bizim de kaşığımıza düşen nimet" 
Yalnız:SENDİKA! 
Sendika denilen mâsum çocuğa ise... 
İktisat: "Cici"... 
Siyaset: "Tü kaka!" 
Kestiremiyoruz pek, gerçi... 
Sendika nerenin pirinci? 
Siyaset kimin taşı? 
Ve pirincin taşı nasıl ayıklanacak? 

Ve taştan mı... yoksa, 
Pirinçten mi pişireceğiz aşı? 
Ve olur mu bu: 
Katılır mı pişmiş aşa su? 
Ve bulunur mu ekmeğe tuz? 
Ve ekilir mi yaraya biber? 
Ve buna âlem ne der? 
Bu iş dünyada nasıldır? 
Ve ilâhır... ve ilâhır... 
Bir türlü an* mıyoruz! 

Ve hoş 

Anlamaya da yetkili galiba... 
Üniversite ulemamız bile yokmuş ya 
Onun için, biz de... 



Veriveriyoruz hepsine boş... 
Farkındayız ki sâde: 
Bu işe rüfâîler karışır! 
Ve ancak aylak vakti kalan işçi 
Kördüğümleri çözmeye çalışır. 
Biliyoruz çok iyi... 
Gelebilir bir araya belki 
Ateşle Barut. 

Lâkin Sendika ile Siyaset? 
Asla! Ve kat'â 
"Havada bulut, 
Sen onu unut!" 

Sendika siyasete edilemez âlet! 
Olamaz , efendim!.. Olamaz! 
İşçinin tüylerini politika yolamaz! 
Allah göstermesin... 
Siyasetin... 
- Hâşâ min huzur! -
Lâkırdısı bile sakil... 
Partilerin hiç esâmisi mi okunur? 
Sendika: tepeden tırnağa müstakil! 
Siyaset karıştı mı, rakıya su katılmış gibi. 
Sendikanın bozulur bütün tertibi. 
Sendika suyu olursa bulanık, 
Avlanıverir işçi denilen balık! 
Sendika: ne sarı, ne kırmızı. 
Sendika: sakız rakısından berrak! 
Yakındır dünyaya Merih yıldızı: 
Sendika siyasete Utâritten uzak! 
Sendika: Akrep burcunda bir Cumhuriyet. 
Sendika: Dev*; t içinde Devlet! 

Maamâfî, tecrübesi bedava. 
Canın çekerse hergün sına... 
Âlemin gördüğü: 

Hangi Partinin binildiyse arabasına 
O Partinin çalınıyor düdüğü! 



Ve Böylece: Görünüşte - Sözde, 
Oluruz kendi kendimize gelin güveyi 
İşde - Özde, 
Akıllı sendikacılar için değişmeyen esas 
İktidarın Siyaseti: ( HAS )... 
Muhalefetinki: (ÜVEYİ)! 
O sayede bizim işçi teşkilâtı 
Başımıza konmuş Devlet kuşudur... 
Hatta, ondan da yaman! 
Sebeb'i hikmeti ise şudur: 
Devlet "Alacağına kaplan" mı imiş... 
"Vereceğine kartal"? 
Hâlbuki, 

Bir bakıma o da masal , 
Alınmaz mı yılda bir defa vergi? 
Hem de icabedince taksitle? 
Sendikada ise, çalışkan kitle 
Her ay ödemeye mecburdur aidatı... 
Demek bizimki... 
Alacağına Devletten de tilki! 
Vereceğine... 

* 

Sendikanın vereceği ne? 
5018 sayılı kanun emretmiş... 
Sendika şunların hepsini veriyor: 
İşsizlere İş. 

İşçiye gayri ticari Sağlık, Spor. 
Ayrıca; Kültür, Eğitim. 
Kurumlara temsilci 
Devlet kapılarına elçi. 
Hastalara Hekim. 
Sakatlara mecal. 
Çocuk ve Yaşlılara Bakım. 
Ölülere Yardım 
Dirilere imdat! 

Beride kooperatifler açmışlar kanat: 
İstihlâk... istihsâl... 



Kredi... Yapı... 
Bütün menfaatler ortak. 
-İdare Heyeti, üstüne oturarak 
Sermayeyi yapmazsa deve-
Altı ay sonra cebindedir tapu: 
Konarsın bedavadan eve! 
Kuruldu mu Kırkharamî hazinesi sigorta 
Atlatılır hayatta her varta... 
Patron yan yattı mı: 
Haydi Merci'ye, Hakeme... 
Çamura battı mı: 
Dâva, Muhakeme... 
Her Türlü kanunî dilek... 
Toplulukla veya tek tek: 
Yazılı sözleşme... 

Hülâsa, sendika bir sihirli çeşme: 
"Ak!" dedik mi 
Musluğundan akacak, 
Şeker, bal, kaymak. 
"Hak!" dedik mi... 
Derhâl güneşleşecek hak! 
Sendika: yepyeni bir dünyâ, 
Sendika: 

Sendika değil... bir hârika! 
Yazık ki, bu harikalar henüz... 
Tıpkı: Hüma 
Yani, şu masallarımıza sokulmuş 
Gövdesiz, kanatsız, tüysüz 
İsmi var, cismi yok kuş! 
Neler yazılmamış kitapta? 
Çoğunun aslı faslı: "...cek!", "... cak!" 
Hayatta ve tatbikatta 
Sendikanın verdiği bir kuru ümid. 
O da, maalesef: 

Humâ kuşu ka*dar "nâbedîd!" 



Vermek değil de, almak oldu mu hedef. 
Devlete denilirse "Şâh!" 
Onun yanında Sendika, -mâşâallah!-
Keenne, altın boynuzlu "Şâhmeran"... 
Esâtîri ejderha! 
Onu ömründe bir kere gören 
En cebbar işveren... 
Olsa da hatta, kükremiş arslan, 
Dönüverir ıslak kediye. 
Ve kendi eliyle hemen, 
Keserek... vergiden önce, 
Sendika payını ücretimizden 
Ediverir teşkilâta hediye... 
Bu nîmete şükretmeyip hâlâ kafa tutan? 
Kabadayı veya işini bilir sendikacıya 
Sunuverir yıllığına paralı izin! 
Böyledir bizde patronun hası. 
İşçiye acıya acıya. 
Çorapsız yatar geceleyin. 
Sağlamak için düzeni dirliği: 
İşçi mümessiliyle yapıp işbirliği 
Olur can ciğ* r kuzu sarması! 

Geriye ne kalır başka? 
Biraz sahi, biraz şaka... 
Bazı "Lider"lerin tâbiriyle: "MÜNAŞAKA"! 
Biraz bulanık, biraz şeffaf 
Götürüye akar sel gibi 
Logorre! (Yani: Seyelânı kelâm!) 
Yüzünüze güller, amel gibi 
Karnımızı şişiren yel gibi 
Gâh sancı, gâh rahatlık veren: LÂF! 
Alabildiğine, 
Yenicâmi usulü dikine, 

-Ne diyordu Kasımpaşalı apaş?-
"Yaş başa traş!" 
Hem de olabildiğinden daha "Sinek kaydı" 



Ne yaparsın? 
-Vermez olaydı-
Vermiş yaradan hepimize bir ağız, 
Bakmayıp söküğüne, kapuğuna 
Tabiî, konuşacağız... 
Bizden susuş bekleme. 
Lügat parçalarken sürçse de dilimiz. 
Allaha şükür, değiliz 
Cerbezece kekeme 
Bizim gibiler için Hayat, 
-Dokunmadan suya, Sabuna-
Bir hoşça lâklâkiyat! 



KONGRE 

Asıl san'at eseri: TABLOdur; 
Onu saran yaldızlı kenar: ÇERÇEVE... 
Kongrenin çerçevesi: İdareci Kadro. 
Öz tablosu ise: Delege! 
Dinleyelim önce tabloyu: 
Çünkü o verecektir kadroya oy'u... 

1 - Delege Tablo -
Açıldı mı celse. 
İlk Beylik lâf: 
"Ne olurdu aramıza büyüklerimiz de gelse?!" 
Dinleyenler oturmuşlar saf saf... 
Delegelerden biri çıkıp öteki inerek, 
Hepsi de söze şöyle başlar: 
-Muhterem Arkadaşlar! 
-Çok alâmetler belürdî... 
-Acılarımızı dinlemeye 
-Milletvekillerimiz gelmedi: 
"Büyük idarecilerimiz de hâkezâ: 
-Şu fakir toplantımıza, 
-Söz verdiler-, 
-Lâkin, maalesef, 
-Vermediler şeref! 
-İşçiyi kim okur kim dinler? 
-İşçi "varak-ı mihr-i vefa!" 
-İşte... yapıyoruz bir kongreceğiz: 
-Gene kendimiz söyleyecek... 
-Kendimiz dinleyeceğiz! 



-"Kalacak bu kubbede bir hoş seda... " 
-Daha doğrusu bir boş seda 
-Arkadaşlar! 
-Lütfen bana hak verin. 
-Büyüyor göğsümdeki yara. 
-Yok revirde aspirin... 

-Yedi konak ötedeki dispanser 
-Adamı mekiğe çeviren 
-Vargel gibi yer. 
- Hastahanede iş, büsbütün ipe un ser: 
-Yatak bulunmaz ki pavyonda... 
-Öksürdükçe kan oluyor cebimdeki mendil... 
-Gidiyorum "sigorta"lı "verem"e: 
-"Bekle!" diyor hademe... 
-12'den 13 buçuğa kadar tatil!" 
-Kalmamak için yarım dakika geç 
-Saatini burnuma sokan doktor, 
-Muayene yerine tam 14'ü 10'da; 
-Yani 40 dakika geç geliyor! 
-15 dakika da çay, kahve, tıraş... 
-Arkdaşlar! Bizim saatimiz para! 
-Doktorunki maaş... 
-Yaptığı bütün tavsiye: 
"Et ye!" 
-Halbuki et beş lira... 

-20 günde 60'tan gündeliğim: Üç! 
-Arkadaşlar!* geçim güç... 

-Arkadaşlar! 
-İstemiyoruz "Hamidiye": 
-Çok görüyorlar bize Terkos'u. 
-Dolduruyorlar küpe bir su, 
-Allah inandırsın-
-Bulaşık artığı sanırsın: 
-Fosseptikle yan yana kuyu... 
-Gece yarısı küp de boşalıyor: 



-İşçi susuz kalıyor... 
-Ortalık dör*j yor Kerbelâya! 

-Arkadaşlar! 
-Beheri on bin liralık 100 tezgâhı 
-Kurduruveren efendi, 
-Bir elektrik yaktırmıyor helâya... 
-Koridorlar zindan. 
- Sözde bir saat öğle paydosu... 
-Her gün iniyor yarıma. 
-Arkadaşlar! Selam veremiyorum 
-Karşı atelyede çalışan karıma. 
-Yavrularım beni gündüzün gördüler mi 
-Yüzüme bakıyorlar bön bön: 
"Tanımıyorlar sanki... 
-Ne olacak? 
-Karanlıkta git. 
-Karanlıkta dön... 

* 

-Hasret oldum evimdeki çocuklarıma! 
-Arkadaşlar! 
-Kuruldu kurulalı müessese 
-Yemekhane yapılacak dendi. 
-Çömelip toza toprağa, 
-Yüz numara önünde yemek yendi!, 
-Kanunun emrettiği sıhhî hamam, 
-Adımını içine attın mı, işin tamam 
-Temiz gir, kirli çık... 
-Afedersiniz, kerahat yatağı. 

* 

-Arkadaşlar! 
-Kim pahalandırıyor bu matahı? 
-Metresini 25 kuruşa dokuduğumuz. 
-Maliyeti 18 lirayı geçmeyen kumaşa 
-Herif kırkı buluyor ucuz... 
-Satarken (sulh oluyor) altmışa! 
-Bedava çalışmakla, acaba... 
-Emeğimizle mi giriyoruz günâha? 



-Arkadaşlar! 
-Ararken hakkımızı; 
-Başkalarına sokmadan çuvaldızı, 
-Kendimize batıralım iğneyi. 
-Çoğumuz yumurtadan çıkıp 
-Beğenmiyoruz kabuğumuzu! 
-Bu haller kaçmıyor iyi... 
-Sendikada kaptık mı bir külah: 
-Başlıyoruz taklide paşayı, beyi 
-Artık... Eyvah! 

-Kendi kendimize veriyoruz paye, 
-Dayanıyoruz emre kumandâye... 
-Alıp yürüyor adam kayırmak, 
-Her işte kendimize yağlı pay ayırmak... 
-Arkadaşlar! 
-Biliyorsunuz mesele ne biçim... 
-120 delege yokken Eyüp'te: 
-Vardır deyüp de, 
-Yapıyoruz seçim! 
-Tabiî hoş gelmiyor bunun sonu... 
-Arkadaşlar! 
-Karınlarımız aç, tok; 
-Topluyoruz aidat, az çok. 
-Seçiyoruz bir heyet; 



-Güveniyoruz kendilerine eni konu; 
-Veriyoruz bir hayli ücret... 
-Bunlar yemeyip içmiyorlar 
-Sensin, benim ... derken: 
-İçlerinden bozuşuyor üç kişi 
-Ortada fol yok, yumurta yokken 
-Başlıyor sendikada muhalefet 
-Azıtıyorlar işi. 

-Biri dayanıyor güya çokluğa, 
-Öteki çekip götürüyor azlığı 
-Kuruluyor başka bir cemiyet ... 
-Hep sandalya anlaşmazlığı! 
-Birimiz Halk, 
-Birimiz Millet... 
-Birimiz Demokrat, 
-Anhâsı, minhâsı 
-Post kavgası... 

-Arkadaşlar, 5 kişiye olmayalım kurban! 
-Sonra oluruz pişman... 
-Bu işte bir orostopoğluluk var: 
-Sendikayı parçalamasınlar! 
-Arkadaşlar! 

-Kendi kendimizi yiyoruz; 
-İflâsa gidiyoruz. 
-Aidat azmış... 
-Bir lirayı yapalımmış iki... 
-Anlaşılmasın ters: 
-Verelim ... Peki! 
-Ama, karşımızdakiler diyorki: 
-Sendikacı liderler azmış; 
-Liderlerden arpayı kes! 
-Arkadaşlar! 
-Yazık değil mi bize? 
-Aza oldular mı merkeze 
-Üçer, beşer yüz lira 
-Alıyorlar maaş... 
-Şubelerde veremiyoruz kira 



-Patlıyor mal sahipleriyle savaş. 
-Arkadaşlar; 
-Ne oluyor? 
-Sendika hesaplarına dair rapor, 
-Bir hafta evvel geçecekken elimize, 
-Dağıtılıyor 2 gün kala... 
-Kimi, ne zaman edeceğiz kontrol? 
-Arkadaşlar! 
-Yok mu bunu önleyecek yol? 
-Paramızla oluyoruz zelzebil! 
-Diyorlarki: Arif Üredi 
-600 liramızı yedi. 
-Hasbınallah, ve nî - mel - vekil! 
-Nereden üremiş böyle türedi? 
-Nasıl yemiş? 

-Daha, -iğne deliğinden gecesi-
-20 kişi para geçirmiş zimmetine... 
-Biri de verilmemiş: 
-Cumhuriyet adaletine! 
-Anlamıyoruz bunlar neyin nesi? 
-Kimin fesi? 
-Hem ne demekmiş Sendikada zimmet? 

-Sendika da mı olmuş Devlet! 
-Arkadaşlar! 
-Varıyoruz hasta: 
-Diyorlar: "Seninki Numara!" 
"Maksadın para... " 
-Yahu, Ölelim mi?... Ne numarası? 
-Sigortanınki çok tuhaf bir muamele... 
-1946'da geçirdin mi kaza 
-30-40 lira geçiyor ele. 
-46'dan evelki tahsisat gönüller yarası: 
-Kâr kalıyor yanına çektiğin eza! 
-45'te işçinin kopmuş bir kolu 
-Veriyorlar 700 kuruş aylık: 
-Yani, bir şişe rakı parası... 
-Bağlıyorlar 480 kuruşluk ekmek. 



-44'de bir ayağın olduysa yarım... 
-Ayağından çok para ediyor demek, 
-Eski çarıklarım! 
-Arkadaşlar! 
-Bizi çok düşürdüler ümide... 
"Grevsiz demokrasi olmaz!" 
-Diyen: Seçildi... Sustu. 
-Tatlı vaitler çıktı ayaz... 
-Böyle siyaseti boş mide 
-Hazmedemeyip kustu! 
-Arkadaşlar! 
-Bir bakıyorsun herkes: 
-İşçi, münevver, esnaf, patron... 
-Sendika, parti, muhalefet, iktidar... 
-Ye şil Ay, Kızılay... 
-Hatta Hilton'daki Hacıağayla prenses .. 
-Greve ateşli taraftar... 
-Bir de bakıyorsun soruveriyorlar: 
"- Kimmiş o mister Grev adlı bay?" 
Diyoruz: "işçinin mesaî hakkı ." 
Diyorlar: "Tanıyamadık, pardon... 
"Hangi İsmail Hakkı?" 
"Doğrusu pes! " 

II. Çerçeve - kadro 
Görüyoruz: 
"Delege" demek: "Dert" demek... 
Delege sözü: elmastan sert demek. 
Yani, -Allah islâh eylesin-
"TABLO" , zehir, zemberek! 
Ya "ÇERÇEVE"? 
Onu da, Allah esirgesin, 
Sendika KADROsunda herkesin 
Aklı kaymış parlak söyleve! 

* 

- Hadin, çocuklar hep alkışlayalım 
-Sahi mi? 



-Elbette şâhi, Bayım! 
-Alkışlayalım, ama, kimi? 
-Sen önce kalk, 
-Boyun kesip divân dur. 
-Avuçlarını horoz horoz çırp... 
-Kimi alkışladığın sgnra belli olur!" 

Bakarsın dâvudî "lider"lerde bir çalım, 
İdare-i maslahatçı kurullarda bir kurum. 
Toplanmış, karınca kaderince sayın üye. 
Olur mu bundan mükemmel "Forum" 
Hemen fırla geç kürsüye: 
Ağzını aç, 
Gözünü yum... 
Sâde suya hikmet saç. 
Mucize göster veresiye. 
Ismarlama keramet savur . 
Ne kadar çekiyorsa canın: 
O kadar, kır kafasını Arapçanın! 
Türkçenin gözüne gözüne vur! 
Sağa bat, 
Sola çat... 
Kendine göre tuttur, 
Sırat köprüsünden ince bir yol. 
Deme "Cahillikten korkuyorum." 
Ha! kendini göster yavrum: 
Cessûr ol! 
Adamakıllı c#ssur... 

Kimi alafranga, 
Kimi alaturka... 
Harcayabildiğin kadar harca: 
Her türlü terâşîde lügat. 
Duyan var mı? 
Duysa da sana uyan var mı? 
Atabildiğin kadar at! 
O kadar ki... kalmasın 



Kore'deki ordulara mühimmat... 

Yarısı: "Verim" 
Yarısı: "Durum"la "Derim"... 
Çek mikrofonda zehir gibi bir "söylev!" 
O saat başlar: 
Bal gibi kürsüde grev! 
8 saat iş mi? 
Armut piş mi? Ağzıma düş mü? 
Hiç çalma o telden saz. 
Yağma yok dokumacı kardeş: 
Gezdirmezler seni haylaz haylaz! 
Geldiyse ak sakallı kara kış: 
Günde 12 - 14 saat çalış... 
Hareketten doğma hararetle ısınırsın. 
Çünkü kışın, 
Nasıl olsa: 
Geceler uzun... 
Gündüzler kısa. 

Sen gözünü açıp- kapayıncaya kadar. 
Değişir mevsim. 

Gelip çattı mı yaz: 
Korkma, Allah kerim. 
Şuna ruhun gibi ol ki emin: 
İşveren yapamaz lokavtı, 
Sıkı mı? 
Kanunun kuyusu derin! 
Maamâfih sen gene... 
Hesapla eşref saati. 
Topla takım taklavatı; 
Çünkü, bu sefer de; geceler kısa 
Lakin gündüzler uzun. 
Değişmekse, tek değişmeyen kanun! 
Değiştirivermişlerdir çoktan: 
Ya firmayı, 
Yahut kontrattaki maddeyi... 
Bizde: "Bir gün beylik beyliktir" . 



Kaç tane sayayım sana 
Üç beş saniye tahta geçmiş Hakan? 
Sürdürmezler sana da kırk yıl 
Aynı Fabrikada aynı saltanatı: 
Osmanlılık öldüyse 
Mezarına götürmed* ya "Tensikat"ı! 

İllâki "İş kanunu" mu? 
Tabiî, "Âvâremu!" 
Malûm: 
Denizde kum... 
Bize kaanun... 
Lâkin insaf et: 
Kabahat kanunlarda mı ya? 
Ne münasebet! 
(Allah ömürler versin "hür basın"a: 
O dururken aklımızdan mı geçermiş: 
Tenkit denilen umacı?) 
Yalnız, bilirsin ne dermiş 
Uzun gagalı uçar hacı 
Temiz yere göçmek isteyen yavrusuna: 
-Bizde bu amel varken yavrum, 
-Nereyi olsa çeviririz leylek yuvasına! 



ŞİKÂYET 

Bununla beraber... hoş... 
Bir itirazın varsa: koş! 
Mümessil, Sendika... Makam çoook! 
Mademki işten atıldım: 
Başka işin de yok... 
Hepsine ayrı ayrı başvur. 
Vekil, Vali... Kaymakam çoook! 
Arayan bulur: 
Mevlâsını da... 
Belâsını da! 

* 

Çaldınsa yanlış kapı... 
Yutacak değilsin hemen hapı... 
Geç daha yüce kata: 
Halkçı dinlemezmiş... 
Anlat derdini Demir-kır-ata... 
Pek çiftelemez adamı 
Parti denilen siyasi kerata: 
Gittin mi suyunca. 
Kırdınsa herhangi bir pot; 
Tıkılmasın çanına ot: 
El elden üstün arşa varınca... 
Adaylığını koy 
-Cumhuriyetçi Millet, 
Yahut Taze bitmiş "Hürriyet"e. 
Çekme yas. 
"Hepsi aynı hamam, aynı tas!" 
Demişti bir rütbeli doğan. 
Hepsi altı ayda kokusu çıkacak: soğan". 



Programlar: aynı dernek düğün. 
Tüzükler: Birbiri içinden çıkma dürbün 
Hepsinde aynı içtimaî boy, 
Hepsi aynı siyasi soy. 
Hepsinin gayesi, dolgun maaş gibi dolgun oy! 
Kendine güvenme boş yere... 
Siyaset horonunda işçi geçmez başa. 
Tâc et başına bir Marko paşa... 
Ol kuyruk: 
Al buyruk! 
Oyna çalınan havaya göre. 
Kim isterse toplasın parsa... 
Ayrıca bir dâvan varsa: 
Esericedidi telle pulla... 
Tırtıllara ka<*ar arzuhal yolla! 

Gene bir şey çıkmazsa. 
Felek seni tıkmazsa... 
Kanburunun kümbetine: 
Üzülme hiç... 
Müracaatları n ı n üstüne 
Bir bardak buzlu su iç! 
Gözün kararmasın işsizlikten, 
Düşme mecnun gibi beyabanlara. 
Rahatsız ettiğin baylara, bayanlara 
Çekiver nazikâne bir "pardon!" 
Yalan söyleyecek değil a 
Koskoca patron: 
"-Kazanda boya yok!" 
Bizimse karnımız doğruya tok. 
İyisi mi oturalım boş sofraya 
Bakarsın aylaklara gün doğar. 
Gelir keçi sakallı Noel baba, 
Nasibimiz oluverir gümrah: 
Gökten kudret helvası yağar... 
Bu yıl kurak da gitse -evel Allah!-
Sonra Amerjkan yardımı vâr. 



Onun için hemşehrim dokumacı 
-Dilimi yakıyor kâfir konu-
Bir türlü söyleyemiyorum onu: 
Grev!" sözünü hatırlamak bile acı... 
Aman dikkat: "Ecânip" bize bakıyor! 
Sakın kaldırma kazanı... 
Minnacık Vali paşamız diyorki: 
"-Belinden kazıklarım azanı!" 

Maamâfi, binâenalâ zâzlik... 
Düğmeye göre yapılır ilik. 
Sanmaki hak yerde kalır; 
Olamaz öyle şey: Hayır! 
Asla değildir bu vatan 
Balta girmemiş orman. 
Bu memlekette de konuşulur dik dik. 
Sûret-i kat'iyyede ve derhâl, 
Geçiririz elimize bir İlümhâl... 
Sıralanıp muhalefette bölük bölük , 
Meşhur siyasilerle birlikte "İsterük!" 
-Mutlaka gözleri bağlı Adalet. 
-Hakimler Allâha emanet! 
-Üniversite milletine muhtariyet! 
-Anayasaya işimize geldikçe riayet, 
-Kırşehir'e 66'ya bağlanmış Vilâyet. 
-Falan paşaya beye Kaydıhayatla Başvekâlet 
Topla hepsini: "Kaanunî Devlet!" 
Görürsün o zaman... 
Nasıl hak aranır? 
Ve kaşığına düşen kısmetini 
Herkes nasıl gökten zembille inmiş sanır! 
Ancaaaak! 
Tekrar edelim Devletin Hikmetini: 
"Yolu yoluyla, Ormanı baltayla." 
Ve şurası hiç unutulmayacak: 
Balta değildir hak! 



Daha ne duruyorsunuz? Hep gidin. 
Devâir-i resmiye sizin. 
Teker teker olmak şartıyla... 
-Kaydiye ücretinden önce 
Sahife altları pul dolmak şartıyla-
Donatıp dilekçe üstüne dilekçe, 
Şikâyet edin. 
Var mı ondan kolayı 
Zaten: 

Ana, baba... Kardeş, kızkardeş... 
Teyze hala... Amca, dayı... Dost, eş... 
Bütün millet evvela birbirinden, 
Sonra kendi kendisinin gölgesinden davacı. 
Goy goy avukat... 
Boy boy istidacı... 
Köşe başına daktilo kurup, 
Çarşaf gibi kâğıdı maddeyle doldurup, 
Üç... beş... tutturabildikleri liraya: 
Çeviriveriyorlar akı karaya! 
Kim sora, kim araya? 
Hukuk ceva*i ri gelir mi daraya? 

Sen de var git. 
İstanbul'dan, ta Ankara'ya: 
Dümdüz asfalttır yol. 
Her türlü silsile-i merâtip açık: 
Sendika tahsisatı ile bol bol, 
Sayın Vekil eli sık! 
Şu kadar var ki kardeşçiğim, 
Sen sen ol... 
Düşmemek için resmen 
Devlet babanın yüksek merdiveninden 
Pek yukarılara göz koyma hemen 
İstidanı aşağıdan alarak ver. 
Basamakları birer birer 
Yavaş yavaş*çık! 



"Memûriyn" almadıysa maaşı 
Başı bozuk çıkma yüzlerine karşı, 
Aşındırma masaları nafile yere. 
Her şeyin erkân ve âdabını bil. 
Etrafa ürke ürke göz at. 
Eşikten, mukayyidin kulağına eğil... 
İskemlede oturan kapıcıyı gör. 
Selamını o götürsün müdüre! 

Ve rica ederim olma nankör: 
Çalışma müdürlüğü ile Sendikanın arası 500 metre 
"-Dilekçemizi kim götürüp, 
-Cevabını altı ayda kim getire?" 
Gibi sözler yakışık almaz. 
"Devair" boyacı küpü değil! 
Sabret evlâdım, sabır... 
Oluncaya kadar güzel bir kabir, 
Kader ve kazaya Rızanı ekle 
Tevekkülle bekle. 
Telâş niçin? 
Gecikmenin de elbet bir hikmeti var. 
Yeni mi öğreneceksin? 
"Temiz iş alt* ayda çıkar!" 

Gitme aşırı. 
Gökten Mehdî inse temizleyemez 
"İş ihtilâfı" denen kirli çamaşırı. 
Günleri... haftaları... aklından sil. 
Eskidenmiş o aceleci "Altı ay": 
Şimdi sen, ikişer, üçer, beşer... 
Baba yılları say! 



İŞ MATAH DEĞİLDİR 

İnanmazsan sor Sendikacı ağana... 
Ne güzel öğretmiş Amerikalı âlim, 
Yeni palazlanan yerli papağana: 
"İş... 
Matah değ il"miş 

* 

Doğru. 
Lâstik emzik: 
Trink para! 
Ağlayan çocuğa verilen meme 
Eder mi metelik? 
İstediğin kadar sigortala, koru... 
Bir işçi çıktı mı pazara: 
"İpi pillâh, 
"Sivri küllâh"... 
Açım diye, ağlasa bangır bangır, 
Kim sayar ona mangır? 
Onun darası ne, firası ne? 
Vermiyor muyuz hâlâ rüşvet, 
Girmek için fabrika*cehennemine? 

Sıkıysa, aksini iddia et! 
Dayan (protestan altın anahtarı) dolara; 
Kes haraca dünyayı... 
Karaborsada belinin ortasından kır, 
Bizim derdimend Bankuduz lirayı. 
Matahlar değildirler enayi: 
Kedi gibi tırmanırlar düz duvara! 



İster kurtarıcı ol, ister sömürücü: 
Dolu dizgin sürünce atları, 
Arslan cansız eşya fiyatları... 
"Matah olmayan" biçâre canlı iş gücü 
-Yerinde saya saya,-
Kalıverir top* l eşekle yaya! 

Hiç bilmez miyiz, âh!.. 
Emeği şöyle dursun, 
İşçinin kendisi kaç paralık matah? 
İkide bir şu baş belâsı... 
-Tövbe, tövbe estağfurullah!-
SEÇİMler de gelip çatmasa 
İşçi lâkırdısını 
Köylü takırtısını 
Kim çekerdi*tasa? 

Bak nasıl kurulup 
"Tanzim Satışı"ndaki tahtına, 
Dönmüş yeşil kavuklu Sultana: 
Muhteşem lahana! 
Çıkmış cennetinden elinde zümrüt asâ: 
-Yeraltında babam başı-

Paşa bıyıklı pırasa. 
Olmuş üç tuğlu Vezir-i Azam: 
Dımdızlak kellesiyle kel şalgam! 
"Biz meterizden 
Telli de kurşun atarız" 
Sana, ey! 
Pasaklı yosmam kereviz 

Neden?... Çünkü: 
Onların hepsi de sayılır matahtan. 
İlmi yangın yerini geçiren: Fiyat ve Kıymet: 
Yalnız cansızlar için biçilmiş kaftan! 
Ya ne âlemdedir şu: 
Kanunların emrettiği 



Heyetlerin kuşa benzettiği 
Asgari ücret? 
Öyle naneli turşu 
Batıda yenir, şüphesiz. 
Lakin, Doğuda bozulamaz ezelî perhiz 
Burası Şark! 
Araya yığılmış dağlar kadar fark... 
Garplı olmayan iş g* cüne konulmaz nark! 

Te şekkür ederiz ecnebi ustâd! 
Anlaşıldı murâd... 
Sen getirdin bizi yola... 
Tanrı: İysâ Ruh-ül Kudüs 
Zatınızdan râzı ola! 
Belli ki bu, en son gâvur icadı: 
Sayenizde başımıza nur yağdı. 
Bakmayıp doktrinin etine butuna, 
Rahmet okuyacağız senin haçına putuna! 
Alacağız bursumuzu; 
Tekerleyeceğiz kursumuzu. 
Ne söylersen kanacağız. 
Unutacağız dünü; 
Ezberleyeceğiz her öğüdünü... 
Seni kıyamete dek anacağız! 
Kefereden gelmeseydi bu maya, 
Kolay kolay tutturulamazdı. 
Amin! diyemezdik müslümanca duaya! 
Bayır turpu gibi eksik olma! 

* 

Sana gelince işçi kardeş: 
Geç karşılarına kuzu kuzu... 
Dinle iti uğursuzu. 
Lafonten'in hikâyesini yadırga: 
Dalda ağzı peynirli karga, 
Yerde meddah tilki... 
Saçma, masaldır. 
Aldırma uydurma fıkralara hiç. 



Ya şasın afyonlu viski! 
Kadehini kaldır: 
Yükte hafif pahada ağır 
"Fikir ithalâtımızın" şerefine iç! 
İçindeki Şeytanı uyut... 
Değildir yerli mamûlât iyi: 
Altınla tartılan "Avrupa Malı" nazariyeyi 
Abı hayat gibi yut! 
Yerli müshil neye yarar? 
Amerikan hapı İngiliz tuzundan beter! 
Zırıl zırıl için gider; 
Bu gün değilse yarın, 
Rahatlar barsakların... 

Sıçratmadan üstüne esmâyi 
Öğrenmek istersen Hanya ile Konyayı, 
Uğra İş Pazarına bir dene: 
Gözünle gör ne eder 
Ucuz pahalı satmak için 
Kapı kapı dolaştırdığın nesne... 
İşçinin yâr-ı gaarı, 
Dünyada biricik vaarı, 
Derisi, kemiği, siniri, eti: 
İş kuvveti. 
Denizde, Karada Havada, Suda 
Yerin dibinde, arş-i âlâda... haraç mezat! 
Fakat, nerede beklenen fiyat? 
Kimse seni nazlanmadan almazki... 
Zira: "Değilsin Matah!" 
Bir kerre kiralandın mı işverene. 
Geçirdin mi incelmiş ensene 
Gündelikçiliğin demir boyunduruğunu... 
Aç kalmaya da gönül versen, 
Kurtaramazsın boynunu; 

Şu kadar öncesi haber vermeden... 
Kanun seni keyfin için salmazki... 
Zira matah yaratmamış seni Koca Allah! 



* 

Şayet matahsan: 
Hani borsan? Hani Kasan? Hani Bankan? 
Batıda öyle şeyler de mi varmış? 
Yanlış! 
Sen olma alık. 
O balık, başka balık! 
Onlar alafranga dalyan. 
Orada ancak direği, ağı olan 
Balığı tutar. 
O başka iş... 
Diyen demiş: 

Orada da büyük ba*ı k, küçük balığı yutar! 

Nedir istediğin? 

Uğraş, didin. 
Ter dök buram buram, 
Gece uyku, gündüz istirahat haram... 
Harca bütün ömrünü... 
Çalış tatil günü... 
Deme düğün 
Yapma bayram 
Çırpın, dövün, 
Harıl harıl "Fazla Mesaî" yap... 
Nedir gördüğün? 
Matah fiyatlarına zam... 
Aldığın "ikramiye" çektiğin baş ağrısına hap 
Bir damla pirim: 
Karşılığı deryalar kadar verim. 
Barem; 
"Ört ki ölem!" 
İşlerken; ürün... 
Dişlerken "Ölme de sürün!" 
Sağlamken "Çatma kaşını! kaldırma başını!" 
Hastalandın mı Ayıkla pirincin taşını... 
Neden? Elcevab: 
- Allah-ü alem bis-savâb-



(Yani) Doğrusunu tanrı bilir, 
(Amma) İş gücü matah değildir! 

Emek Başka... 
Ekmek Başka! 
Matah dediğin az çok yenilip, içilir... 
Karın doyurmak için otur da, 
Kemirdiğin gibi tayını, 
Kendi iş gücünü kemir! 
Ne mümkün? 
Yiyemez kendi kendisini yamyam. 
Bulamadınsa dayını: 
Tek başına, feriştah olsan, bu gün 
Kafa kol çalışması yetmez. 
Sırf itici gücüyle ortaya çıkan adam 
o para etmez! 



MÜNEVVERLERİMİZ 

Onun için dostum 
Sana an-samîm-ül kalb tavsiye ediyorum: 
Kulp takma nasibin çoğuna, azına... 
Düşme herhangi "Fikr-i sabit"e. 
Bak hiç yanılıp da alıyor mu ağzına 
Siyaset illetini akıl hocamız Üniversite? 
Onlar ki ilim deryasına açmışlar yelken, 
Karın ağrısı diyemezlerken... 
Sana bana mı düşer politika? 
Ağzını tıka: 
Hiç olmazsa biraz: 
Aklını başına topla... 
Yeter sana "boğaz": 
"Çekil izzet'ü ikram ile" Yûşa tepesine 
Kandilli rasathaneden teleskopla 
Olan bitenlere profesörce baka kal! 
Ey! ömrümün varı: 
-Aziz ahbabımız Çamurdan ibret al.-
Çıkma çizmeden yukarı! 
Sen işçisin aklın ermez, 
Tırmanmadan balık kavağa, 
Atla Gençler Birliği ile uçağa: 
Kırk gün, kırk gece memleket gez; 
Siyaset sarhoşluğundan ayıl... 
Elhasıl, 
Ben diyeyim 37 yıl sonra, 
Sen de 40 yıl... 
Birleşik milletlerin kanadına kon: 
Sivasa ol vasıl! 



* 

Münevverlerimize bak: 
Hepsi ne kadar tonton, 
Ne kadar cici... 
Ne kadar sahici 
İngiliz kumaşından parlak! 
Hepsinin alnında ilim Mâşallâhı. 
Hepsinde marifet ye hikmet boncuğu, 
Hepsi us ve mantık çocuğu. 
Feyiz ve irfan gümrâhı... 
Topu da, 
Politikada: 
Anadan doğma uzman. 
"Almadan vermek Allah a mahsus" 
Kâffesi "şahsî menfaate" düşman! 
Bir kürsüye çıkmasınlar: 
Hitabete attırırlar duman... 
Herifçi oğulları tepeden tırnağa yaman! 

İşte onlar seni "idare" edecek, 
İdare kandili gibi... 
Onlar aydın; 
Sen karanlık . 
Onlar; "İnkılâb"a çoban... 
Sen sürüsüne bereket, 
Dürtülmeye muhtaç: "Âtıl yığın"! 
Onlar seni güdecek... 

Sen beden... 
Onlar ruh! 
Münevverlere güven. 
Başlı başına yapma siyaset, 
Büyük alın yazını onların eliyle savun. 
Kendin otur, "ufak tefek" 
"İktisadî Metalip"çiklerinle avun! 

Çünkü, sen ham kelek... 
Onlar olgun kavun... 



Sen cahil Şeytan... 
Onlar allâme Melek. 
Münevverlere inan! 

Ne hoş tembihlemişti Kongrede 
-Şu... Avrupa'dan diplomalı, 
Ama, tepeden tırnağa yerli malı-
Taze diplomat? 
Senin gözünün içine baka baka: 
"İşçi!" demişti "Oyunu bana ver." 
-İlk defasında elbet 
-Edeceğim ihanet. 
-Fakat canını sıkma. 
-Birincisinde çıktıysam dönek, 
-Gelecek seçimde, ikinci sefer: 
-Beni bırak... ötekimize geç. 
-ikincimiz de ihanet edecek! 
-Sen gene bıkma: 
-Üçüncü devrede üçüncümüzü seç! 
-Gördün ki o da olmuş Çarh-ı Felek... 
-Ümidini yıkma. 
-Papaza kızıp bozma orucu. 
-Dört yılda bir seçim değildir yorucu... 
-Dördüncü devrede Dördüncümüzü; 
-Beşinci devrede Beşincimizi... 
-Seç dur... 
-İşçinin tarihi görevi budur! 

Senin anlayacağın: dörder... beşer... 
Seçim yılları geçer 
Dört kere beş kaç mı eder? 
Adam... yere batsın kerrat! 
Sen seçimlerine gir: 
Karanlık odada, rahat rahat, 
Oyunu efendilere at. 
Pek güzel buyurmuş Şâir: 
"Aldanmak şifâyi hayat" 



Varırsan ömrünün kışına... 
Seçimden seçime atlayarak, 
Dayarsan merdiveni ellisine altmışına: 
Çekme gam. 
Senin mayan sağlam... 
Sen, eski toprak! 
Sende varken bu hamur! 
Ya şlanman sadece olgunluktur, 
Kaldı isen: 
-Radyo spikeri sayesinde-
Şen ve esen 
Nasip eder de modern medeniyet: 
Yetmişinden sonra *b ile gelir Devlet! 

Öteden beri malum; 
"Bulamamış dibini peder merhum!" 
Sen de hiç dalma derine... 
Koyma kendini adam yerine! 
Daima başkalarından medet um: 
Madem ki münevver çoban... 
Halk koyun... 
Particilik ise çok çok... 
Alt tarafı bir oyun: 
İki uçlu mertekten Tahterevalli 
Birimiz inmiş, 
Öbürümüz binmiş... 
Ne olur? 
Al birimizi ötekimize vur: 
Farkımız yok, emin ol, 
Hepimiz ayni iskambil kâğıdı! 
Ancak, okuruz sana bol bol, 
Her birimiz ayrı münafık ağıdı... 
Sen hiç etme merak: 
"Aldırma beğim, ca* baza bak!" 

Deme: "Yazık! 
Geçti ömrüm hây-ü hûy ile..." 



Kimse çakamamış kazık. 
"Dem Dünyâ", "Acîyp kârhâne!" 
Kahpe Felek olmamışlar: 
Kurda, kuşa peygamber, 
Tahtı, bahtı rûzigâr... 
Belkisi bendetmiş Sultan Süleymâne! 
Sana, bana mı kalmış? 
Bizim için bütün mesele, erişmektir. 
Hayırlısıyla "Rahmet-i Rahman"e. 
Kapılmadın ya ağına 
Falan veya Filân renkli koncolosun 
Ölsen... ne mutlu 
Güle güle kavuşursun 
"Firdevs-i Âlâ" uçmağına! 
Darılmayız, korkma, 
Bizi geride bıraktığın için... 
Dünyâ ve kısmet bu; 
İcâbeder, 
Kendin göçer gidersin... 
Beis yok... 
Senden sonra çocukların... 
Olmadı, torunların * ize oy versin! 

Deme: "kavakta nar biter mi?" 
Ümit kesilmez çıkmadık candan. 
Hazır lokmayı bile insan... 
Zahmet edip, çiğnemeden yer mi? 
Sebat et! 
Ha gayret! 

Seç... Bir daha seç... 
Er veya geç, 
Bulacaksın münevverin hâlisini... 
Isıracaksın en sonunda: 
Kafan kadar Demo*rasi şeftalisini! 

Tekrar edeyim akşam sabah, 
Aziz kardeşim dokumacı 



Sen iyi çocuksun... 
Fakat, siyaset mi?... Maazallah! 
Şeytan kulağına kurşun... 
Siyaset: 1 numaralı millî umacı... 
Siyaset: zehirli, zağlı hançer! 
Seni ondan koruyacak kın: 

Fedakâr münevver! Kıyamete dek unutma sakın: 
Oy'unu aydın beylere ver! 

* 

Ah! 

O, Osmanlı yadigârı münevverler hele: 
Olamadıkça bir kör baltaya sap, 
Karşılaşmasın iki buçuk ahbap... 
Uyduruverirler bin türlü: "İZM"! 
Kaldıkça yarı dişsiz, yarı işsiz 
Bırakmazlar "Muhalefette" kırmadık ceviz. 
Ortalıkta gırla gider: 
Pan-islamizm, Pan-turânizm... 
Kozmopolitizm, Enternasyonalizm... 
Vahabî, Ticanî, Farmason... 
Nazi, Falanjist, Faşist... 
Sendikalist, Sosyalist, komünist... 
Hepsinden dedirtirler illallah! 
Gel zaman, git zaman: 
Hazretler geçtiler mi aylığa, 
Oturdular mı, ayakları kırılası koltuğa... 
Artık: "Menem! Diğer nîyst"... 
(Var mı bana yan bakan?) 
Buldular mı bir yağlı kuyruk; 
Oldular mı, sözde başlarına buyruk; 
Pehpehlendiler mi Ankara caddesinde azbuçuk 
O ateşli "Hak yolcuları"nı aradınsa bul! 
Hepsi anadan doğma, kul: 
Kalırlar her prensipten dul... 
Ruhları: "kızoğlan kız, altı aylık gebe!" 
Geviş getirdikleri kalıp -Fikir : 
"Bin bir kocadan arta kalan bîve-i bakir"! 



Bütün doğuracakları avorton bebe; 
Göz yaşile karışık... 
Biraz sümük, 
Biraz kir! 
İşleri güçleri: Malûmatfuruşluk, 
Kaykıla kaykıla kıvırdıkları konu 
Hep: Okudum... Okudun... Okuduk! 
Dertleri: birbirlerine yarım yamalak 
Müflis bezirganca "okunmuş" lâf satmak. 
Hay okumaz olalardı! 
Münakaşanın kesilmez arkası, ardı: 

- Azizim okudun mu falan kitabı? 
-Okudum... Üstad, dehşeeet! 
- Evet... evet... 
-Birader... Şiir değil şaheser! 
-Fevvvvkalâde! 
-Hatırında mı, çıkardığı en son 
-Feşmekân eserinde... Bergson... 
- Çörçil faka basmaz dünyade! 
-Geçen günkü filimden bahset. 
-Doğrusunu istersen, monşer... 
-Asla yanılmamıştır Hitler! 
-Falan, hangi sahnede oynayacak bu sezon? 
-Arkadaş! Ne münasebet? 
-Saçıyla, sakalıyla Marks, Engels... 
-Yooooo! Öyle yazmamıştı Wels... 
-Mongol şakaklı Lenin... 
-Hayır... pala bıyık Stalin... 
-Sus! Hain... 
-Waterloo harbinde*demiş ki Napolyon 

Böylece uzar çene kavaflığıyla maç 
Savrulur ara sıra, birkaç 
Gavurca; "Fan! Fin! Fon!" 
Ve karışık ism-i fail, atmasyon, 
-Okuu! Oku... Sıyâû! 
-Doyunca, tiksinince, patlayıncaya değin... 



Kavgayı cambazca atlayıncaya değin. 
Mısra mısra, cilt cilt, avaz avaz: 
Sofizm ipliğiyle provokasyon doku. 
Sağdan, soldan çal, çırp yaz... 
Ve miden bulanıncaya kadar, 
Beynin sulanıncaya kadar 
Hafızı hasetten çatlata çatlata oku! 
Kafadır bu... 
-Bir ömür böyle geçer 

Ve memnundurlar *ayatlarından hazretler. 

Gelmeyegörsün başlarına bir kaza: 
Hem onu bitirmezler yaza yaza.. 
Tükenmez hazineleri olur bu Gaza! 
Hem de, karışıp tezeklerine ödleri 
Üç buçuk atıp külotları 
Döner benizleri saza... 
Kaplar içlerini ekşi bir can kaygusu: 
Kurarlar kendi kendilerine 
Her köşe başında bir pusu. 
Kesilirler evhamlarına köle... 
Her biri olur bir: "İlâhi su kuşu!" 

Kendi kendilerine ederler her işi. 
Fiskoslarında üç beş ölü düstur.. 
Bütün parolaları: 
-Eller yukarı! 
-Kımıldama!.. Dur! 
Çünkü: başka herkes Hergele, 
Can düşmanı, casus veya hafiye.. 
Yahut hâin-i vatan iblisleri. 
Yalnız "Nefs-i nefis"leri: 
Faka - basmaz cinsten tehlikeli Şövalye! 
Toz kondurmamak için sahte yiğitliğe: 
Başlar yeldeğirmenleriyle mücadele. 
Ağızlarındaki bütün sakız - tema: 
Huzurlarını kaşındıran manevî ekzema. 
Artık, ne tavan arasında ideâl! 



Ne anahtar deliğinden ihtilâl! 
Hepsi de çil yavruluğuna çömez: 
Ta ş çatlasa gelmez, 
Üçü beşi bir araya. 
Alırlar en ciddî işi alaya... 
Şaklabanlıkla geldikçe aşka: 
Döndürürler her fikri maskaraya! 

Hiç bulunur mu öyle civanlara eş! 
Hepsi ayrı mahrekle ayrı güneş! 
Hepsinin yıldızları başka 
Hepsi görülmedik âlem. 
Duyulmadık kâinat. 
Hepsinde şahlanır en yalçın mânâ,. 
Hepsinde köpürür: 
Küpüne zarar keskin zekâ! 
Hepsinde kat kat 
Horoza kıç attıran dehâ! 
Hepsi safi ahlâk ve feragat 
Hepsi güm güm! öten dâsitân eri 
Hepsi el reziletinin yıldırım siperi 

* 



Hepsi kendi faziletinin misyoneri 
Hepsi kendi kerametinin şeyhi 
Hepsi ermiş evliya. 
Hepsi kendi ülkesinin şahı 
Hepsi kendi benciliğinin Allahı! 
Hepsi de herkesten daha kurnaz 
Hepsinin yoğurdu herkesinkinden beyaz. 
Hepsi de bacağını kaldırıp bir attı mı: 
Mangalda kül bırakmaz! 

Lâkin hikmeti Hüdâ.. 
Yabancı aydınlarla, 
Geldiler, mi yan yana 
Kim bilir neden? 
Renkleri düşüveriyor mat. 
Sıfırı tüketiyor dağarcıklarında 
İtikâfa çekilmiş düzme ilim ve fen 
Kalıveriyorlar pek entipüften. 
Şaşırıyorlar pusulanın semtini. 
Heyhat! 

Sana bana yaptıkları gibi 
- Kalıplarına verip çeki düzen, 
Atamıyorlar martini!.. 
Çünkü dünya piyasalarında beklenen: 
Lâkırdı değil, İş! 
O zaman, 
İşçi kardeş, aman! 
Hızır gibi yetiş! 
Münevver kaçınırken kıyın kıyı... 
İmdat! 

Rica ederiz, lütfen: 
Bu sefercik kuru sıkıyı... 
Onların yerine sen at! 

İlerlemekte: Kaplumbağalara karış... 
Lâfla: Saksağanlarla yarış... 
Yurtta barış, cihanda barış! 



Daha doğrusunu istersen: 
Yurtta: Sabahtan akşama kadar çalış; 
Cihanda: Akşamdan sabaha kadar konuş" 
20 derlerse: Yalanla.. 
Asgarî ücret: Saati 24 kuruş! 
Kürsünde konuş, meydanda konuş... 
Salonda konuş, seyranda konuş.. 
Konuşturulmak için, 
Mostralık götürüldüğün: 
Singapura kadar uç! 
Pîr aşkına konuşmak değildir suç! 
Hürsün; 
Sapına kadar hür... 
Pundunu düşür: 
Ses duvarından öteye göç ki, 
Hür dünya seni görsün... 
Alkışlasın Felek! 
Biz de etrafına dizilerek 
Hep çekelim üç kerre: 
-Şa! Şa! Şa! 
Lâkin "Siyaset" mi dedin? 
Neûzu billahi... Siyaset de nesi? 
Tü! Tü! Tü!.. Tövbeler tövbesi... 
Yazd ıya bozsun: Hâşâ! Hâşâ! 





DEDİM-DEDİ 

Bin dokuzyüz elli beşti.. 
Temmuz: 
Dokuz! 
Aklımıza esti: 
Paçaları sıvarca görmeden dereyi, 
Davetsiz rahatsız ettik Tekstil ve örmeci Kongreyi.. 
Ve halimize bakmadan, 
Yazdık bir destan! 
Gel zaman, git zaman.. 
Tam kaleme alınanları edeceğiz neşir: 
Kopuverdi: 6-7 Eylül... 
Başladı Sıkı-yönetimli Haşir-neşir! 
Düşünüp dil belâsını bülbül, 
- Girmemekçin kimsenin kanına 
Dürdü şu bahtsız sahifeleri. 
Attı öbürlerinin yanına... 
Şimdi aylardan: Mayıs. 
Yil: Bin-Dokuzyüz-Elli-Yedi.. 
Şeytan dedi: 
-Heeey!.. Reis, 
Dedim: -Ne var? 
Dedi: -Haydi! 
Dedim: -Niçin? 

Dedi: -Nerdesun? 
Dedim: -Buradayız! 
Dedi: -Ne durursun? 



Dedim: -Anlatayım oni: 

-Bir takım dev aynasından me'zûn 

-Aşırıca hem kel, hem fuzûl. 

-Kıl kuyruk türedi "Ulu"lar 

-Küçük işleri etmiyorlarmış kabul! 

Dedi: - Ne buyurdular? 

Dedim: - Söylemezler. Şiarları susmak. 

-Ağzını açan, onlarca, ahmak! 

Dedi: - Yâ, Karga derneklerindeki fiskos? 

Dedim: - Bir kelimeyle, hep: Suss!. 

-Ey! Ümmet-i Muhammet, susalım, susun! 

-Salyangoz kabuğunuza pusalım, pusun! 

-Aman! uyanmasın Baş Piskopos 

-Besle büyüsün... ört uyusun.. 

Dedi: - Neden böyledirler acep? 

Dedim: -Çünkü umdukları şerait.. 

-"Min-taraf-illâh" değilmiş -müsait! 

Dedi: - Şerait dedikleri nedir? 

Dedim: - Belki, doldurulacak cep.. 

-Belki de enselerine yapışacak kenedir! 

-O, kış-uykusuna âşık sürü 

-Bekler üstüne rahatça binilecek 

-Hazır bir iktidar Düldülü!" 
* 

Şeytan, düşündü derin derin.. 

Ve: -Desene dedi mübareklerin 

-Abaları altında yatan er, 

-Düpedüz, hani ne derler 

-Ateşten gömlek 

-Fasık-ı mahrum" merakı: 

-Şereflerine kurulacak bedava zafer Takı? 

Dedim: -Tâ kendisi, hazret. 

Şeytan dedi: -Olur şey değillermiş yâni.. 

-Ne olursun, şu benden açık gözlerin 

-Müzmin illetlerini teşhis et? 



Dedim: - Yorumlanıra söyledikleri mâni 

-Gözünüzde: "Sakla samâni gelir zamâni! 

-Fakat, gerçek iç yüzlerinde 

-Sinsi sinsi tüten akîyde: 

-Falan yerlerine batmış filân sayılı şube! 

-Ve hepsi de o şerbeti tatmış: 

-Çocuk düşürücü fermanlı ebe! 

Şeytan dedi: - Yâ felsefeleri? 

Dedim: -Şöyle böbürlenir en efeleri: 

-Arkadaş! "Zaruret"lere boyun eğ! 

Olamaz bu Memlekette hiç bir şey... 

-Anlayışın varsa bir az, 

-Etraftaki insanların suratlarına bak: 

- Adam yetiştirmiyor bu toprak... 

Bu Milletle yola çıkılamaz! 

-Önce: Kime edersem hitap? 

-Sonra: Her işte var bir usûl: 

-Hayat'a hükmeder Okul... 

-Nefes alamazsın, yazmıyorsa kitap! 

-Destur! Gelmedikçe barikat babından... 

-Dünyanın dönmesine veremeyiz cevaz! 

-Ey! "Ahval-ü şerait"ten anlamaz. 

-Yol bilmez, iz bilmez gaafil! 

-Günahını çıkarmak için "koş-git" 

-Müttakî ve Musâllî ve Kâmil 

Ve kerameti kendinden menkul 

-Şol gerisi çakıldaktı Şeyhini bul! 

-Ve: "Müslümanım demek için: 

-Mehdî-i Zamân'dan bekle izin. 

-Böyle emreder doktrin: 

-İstihareye yatıp, yıldıza bak 

-Ve paçalarından mucize akan... 

-İçi, dışı mayasıllı mürşidine tap 

Tap ki .. "Aklın bir poha ere... " 



* 

Şeytan: "- Şu hâlde... "dedi, 

-O gürüh-ü lâ yüflihun'a göre 

-Ne yapsan, ne etsen 

-Ya: Zaman gelmedi! 

-Ya: Zaman geçti? 

Dedim: "Evet.. Benimse her gidişim 

-Zâten "nâ-bemevsim!" 

-Yapmak istemiyorsun "Lâyuhtî"likle isim,. 

-İş yapan yanlış da yapar 

-Bilirim hangi banknota tapar 

-Oğuz kentteki "yanılmaz" Rin Papa... 

-Kulum, Kalemim: Kazma, Kürek, Çapa: 

-Kusurlu Toprakdaşlarımın arası durağım... 

-Karınca, kaderince Milletime çalışacağım! 

-Okşar, sever... 

-Döver, söver... 

-Onun bileceği iş... 

-Tan ıdığım en büyük rütbe: 

-Halk uğrunda Maddeci Derviş! 

-Olmadım: "Âleme verip talkını, 

Kendi yutar salkımı"... 

-Lüpcü ham sofu. 

-Namuslu hiç kimse sokamaz gözüne: 

-Ne Anglo saksonu, ne Moskofu. 

-Hakikat ötesine sallamadım kavuk. 

-Değilim has bahçede aç tavuk. 

-Altın anbarında görülmedi düşüm. 

-Alaturka 'S.S.'lerin: 

-Yani: (Sapık Softaların) tükürmüşüm 

-Müsait Zaman" ve "Şerait"lerine! 

Şeytan: "Demek" dedi 

-Borun pazarı geçdi? 

Dedim; -Evet! Selâm söyle ağaya, beye: 

-Sürsünler çifteli eşeklerini Niğde'ye! 



-Gönül gene seçti: 

-Hak bildiği işini, 

-Bıraktı "Şerait" ve "Zaman" gevişini 

-Satılık baba tekkesinin müritlerine! 

-Bırakmadı pabuç 

-Zamane uğursuzlarına, itlerine 

-Etti: Huruç! 




