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SİZLER İLERİ DE BİZ MİYİZ GERİ 
 

Yasin USTA 
 
-Üzerine alanlara- 

 
Ben derim ki kadın erkeğe özel 
Sizler ileri de biz miyiz geri 
Kadın; namus edep ahlakla güzel  
Sizler ileri de biz miyiz geri  
 
Bir kadında iffet haya ar gerek  
Onu yakan iman gerek kor gerek  
Üç beş değil bir sevdalı yar gerek  
Sizler ileri de biz miyiz geri  
 
Kadında özeli bitiren sizler  
Kadın için aklı yitiren sizler  
Nice haram kadın götüren sizler  
Sizler ileri de biz miyiz geri  
 
Sanmayın erkeğe hiç sözüm yoktur  
Namussuz adama dediğim çoktur  
Harama aç gözler helale toktur 
Sizler ileri de biz miyiz geri  
 
Kadın eve girmez gezer dışarda  
Yeni yeni avlar süzer dışarda  
Oradan buraya tozar dışarda  
Sizler ileri de biz miyiz geri  
 
Erkeğin kumardır içkidir derdi  
Gözleri ne Kur'ân ne ilim gördü  
Malı, mülkü pulu harama verdi  
Sizler ileri de biz miyiz geri  
 
Baba şam babası anne bir cadı  
Her gün partilerde olmalı adı  
Çocuklar onlara bakar bir dadı  
Sizler ileri de biz miyiz geri  
 
Çocuk bilmemiştir ana ve baba 
Ömründe görmemiş bir sıcak çorba 
Eh nihayet o da olacak hoppa 
Sizler ileri de biz miyiz geri  
 
Bu çağın bu devrin gereği mi bu 
Müslüman’ın Türkün yüreği mi bu 
İslâm’ın beş şartı direği mi bu 
Sizler ileri de biz miyiz geri  

 

 

BUGÜNÜN DİLBERİNE 
 

Ekrem KAFTAN 
 
 
Sen yâdıma düştükçe hicâbımdan eririm 
Perişan zülfün gibi târumâr olur gönlüm 
Seni bilmeyenlere hasretle imrenirim 
Yegâne teselliyi nisyanda bulur gönlüm 
 
Dikilir cümle gözler gerdanın ateşine 
İçerek mest olurlar leblerinin rengini 
Rastlayıp her köşede senin güzel eşine 
Kaybeder bakışları ruhunun ahengini 
 
Cisminin hatlarında gezinir de hayaller 
Hissederler vuslatın bitmeyen azabını 
Büyür her hayal içre nice taze nihaller 
Taşırlar omuzlarda günahın kitabını 
 
Peşindedir arzunun sönmeyen meş’alesi 
Dillerde söylenmeyen nice emeller gezer 
Kuşatır etrafını yalan sevda hâlesi 
Her nazar vicdanını kırar yaralar ezer 
 
Maziye rücû etsen dostun olur melekler 
Settar’ın emri ile cismini setr eyleyip  
Âşık-ı sadık olan seni hep böyle bekler 
Aşkını dile gelmez şiirlerle söyleyip 
 

Ah bugünün güzeli ruhundan âzâde gül 
Bir divan şâirinin sevgilisi olaydın 
Yetişirdi dâimâ derdinde imdâde gül 
Rayihanla ruhunla şiirlere dolaydın 
 
Bir yalnız şair ağlar hâl-i perişânına 
Onulmaz yârelere ilaç olsam diyerek 
Sen iste canlar versin kadir bilmez cânına 
Ömür sür ey Dilârâ benim ömrüm yiyerek 


