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<br><center>  <marquee font color='#nergizkartal' width='400'
height='15'><font face='Arial' color='#nergizkartal' size='+3'>1954 yılında
NEVŞEHİR ili KOZAKLI ilçesi Gerce köyünde doğdu. İlkokulu köyünde,
ortaokulu Kozaklı'da, liseyi KAYSERİ Ticaret lisesinde okudu.1976 yılında
İSTANBUL İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. Özel sektörde
çeşitli görevlerde, Toprak Reformu Kayseri Bölge Müdürlüğünde Uzman,
Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Bölge müdürlüğü ve Urfa bölge müdürlüğünde
uzman olarak çalıştı.1999 yılında özel bir kuruluşun Genel Müdürlüğünden
emekli oldu. Vizyon Dış Ticaret A.Ş.’nin  kuruluşunda görev aldı ve Genel
müdürlüğünü yaptı.      BİZİM ANADOLU, TERCÜMAN, HERGÜN ve TÜRKİYE
gazetelerinde Yazar, muhabir, istihbarat şefi olarak çalıştı. Töre ve Devlet
dergilerinde yazılar yazdı. Kayseri de yayınlanan 'Kayseri şairler antolojisi'ne
ve Adana da yayınlanan ' Ozanlar güldeste şairler' antolojisine katıldı. Kayseri
de yayın yapan Erciyes, elif, Başak televizyonlarında, mahalli radyolarda şiir
ve edebiyatla ve 'Bizim aşıklarımız' adlı Halk aşıkları ile ilgili programlar yaptı
konuk olarak bu programlara katıldı. Kayseri de yayınlanan Yeni Kayseri,
Kayseri olay, Kayseri Anadolu Haber, Star haber, Kayseri gündem ve
KAYSERİ HAKİMİYET gazetesi İNCE ZIMBALAR KÖŞESİNDE yazı ve şiirleri
yayınlanmaktadır. Gülpınar, Yesevi, Ozan, Bizim Kuşak, Kayseri Çağdaş,
Sevgi Yolu, Ana, Erciyes, Çemen, Simav Anadolu, Yalaka gibi dergilerde
şiirleri halen yayınlanmaktadır.  VE AYNI RÜZGARLA SAVRULDUK adlı ortak
şiir kitabından sonra AŞKIN ATEŞİ adlı ikinci şiir kitabı temmuz 1996 da
yayınlandı. SIRLI SÖZ adlı şiir kitabı, Anadolu Hececileri-1,  ANADOLU
HECECİLERİ -2 ANADOLU HECECİLERİ -3 ANADOLU HECECİLERİ -4,
ANADOLU HECECİLERİ -5, ANASAM ŞİİR ANTOLOJİSİ-1, ANASAM ŞİİR
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ANTOLOJİSİ-2 Şiir kitaplarını 2000 -2001yıllarında yayınladı. Şiir dalında
Ozan Dergisinden mansiyon, Bizim Kuşak dergisinden mansiyon, makale
dalında üçüncülük ödülleri aldı. Türk Halk Müziği ile amatör olarak
ilgilenmekte, aşık türünde sözlerini yazıp bestelediği 40 dan fazla türküsü
vardır. Halen genel merkezi Kayseri de  bulunan ANASAM  Anadolu ilim ve
edebiyat eseri sahipleri meslek birliğini kurdu ve  Genel başkanlığını  ve
Nevşehirliler Derneğinin başkanlığını  yapmıştır. TBMM de fikir ve sanat
eserleri kanununda meclis alt komisyonunda ve Devlet Planlama teşkilatınca
hazırlanan 8. Beş yıllık plan çerçevesinde fikri ve sınai haklar özel ihtisas
komisyonunda üye olarak görev yaptı, Anasam bülteni adlı bir yayın
organının sahipliğini yapmakta, ANASAM yayınları tarafından yayınlanan 45
kitabın editörlüğünü de yürütmektedir. NURCAN hanımla Evli, MUHAMMED ve
ÇAGRI adlı iki oğlu, NAZENDE isimli bir kız çocuk
babasıdır<br></font></marquee>
</center>
<br><center>
<! -[if IE]>
<br><IE: Download ID='marqueedata' STYLE='behavior:
url(#default#download)                                                       ' />
<br><marquee id='externalmarquee' direction=up scrollAmount=2
style='width: 350px; height: 200px; height: 5px solid black; padding: 3px'
onMouseover='this.scrollAmount=2' onMouseout='this.scrollAmount=2'
src='update.htm'> <center><h2><font color='#nergizkrtal'>
<br>
<br>
<br><br> DOSTLARIM VAR
Dostlarım var, dostlarım var
gönül veren dostlarım var.
öyle dostlarım olsun ki,
sürsün taa mahşere kadar

İNAT ETME

Gel sofu kardeşim gel inat etme,
İnsan ol dillerde dolaş ha dolaş.
Bil de aydınlığa karanlık etme,
Hak için yollarda dolaş ha dolaş

Ben doğruyum diye kendin kandırma,
Aldatıp insanı iyi sandırma.
Hak yeyip kimseyi nara yandırma,
Bülbül ol dillerde dolaş ha dolaş.

Bil ki cahillikten kâr eden yoktur,
Safsatayı bırak tek ilim haktır.
Cahil olanların pek dostu yoktur,
Arif ol hallarda dolaş ha dolaş.

Vahşilik nedir ki insan olana,
Yardım et bunalıp darda kalana.
Son verelim hortum ile talana,
dürüst ol pullarda dolaş ha dolaş.

Aşık ince söyle bu nasıl maya,
Merdiven kurdular güneşe, aya,
Ellerin füzesi vardı fezaya,
Zavallım çöllerde dolaş ha dolaş.
18-01-2001 –KayseriSabit İNCE
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AŞIK OLAN

Gelin aşık olan erler,
Kardeş olalım gelin de.
İnlesin yol ile yerler,
Yoldaş olalım gelin de.

Sevgi badesin içelim,
İçip de serden geçelim.
Dost bayrağını açalım,
sırdaş olalım gelin de.

Erler, pirler bizden doğsun,
İlim karanlığı boğsun.
Sevgi rahmetleri yağsın,
Haldaş olalım gelin de.

Birlik kanadın açalım,
Nurlu ışıklar saçalım,
Kötülerden biz kaçalım,
İy’daş olalım gelin de.

İnce nereye göçelim,
Hak gömleğini biçelim.
Zulümsüz bayrak açalım,
Koldaş olalım gelin de.
18-01-2001 –kayseri
Sabit İNCE

MADEM

Madem senin kulun isem,
Belayı niye verirsin.
Bilmem ki sana ne desem,
Çileyi niye verirsin.

Yaşar mıyım ölü müyüm,
Akıllı mı deli miyim.
Ben Fellah’ın kulu muyum,
Köleyi niye verirsin.

Yaşamak hak değil midir,
Benim işim “Eğil “midir.
Benim yerim Ağıl mıdır,
Villayı niye verirsin.

Niye beni yakacaksın,
Seyre çıkıp bakacaksın.
Hemi de kulp takacaksın,
Dolayı niye verirsin.

Seni gidi kurnaz seni,
Niye alet ettin beni?
İnce yapmadı bedeni,
Elayı niye verirsin.
18-01-2001
Sabit İNCE
GÖRÜRSÜN

Beni nerde arar isen ordayım,
Sevgi neredeyse ben oradayım.
Aşkın kervanında ön sıradayım,
Aç gönül gözünü orda görürsün.
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SEN BEN

Sen cennet istersin ben cehennemi,
Seçiyorsam seçerim ben sana ne?
Attığım ok delip geçer sinemi,
Açıyorsam açarım ben sana ne?

Aşkın gömleğini bu bedenime,
Biçiyorsam biçerim ben sana ne?
Diyorlar ki yakışır mı sin’ine,
İçiyorsam içerim ben sana ne?

Aşkın tohumunu ben bu aleme,
Saçıyorsam saçarım ben sana ne?
İnce bir bayrağı kendi kaleme,
Dikiyorsam dikerim ben sana ne?
18-01-2001 –Kayseri
Sabit İNCE

BİR HAZARDAN BİR HAZAR’A

-Abbas Abdulla’ya-
Bir Hazardan bir Hazar’a,
Uzanıp tuttum elini.
Doğduğundan taa mezara,
Konuşursun Türk dilini.

Gözlerinde acı yaşlar,
Yüreğinde gamlı daşlar,
Bir olup bütün Gardaşlar,
Konuştuk biz Türk dilini.

Bakü’de Türkçe ararsın,
Hara gitsen Türk sorarsın.
Niye bağrımı yararsın,
Konuşuruz Türk dilini.

Göz yaşın dönmüş deryaya,
Bağlanmışsın bu sevdaya.
Gençler yetişti kavgaya,
Yüceltecek Türk dilini.

Abbas beyim derdim açma,
İnce koş davadan kaçma.
Heç kanatlanmadan uçma,
Bildirecek Türk Dilini.

BAKÜ 2.6.2001 Sabit İNCE
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GAZANFER’İM

-Gazanfer PAŞAYEV’e-

Gazan mübarek eylesin,
Gazanfer’im, yiğit beyim.
Diller adını söylesin,
Gazanfer’im yiğit beyim.

Gönlünden ateş sönmesin,
Yansın, ateşin dinmesin.
Çalış, bayrağın inmesin,
Gazanfer’im, yiğit beyim.

Azerbaycan evin oldu,
İnce’de gardaşın buldu.
İnan gözüm yaşla doldu,
Gazanfer’im, yiğit beyim.

BAKÜ- 2.6.2001 Sabit İnce

İSTEMEM

İstemem kimse gelmesin mezarımın başına,
İstemem yazık etmesin gözündeki yaşına.
Sakın adımı yazmayın  mezardaki taşıma,
Bu bir handa konaklayan yolculardan biriyim.

Bu alemde bir an idik yaşadık gidiyoruz,
Buharlaşan sıvı gibi tükenip bitiyoruz.
Bu gün bulunmuşuz amma, yarında yitiyoruz,
Ete kemiğe bürünmüş mevcudattan biriyim.

Bir gönülün esiriydim herşey ister doymazdı,
Bir hanesi var idi ki, kimseleri koymazdı,
İnce bir sergisi vardı asla serip, yaymazdı,
Konuşmayı  pek sevmedim, sessizliğin piriyim.

19-8-2001 Ankara yolu Sabit İNCE

NEDİR Kİ...

On sekiz bin alem nedir ki bana,
Ararım Leyla’mı bulana kadar.
Bulamazsam niye geldim cihana,
Kararım son nefes kalana kadar.
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Sevgi şerbetinden mayamız kardı,
Mevcudat yoğ iken tek sevgi vardı.
Ferhat ki uğruna dağları yardı,
Vazgeçmem Şirin’im bulana kadar.

Madem sevgi ile yaratılmışız,
Sevda silahıyla donatılmışız,
Çakır dikenlerle kanatılmışız,
Koklarım gülümü solana kadar.

Çirkinlik bizdedir dünyada değil,
Sev ki mevcudatı, kul gibi eğil.
İnce sevdiğince sayıl ve sevil,
Evrende bir insan kalana kadar.

5.9.2001 Kayseri Sabit İnce

SENDENDİR

Bühtan etme yaradana,
Başına gelen sendendir.
Ortak arama gadana,
Dermanı bil ki fendendir.

Diyorsun muradım çoktur,
Tembellik var, gayret yoktur.
Amellerin sana haktır,
Her oluş bir nedendendir.

İbadet insana hizmet,
Hak kuluna vermez zulmet.
Tembelce beklenen himmet,
Ne alırsan o sendendir.

Düşünürsen İnce ince,
Nefsin kendini bilince.
Etler kemiğe girince,
Yok oluş bu bedendendir.

5.9.2001 Kayseri Sabit İnce

KALIR
Keramet kendinden menkul sananın,
Dünyada ne izi, ne adı kalır.
Aşkın ateşiyle kor kor yananın,
Ateşte ne közü, ne yad’ı kalır.
5.9.2001 Kayseri - Sabit İnce

NE BİLİR
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Sevgi denizine girip yüzmeyen,
Dalgıçlık ne bilir, yüzme ne bilir.
Aşk atına binip alem gezmeyen,
Bilgiçlik ne bilir, sezme ne bilir.

Nefsini bilmeden bildim sananlar,
İnsanı ne bilir, kulu ne bilir.
Aşkın deryasına daldım sananlar,
İrfanı ne bilir, hali ne bilir.

Mecnun bir leyla’ya yandı sananlar,
Yanmayı ne bilir, çölü ne bilir.
Kendini kandırıp, kandı sananlar,
Yunmayı ne bilir, gölü ne bilir.

Dostu hatırlayıp andı sananlar,
Vefayı ne bilir, ahdi ne bilir.
İnce bir ateşte yandı sananlar,
Cefayı ne bilir, cehdi ne bilir.

5-9-2001 Kayseri Sabit İNCE

<br><br>

Eserleri:

Ve Aynı Rüzgarla Savrulduk.
Aşkın Ateşi (1996)
Sırlı söz-Suskun Satırlar (1999)
Anadolu Hececileri-1
Anadolu Hececileri-2
Anadolu Hececileri-3
Anadolu Hececileri-4
Anadolu Hececileri-5
ANASAM şiir Antolojisi-1
ANASAM Şiir Antolojisi-2
ANADOLU ŞİİR ANTOLOJİSİ 2. BASKIDA
ANADOLU ŞİİR ANTOLOJİSİ 3. Hazırlanmaktadır
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Aaah Mustafam....

ah Mustafam, aaah..
fazla yaklaşma bana.
bir damga vururlar ki sırtına,
ellerinle, tırnaklarınla kazısan silemezsin.
Onlar, sevgiye kurumuş bir dere gibi,
suya hasrettirler de,
suyu göremeyen yarasalardır.
Işıktan, Nurdan korkarlar,
bir de kutsal kitaplardaki nardan.
meçhul bir cennetedir özlemleri,
sabırsızlanırlar girmek için,
onun için dirilişin adı ölümden bile korkarlar.
bu uğurda nice gönüller yıkıp,
özledikleri cennetin kapısnı kaparlar.

Ah Mustafam, aaaahh..
işte onlar böyle ahmakdırlar.
ahmaklık kulvarında acımasızca,
birbirleriyle yarışırlar...
Savaşlar orda başlar,
onların hırsları için,
başkaları, garibanlar savaşırlar.
Bitmez bu savaşlar Mustafam,
durmaz bu çırpınışlar,
biz de ise Mustafam,
aranır hep sevgiye susamışlar.
Atalar miras diye,
bize sevgiyi, sevmeyi bırakmışlar...

Sabit İnce
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Adam

İşi gücü para pulda, hesapta,
Etin gramını arar kasapta.
Üzerine yoktur ince hesapta,
Küçük hesaplarla uğraşır adam.

Selamı zor verir, düşünür biraz,
Üstüne varınca kızarır kiraz,
Bir çay içecek ya, eyler cilve naz,
Bir gününü fişle geçirir adam.

Küçük bir çıkara satar dünyayı,
Menfaati varsa gezer Konya'yı,
Bir gün gösterirler sana anyayı.
Dünyayı boşuna geçirir adam.

İnce'yim, incecik hikaye edem,
Emelim, muradım o yare gidem.
Dostu, sevgiliyi, sevdayı nidem
Diyerek günlerin geçirir adam.

Sabit İnce
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ADEM'DE GÖRDÜM

Şu yalan Dünya'ya geldim geleli,
Ne bir murat aldım ne sefa sürdüm.
İnsan olup kendim bildim bileli,
Muhabbete daldım çok çile gördüm.

Aşkı muhabbete daldım dalalı,
Ne bir binit aldım, ne de mal gördüm.
Gönülü sevdaya saldım salalı,
Aşkından bayıldım ne közler gördüm.

Ehl-i beyti sevip oldum olalı,
Mahlukatı sevdim, canda can gördüm.
İNCE şu ateşe yandım yanalı,
Alemi bir bildim, Ademde gördüm.

Sabit İnce
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Ağlar

Gene hakdan söz söylüyor dilleri,
Geçsem deryaları gezsem çölleri.
Garip kalmış hasbahçenin gülleri,
Mecnun bülbül olmuş, gül diye ağlar.

Usta olsam yapsam tüm gönülleri,
Haktan gayrı söyletmesem dilleri,
Allah Allah diyen şu bülbülleri,
Söyletir yaradan, gül diye ağlar.

Sabit İnce
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Ağlarım-1

Aşkın ateşiyle yandım kül oldum,
Alemin dilinde ben bir del'oldum.
İnkar edince de kendimde buldum,
Güzelim aşkınla yanar ağlarım.

Aşkın sel oldu da deryalar doldu,
Ateşin soğudu, güllerim soldu.
Ellerim uzanıp saçlarım yoldu,
Güzelim aşkıyla yanar ağlarım.

Ben de bilmem ne haldeyim nerdeyim,
Gözyaşım akıyor, deli seldeyim.
Nazlı yar yoğise güzel nideyim,
Güzelim aşkınla yanar ağlarım.

Anlamıyor kimse 'deli' diyorlar,
Def'i yok, zil kırık raks ediyorlar.
Hurafe çölünde yol gidiyorlar,
İNCE'yim aşkınla döner ağlarım.
 10.1.1995

Sabit İnce
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Ağlarım

Sarıdaştan aşağı,
                                       İner iner ağlarım.
                                       Buğdaylarda başağı,
                                       Okşar okşar ağlarım.

                                      Yılların öncesine,
                                      Karanlık gecesine,
                                      Sevginin hecesine,
                                      Döner döner ağlarım.

                                      Varsın deli desinler,
                                      Keyfime değmesinler,
                                      Varsınlar sevmesinler,
                                      Seve seve ağlarım.

                                      Sevda yelkeni açtım,
                                      Kötülerden hep kaçtım,
                                      İNCE deryaya ulaştım,
                                      Dala dala ağlarım.

                                     10.8.1996-Kayseri

Sabit İnce
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Ağlasın Durmasın

Gel sazım seninle muhabbet edek,
                            Mızrap vursun, tel ağlasın durmasın.
                            Binek aşk atına, o yare gidek
                            Kamçı vursun, yol ağlasın durmasın.

                            Gel yarin aşkına badeler olsun,
                            Dudak içsin, mey ağlasın durmasın.
                            Huri gılmanlarda sakimiz olsun,
                            İnce sussun ney ağlasın durmasın.

Sabit İnce
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Ahmet Hoca

Melikgazi lisesinde,
Ahmet Hocanın dersinde
Parazit mi var sesinde,
S öyle bana Sayın Hocam.

Öğrenciler taze güldür,
Söyle hocam bu ne haldir,
Dersi sevdirmek güzeldir,
Gadan alam sayın Hocam.

Matematik biraz zordur,
En güzeli orta yoldur.
Sana kolay, bana zordur,
Anla beni sayın hocam.

Soyadın Dertkesen amma,
Soruyu fazla zor sorma.
Sen bizim kusura kalma,
Kölen olam sayın hocam.

İnce ince söz söyledim,
Hocalar okusun dedim.
Zannımca hoş görür dedim,
Hoşgörü güzeldir hocam.

26.12.1995 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce
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Aile ve Toplum

Aile toplumun temel direği,
Sevgi varsa yakın eder ırağı.
Sevgiyle doludur insan yüreği,
Aile bağını kırma kardeşim.

Gönül sevgi dolsun yakın cerağı,
Sevgiyle durmasın kalbin direği.
Ailedir milletimin ana direği,
Milletin temelin yıkma kardeşim.

Ana, baba bir de çocuk oymağı,
Ailem toplumun sütlü kaymağı.
Faydısını bitiremem saymağı,
Bilmiyorsun gölge etme kardeşim.

Türk toplumu aileler yumağı,
Arı kovanına sokma çomağı.
Aklı olmayanın durur dimağı,
Toplum birliğini bozma kardeşim.

Aşık İnce anlatayım tuzağı,
Bozulsa aile kalmaz direği.
Sütten yoğurt çıkar, beyaz küleği,
Ak süte zehiri katma kardeşim.

12.10.1994 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce
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Aklım Ermedi

Zenginin kervanı dağları aştı,
Garibim düzlükte yolunu şaştı.
Çözeceğim derken sarpa dolaştı,
Ömür gelip geçti aklım ermedi.

Ölüm limanına gemim yanaştı,
Ferhat Şirin diye dağlardan aştı,
Nice varlık maşuk diye ağlaştı,
Aşık olmayana aklım ermedi.

İnce deli gibi şaşkın dolaştı,
Neler gördü, ne kirlere bulaştı,
Dost bilerek kimler ile oynaştı,
Dostu bulmayana aklım ermedi.

5.7.1995 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce
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Alamancı Güzellerim

kimi esmer, kimi kumral,
benim güzel yeğenlerim.
kimi ceylan kimi maral,
ürkek gezer güzellerim.

selda, semra, küçük gülay,
Havva da parlıyan bir ay.
kaşlar gözde çizmişler yay,
alamancı güzellerim.

Memet bir tek muratları,
bıktırır hep inatları.
görmesinler yoklukları,
hep gülsünler körpelerim.

hemi köyü hem vatanı,
hayırla an sen Ata'nı,
kurban eyle tatlı canı,
Rabia ol, meleklerim.

unutma şair dayını,
görsem düğün alayını,
biz çekelim halayını,
benim güzel gelinlerim.

İnce size böyle diyor,
ilhamda öyle geliyor.
kara gözleri gülüyor,
çifte kumru yeğenlerim.

9/7/1995 Kayseri

Sabit İnce
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Alıştım

Beklerim yolunu varsın gelmesin,
yollar bana ben yollara alıştım.
çektiğim acıyı varsın bilmesin,
hallar bana, ben hallara alıştım.

dermanım elinde varsın vermesin,
ben gülü dermedim o da dermesin,
dünyada, ukba da sefa sürmesin,
yıllar bana ben yıllara alıştım.

yanakları al al, allar sürmesin,
ipek saçı dal dal, yeller değmesin.
mihrican vurup da güller eğmesin,
eller bana ben ellere alıştım.

Aşık ince derdim bana dermandır,
can ezeldir, bu ten canda fermandır.
tek dileğim bir kez olsun sarmandır,
kullar bana, ben kullara alıştım.

14/11/2001 Ankara

Sabit İnce
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Ali misin Veli misin

Ali misin, veli misin,
Akıllı mı deli misin,
Sen Allah’ın kulu musun,
Kullar sana kurban olsun.

Kara gözler, kara gözler,
Yaktı beni kara gözler,
Cehennemden daha beter,
Attı beni nara gözler.

İnce aşık derdin söyle,
Her kim olsa iylik eyle,
Yalan dünya zindan olur,
Gün mü geçer böyle, böyle.

Sabit İnce
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Allahım

Ne zaman yadıma düşsen
Gözden akar yaş Allahım.
Kainatta tek reis sen,
Gerisi hep boş Allahım.

Gözden akan şu yaşları,
Rahmetinle sil Allahım.
Özde yanan ataşları,
Yakan sensin, bil Allahım.

Hem sıfatla hem zatınla,
Ezel-ebedsin Allahım.
Hem zahirle, hem batınla,
İNCE'ye yarsın Allahım.

Sabit İnce
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Aman Allah

Aman Allah yandım aşkın narına,
Hele bakın şu bülbülün zarına.
Bugünkü işini koyma yarına,
Yoksa yaya kalın gurbet ellerde.

Aman Allah bizi yoldan ayırma,
Yakıp ateşinle bizi kavurma.
Deli oldum bir güzelin uğruna,
Yoksa bülbül şakır mıydı güllerde.

Aman Allah atma bizi narına,
Gıpta etmem şu dünyanın karına.
Ne yazına kanma, ne baharına,
Yoksa görmedin mi solan güllerde.

Aman Allah koyma bizi darlarda,
Alırlar satarlar sonra pazarda.
Yarın hesap günü ruz-i mahşerde,
Yoksa berat yok mu bizim Ellerde.

30.9.1994 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce
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Anadolu Derdim

Kim ne derse varsın desin,
Benim derdim Anadolu.
Dost düşmanım bunu bilsin,
Benim derdim Anadolu.

Varım yoğum feda olsun
Canım, kanım helal olsun,
Ben de varım diyen gelsin,
Benim derdim Anadolu.

Dağları gardaşım gibi,
Ceylanlar yoldaşım gibi,
Yelleri sırdaşım gibi,
Benim derim Anadolu.

Gençliğimi ona verdim,
Belasına gögüs gerdim,
Ömrümü yoluna serdim,
Benim derdim Anadolu.

İnce yolları yolumdur,
Yeşil yaprağı dalımdır,
Onsuz yaşamak ölümdür,
Benim derdim Anadolu.

Sabit İnce Kayseri 12.12.2002

Sabit İnce
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Anadolum

Anadolum, Anadolum
sensin benim güzel yurdum.
Bir karış toprak uğruna,
Yüzbinlerce şehit verdim.

Al Bayrağım, al bayrağım,
hep gönderde kal bayrağım.
Sen aşağı inmede tek,
şu canımı al Bayrağım.
                            Kayseri

Sabit İnce
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Ankara'ya

Dost aramak için yola,
Çıkıp geldim Ankara’ya.
Aşk yolunda olmaz mola,
Akıp geldim Ankara’ya.

Alemleri seyre daldım,
Demet de kovanda kaldım.
Hüdai’de bir gül buldum,
Kokup geldim Ankara’ya.

Yana yana döndüm nara,
Meyletmedim ki hiç kâra,
Boşamak kolay bekara,
Yıkıp geldim Ankara’ya.

Sarı tambura sesinde,
Kenan hoca’nın es’inde,
Ehl-i beytin nefesinde,
Yakıp geldim Ankara’ya.

İnce nedir derdin söyle,
Biraz daha gönlün eyle,
Gün mü geçer böyle böyle,
Bıkıp geldim Ankara’ya.
18-01-2001 Ankara Yolu.

Sabit İnce
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Ankara da

İki güzel dostu buldum,
Ankara da, Ankarada.
Aradığım postu buldum,
Ankara da, Ankarada.

Dosta açık kapıları,
Mükemmeldir yapıları,
Olmasa da tapuları,
Ankara da, Ankarada.

İsmail Yusuf misali,
Hüseyini güzel timsali.
Olmaz menendi emsali,
Ankara da, Ankarada.

Muhabbettir sevdaları,
Engindir gönül bağları,
İnsanlıktır davaları,
Ankara da, Ankarada.

Kelimeler kısır kalır,
Sevgi satar gönül alır,
İnce’ler kıymetin bilir,
Ankara da, Ankarada.

20.9.2000 Ankara yolu

Sabit İnce
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Anladım

Nuri Can’a ithaf

Sevgiyi, sevmeyi, ölümsüz aşkı
Nazlı yari el alınca anladım.
Bülbülün gül ile ettiği meşki,
Hasretiyle del’olunca anladım.

Gazele dönünce gönülün  bağı,
Eridi tükendi yüreğin yağı,
Sessiz sessiz akan sevda ırmağı,
Bozbulanık sel gelince anladım.

gonca güldüm açariken seherde,
Türkü olur söylenirdim her yerde,
Sevgim deva idi çaresiz derde,
tepelenen yol  olunca anladım.

CAN Nuri’m kendini kurban eylemiş
Yanık yanık çok türküler söylemiş,
Göndümki  dünya da kanun böyleymiş
Siyah saçım kel olunca anladım.

Kısa yeter tafsilata gerek yok,
Kalbime saplanmış zehirli bir ok,
Pek süslü laflara karınımız tok,
İnce’cik bir dil olunca anladım.

4.8.2003 Kayseri

Sabit İnce
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Arkadaş

Arkadaşlık dostun yanı gibidir,
Yalnız kalanların yari gibidir.
Yaradan mevla'nın sırrı gibidir,
Kırma arkadaşın, o bir kabedir.

Arkadaş askerde nasıldı düşün,
Onun eli ile görülür işin.
Arkadaş uğruna verirsen başın,
İsmail olursun, o da Halildir.

İNCE yine doldu boşalacaktır,
Seversen eğer sen hoş olacaktır.
Selamın kesersen taş olacaktır,
Allah'ın selamı o bir emirdir.

3.11.1994

Sabit İnce
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Arpa Boyu

-öğretmen Tahsin Ünal'a-
                                Otuz yıl evveli çıktıydık yola,
                                Arpa boyu gittik biz Tahsin hocam.
                                Ezildik, dizildik vermedik mola,
                                Eriyerek yittik biz Tahsin hocam.

                                Ne mürüvvet gördük, ne murat aldık
                                Ne rüyalar görüp hayale daldık.
                                El alem atlandı biz yaya kaldık,
                                Çürüyerek bittik biz Tahsin hocam.

                                Dava dedik vatan dedik çalıştık,
                                Bayrak dedik ezan dedik biliştik.
                                Olsun dedik kap'ardına iliştik,
                                Sürüyerek gittik biz Tahsin hocam.

                                Kozaklı'dan çıktık Kayseri durak,
                                Ufuk görünmüyor hedef pek ırak.
                                Düşündükçe beni alıyor merak,
                                Türeyerek bittik biz tahsin hocam.

                                 İNCE bir dil ile derdim anlattım,
                                 Kaderimi elim ile bağlattım.
                                 Belki bu sözlerle seni ağlattım,
                                 Siz diyerek ettik biz tahsin hocam.

                                7.12.1998 kayseri- Sabit İnce

Sabit İnce
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Asım Hocam

Nevşehir derneği için,
                                 Say dedik biz Asım Hocam.
                                 Sebebi ne bilmem niçin
                                 Vay dedik biz Asım hocam.
                                  Kayseriden düştük yola,
                                  Keskinde verdik bir mola,
                                  Niyetimiz hayır ola,
                                  hay dedik biz Asım hoca.
                                   Vardık otogara indik,
                                   Biz rehberi çok bekledik.
                                   Var bu işte hayır dedik,
                                   Uy dedik biz Asım hoca.
                                   Metroya bindikte vardık,
                                   Dernekte karargah kurduk.
                                   Sonra kafamıza vurduk
                                   Oy dedik biz Asım hocam.
                                    Birgün boşa geçti böyle,
                                    Dedilerki durum böyle
                                    Falancaya selam söyle,
                                    Duy dedik biz asım hocam.
                                   Giden gelmez gelen durmaz,
                                   Dedik ki bu iş böyle olmaz.
                                   Attığım taş yerin bulmaz,
                                   zay dedik biz asım hocam.
                                   Cuma günü aç karınla,
                                   Tahsin hocanın zoruyla.
                                   Umutlandık biz yarınla,
                                   Say dedik biz asım hocam.
                                   İnce yeter bitir bunu,
                                   kaybetme evde bulguru.
                                   yok istanbul'un uğuru,
                                   koy dedik biz asım hocam.
                                 12.12.1998 kayseri-Sabit İnce

Sabit İnce
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Askerleme

Askere gel de görem,
Parka ile kep giyem.
Aramızda komutan,
Ben sana nasıl gelem.

Isparta 1981

Sabit İnce
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Askerlik Hatırası

Ispartanın gül diyarı bağında,
Seni gördüm yarim davras dağında.
Dört ay da geçti piyade alayında,
Gençliğin delilik güzel çağında...

Erhanlar, Mehmetler, kahramanlarla,
Nakışını gördüm de halılarında,
Güller arasında, çalılarında,
Gezdim de dolandım, baharlarında...

Sabit İnce
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Aşık

Gelin aşık olan erler,
Kardeş olalım gelin de.
İnlesin yol ile yerler,
Yoldaş olalım gelin de.

Sevgi badesin içelim,
İçip de serden geçelim.
Dost bayrağını açalım,
sırdaş olalım gelin de.

Erler, pirler bizden doğsun,
İlim karanlığı boğsun.
Sevgi rahmetleri yağsın,
Haldaş olalım gelin de.

Birlik kanadın açalım,
Nurlu ışıklar saçalım,
Kötülerden hep kaçalım,
İydaş olalım gelin de.

İnce nereye göçelim,
Hak gömleğini biçelim.
Zulümsüz bayrak açalım,
Koldaş olalım gelin de.
18-01-2001

Sabit İnce
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Aşık Cefai'ye

Saz çalmak değil marifet,
                                  Gel Cefai etme inat.
                                  Şeriat sonra Tarikat,
                                  Hakikat da var Cefai.

                                  Aşk yolunda yanmayınca,
                                  Bir kamile varmayınca,
                                  Pir badeyi sunmayınca,
                                 Aşık olmak zor Cefai.

                                 Diller haktan söyleyince,
                                 Canın dostuna verince,
                                 Desdur deyip isteyince,
                                Yazın yağar kar Cefai.

                                Engine in, engin söyle,
                                Üstadlar söylemiş böyle.
                                Yol alınmaz 'ben' demeyle,
                                Bilenlere sor Cefai.

                                Bin bildiğin bire yetmez,
                                Nefis azgındır pes etmez.
                                Dili bağlarsa söyletmez,
                                Başka diller var Cefai.

                                İnce varlarını attı,
                                Nefis pazarında sattı.
                                Sineye hançer saplattı,
                                Buldu büyük kar Cefai.

                                28.9.1995-Kayseri/Sabit İnce

Sabit İnce
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Aşık Olan

Gelin aşık olan erler,
Kardeş olalım gelin de.
İnlesin yol ile yerler,
 Yoldaş olalım gelin de.

Sevgi badesin içelim,
İçip de serden geçelim.
Dost bayrağını açalım,
sırdaş olalım gelin de.

Erler, pirler bizden doğsun,
İlim karanlığı boğsun.
Sevgi rahmetleri yağsın,
Haldaş olalım gelin de.

Birlik kanadın açalım,
Nurlu ışıklar saçalım,
Kötülerden hep kaçalım,
İydaş olalım gelin de.

İnce nereye göçelim,
Hak gömleğini biçelim.
Zulümsüz bayrak açalım,
Koldaş olalım gelin de.
18-01-2001

Sabit İnce
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Aşık Olsan...

-Mustafa Ceylan'ın Ahh bir aşık olsam şiirine-

Yolları düz edip dağları delsen,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.
Kaf dağını aşıp yanına gelsen,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.

Belalı dilinle bülbül olsan da,
Kışları bırakıp yazın gelsende,
Binbir çeşit türden gülller alsanda,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.

Kuzu olup arkasından melesen,
Erciyesi kalbur alıp elesen,
Türkü değil arabeskler söylesen,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.

Günde yirmi değil kırk traş olsan,
oturup yanına kırk yılda kalsan,
Tek tük tellerine biryantin çalsan,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.

İçini kaplasa heycanla, telaş,
Güle dönse seni parçalayan taş,
Olsanda onunla kırk yıl arkadaş,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.

Ne seni kınarım, ne deli derim,
Zamanı durdurur çiğneyip yerim,
Yelkenler şişirip fora eylerim,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.

Göremedim diye dertlere düşsen,
Torunları alıp parklara koşsan,
Aşkın kazanında kaynayıp pişsen,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.

Güneşi batıdan doğdursan bile,
Evde bekleyene yapsan kırk hile,
Bilmem gerek var mı başka delile,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.

Kalbin yuvasından kopsa ayrılsa,
Yollar birleşse de sana doğrulsa,
Bütün cihetlerden adın çağrılsa,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.

Tüm alacakların getirselerde,
Moralin sonsuza yetirselerde,
Kuru dalda meyve bitirselerde,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.
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Şiirlerde yazsan, türkü söylesen,
Çoşan nehirleri boğup eğlesen,
İnce Ceylanları bulup yeğlesen,
Aşık olsan n'olur bu yaştan sonra.
sabit ince Kayseri 3.5.2004

Sabit İnce
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Aşık Zavallıya

Hak için ağlamış gülmemiş demek,
Kolaydır üstadım ölmeden ölmek.
Soru sorulunca susup da kalmak,
Nur-u Muhammedi sevdikten sonra.

Ne sofu olmuşsun ne de muskacı,
Bilirsin kimlere denecek bacı.
Istemezsin hırka ve süslü tacı,
Muhammed nurunu gördükten sonra.

Mevla çok yakındır, perdelenmiyon,
Hakkı çalışmışsın dert edinmiyon.
Zavallım  hak yolda doğru gidiyon,
O dosta canını verdikten sonra.

İnce’yim vuslata erdik seninle.
Muhammed nurunu gördük seninle.
Yüzeriz seninle aşk denizinde,
Seni tanıyıp da bildikten sonra.

Sabit İnce
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Aşk Öyle Bir İksir Ki...

Aşk öyle bir iksir ki,
Ölüleri sağ eder,
Aşk öyle bir iksir ki,
Düz yolları dağ eder.

Aşk öyle bir iksir ki,
Baktığını bağ eder,
Aşk öyle bir iksir ki,
Yüreğini yağ eder.

Aşk öyle bir iksir ki,
Yürüdükçe yol alır,
Aşk öyle bir iksir ki,
Çok verimli bol alır.

Aşk öyle bir iksir ki,
Yağmur yağar sel alır,
Aşk öyle bir iksir ki,
İnce sever el alır.

22.12.2002  Kayseri

Sabit İnce
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Aşklarımız

Bir arı gibidir durmaz çalışır,
Petek petek baldır bizim aşıklar.
İşlek bir tezgahta durmaz alışır,
Halktan halka koldur bizim aşıklar.

Sazının telinden, gönül dilinden,
Çağlayarak çoşar aşkın selinden.
Bülbül olmuş ayrı düşmüş gülünden,
Vuslata erdiren yoldur aşıklar.

Sevgi yüreğinde sazı elinde,
Mecnun gibi gezer aşkın çölünde,
Kerem olur tozar aşkın külünde,
Aşkın lambasında pildir aşıklar.

İnce bir sızıyla kıvranır durur,
Aşkın hançerini kalplere vurur,
İsteyene çeşit çeşit bal verir,
Cennet meyvesine daldır aşıklar.

4.3.2002 Kayseri

Sabit İnce
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Atatürk

ATATÜRK vatanın yılmaz rehberi,
                          ATATÜRK Türklüğün ölmez önderi.
                          ATATÜRK milletin en son lideri,
                          ATATÜRK dünyada gurur kaynağım.

                          ATATÜRK 'Ne mutlu türküm' diyendir,
                          ATATÜRK düşmana dersin verendir.
                          ATATÜRK ilimdir, Atatürk fendir,
                          ATATÜRK tekniktir, irfan kaynağım.

                          ATATÜRK mazlumun hakkın aradı,
                          ATATÜRK zalime kılıç salladı,
                          ATATÜRK düşmanın kolun bağladı,
                          ATATÜRK bayraktır, hürdür kaynağım.

                          ATATÜRK devrimci, yenilik yolu,
                          ATATÜRK insandı o hakkın kulu,
                          ATATÜRK açtırdı türkçe okulu,
                          ATATÜRK gösterdi ilim kaynağım.

                         ATATÜRK dünyaya doğmuş bir arslan,
                         ATATÜRK bir dağdır, sen ona yaslan.
                         ATATÜRK düşmana azgın bir kaplan,
                         ATATÜRK İNCE'ye ilham kaynağım.

                                           Sabit İnce

Sabit İnce
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Atatürkçü Geçinenler

Atatürk’ü bilmeyip de,
Atatürkçü geçinen var.
Sakız gibi çiğneyip de,
Atatürkçü geçinen var.

Çıkarlara alet edip,
Atatürkçü geçinen var.
Sağa, sola yalpa edip,
Atatürkçü geçinen var.

Atatürk ilimci diye,
Atatürkçü geçinen var.
Bildiğim doğrudur diye,
Atatürkçü geçinen var.

Gönlünde kini gizleyip,
Atatürkçü geçinen var.
Mao, Lenin’i özleyip,
Atatürkçü geçinen var.

Devrimlere karşı olup,
Atatürkçü geçinen var.
Aslında bir zorba olup,
Atatürkçü geçinen var.

İnce anlayana sözüm,
Atatürkçü geçinen var.
Benim Ata’ya yok sözüm,
Atatürkçü geçinen var.

16.6.1996 Kayseri
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Avrupa Birliği

Avrupa birliği diye,
Biz birliği bozamayız.
Türlü haltlar yiye yiye,
Avrupalı olamayız.

Ermeni mi işin senin,
Başına çal aşın senin,
Elmas mı ki taşın senin,
Lağımdan su sulamayız.

Dayatmalar bize sökmez,
Ettiğin içimden çıkmaz,
Kör gözün tarihe bakmaz,
Bundan gerçek bulamayız.

Bu kadar ince elersen,
Arkamdan kıs kıs gülersen,
Eğer affını dilersen,
Kimseye kin bilemeyiz.

4.3.2002 Kayseri
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Avşar Güzeli

Kirpikleri kalem gözleri hurma,
Ben baska görmedim avsar güzeli.
Gözleri süzerek bakisip durma,
Gönlüm yenemedim avsar güzeli.

Kara gözlerinde zindana girdim,
Direndim dayandim gögsümü gerdim,
Cehenneme götürseydin giderdim,
Kıyıp soramadim avsar güzeli.

Hurilerin hepisini topladim,
Güzelleri söyle bir hespladim,
Ayildimda bir kendimi topladim.
Adin soramadim avsar güzeli.

Günes yere mi'ndi ay mi parladi,
Gönül laf dinlemez inan zorladi,
Dengeyi bozdu da akil zirladi,
Orda duramadim avsar güzeli.

Sekiz cennet onsekizbin alemde,
Nasil yazdi seni levhi kalem de?
Güzelligin parca parca bölemde,
El'e veremedim avsar güzeli..

Esin menendini görmedim billah,
Seni hangi nurdan yaratti allah?
INCE ask elinden dedi illallah,
Ondan sevemedim avsar güzeli..

Sabit İnce
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Aydan Kopmuş

-Ayşegül’e-
Aydan kopmuş ateş misin yakarsın,
Yeter imdat eyle yanıyorum ben.
Ak gerdana neden fular takarsın,
Bağlanmış bir köle sanıyorum ben.

Kağıt bitti kelimeler yetmiyor,
Mecnunum çöllerim git git bitmiyor,
Versen de bir buse gönlüm etmiyor.
Canımı aşk için sunuyorum ben.

İnce’dir bu gönül kırılmaz sanma,
Ben sönüyüm, ben yanıyım, sen yanma.
Sözüm haktır, ister inan, inanma,
Sevgin pervanemdir dönüyorum ben.

4.6.2000 Ankara

Sabit İnce
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AYIRAMAM

İnsanları siyah, beyaz
Diyerek ayıramam ben.
Şu namazlı, o beynamaz,
Sayarak ayıramam ben.

Şu alevi şu da sünni
Has Müslüman, kafir, dinli,
Ben tertemiz sense kirli,
Yuyarak ayıramam ben.

O musevi, bu isevi,
Muhammed ümmeti deyi.
Yunus'dan aldım sevi'yi,
Duyarak ayıramam ben.

Yaradılanı severim,
Yaradan deyi överim.
Can ve canan birdir derim,
Sayarak ayıramam ben.

Dini nedir, mezhep nedir,
İnsanlık var, insan vardır.
Hoşgörü en büyük kardır,
Kızarak ayıramam ben.

İNCE tüm varları bildim,
Sıratdan uçtum da geldim,
İlla diye ıkrar verdim,
Cayarak ayıramam ben.

sabit ince Kayseri
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Az Öğretmenim

-Mehmet Altan YAĞMUR'a

Yıllar önce bir küçücük çocuktum,
Küçücük beynime sevgi dokuttum,
Hafızamda yıllar yılı arattın,
Trilyonca hürmet az öğretmenim.

Nevşehir-Kozaklı Gerce köyünde,
Sevgi depoladın küçük evinde,
Köylüyle ağladın, güldün düğünde,
Sana babam desem az öğretmenim.

Okşadın yanağım, tatlı sert yüzün,
İlmin ışığıyla parlıyor gözün,
Bazen Ayet, bazen Hadisdi sözün,
İlmin ışığı da az öğretmenim..

Muhammedden Mehmet denir adına,
Rahmetden Yağmur'lar doymam tadına,
Dilerim Mevla'dan er muradına,
Bu dilekler bize az öğretmenim.

Beraber geçmişe yelkenler açtık,
Sevgi kanadıyla ummanlar geçtik,
Sanki pir elinden badeler içtik,
Şarab-ı Kevser de az öğretmenim.

Gittik Karbela'ya yandık tutuştuk.
Taptuk kapusunda Yunusla piştik,
Kalpden kalbe sonsuz kapılar açtık,
Kırkların Cem'inde saz öğretmenim.

İNCE çocukların bağrına bastın,
İçtiğimiz zemzem, sen de bir tastın,
Eğitmek-öğretmek, ilimdi kastın,
Mansur desem gene az öğretmenim.

Sabit İnce
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Babam

-Babam’a-
yetmiş altı yılın gamı, çilesi,
Yüklenmiş üstüne çekemez babam.
Uzun bir hayatın derdi, belası,
Debelenir durur çıkamaz babam.

Bilseydi ki evlat, iyal boşumuş,
Çalıştığı bir lokmalık aş imiş,
Çekilmez yükleri hep o taşımış,
Yarına güvenle bakamaz babam.

Yedi evlat yetiştirmiş, büyütmüş,
Hayat değirmeni onu ögütmüş,
Yoksulluktan almanya’ya seğirtmiş,
Şimdi bir sigara yakamaz babam.

Dağ dememiş taş dememiş, dolanmış,
Siyah saçlar beyaz una boyanmış,
Bir bakmış ki koca dünya yalanmış,
Gene de bir duvar yıkamaz babam.

Diyor “bu dünyanın düzeni böyle”
Sen de oyalan da gönlünü eğle,
İnce torunlara bir selam söyle,
Bu dünyayla başa çıkamaz babam.

Sabit İnce Kayseri

Sabit İnce
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BAKIŞ VAR Kİ...

Bakış var ki, yakar gider insanı,
Bakış var ki, sokar gider insanı,
Bakış var ki, yıkar gider insanı,
Bakış var ki, sevgi sunar insana.

Bakış var ki, o gözlerden nur akar,
Bakış var ki, o gözlerden kir akar,
Bakış var ki,  o gözlerden sır akar,
Bakış var ki, sevgi sunar insana.

Bakış var ki, deviriyor dağları,
Bakış var ki, çeviriyor çağları,
Bakış var ki, bitiriyor bağları,
Bakış var ki, sevgi sunar insana.

Bakış var ki, ince bakar her cana,
Bakış var ki, ateş saçar her yana,
Bakış var ki, insan yıkar bir yana,
Bakış var ki, sevgi sunar insana.

29.01.2002 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

BAKİ

-  Şair Mehmet Fatin Baki'ye-
Bir şefkat satıcı buldum uzakta,
Adı Mehmet Fatin, soyadı Baki.
Bir name yazayım dedim yatakta,
Uyutmadı beni yazdı illaki.

Gülüşüme neş'e katmanda yeter,
Bilirim ki güller dikende biter,
Sevap da öndelik hep sana yeter,
Mey'in meclisinde saki ol Baki.

Allah'ın medyunu, hakkın şakiri,
Şiirin ustası, sözün bakiri,
İmanın zengini, mülkün fakiri,
Dilerim tanrıdan olmazsın şaki.

Felek acımamış bahtını çalmış,
Türkiyemden uzak illere salmış,
Feda edilecek bir canı kalmış,
Bu ne güzel haslet oldum tiryaki.
Uzakta olsan  da bize yakınsın,
Güzelleri ulu tanrım sakınsın,
Bakilik tacını alsın takınsın,
Olmasın dünyadan başka merakı.
Ömür dediğimiz sanal bir hayat,
Yaşanılan zaman eskimiş, bayat,
İkrardan dönmez de eylersen biyat,
Sonsuzdan sonsuza olursun Baki.
İnce'ledim, sık dokudum durmadan,
Sözler dizdim amma sana sormadan,
Fazla uzatmayım sizi yormadan,
Kusuruma kalma, n'olursun Baki.

13.01.2003 Kayseri Sabit İnce
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Bakiler

Hem Yavuzdur, hem Bülent’tir, Bâkiler,
Haz vermiyor, bâde sunan Sâkiler...
Kim ne kadar uğraşsa da çare yok,
Sancağı taşırlar, Bülent, Bâkiler...

20/9/2000 Ankara Yolu Sabit İnce
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Bana Düşen

Herkes güldü şu cihana geleli,
hep kara bağlamak tez bana düştü.
bir kere gülmedim kendim bileli,
bağım gazel oldu, güz bana düştü.

güzel sevsem dedim, olmaz dediler,
güvel ördek yüzdü, kaz bana düştü.
sakın sevme yüzün gülmez dediler,
dünyanın çilesi koz bana düştü.

Ne gecem gecedir gündüzüm gündüz,
yağ bal göremedim tuz bana düştü.
talan oldu dünyam eylediler düz,
çileler, cefalar, haz bana düştü.

Ben de onlar gibi olam istedim,
herkes gül dererken köz bana düştü.
kabugu kırıp da görem diledim,
birileri soydu, çöz bana düştü.

Dertli sinem ağularla delindi,
iğneler alındı, biz bana düştü.
cismim, adım İnce diye bilindi,
deli yeller esti, toz bana düştü.

18.6.1999 Kayseri
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Başıma

Erciyes başında kar var, bora var
Yüreğimde bir kapanmaz yara var.
Ne arayıp, ne hatırım soran var,
Yuvasız kuş gibi kaldım başıma,
Denizler dayanmaz şu gözyaşıma.

Erciyes bir gelin salınır durur,
Zirvesinde garip gönlüm oturur,
Esen yeller senden selam getirir,
Yuvasız kuş gibi kaldım başıma,
Denizler dayanmaz şu gözyaşıma.

Bülbül idim diken battı gülüme,
Kanlı mendilimi bastım gönlüme,
Aşk atını sürdüm kattım önüme,
Yuvasız kuş gibi kaldım başıma,
Denizler dayanmaz şu gözyaşıma

28.5.2000 kayseri
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Başkadır

Bülbül gıdı zar ederim
figanım başkadır benim
her güzeli yar ederim
sultanım başkadır benim

yolcuyum handan giderim
göçüm bir başkadır benim
gurbet elde ah ederim
sucum bık başkadır benim...Askın sazını çalarım
telim bir başkadır benim
gece gündüz hep çağlarım
selim bir başkadır benim

Ikıl ayakla yürürüm
yolum bir başkadır benim
ıkıl gözümle görürüm
korum bir başkadır benim

İnceyim ince soylarım,
dilim bir başkadır benim
ateş ile dans eylerim
kulum bir başkadır benim
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Bayrağa

Gönderlerde dalgalanan bayrağa,
Uzanan elleri kıran milletiz.
Mehmedim düşünce kara topraga,
Al bayrağa rengi veren milletiz.

Ay ile yıldızım sarmaş dolaştır,
İlmek ilmek dokuduğum kumaştır.
Bayrağımı son menzile ulaştır,
Diyerek kanını veren milletiz.

Kucaklamış ay da sanki yıldız'ı,
Vatana can verir duymaz bir sızı.
Ulu Tanrım ayrı koyma sen bizi,
Al bu canımı da diyen milletiz.

Semalarda nazlı nazlı salınır,
Yedi iklim dört bucağı dolanır.
Düşmanlar görünce beyni bulanir,
Bayrak için cenge giren milletiz.

Pervasızca can veririz yoluna,
Kurban olam al bayrağın, alına.
Al bayrak sarılsın ölüm salına,
Nice İNCE'leri veren milletiz.
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BAYRAĞI SEYRET

Bozok yaylasına selam söyleyin,
Bir olan Allah‘a iman eyleyin.
Yetime kıymayın, haram yemeyin,
Yiyemezsin dostum, haberin olsun.

Iman kalesine bir bayrak dikin,
Susayan gönüle sevgiyi ekin.
Kalplerde sönmeyen ateşi yakın,
Aşk ateşi yakar, haberin olsun.

Yozgat‘ın insanı samimi olur,
Çamlığın üstü de dumanlı kalır.
Gelini, kızı da sürmeli olur,
Güzelleri çoktur, haberin olsun.

Yozgat sürmelisi ciğerim yakar,
Dağlarında güller, reyhalar kokar.
Nasip almak için erkenden kalkar,
Yozgat imanlıdır, haberin olsun.

Bir aciz ince‘yim yari ararım,
Çoşkun seller gibi deli çağlarım.
Birkaç televizyon varmış duyarım,
Bu bayrağı seyret, haberin olsun.

Sabit İnce Kayseri

          -
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Bayram Geldi

Bayram geldi barışalım,
                                   Sevgi için yarışalım,
                                   Dostlar ile kavuşalim,
                                   Bugün bayram geldi dostlar.

                                  Zengin yoksul bir arada,
                                  Hem denizde hem karada,
                                  Bosna Hersek, Karabağ da,
                                  Bayram kara geldi dostlar.

                                  Kimi garip kimi yaşli,
                                  Duymuyor kulaklar paslı,
                                  Kerem yanmış duymaz Aslı,
                                  Bayram ateş yakti dostlar.

                                  Gurbette garipler ağlar,
                                  Yaşiyor mu bilmem saglar?
                                  Çeçenistan yürek dağlar,
                                  Kime bayram geldi dostlar?

                                 Bayram gelmiş gülemiyom,
                                 Yaşlar sel sel silemiyom,
                                 İNCE'm yalan diyemiyom,
                                 İşte bayram geldi dostlar.

Sabit İnce
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BAYRAM GÜNÜ

Kimi ağlar, kimi güler
Bayram günü, Bayram günü.
Özüm dağlar, gözüm güler,
Bayram günü, Bayram günü.

Garip, yoksullar acılı,
Arefeler hep sancılı,
Hem kardeşli, hem bacılı,
Bayram günü, Bayram günü.

Gurbette yakını olan,
Kurban kesip, eti bulan,
Buluştular falan-filan,
Bayram günü, Bayram günü.

Çoğuna karalı gelir,
Fakirler ölür, dirilir.
İNCE hep hakka yönelir,
Bayram günü, Bayram günü.

22.4.1996 - Kayseri

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Bazı Bazı

Hayali gitmeyen kara gözleri,
                              Ürkek ceylan gibi süz bazı bazı.
                              Yılar, aylar, yazı, kışı, güzleri,
                              Maziyi hatırla gez bazı bazı.

                              Perdeyi açıpta baktığın zaman,
                              Sinene gülleri düz bazı bazı.
                              Yıllardır haber yok yeter el aman,
                              Birkaç satır olsun yaz bazı bazı.

                              İstanbul'da sarı lale açınca,
                              Sevgi bahçemizde gez bazı bazı.
                              Beni derde koyup ele kaçınca,
                              Yaralı bağrımı ez bazı bazı.

                              İNCE'yim dünyada almadım murat,
                              Selam gönder yeter az bazı bazı.
                              Dağ delinecekse olaydım Ferhat,
                              Şirin sunam gölde yüz bazi bazi.

                                           11.5.1996
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Be Mustafam

Gülmekten karnımı patlattın gene,
Karpuzlar bol mu ki bilmem bu sene.
Demek kamyonuyla çarpmış dikene,
Kara'ya takayı al be Mustafam.

Köroğlu ekranda gezer durmadan,
Duramazsın sanki çakal vurmadan,
Daha şiir Antalya'ya varmadan,
Geçiktirme cevap sal be Mustafam.

Rasim Antalya'ya gelmiyor ise,
Senin kıymetini bilmiyor ise,
Gelince fazlaca kalmıyor ise,
Gıyabina namaz kıl be Mustafam.

Yazmayı bilmem ki tarif edeyim,
Çoban değilim ki nasıl güdeyim,
İster isen Eskişeere gideyim.
Yıldıramaz bizi yol be Mustafam.

Eskiye rağbet yok nur ne yağmıyor,
Liste uzun defterlere sığmıyor,
Beklediğim güneş asla doğmuyor,
Kırıldı yen içre kol be Mustafam.

'İNCE' yle RASİM' im damarda, kanda'
Çok azaldı gerçek dost bu zamanda,
Sizler var oldukça kalmam gümanda,
İnce'ye sen rehber ol be Mustafam.

Sabit İnce Kayseri 18.4.2004
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Belli Değil

Ne olacak rabbim böyle halimiz?
Hakim belli değil, hak belli değil.
Açılmadan solacak mı gülümüz?
Avcı belli değil, fak belli değil.

Pahalılık büktü belimiz bizim,
Gençlerin dilinde bilmem ne iz'im,
Kirlendi göllerim, hem de denizim,
Kirli belli değil, pak belli değil.

Vicdanlar körelmiş, insaf kalmamiş,
Attığımız tek taş yerin bulmamış.
İşin ehli yönetecek gelmemiş,
Varı belli değil, yok belli değil.

Kimi çöplüklerden ekmek topluyor,
Zengin kazanç için hop hop hopluyor.
Kurnaz tilkiler de kümes yokluyor,
Açlar belli değil, tok belli değil.

11.5.1996
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Ben

Ben Ademim, hem Havvayım,
Bu alemde bir rüyayım.
Hemi derdim, hem devayım,
Lokman hekim tabibim ben.

Ben Yunusum Mevlanayım,
Gönüllerde bir sevdayım.
Hem Mecnun'um, hem Leylayım,
Çöle düşüp göründüm ben.

Yaradılan kul da benim,
Et, kemik, ceset bedenim.
İNCE'yim hakka gidenim,
İnsan oldum da geldim ben.

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

BEN DEME

-Aşık Vuslati'ye-
İnsan olmak istiyorsan,
Kalpden kiri siliyorsan,
Bu dünyada ölüyorsan,
Ne güzel kulsun Vuslati..

Tevazu da turap olsan,
Aşkın deryasına dalsan,
Hemi açıp hemi solsan,
Ne güzel gülsün Vuslati...

Hakikatten, marifetten,
Evlat, iyal ve servetten,
Kurtul gam ve gasavetten,
Şu nefis ölsün Vuslati...

'Ben' deme de, bir 'bende' ol,
Hak yolunda bir rehber bul.
Muhabbeti sevgisi bol,
Ne güzel dalsın vuslati.

İNCE, söylediğin sana,
Kıyamazsan tatlı cana,
Kuşkum yok ki aşktan yana,
Sönmesin yansın vuslati.

25.12.1995

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Ben Dostlarımın...

Ben
dostlarımın türküler kadar temiz,
Türküler kadar pırıl pırıl,
Türküler kadar yalansız,
Türküler kadar ölümsüz,
Türküler kadar unutulmaz
olmasını istiyorum.
Ben,
Türkülerimiz kadar sevinçli,
Türkülerimiz kadar kıvançlı,
Türkülerimiz kadar inançlı,
Türkülerimiz kadar güvençli
olmasını istiyorum.
Ben dostlarımın
Türküler gibi dolansız,
Türküler gibi yalın,
Türküler gibi övünçsüz
Türküler gibi dosdoğru
Türküler gibi dosta çağrı
olmasını istiyorum...İstiyorum...
26.02.2004 Kayseri
Sabit İnce
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Beni

Kahbe dünya ne acayip işin var,
                               Derin düşünceye daldirdin beni.
                               Ne insafın, ne kocamaz yaşın var,
                               Kırkına geldim de soldurdun beni.

                              Yalan dünya sana aldananın var,
                              Heveslenmem sana kandırdın beni.
                              Zengine çok geniş, fakire de dar,
                              Bundan sonra kandıraman sen beni.

                              Yüce dağlarıyın başında karlar,
                              Yazın yakıp, kışın dondurdun beni.
                              Dünya diye çok da methin yaparlar,
                              Kaç kere mezara koydurdun beni.

                              Ateşin var, topragin da suyun var,
                              Gaflete daldırıp yandırdın beni.
                              Ben Adem torunu bende ruh da var,
                              Şakiyan bülbüle döndürdün beni.
                               4.10.1994
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Beni Bilir

Zerrelerin özü benim,
Aşıkların sözü benim,
Görenlerin gözü benim,
Bütün varlar beni bilir.

Kayıp değil sırlardayım,
Kışın yağan karlardayım,
Ağıtlarda, zarlardayım,
Bütün harlar beni bilir.

Uzak değil buradayım,
Her kanayan yaradayım,
Kim ararsa oradayım,
Bütün yarlar beni bilir.

Beni bilinmez sanırlar,
Çok sevenler inanırlar,
Aşkla yananlar tanırlar,
Bütün bir'ler beni bilir.

Kendin bilen beni görür,
Tüm varlığın benden bilir,
İsteyince canın verir,
Bütün ser'ler beni bilir.

Açıktayım gizli değil,
Eğil huzurumda eğil,
İnce benden ayrı değil,
Bütün Er'ler beni bilir.

Sabit İnce Kayseri 12.5.2004
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Beni Hatırlayın

birgün elbet göceceğim,
dostlar beni hatırlayın.
orda sizi göreceğim,
nolur beni hatırlayın.

yolcuyum ben gideceğim,
ilelebet seveceğim.
birgün veda edeceğim,
bu faniyi unutmayın.

emaneti vereceğim,
sözlerimi diyeceğim.
bir tek yari seveceğim.
sevdiğimi unutmayın.

şol cenneti nideceğim,
canı yare vereceğim.
Muhammed'i seveceğim,
bizi yalnız bırakmayın.

Kerbela da yanacağım,
kutuplarda donacağım.
haydar'ımı bulacağım,
aman fazla aratmayın.

alemlere dolacağım,
her yerlerde olacağım.
gözlerde ağlayacağım,
gözü kuru bırakmayın.

Veysel ile göreceğim,
Yunus'la düzeleceğim.
şu dağları deleceğim,
ovalarda bırakmayın.

yıldız olup söneceğim,
esip yağıp dineceğim.
mevlanayım döneceğim,
Şems'imi de unutmayın.

Pınarlardan içeceğim,
şu dünyadan gececeğim,
dostlarımı seveceğim,
İnce adın unutmayın.
Kayseri sabit ince
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Benim

Muhammed'in aşigiyim,
Gözlerdeki ışığıyım.
Güzeldeki bakışıyım,
Güzel benim ben güzelim.

Saçlardaki tel de benim,
Deli esen yel de benim.
Et kemikli bir bedenim,
Ölen benim, doğan benim.

Ceset toprak, canda benim,
Damardaki kanda benim.
Arı benim, bal da benim,
Yapanı kim, yiyen benim.

Ali benim, arslan benim,
Yuvalarda güvercinim.
Diyen benim söyleyenim,
Habib benim, muhib benim.

Aşik benim, saz da benim,
Çölde Mecnun gezdirenim.
Gökte turna dizdirenim,
Gök de benim, katar benim.

İNCE benim, aşık benim,
Hepisi tek bir bedenim.
Üveysle koyun güdenim,
Koyun benim, çoban benim.

25.12.1994
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Benim köyüm

Temiz havasını alamasam da,
Memet emmimizi bulamasam da,
Şimşir kaşığımı yalamasam da,
Kayseri de uğrak yerimdir KÖYÜM.

Köyüm köyüm benim köyüm,
Köyümü nasıl söylüyüm.

Sediri var otururum dostlarla,
Dedesi kalmamış koyun postlarla,
Karşılaşmam asla orda astlarla,
Kayseri de uğrak yerimdir KÖYÜM.

Köyüm köyüm benim köyüm,
Köyümü nasıl söylüyüm.

İNCE anlatamaz köyü, köylüyü,
Orada bulursun selvi boyluyu,
Bulmak isterisen güzel huyluyu,
Kayseri de uğrak yerimdir KÖYÜM.

Köyüm köyüm benim köyüm,
Köyümü nasıl söylüyüm.

SABİT İNCE
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BENTLER YIKAN

-Aşık Destani’ye-
deli, dolu hem de mert,
bir aşıktır Destani.
Görünce ürker namert,
Öyle yiğit Destani.

Bentler yıkan sel gibi,
Yarar gider Destani.
Ne sonu var, ne dibi,
Arar gider Destani.

Türklüğün gururunu,
Yaşatıyor destani.
Insanlık onurunu,
Korur sanki destani.

Ergenekondan çıkan,
Oğuz soyu destani.
Ülkü ateşi yakan
Yiğit ozan Destani.

Islamın ahlakını,
Yaşayın der Destani.
İnce’nin feryadını,
Haykırıyor Destani.

17.10.1995 Kayseri Sabit İnce
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BENZEMEZ..

Suyu bile buzdolapdan içeriz,
Bu şehirler bizim köye benzemez.
Delik deşik çukurlara düşeriz,
Caddesi de bizim köye benzemez.

Meyveyi, sebzeyi manavlar satar,
Teraziye vurur hileli tartar,
Sütümüze çeşit çeşit su katar,
Hiçbir şeyi bizim köye benzemez.

Kalorifer yanar, petekler ılık,
Akvaryumda süstür çaydaki balık.
Ev ararsın bulamazsın kiralık,
Apartmanlar bizim eve benzemez.

Komşu ölse üç gün sonra duyarız,
Kınanın yerine boya çalarız.
Ölü de, hasta da yalnız ağlarız,
Bu şehirler bizim köye benzemez.

İnsanları soğuk, yüzleri gülmez,
Pahalılık çoktur, eti yiyemez.
Çocukları koyun-kuzu sevemez.,
Adı köy ya, bizim köye benzemez.

İNCE otuz yıldır ayrı köyünden,
Avuçlasam, kansan pınar suyundan.
Gelmez oldu selam emmin-dayından,
Şu şehirler hiçbir şeye benzemez.
18.4.1996
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Beyaz Nur

Bugün nurlar yağdı haktan,
Ne umarsan iste haktan.
Cevherler çıkar kovaktan,
Çıkar Allah deyi deyi.

Gökten inen beyaz tane,
Adı kar olmuş bahane.
Dertlinin yeri mey-hane,
İçer Allah deyi deyi.

Yeşil agaç beyazlanmiş,
Hava soğuk ayazlanmış.
Toprak karlara nazlanmış,
Sarar Allah deyi deyi.

Gökde yerlere sarılmış,
Edna kulların yorulmuş.
Dervişler zikre kurulmuş,
Çeker Allah deyi deyi.

Gökkubbe yere ağanmış,
Beyaz nurlara boyanmış.
İNCE'de Hakka dayanmış,
Ağlar Allah deyi deyi.

NOT: Bestelenmiştir.
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BİLİR M'OLA?

Gül dikensiz biter m'ola,
Ocak harsız tüter m'ola?
Haktan nida gelse kula,
Yaradanı bilir m'ola?

Bülbülde ağlar dilinden,
Yiğit ayrılsa yarinden.
Ah çekerim de derinden,
Dertlerimden bilir m'ola?

Hüdanın aşkı serimde,
Ateş yanar cigerimde.
Neşe ile kederim de,
Kulum derde bilir m'ola?

İNCE dertlerinden bizar,
Gönül ummanları gezer.
Levh-i kalem ile yazar,
Defterimi bilir m'ola.

NOT: Uzun hava şeklinde bestelendi.
31.5.1996-Kayseri
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Bilir misin?

Nara yanmayınca yare varılmaz,
                               Bilir misin bunu İbrahim kardeş.
                               Namaz kılar hak huzurda durulmaz,
                               Bilir misin bunu İbrahim kardeş.

                               Gördüm ki sevgiye bülbül olmuşsun,
                               Gülü görememiş, har da kalmışsın.
                               Sanki bir camiye vaiz olmuşsun,
                               Bilir misin bunu İbrahim kardeş.

                              Sıkı sarılmışsın hakkın yoluna,
                              Nasib etsin mevlam cümle kuluna.
                              Meyletme dünyanın geçmez puluna,
                              Aldatır insanı İbrahim Kardeş.

                              Gece-gündüz dost dost diye ağlarız,
                              Coşkun sel misali durmaz çaglarız.
                              Dertlinin derdiyle yürek dağlarız,
                              En kemter kuluyuz İbrahim Kardeş.

                             Aşkın deryasında her dem sarhoşuz,
                             Elest-ü bezminde ıkrar sunmuşuz.
                            'Leyla Leyla' diye Mecnun olmuşuz,
                             İNCE bir çöldeyiz İbrahim Kardeş.

                             31.5.1996-Kayseri
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Bilirmi?

Yunus olsam hak kapıda otursam,
Yarin bahçesinde güller bitirsem.
Şu daglardan düzgün odun getirsem,
O yar beni kul deyip de bilir mi?

Mansur olup dar ağacına otursam,
Dikenler içinde güller bitirsem,
Malı, mülkü hak yolunda batırsam,
O yar beni sar deyip de bilir mi?

Pir Sultan olup da Cem'e otursam,
Ehl-i Beyti tüm dergaha getirsem.
Hak kelamın okuyup da bitirsem,
O yar beni sor deyip de bilir mi?

22.10.1994
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Bilki Kurtulmuştur..

Baba 'salih' demiş koymuş adını,
Nüfusa 'kurtulmuş' diye yazmışlar.
Duymazsan mazlumun coş feryadını,
Deme ha onlara sakın, 'azmışlar'.

Yaradanım fırka fırka ayırmış,
Bakmak için yer yüzüne koyurmuş.
'Adem' diye bir de adın duyurmuş,
İrfansızlar anlamadan yazmışlar.

Habil'le Kablile kavga ettirmiş,
Kimini ham koyup kimin yetirmiş.
'Enel hak' diyeni dara getirmiş,
Fani diye bir de mezar kazmışlar.

Gururu, kibiri atıp gidersen,
Yaradan yaratmış deyip, seversen.
Putları kırarak bir de birlersen,
Bilki 'kurtulmuş' dur diye yazmışlar.

Elest-ü Bezmdeki sözde durursan ,
Bir ehl-i Kamile ıkrar verirsen,
Aşkın badesine dudak değersen,
Bil, erenler seni safa almışlar.

Ben-i Adem ise üç nişanı var,
Gözündeki ışık ay gibi parlar.
Sözünde tad vardır şerbetler damlar,
Öz'ünü bilmezler hayvan olmuşlar.

Aşk yolu çileli, cefası çoktur,
Söyle söyle bitmez, hiç sonu yoktur,
Dersen, kuru lafa karnımız toktur,
İNCE sırlı sözün boşa saymışlar.

22.4.1996-Kayseri
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BİLMELİSİN

Gençlik sonsuz bir hazine,
Kıymetini bilmelisin.
Çapak düşer o gözüne,
Hakka şükür etmelisin.

Dünya bir imtihan yeri,
Imtihanı vermelisin.
Herşey yaradan eseri,
Hikmetini bilmelisin.

Dünya handır bizler yolcu,
Konup göçüp gelmelisin.
Erenler dünyada kolcu,
Arkasında olmalısın.

Dert ile derman sendedir,
Bu sırra sen ermelisin.
Tüm alemler bedendedir,
Her alemi görmelisin.

İnce aşkın pazarında,
Yanıp yanıp sönmelisin.
Esip yağdın gençliğinde,
Yavaş yavaş dinmelisin.

22.10.1995 Kayseri Sabit İnce
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Bilmem

Yürüsem aşkin bahrinde,
Balı tatsam yar zehrinde.
Bir ev alsam pir şehrinde,
Oturup kalsam mı bilmem?

Deli gönül gene coşma,
Ağyarın peşinden koşma.
Çıldırıp da bendi aşma,
Durup, yorulsam mı bilmem?

Aşkin beni derde koydu,
Kavlimiz acep bu muydu?
İNCE bulanık su muydu?
Akıp, durulsam mı bilmem?
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BİLMEM Kİ..

Burcu burcu tüttün burnumda sıla,
                             Ne diye özlerim seni bilmem ki?
                             Nere yönüm dönsem döner pusula,
                             Ne diye özlerim seni bilmem ki?

                            Her bayram dönerim yoluna doğru,
                            Çevirir yönümü duyduğum çağrı.
                            Özlemi içimde dinmeyen ağrı,
                            Ne diye özlerim seni bilmem ki?

                            Yavrular gözümün önünden gitmez,
                            Aşkın olmasaydı tek tohum bitmez.
                            Düşüncesiz, aldırmaza farketmez,
                            Ne diye severim seni bilmem ki?

                            Sevdayın çağrısın duydum erkenden,
                            Kokunu alırım, gülden, dikenden.
                            İNCE sesin duyar o esen yelden,
                            Ne diye isterim seni billmem ki?

                                25.1.1996-Kayseri/Sabit İnce

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Bilmem Niye?

Sevilmeye layık mısın?
Bilmem niye seviyorum
Gizlendiğim kavuk musun?
Bilmem niye seviyorum

Huri misin melek misin?
Gönüllerde dilek misin?
Sandallarda dilek misin?
Bilmem niye seviyorum

Baharım mı yazım mısın?
Çalınacak sazım mısın?
Oğlum musun kızım mısın?
Bilmem niye seviyorum

Yaprak mısın çiçek misin?
Gireceğim toprak mısın?
Yakın mısın uzak mısın?
Bilmem niye seviyorum

Türkü müsün şarkı mısın?
Gönül evim barkım mısın?
Bağımda bir salkım mısın?
Bilmem niye seviyorum

İNCE misin kısa mısın?
Kanun musun yasa mısın?
Sevinç misin tasa mısın?
Bilmem niye seviyorum
22-04-1999 Kayseri

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Bİlsem ki

Bilseydim ki gençliğim
Böyle çabuk geçecek.
Taze açan çiçeğim,
Böyle solup gidecek.

bilseydim ki bu canım,
bir gün uçup gidecek,
damarımdaki kanım,
yavaş yavaş bitecek.

Bilseydim ki sevdiklerim,
birer birer terkedecek,
aşk yolunda çektiklerim,
canıma tak edecek.

Bilseydim ki herşey yalan,
Bir ömür böyle geçecek.
Malım, mülküm hepsi talan,
su gibi akıp gidecek.

Bilseydim ki ince yolum,
her yolcu gelip geçecek,
kimseye etmezdim zulüm,
Tek aşkı bilirdim gerçek.
25/4/1999
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BİR

Hele gelin aşık geçinen beyler,
Hakdan söyleyelim diyelim mi bir?
Sevdaya tutulan hayrısın neyler,
Hüdadan desduru alalım mı bir?

Aşıklar sırdandır sırrı vermezler,
Kırklar kapısına girelim mi bir?
Zehir de içmezsen manen vermezler,
Pir elinden bade içelim mi bir?

Çilesiz, cefasız aşıklık olmaz,
Gelin şu hıraya girelim mi bir?
Ehli-beyt gömleği kanı, alınmaz,
Karbela da Hüseyin olalım mı bir?

Sakın saz çalınca aşığım sanma,
Şu gönül teline vuralım mı bir?
Aşık pul istemez, yal'a aldanma,
Açlıktan ip İNCE olalım mı bir?

SABİT İNCE KAYSERİ
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BİR ANTOLOJİYE

-Ozanlar sevgi yumağı’na-
Ozanlar sevgi yumağı,
Doğdu güneyden, güneyden.
Gönlüme sevgi otağı,
Kurdu güneyden, güneyden.

Güney aşıklar yatağı,
Oldu ezelden, ezelden.
Şarab-ı  Kevser ırmağı,
Doldu güzelden, güzelden.

Aşıklar, şairler yumağı,
Çıktı tezelden, tez elden.
Gönül ehlinin burağı,
Oldu giz elden, giz elden.

Beyaz kağıttan yaprağı,
Kapak maviden, sarıdan.
Ince bir sevgi toprağı,
Buldu buğdaydan, darıdan..

4.7.1995 Kayseri Sabit İnce
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BİR BAŞKADIR NEVŞEHİRİM

Tarihi, coğrafyasıyla,
Bir başkadır Nevşehir'im.
Köylü, memur, esnafıyla
Baş tacıdır Nevşehirim.
Acıgöl yeni ilçemiz,
Tarih kokar her yerimiz.
Avanos'da üzümümüz;
Hep tatlıdır Nevşehir'im.
Derinkuyu yer altında,
Başaran'ın kıratında,
Cemal'ımın ağıtında,
Feryatlıdır Nevşehir'im.
Gülşehir ırmak yanında,
Hacıbektaş pir şanında,
Ürgüp turist akınında,
Kıymetlidir Nevşehir'im
Kozaklı'da altın su var,
Hastalara şifa sunar.
Yaz gelince insan dolar,
Damatlıdır Nevşehir'im.
Muşkara Nevşehir oldu,
Nic'oldu laleler soldu?
Ali Baran'larım n'oldu,
Çok adlıdır Nevşehir'im.
Aşık İNCE yaz yaz bitmez,
Ölçü almaz kıymet yetmez.
Sevgisi içimden gitmez,
Sevdalımdır Nevşehir'im.
7.2.1996
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Bir De

-aşık sezini’ye cevap-
Her şey bir de mevcut, bir de ararız,
İkinin peşinde gördün mü bizi.
Kanayan kalpleri açar, yararız,
O lokman hekime sordun mu bizi.

O ateş ki kurtulan yok közünden,
İçin için yanıyorsan özünden,
Su içmişsin o pınarın gözünden,
Bulanık sularda gördün mü bizi,

Bilmez misin sırda sırlar gizlidir,
Aşık olan insan açık sözlüdür.
Kimi sözündedir, kimi sazlıdır,
Bam teline değip, vurdun mu bizi.

Başı yar yoluna koyanlardanız,
Sevdanın zehrinden doyanlardanız,
Yol yordam bilerek uyanlardanız,
Dolanan yollarda yordun mu bizi.

Vuslata erince olur mu gusül,
Aşk sarhoşlarına gerek mi usul,
Görünen her şeye gizlenmiş asıl,
Yoksa yadelleri sordun mu bizi.

Ne gül oldum bülbülleri öttürdüm,
Gam yükünü çektim duman tüttürdüm,
Hiç sürüm olmadı koyun güttürdüm,
Vurup yerden yere serdin mi bizi.

Ne çileyi bölüp, ne de pay ettim,
Geldi geçti şu ömrümü zayettim.
Yar adını duyunca hep hay ettim,
Gül zannedip yoksa derdin mi bizi.

Gam yükünü taşımamak elde mi.
Aşıklığın gönülde mi dilde mi?
İnce, gözün yolcuda mı yolda mı,
Üç-beş süslü sözle gerdin mi bizi..
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BİR DİLEK

Nazlı yarim senden bir dileğim var,
Koyma beni yadellerin eline...
Benim senden başka sevdiğim mi var?
Salma beni namerdlerin eline.
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BİR GÜZELİN SESİNE

Bir güzelin sesine,
Bayıldım edasına,
Cüml’alem kurban olsun,
O güzel cilvesine.

Kara kaşın nesine,
Gül takmış sinesine.
Şu İnce kurban olsun,
Güzeller incisine...

NAKARAT

Kara kaşların kara,
Gönlüme açtın yara,
Mansur gibi çektiler,
Sevdiğim bizi dara.

Bestelenmiştir.
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Bir Hazardan

-Abbas Abdulla’ya-
Bir Hazardan bir Hazar’a,
Uzanıp tuttum elini.
Doğduğundan taa mezara,
Konuşursun Türk dilini.

Gözlerinden acı yaşlar,
Yüreğinde gamlı daşlar,
Bir olup bütün Gardaşlar,
Konuştuk biz Türk dilini.

Bakü’de Türkçe ararsın,
Hara gitsen Türk sorarsın.
Niye bağrımı yararsın,
Konuşuruz Türk dilini.

Göz yaşın dönmüş deryaya,
Bağlanmışsın bu sevdaya.
Gençler yetişti kavgaya,
Yüceltecek Türk dilini.

Abbas beyim derdim açma,
İnce koş davadan kaçma.
Heç kanatlanmadan uçma,
Bildirecek Türk Dilini.

BAKÜ 2.6.2001
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Bir Lokma-2

Bir iş bulup başladı çalışmaya,
Iş bulmakta öyle kolay olmadı,
Çalıştı biraz amma kafası sarmadı,
Işsiz kaldı, kimse hatır sormadı.
Düşündü böyle aylak olmazdı,
Iş için aramadık yer koymadı,
Iş aslanın karnındaydı o zaman,
Tabii ki selamsız olmazdı,
Falanca beyin selamı da
Karşılıksız kalmadı.
Hevesle başladı yeni işine,
Çok geçmedi taş değiverdi dişine.
Ekmeğin hatırına demedi bile eşine.
Kayseri’den, Malatya’dan ta Van’dan,
Sattı mallarını döndü Tatvandan.
Ne Cumartesi var, ne de Pazar,
Herkesin nazına oynadı durmadan.
Sıcaklarda pişti,
Ayazlarda donmadı,
Para,çek, senet birikti azar azar,
Dönünce patronundan işitti bir azar.
Ufladı, pofladı ekmek bile yemedi,
“Lanet olsun kadere” bile diyemedi.
“neymişsin sen bir lokma ekmek”
nereden bilsin ki şair iğneleyerek,
bir gün bir lokma ekmeğe de şiirler yazacak.
8.7.1995 Kayseri Silver Sabit İnce

Sabit İnce
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Bir Lokma

Gözünü açtı dünyaya,
O zaman başladı ağlamaya.
Ağladıkça acıktı, bağırdı,
“Ingaa “diye anasını çağırdı.
Emdi doyasıya memeden,
Başına neler gelecek bilmeden,
Hem de hiçbir bedel ödemeden.

Sonra anası da sızlandı,
Vermemek için nazlandı.
Babasının getirdiğini yuttu,
Bir lokmanın bile bedeli yoktu.

O da bir gün geldi,
Babasının yerini aldı.
Işte o zaman hayata şaşırdı kaldı,
Üstelik bir de ekmeğine ortakçı aldı.
Derken ortakçılar çoğaldı,
Daraldı, çırpındı, bunaldı.
Düşündü kendi kendine,
Böyle mümkün değil olmazdı.

Sabit İnce
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Bir Mevla Ola

Yorulan yollarda kalmasın n'olur?
Söyle selamı da almasın n'olur?
Testini koyver de dolmasın n'olur?
Testimi dolduran bir mevla ola.

Sevdiğim aşkımı bilmesin n'olur?
Hakkın selamını salmasın n'olur?
Yarim nerde diye sormasın n'olur?
Halimizi bilen bir mevla ola...

İNCE de ateşte yanmasın n 'olur?
Seherlerde seni anmasın n'olur?
Bahçelerde güller solmasın n'olur?
Gülümüzü deren bir mevla ola...

Sabit İnce
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Bir Onkasım da

Işte sensiz geçen bir on kasım,
Her şey var ama sen yoksun.
Ne gariptir ki  yokluğundan bile,
Gene bizlere bir umutsun.
Traktörler Anadolu’yu yarık
Yarık yarıyorlar,
Atatürkçülük adına
Ilkelerini parçalıyorlar.
Sonra da utanmadan,
“Atatürkçü” oluyorlar.

Mümkün olsa da Anıtkabir’den doğrulsan
Ne hallere düştük Atam,
Halimizi bir görsen.
Demokrasi koyduk adını,
Diktanın dik alası sürüyor sefasını.
Trilyonu da geçtik,
Tanıyacağız katrilyonun hasını.

“Yol ver dağlar yol ver bana”
diyerek türkülerle bile,
açamıyoruz kulaklarının pasını.
“yol ver çağlar yol ver bana”
diyen Ata’nın duymuyoruz sesini.

Öyle bir gençlik geliyor ki sel gibi,
Unutmadık, “izindeyiz Atam” der gibi.
Seni tanımlamaya kelimeler yetmiyor,
Aramızdan ayrılsan da, dünyamızda olmasan da,
O mavi gözleri yumsan da,
Seni unutmak mümkün mü?
Her on kasım gelince,
Yaptıklarını bilince,
Ülkem badirelere girince,
Seni aramamak mümkün mü Atam....
10.11.1995 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce
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Bir Türkü Yak

Bir türkü yak...
Yanık bir türkü yak
Hüznünden kainat ağlasın
Beni anlatsın
Sen ol nağmelerde
Yankılansın dağ doruklarında
Saclarının teli ile
Ellerimi bağlasın
Bir türkü yak
Yalnızlığıma yoldaş edeyim
Herkes ağlasın yanıklığına
Bir türkü yak
Geçmişim görüntülensin içinde
Geleceğime ayna tutayım
Sevgilileri unuttursun
Mısralarda tek seni yutayım
Bir türkü yak
Sonsuzluğa uzanan bir ses
Gönlümü serinleten nefes
Desinler ki 'harika, çok enfes'
Bir türkü yak
Dudaklarım titresin
O türkü dillerde gönüllerde
Unutulmasın söylensin
Bir türkü yak

Sabit İnce
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Bir Yel

Uzaklardan bir yel esti,
Kırdı bütün dallarımı..
Kime deyim, ne söyleyim,
Şu perişan hallarımı..

Yine efkar bastı beni,
Pazarlarda sattı beni.
Mansur gibi götürüp de,
Darağacına astı beni.

Hele bakın şu garibe,
Başka söz gelmiyor dile.
Kurban olam o Ahmed'e
Nebilerin serverine.

NOT:Bestelendi

Sabit İnce
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Biridir Biri

Bugün Kayseri'de bir güzel gördüm,
Cennetten çıkmıştır huridir huri.
Hakkın cemalini yüzünde gördüm,
Şavkıdı yüzüme nurudur, nuru..

Gözlerine bakamadım ar ettim,
Bu güzel de kimin yaridir, yari.
Bülbül gibi gülde figanlar ettim,
Dediler bülbülün zarıdır, zarı.

İnan güzelliğin tarif edemem,
Sözler anlatamaz, peridir, peri.
İNCE'de goncayı tasvir edemem,
Hüdanın nurundan biridir, biri...

NOT:Bestelendi.

Sabit İnce
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Birle Bir Olalım

Gözübenlim nefsin öldür,
Kir var ise kalpten sildir.
Unutma ki varlık birdir,
Gel de birle bir olalım.

Bu yolda çok oyun vardır,
Tepeleyip geçmek zordur.
Varsa bademizi doldur,
Aşk da birle bir olalım.

Aman aldanma hileye,
Can dayanmaz bu çileye,
Yapışalım vesileye,
Yolda birle bir olalım.

Ince haddini bilsene,
Her bülbül gelmez gülşene,
Kervanı gör yetişsene,
Çölde birle bir olalım.

Sabit İnce
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Birliğe Yolculuk

Ne çöllerde mataramdaki
Son damlayı sebil ettim
Ne dertli sazımın mızrabından
Tellere eziyet ettim

Ne kırk yıllık ömrümü
Geçmişime geleceğe ve sonsuza
Emanet ettim
Bülbülün nağmesinde
Dervişin nefesinde
Zenginin şişkin kesesinde
İltifat, itibar, kifayet, hidayet
Esaret cesaret... ettim
Sadece tertemiz gönlümü
kirlettim
Kapında tapunda yapında
Hatta incecik suratında
Oynadım, kıvırıp da dans ettim
Askınla, meşkinle
Ve sevdanın ateşinde
Pistim yanıp kul ettim
Su kocamaz gönlümü
an be an biten ömrümü
Ateşine pervane yaptım
Beni bencilliği ve ikinciliği
Bir edip birliğe gittim

Sabit İnce
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Bitiremedim

Yesil ördek gibi yüzemedim ben,
Dünya sonsuz imis bitiremedim
Gönlümce alemi gezemedim ben
İstedim yanima getiremedim

Coskun seller gibi caglayamadim
Gönlünü gönlüme baglayamadim
Kılıcım paslandi yaglayamadim
Bu ise bir akil yetiremedim

Cagir türküleri söyle hallerin
Bal serbet akitsin tatli dillerin
Kahri cekilmiyor gurbet ellerin
Bir tek su hasreti bitiremedim

Yoruldum da bu yollarda yoruldum
Ese, dosta, yarenime darildim
INCE'cik bir daldım cabuk kirildim,
Bir isi hal yola yatiramadim

03.01.1999 kayseri -

Sabit İnce
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Bitmiyor

Yare gitmek istiyorum,
Yollar bitmiyor, bitmiyor.
Mutlu olmak istiyorum,
Günler geçmiyor, geçmiyor.

Alev alev yanıyorum,
Duman çıkmıyor, çıkmıyor,
Ben özümden ağlıyorum,
Yaşlar yetmiyor, yetmiyor.

İnce gülü kokluyorum,
Bülbül ötmüyor, ötmüyor,
Sevgi alıp satıyorum,
Malım yetmiyor, yetmiyor.

31.10.1995 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce
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Biz Yaşamadık ki

Biz sevgilerimize bile yaşayamadık,
sevemedik bile ayıp olur diye.
Davamıza ihanet edemezdik,
çünkü sevmemize bile bir sınır konmuştu,
sevemezdik, sevilemez,
sadece vatanı sevmeliydik.
Sevgi neydi ki,
vatan için ölmeliydik..
Biz yaşayamadık,
ölmeye hazırlanmış
fedailerdendik...
4/12/2001 Kayseri

Sabit İnce
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Biz Yoğiken

Şu yalan dünyada kalırım sanma,
Makama, mevkiye sakın aldanma.
Evlada, iyale, mala güvenme,
Kim varımış biz burada yoğiken?

Anandan üryanda geldin dünyaya,
Kullan aklını da bağlan hüdaya.
Gaflete düşüp de uyman modaya,
Kim varımış biz burada yoğiken?

Nic'oldu da Karacaoğlan nic'oldu,
Dünya boşalıp kaç kere doldu.
Sultan Süleyman'a acep ne oldu?
Kim varımış biz burada yoğiken?

Yedi defa devran döner durulur,
Sanki 'Dünya Benim' derde kurulur.
Çok yakında sur düdüğü vurulur,
Kim varımış biz burada yoğiken?

İNCE'yim insanım, halifeyim ben,
Ahsen'i takvimsin eğer bilirsen,
Yaradana sağlam ıkrar verirsen,
Ölmez baki kalır bu can sağiken.

Sabit İnce
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Bize Gel

Arif olup şu cehalet dağını,
devirmek istersen gel gel bize gel.
koparıp kırdığın gönül bağını,
çevirmek istersen gel gel bize gel.

Kaypak zeminlerden kirli oyundan,
dönmek ister isen gel gel bize gel.
sevda pınarından aşkın suyundan,
kanmak ister isen gel gel bize gel.

Tutulup da bir Leyla'nın aşkına,
yanmak ister isen gel gel bize gel.
sevdanın çölünde dönsen şaşkına,
onmak ister isen gel gel bize gel.

Gönlümüz kapısız açtık ardına
girmek ister isen gel gel bize gel.
İnce bir yuva yap gönül yurduna,
görmek ister isen gel gel bize gel.
17.3.2004 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce
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Bizim Eller

Dağları var ovası var
Ne güzeldir bizim eller
Tertemiz bir havası var
Ne güzeldir bizim eller

Irmakları çayları var
Aşireti boyları var
Ne  güzelce huyları var
Ne güzeldir bizim eller

Gelin elinde kınası
Gözü yaşlı hep anası
Anasıdır kaynanası
Ne güzeldir bizim eller

Bahar gelir çiğdem çıkar
Güzelleri yola bakar
cilveleri yürek yakar
Ne güzeldir bizim eller

Tarlaya gider şafakta
Azığı çoktur mutfakta
Al al kızaran yanakta
Ne güzeldir bizim eller

Sevgisi var saygısı var
Ne gelecek kaygısı var
Ciğer yakan duygusu var
Ne güzeldir bizim eller

Yaylalarda koyun yayar
Dostun uğruna canın koyar
Misafiri hızır sayar
Ne güzeldir bizim eller

Sabit İnce
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Bizim Hacımusa

Dedesinin adı konmuş,
Biraz ufacık boyluymuş,
Azgınmış, deli huyluymuş,
Bizim küçük hacımusa.

Ağzı kuş misali küçük,
Gözü açık mı ki, açık.
Kafası biraz ufacık,
Bizim küçük Hacımusa.

Sesi erkek gibi çıkar,
Ağlayınca yaşlar akar.
Malına da iyi bakar,
Bizim küçük Hacımusa.

Alıyım der, verme sevmez,
İnat eder laf dinlemez,
Babasından ayrı gezmez,
Bizim Küçük Hacımusa.

Çöttür çöttür yürür gider,
Anasına pek naz eder.
Sevenleri o da sever,
İnce, azgın Hacımusa.

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Boşa...

Boşa çaldım çabaladım
Şu sevdaya yenik düştüm
O kaçtıkça kovaladım
Şu sevdaya yenik düştüm

Aşk atına binem dedim
Şu dünyada gülem dedim
ben yoluna ölem dedim
şu sevdaya yenik düştüm

gecelerim gündüz ettim
tükendim eridim bittim
kahbe felek sana n'ettim
şu sevdaya yenik düştüm

sevem dedim sevdirmedi
kim olduğun bildirmedi
çok ah çektim aldırmadı
şu sevdaya yenik düştüm

kader dedi de aldattı
elim ayağım bağlattı
yaktı, kül etti dağlattı
şu sevdaya yenik düştüm

İNCE yarayı sarmadı
bir gün halimden sormadı
yeter dedim ya durmadı
şu sevdaya yenik düştüm

Sabit İnce
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Böler İkiye

-Barış Ardahan'a-
Israr ile şiir yazarsan eğer,
Her gelen şiire güler Ardahan.
Şiir yazmasını bilirsen eğer,
Yanan yürekleri siler Ardahan.

Elin tutup bir ozana vermişler,
Saz kırdıkça parasını yermişler,
Oğlumuz bir ozan olsa demişler,
Anne baba böyle diler Ardahan.

Elindeki sazı çalamadınsa,
Tellerde akordu bulamadınsa,
Ben neyleyim ozan olamadınsa,
İşte böyle herkes güler Ardahan.

Başın bağlamışlar uslansın diye,
Ak sine üstüne yaslansın diye,
Gerdeğe sokmuşlar aslansın diye,
Evlilik ikiye böler Ardahan.

Çok sopa yediğin bari söyleme,
İyice pişmeden geçme eyleme,
Kazak erkeklikle boşa heyleme,
Saç sakal demeden yolar Ardahan.

Bükülmeyen beli bükerler öyle,
El kızı narında yakarlar öyle,
İnce bir selamla temannah eyle,
Haneye Huriler dolar Ardahan.

Sabit İnce Kayseri 5.5.2004

Sabit İnce
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Bu  Alem

Sezişin kuvvetli iyi yazarsın,
Tevazuyu bırak gerçeği söyle,
Çok iyi deşersin, güzel kazarsın,
Ölenlere benden bir selam söyle.

Aşkla kavrulmuşsun sözünden belli,
Yaşın kırklarda mı desem mi elli.
Yakınlık durumun nazından belli,
Güzel'in aşkına düz kelam eyle.

Sevdanın gizliği açığı olmaz,
Çok yiyen doyar ya , azığı kalmaz.
bir çicek bilirim kışın da solmaz,
açar da hiç solmaz bu lâlem böyle.

Alem düşman olup peşime düşse,
Ben yandıkça onlar külümü deşse,
Bin kez yanan gönül narınan pişse,
Böyledir bu devran bu alem böyle.

Demek rastlamadın sen o güzele,
Öyleyse gusül et, abdest tazele,
Toprağa düşüp de dönen gazele,
Çürümüş toprağı nuralem eyle.

Demek sen o derde derman ararsın,
Hacı yoluna çık, ordan sorarsın.
Niyetin ne bilmem beni sınarsın,
Yak şu löküsü de meşalem eyle.

Gönüldeyse daha nerde, girsene,
Kapısı yedi mi, bir mi desene.
Vakit gitti, bitti belki bu sene,
İki bin birinde vur belâm eyle.

Muhammedin adı mıdır Muhabbet,
Sevda zindanın da cezam muabbet,
Aşkın düğünün de çalma trampet,
Bandocu başına var selam eyle.

Bu kadar Arapça bilmezdim amma,
Öyle yazarsın ki sanki muamma,
Az çok Farsçadan da okurdum amma,
Türkçeden ayrılmam sülalem böyle.

Güzelin aşkıyla zehir şerbettir,
Öz yurdunda gariplik de gurbettir.
Sırdan söz eyleme sonu zilletdir,
Zehirin tadıyla nuşalem eyle.

Aşk yükü mü ağır sen mi yoruldun,
Mayan mı az geldi, az mı karıldın,
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Sürçü lisan m'ettim niye darıldın,
Usanma İnce'den coş alem eyle.

Sabit İnce
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Bu Deprem

Taze yavruların gözleri açık,
Göçtüler dünyadan bu deprem ile.
Ey gafil, ey hain çık ortaya çık,
Takken düştü gene bu deprem ile.

Can pazarı Marmara da kuruldu,
Acı haber geldi alarm vuruldu.
Enkazın altında canlar yok oldu,
Kesen şişti gene bu deprem ile.

Çimentodan çaldın demir koymadın,
Dürüstçe haykıran sesim duymadın.b
Kanunlara, nizamlara uymadın,
Miden çoştu gene bu deprem ile.

Karga gibi gelip cesede konma,
Ettiğin yanına kalacak sanma,
Arsızlık edip de peşim dolanma,
Fırsat geçti gene bu deprem ile.

Arlanmaz, utanmaz namussuz arsız,
Bilirim yapaman parasız, karsız,
Seni pek tanırım dinsiz, imansız,
Vurup kaçtı gene bu deprem ile.

Sabit İnce
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Bu Meydana

-Usta hicivci Rasim Köjroğlu'na-

Aşığım sazım elimde,
Köroğluca gel meydana,
Hak kelamıdır dilimde,
sözlerim gül bu meydana.

Akılım kendime yetmez,
efkarım başımdan gitmez,
söyle söyle sözüm bitmez,
deryalarca dol meydana.

Ceylanlar hep ürkek olur,
nider eder bir yol bulur,
Köroğlu'ndan ilham alır,
Bazen dalar şol meydana.

Klavuz arar dururum,
dostlara rehber olurum,
istersen Ayvaz olurum,
sererim şal bu meydana.

Kellik hakdan değil ona,
saç mı kalır yana yana,
Sen eline yak bir kına,
İsmailce dol meydana.

Bolat boş yatmaz Kemer'de,
Çoşar durur kan damarda,
Kim kazanır bu kumarda,
Ustaları sal meydana.

Köroğlu'sun namın yüce,
Uyutmadın gece gece,
İnce sorar halin nice,
olurum kul bu meydana.

SABİT İNCE Kayseri

Sabit İnce
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Bu Nasıl Maraş

Şiir diye tuttuk Maraş yolunu,
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş?
Öğretmen evinde büktük boyunu
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş?

Abdullah, Kamil'le Ali Rızayla
Hoşgeldin ettiler ağız ucuyla
Şiiri sevmiştik Karakoçu'yla
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş

Öğle yemeğine harem selamlık
Söz verilmez olduk bir tek kelamlık
Arkadaşlar dedi bu iş yarımlık
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş

Şair diye birbirini seçmişler
Üstad diye bir de sıfat katmışlar
Şeyh'e Şıh'a methiyeler etmişler
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş

İstiklal Marşımı söylemiyorlar
İtiraz mı asla dinlemiyorlar
Misafirperverlik hiç bilmiyorlar
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş

Methiye, yalaka ne ararsan var
Şairlikle bunun ne ilgisi var?
İçlerinde Cuma bir de İnci var
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş

Lütfettiler bir şiirlik söz aldık
Sıramız gelince kürsüye geldik
Arapça, Farsça var Türkçesiz kaldık
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş
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Bu Cumhuriyetin şairleriyiz biz
Türklüğün uğruna can verenleriz
Arap mı fars mı siz nesiniz siz?
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş

Kürsüde yuhlandık 'şerefsiz, , olduk
Dört şair maraşda yapyalnız kaldık
Can güvenliğini validen aldık(!)
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş

Yeter İNCE Maraşlıyı incitme
Bilmediğin yere koşup da gitme
Derdimi deşip de fazla söyletme
Bu nasıl Maraşmış bu nasıl Maraş
                        22-05-1999

Sabit İnce
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Bu Şiirleri

Kimmiş bu aslanı boğacak tilki,
Amacım boğdurmak değildir bilki,
Görüp de bir ilham alırlar belki,
Diyerek dağıttım bu şiirleri...

Bu kadar tevazu zarardır sana,
Ne dedin ne yazdın bilmem ki bana
Güllük dergimizde can kadar cana,
Yiyerek okurum o şiirleri...

Elbette sitede çok şair vardır,
Dertleşme dörtlükler çoğuna kardır.
Mor bulutta nisan yağmuru vardır,
Severek ıslattım o şiirleri...

Şiir değil ise nedir yazdığın,
Demek manzume mi böyle dizdiğin,
Yeter artık gizli gizli gezdiğin,
Överek Post'lattım o şiirleri...

Kör değil, Zülfikar kesemez seni,
Durmadan cevaba zorlama beni,
Aşkın bağında mı dövdün sineni,
Everek dağıttım o şiirleri...

Hesap hanen biraz kabarsın diye,
Cevap versin bugün gitmesin eve,
Ne olacak halin hep seve seve,
Ovarak dağıttım o şiirleri...

Köroğlu çekilmiş Bolu dağına,
Bandırmış ekmeği acı yağına,
Almışsan ateşi sen kucağına,
Yayarak dağıttım o şiirleri...

Kıbrıs'ın hüznünü hep yaşıyoruz,
Dostları duyunca çok çoşuyoruz,
İnce selller gibi pek taşıyoruz,
Cayarak taşımam o şiirleri...

Sabit İnce Kayseri 24.4.2004
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Bugün

Gel güzel seninle muhabbet edek,
Yollar şarkımızı söylesin bugün.
El ele verek de düğüne gidek,
Diller sevdamızı söylesin bugün.

Hüseyin dardadır imdada yetek,
Hüda rahmetini yollasın bugün.
Acizlik var iken şöhreti nidek,
Su çıkmayan gözler ağlasın bugün.

İNCE, dertlerimin dermanı yoktur,
Güzel tabibini salmasın bugün.
Ehl-i Beyt acısı kalbimde oktur,
Sinem de yarayı sarmasın bugün.
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Bulamadım

On sekiz bin alemleri yaradan,
                           O kadar alemde yer bulamadım.
                           Hem gemiyle gittim, hemi karadan,
                           Gönül bahçesinde gül bulamadım.

                           Senin yarattığın yalan dünyada,
                           Çok dolandım amma mal bulamadım.
                           Mevlana yurdunda ulu Konya 'da,
                           Gönül pınarıma şems bulamadım.

                           Geldim Kayseri'ye konayım deyi,
                           Ademin içinde yer bulamadım.
                           Rum'un diyarında doyarım deyi,
                           Bir lokma ekmeği zor bulamadım.

                           İnsan suretinde kurtlar kurulmuş,
                           Halil sofrasında yer bulamadım.
                           Şu İnce'de ciğerinden vurulmuş,
                           Kangren yarama em bulamadım.

                                           8.12.1994
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Bulamadın

Deli gönül kırk yıl gezdin alemde
                              Kışlar geldi geçti, yaz bulamadın.
                              Çoklar yedi içti fakirhanemde,
                              Çok aradın amma haz bulamadın.

                              Tavukla, cücükle eğlendin durdun,
                              Bir gün bile olsa kaz bulamadın.
                              Sinen siper edip hançer vurdurdun,
                              Acı da tatlı da söz bulamadın.

                              Libas gibi yırtık, sökük sen gezdin,
                              Yaranı dikecek biz bulamadın.
                              Çoğu zaman geldi canından bezdin,
                              Ne canda, cananda köz bulamadın.

                              Çok okudun, yazdın insanlar için,
                              İşe yarayacak söz bulamadın.
                              İNCE bu figanlar bilmem ki niçin?
                              Sinen de yanacak öz bulamadın.

                                10.5.1996-Kayseri/Sabit İnce
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Bulayım Dersen

Aydinlik gerçegi bulayim dersen,
Gerçegi bilene sor da ögren gel.
Gerçek saklanamaz dogru söylersen,
Tüm giydiklerini soy da ögren gel.

Nefsin ile savas eyleyim dersen,
Can dosta canini kurban eylersen,
Dost iline dogru uçmak dilersen,
Aski muhabbeti sor da ögren gel.

O askin sirrinin sirri cefadir,
Çekilen çileler büyük sefadir.
Sevda bahçesinde gül Mürtezadir,
Bülbülden dikeni sor da ögren gel.

Askin yolundaki emek zay olmaz,
Mayasiz bir sütle yogurt çalinmaz.
INCE, her tüccarin mali alinmaz,
Her isi ehline sor da ögren gel..

7.10.1996-Kayseri/
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Bulursun Kızım

Niye elin yanağında duruyon,
Bilmediğin büyüklerden soruyon
Biliyorum sen de O’nu arıyon,
Zamanı gelince bulursun kızım.

Niye inatlanıp benlik satıyon,
Öğrenmek dururken niye yatıyon,
Büyüklerin sözlerini tutuyon,
Inşaallah Rabia olursun kızım.

Sana değil yaradana tapıyom,
Biliyorsun gözüm gibi bakıyom.
Kulağına küpeleri takıyom,
Dilerim ibretler alırsın kızım.

Bir ince’yim gözlerinden okuyom,
Aşk ateşin şu özümde yakıyom,
Bir güzelin cemaline bakıyom,
Inşallah cemali görürsün kızım.
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Bundan Sonra

Hacer-ül Esveddi kara gözlerin,
Bakmam gayrı bundan sonra sevdiğim.
Baldan tatlıyıdı nazlımsözlerin,
Duymam gayrı bundan sonra sevdiğim.

Sen vefasız çıktın bel'oldu gayrı,
Sen bir başkayıdın hepsinden ayrı.
Düğün edecektim çifte halaylı,
Yapmam gayrı bundan sonra sevdiğim.

Ceylan bakışlıydı sürmeli gözün,
Ay gibi parlardı, nur muydu yüzün.
Ne çabuk unuttun verdiğin sözün,
Sormam gayrı bundan sonra sevdiğim.

Ağlayı, ağlayı sel oldu yaşlar,
Başıma yağdırdın ummadık taşlar,
Seni soruyorlar yarenler, eşler,
Anmam gayrı bundan sonra sevdiğim.

Karacaoğlan gibi coşkun çağlarım,
Bu yüreğim ataşlarla dağlarım,
Veran oldu gitti gönül bağlarım,
Bakmam gayrı bundan sonra sevdiğim.

İNCE inceldi de iplere döndü,
Aşkın ataşıyla kaynayıp yandı,
Senin için her renklere boyandı,
Yunmam gayrı bundan sonra sevdiğim.

15.6.1996-Kayseri
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Bülbül

Gülden mi ayrıldın derdin ne senin
Niye ağlıyorsun divane bülbül
Çilen mi dilinde virdin mi senin
Niye ağlıyorsun divane bülbül

Gönül bahçendeki mevsim mi geçti
Feryat figan için seni mi  seçti
Bir dilber elinden bade mi içti
Niye ağlıyorsun divane bülbül

Eşin dostun hiç kapını açmaz mı
Kanadın mı kırık gönül uçmaz mı
Kimsen yok mu bu figanın  geçmez mi
Niye ağlıyorsun divane bülbül

Seninde mi hiç kaderin gülmedi
Yetmedi mi çilen daha dolmadı
Konduğun gül kadrini mi bilmedi
Niye ağlıyorsun divane bülbül
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Bülbülüm

Sen de benim gibi ah-ü zar etme,
Benim fiğanlarım yeter bülbülüm.
Sakın ha şaşırıp yad el'e gitme,
Benim derdim senden beter bülbülüm.

Seher vakti esen yelde kokusu,
Enva çiçeklerde vardır dokusu,
Uyandırma dursun, yarin uykusu,
Koynu hasbahçedir, öter bülbülüm.

Hasbahçe içinde gezer şakırsın,
Feryat fiğan ile hasret dokursun.
Hangi gözle nasıl yare bakarsın,
Ağlatma İNCE'yi yeter bülbülüm.
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Cahil

Selamünaleyküm dedi oturdu
Muskacı hocaya güvendi cahil
Yanında da bir oğlunu getirdi
Muskanın gücüne inandı cahil

Hocam su oğluma bir haller oldu
Tazecik fidanım sarardı soldu
De Allah aşkına bu nasıl oldu
Hocaya muskaya pek kandı cahil

Evli mi bekar mi bu oğlan dedi
Kasını kaldırıp seyran eyledi
Babası konuştu hoca dinledi
Sırrını anlattı saftandı cahil

Oğlanın adini sordu ilk önce
Acıdı oğlanla göz göze gelince
Oto ne büyükler deyince
İrkildi hayretle sallandı cahil

Ebcede hesabıyla yıldızın açtı
Yazacağı muska iyi ilaçtı
Okuyup üfleyip bir sayfa açtı
Hocanın eline kapandı cahil

Yazdı muskaları tarifin yaptı
Hocamız böylece milyonlar kaptı
Allah’ı unutup hocaya taptı
İNCE bir saygıyla toplandı cahil
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Cahil Kalmasın

Uygarlığa bir yol bulayım dersen,
Okul yap da okut, cahil kalmasın.
Bu dünyada baki kalmak itersen,
Okul yap da okut, cahil kalmasın.

'İlim Çin de olsa git al' diyenin,
Emrin tut ta okut, cahil kalmasın.
'En hakiki mürşit ilim' diyenin,
Yolun tut da okut, cahil kalmasın.

'Bir harf öğretenin kölesi ol' da,
Karanlık aydınlat cahil kalmasın.
Rızayı bulursun Mevla'da, kulda,
Hak nurunu parlat, cahil kalmasın.

İNCE ilmin sonu bulunmaz asla,
Sonsuzluğu anlat, cahil kalmasın.
Bilenle bilmeyen bir mi kıyasla,
Oku, bilgi anlat, cahil kalmasın.
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Camiye Vardım

Bugün bir camiye vardim,
Imam hutbe okuyordu.
Sandim hak evine girdim,
Yilan olmus sokuyordu.

Halki iki parç'eyleyip,
Su cennetlik, su cehennem.
Ordan burdan kelam deyip,
Zehirli ok deldi sinem.

Agzindan ates saçiyor,
Kendi olmus melun seytan.
Kimin cennete atiyor,
Cehenneme yer ayirtan.

Cehennemde yer kalmamis,
Kükrüyor, azap satiyor.
Sevgi sözünü duymamis,
Dinime fitne sokuyor.

Dayanamam içim yandi,
Kalbim hop deyi atiyor.
Biçak kemige dayandi,
INCE çaresiz susuyor.

12.8.1996-Kayseri/
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Cani Sırplar

Bosna-Hersek kan ağlıyor,
Acılar yürek dağlıyor.
Gelinler kara bağlıyor,
Aman Allah imdat eyle...

Cani Sırplar akıtmış kan,
Bu zulüme dayanmaz can.
Sırplar vermiyorlar aman,
Aman Allah imdat eyle...

Ecdat yurdu harab olmuş,
Hastaneler ceset dolmuş.
Dindaşlar çaresiz kalmış,
Çare Allah imdat eyle...

Boşnaklar zulüm altında,
Müslüman saltanatında.
Mazlumların feryatında,
Rahmet Allah imdat eyle.

Rahim olan büyük hüda,
Acıma yok mu bu dünyada?
Ses ver artık bu feryada,
Arşı tuttu imdat eyle...

İNCE'nin kalbi sızlar,
Kara mıdır bu yazılar?
Acımıyor şu haçlılar,
Hilal ağlar imdat eyle.
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Canlarım

Can kıymeti bilen canlarım yazmış,
Birisi Rasimdir biri Mustafa.
Damarda dolaşan kanlarım yazmış,
Birisi Rasimdir, biri Mustafa.

Antoloji com da gezerler bensiz,
Ruhum hep sizinle canım bedensiz,
Taşlıyor ikiniz beni neden siz,
Birisi Rasimdir, biri Mustafa.

Kahretmeyin boşa gönlüm sizinle,
Şiirler söylerler elde sazınla,
Keyfler yerindedir karpuz, muzunla,
Birisi Rasimdir, biri Mustafa..

Eskişehir, Antalya'ya gelirim,
Dostlarımın kıymetini bilirim,
İstesinler yollarında ölürüm,
Birisi Rasimdir, biri Mustafa..

Keyfiniz yerinde belli hallerden,
Ne usanır ne korkarım yollardan,
Kemlik olmaz bu nazenin kullardan,
Birisi Rasimdir, biri Mustafa..

Hasretle yanıyor kalbimiz ince,
Muhabbet ederiz çokca gelince,
Bu şairler bizi dostça bilince,
Birisi Rasimdir, biri Mustafa..

Sabit İnce Kayseri 21.4.2004
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Ceylanıdır O

-Mustafa Ceylan'a-

Ne zaman çalışır, nerede yazar,
Edebiyatımın yorulmaz Ceylanıdır O.
Ne usanma bilir, ne işten bezer,
oklarla vurulmaz Ceylandır O.

Vefa ve dostlukta bulunmaz eşi,
Akdenizimizin sönmez güneşi,
şair ve ozanın yılmaz kardeşi,
Dostların darılmaz Ceylanıdır O.

Eserleri sıra sıra dizili,
aşk ve sevda yüreğinde kazılı,
Yunus olmuş o ezili, ezili
sonsuzdur, varılmaz Ceylandır O.

Ankara Elmadağ mekanı, yurdu,
aşkla, aşıkla bitmiyor derdi,
varını, yoğunu dostlara verdi,
İNCE'nin kırılmaz Ceylanıdır O.

Sabit İnce Kayseri 03.04.2004
NOT:Türkü olarak bestelenmiştir
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Ceylanlara

Havva da ilk anamızdır,
Gölde yüzen sunamızdır.
Elimizde kınamızdır,
Ne güzeldir elde kına.

Memet Muhammetten gelir,
Dost uğruna canı verir,
Bir gün eve gelin gelir,
Kılıç girer o gün kına.

Semra da esmer güzeli,
Güzel ruhlu taa ezeli,
Ne hoş huylarla bezeli,
Teline dokun da sına.

Selda’nın gülümser yüzü,
Çok temizdir, paktır özü,
Ceylan bakışlıdır gözü,
Salınıp geçer bir suna.

Gülay’ın gözleri kara,
Ne ararsan onda ara,
Allah düşürmesin dara,
Keder gelmesin uykuna.

İnce bildiğini yazdı,
Ne söylesem gene azdı.
Dudakları bal, kirazdı,
Siz kalmayın kusuruna.
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Çağlari

Aşık Çağlari’ye

İkibin yılının Ekim ayında,
Uyutmadı beni Aşğk çağlari,
Asillik var belli onun soyunda,
Avutmadı beni Aşık Çağlari.

Ey aşık çilemiz bitecek sanma,
Allah’ın aşkına bizi pek anma,
Biz yanmışız etme bir de sen yanma,
Soğutmadı beni aşık Çağlari.

Gecenin üçünde derdimiz arttı,
Hollanda elinden değnek fırlattı,
O nurlu değnek ki gözüm parlattı,
Dağıtmadı beni Aşık Çağlari.

Aşkın ocağı mı, pınarı mısın,
Yesevi Dedemin çınarı mısın,
Yunus odununun yanarı mısın,
Kavurtmadı beni aşık çağlari.

Ey aşığım sürçmüş dilim affeyle,
Sözlerim galatsa bakma, def eyle,
Gel İnce kervanda sen de saf eyle,
Yanıltmadı beni Aşık Çağlari.

Sabit İnce Kayseri 4.10.2002
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Çeşit Çeşit İnsanoğlu

Bazısı yüksekten uçar,
Bazısı insandan kaçar,
Bazısı kalmıştır naçar,
çeşit çeşit  insanoğlu.

Bazısı paraya tapar,
Bazısı gönüller yapar,
Bazısı gördüğün kapar,
Çeşit çeşit insanoğlu.

Bazısı işbilmez, sakar
bazısı sıkar da sıkar,
Bazısı canından bıkar,
Çeşit çeşit insanoğlu.

Bazısı bulunca azar,
Bazısı mezarın kazar,
Bazısı uydurur yazar,
Çeşit çeşit insanoğlu.

Bazısı vefayı bilmez,
Bazısı versen de almaz,
Bazısı desen de gelmez,
Çeşit çeşit insanoğlu.

Bazısı karınca ezmez,
Bazısı derya da yüzmez,
Bazısı anlayıp sezmez,
Çeşit çeşit insanoğlu.

Bazısı İnce, naziktir,
Bazısı zayıf, eziktir.
Bazısı da bileziktir
Çeşit çeşit insanoğlu.

Sabit İnce Kayseri 7.7.2004
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Çevremiz

Çevremiz temiz olmalı,
Kıymetini bilmeliyiz.
Herkes mutlu yaşamalı,
Hem sevip, sevilmeliyiz.

Yemyeşil bir çevre için,
Vazifemiz yapmalıyız.
Ormanı keseriz niçin,
Bizler ağaç dikmeliyiz.

Türkiyem bozkır olmasın,
Erezyon düşmanım olsun.
Kimse havasız kalmasın,
Heryer pırıl pırıl olsun.

Temiz çevre temiz toplum,
Olmalı Türk’ün düsturu.
Kuraklığa olma mahkum,
Yeşil olsun gözüm nuru.

İnce çevreye aşıktır,
Hep çevreci olmalıyız.
Yeni nesile yazıktır,
Çevreyi korumalıyız.
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Çok Kolaymış

Aldım elime kalemi,
Çok kolaymış şiir yazmak.
Karıştırdım el-alemi,
Ne kolaymış şiir yazmak.

Süslü kelimeler dizdim,
Kolaycacık bade ezdim.
Okudukça candan bezdim,
Ne kolaymış şiir yazmak.

Hece tamam kafiye hoş,
Kelime çok, manası boş,
Yürü kaf dağınaca koş,
Ne kolaymış şiir yazmak.

Has bahçede güller bitir,
Şakıyan bir bülbül getir,
Kendin sırça köşkte otur,
Ne kolaymış şiir yazmak.

Yoksulluğu sakız eyle,
Aşk, aşk diye türkü söyle,
İşte bizim şiir böyle,
Ne kolaymış şiir yazmak.

Ne bulduysan kelime diz,
İçine koy süslü bir giz.
Belki senden kalır bir iz,
Ne kolaymış şiir yazmak.

İnce olsun, kalın olsun,
Şair densin adın kalsın.
Vitrinler kitapla dolsun,
Ne kolaymış şiir yazmak.
21.7.2000 Kayseri
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Çok Severim

Hak yoluna gidenleri,
Çok severim, çok severim.
Her farzını bilenleri,
Çok severim, çok severim.

Durmayıp da zikredeni,
Çok severim, çok severim.
Varlığını fikredeni,
Çok severim, çok severim.

Sünnetini yapanları,
Çok severim, çok severim.
Ulu emre uyanları,
Çok severim, çok severim.

Garipliğin bilenleri,
Çok severim, çok severim.
Daim Allah diyenleri,
Çok severim, çok severim
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Çokca Çalış

- Sevgili Öğretmenim Şükran Günay'a-

yana yana pişeceksin,
aşk oduna düşeceksin,
her engeli aşacaksın,
çalış, çalış çokca çalış

şükür eden şakirt olur,
şükretmeyen yolda kalır,
erenler halinden bilir,
çalış, çalış çokça çalış.

kaynat kaynat pişir aşı,
yoktur insanlığın yaşı,
önce kendine vur taşı,
çalış çalış çakça çalış.

erene erenler varır,
kendin bilen hakkı bilir,
ince de bu yolda ölür,
çalış çalış çokça çalış.

sabit ince kayseri 10.03.2004
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Dadaloğlum

'Ferman padişahın dağlar bizimdir'
diyerek haykırdı Avşar yiğidi.
Türk'ü, kürdü, çerkez'i de bizimdir.
bir ve beraberdik ayrı değildi.

Dadaloğlum Toroslara yaslandı,
gocadı da deli gönül uslandı.
Türk milleti kükremiş bir arslandı,
kırıldı kanadım kollar eğildi.

yürüdü de avşar beyler yürüdü,
Torosları tipi duman bürüdü,
kurtlar kocayınca Zağar ürüdü,
Beyler direndi de dağlar eğildi.

Halk eyleyen ayrı ayrı yarattı,
her milleti ayrı ayrı donattı.
ferman avşarları dağlara attı,
İnce'ler ağladı ayrı değild.
26/8/1995 Kayseri Sabit İnce
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Dağlar

Eğer sizde biraz merhamet varsa
Dertlerim artıyor yol verin dağlar
Nazlı yar çıkışta yoluma dursa
Solmasın gonca gül yol verin dağlar

çökmüş dayanmıyor gönlümün damı
Deli, mecnun deyi kınaman beni
Sağımda ardıcı solumda çamı
Size tutunayım el verin dağlar

Ben de sizin gibi yoktan olmuşum
Beli demişim de, karar vermişim
Mahsur misli ben de dara girmişim
İpinin öldürmen dal verin dağlar

Mevla bindir çiçek sizi süslemiş
Türlü renkler verip gergef işlemiş
Gelen gider olup göçe başlamış
Arıya çiçeği bol verin dağlar

Acımadan yakıp kesip iz ettim
İniş yokuş dinlemedim düz ettim
İnce gönlü göyündürüp köz ettim
Yanan bağrınızdan kül verin dağlar
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Dalgalar

Üstüme üstüme gelmeyin dalgalar,
Size dayanacak gücüm mü var ki.
Her çilede dağılırım, toplarlar,
Bir de siz üstüme gelmeyin dalgalar.

Koskoca dağlar binmiş üstüme,
Bittim, bu yükü götüremiyorum.
Kalmadı halimi anlatacak kelime,
Neyle anlatsam bu yükü bilmem ki...

Yavrusunu yitirmiş ürkek ceylanım,
Peşimde sürü sürü avcılar.
Tükenmiş bedeni sürükler canım,
Aç kurt gibi saldırıyor kaygılar...

Neyimi alacaksınız azgın dalgalar,
Yükünüzü ağırlaştırmaz mı sırtımdaki
 Çekilmeyecek o yüklerim.
Öyleyse ne diye üstüme üstüme gelirsiniz,
Azgın azgın, yutup gelen dalgalar....

11.04.1996 Kayseri Sabit İnce
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Dedim Dedi

Dedim: Yüksek öğretim ne,
Dedi ki: Yök, yök.
Dedim: Kemal Gürüz kimdir,
Dedi ki: Yök, Yök.
Dedim: Dediğim dedik,
Dedi ki:  Yök, Yök.
Dedim: Kimse karışamaz,
Dedi ki: Yök, yök.
Dedim: Ben ne dersem odur,
Dedi ki: Yök, yök.
Dedim: öğrenci perişan,
Dedi ki: Yok, yok.
Dedim: Bu işin sonu ne;
Dedi ki: Yok, yok.
Dedim: İlim, akıl nedir,
Dedi ki: Yok, yok.
Dedim: Hocalar kaçıyor,
Dedi ki: yok, yok.
Dedim: Buna sebep nedir,
Dedi ki: Yök, yök.
Dedim: İnce derdin nedir,
Dedi ki: Yok, yok.
Dedim: Diktatörlük nedir,
Dedi ki: Yök, yök.

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Değiliz Ya

Sen ben o hepimiz biriz
Ayrı gayrı değiliz ya
Bir ten üstünde gezeriz
Hasta sayrı değiliz ya

Canımızın hepsi o can
Damarımızda aynı kan
Farkına varsa bir insan
Birden ayrı değiliz ya

Özünüz o sözünüz o
Elde çalan sazımız o
Baharımız yazımız o
Döner geri geliriz ya

Kadını o erkeği o
Sanmayın ki ürkeği o
Tüm hallarım  gereği o
Aynı balı yaparız  ya

İNCE sözün açık söyle
Böyle gelmiş gitmez böyle
Ağa ırgat kahya beyle
Aynı yolda gideriz ya
              25.07.99
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Deli Gönül

Deli gönül uslanmıyor istiyor,
Sinesinde gonca güller besliyor.
Arkasını koca dağa yaslıyor,
Behey gönül, deli gönül, dur gönül.

Ceset kocuyor da gönül geçmiyor,
Hep güzel istiyor, çirkin seçmiyor.
İsteğinin ard arkası bitmiyor,
Koca gönül, arsız gönül, dur gönül.

Onbeşinde delikanlı oluyor,
Ne kuruyor, ne gülleri soluyor.
Hasbahçe içinde güle konuyor,
Bülbül gönül, deli gönül, zor gönül.

Göz sürmeli ondördünde kız ister,
Zemherinde bahar ister, yaz ister.
Ağustos'da Erciyesden kar ister,
Dertli gönül, uslan gönül, zor gönül.

Kirli kalble yaradandan nur ister,
El badeli ak sakallı pir ister.
Aşık ince sevilecek gül ister,
Bülbül gönül, gonca gönül, tor gönül.
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Demedim mi?

Gafletle uyuma yeter,
Demedim mi dostum sana.
Sayılı günlerde biter,
Demedim mi dostum sana.

Uyuma hep uyanık ol,
Tüm varları kendinde bil.
Sevda ile açıyor gül,
Demedim mi dostum sana.

Ummanlarda yüzelim gel,
'Hu' diyerek taşıtor sel.
Bırak divane desin el,
Demedim mi dostum sana.

Ara ara kendin ara,
Koyma gelecek bahara.
İNCE bu derdine çara,
Demedimmi dostum sana.

12.8.1996-Kayseri
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Deprem Destanı

Aman allahımda bu değil kader,
Yaktı, yıktı, viran etti yurdumu.
Korkarım ki iflah olmaz bu gider,
Deprem yıktı, viran etti yurdumu.
On binlerce ceset ortada kaldı,
Gözü aydın düşman hayfını aldı.
Kara haberi de ajanslar yaydı,
Deprem yıktı viran etti yurdumu.
On yedi ağustos doksan dokuzda
Binlerce canlarım kaldı enkazda,
Kara bulut dolanıyor körfezde,
Deprem yıktı, viran etti yurdumu.
Aman dostlar buna can mı dayanır,
Köprecik kuzular toza boyanır,
Marmara da gece üçte sallanır,
Deprem yıktı, viran etti yurdumu.
Yedi düvel imdadıma koşuyor,
Bilmem kaç ölü var, kaçı yaşıyor,
Körfez sanki cesetlerden taşıyor,
Deprem yıktı, viran etti yurdumu.
Araplar keyfinde tıs çıkmaz ordan,
Gavur dedikleri koşmuş her yandan,
Nerden başlayayım, önden mi sondan,
Deprem yıktı, viran etti yurdumu.
Vicdansızlar keyfinizi sürün siz,
Farkındayız dost düşmanı biliriz,
Vatan için top yekun da ölürüz,
Deprem yıktı, viran etti yurdumu.
Yağmaya kalkışta namussuz, alçak,
Bilmem felaketin sonu nolacak,
Sanmayın ki yanınıza kalacak,
Deprem yıktı, viran etti yurdumu.
İnce bu acıyı tadan bilinir,
Bu toprak uğruna inan ölünür,
Ülkem kan ağlıyor toprak bölünür,
Deprem yıktı, viran etti yurdumu.

20.08.1999
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Deyi

Gül dikene diken güle sarılmış,
Ağlamış bülbül de güle darılmış.
Nazlı yari saran kollar yorulmuş,
Açıp gül sineyi göreyim deyi.

Yüce dağ başında karlar erimiş,
Nazlı yari sevmek ne de zor imiş.
Bülbülün figanı gülde zar imiş,
Hasbahçe içinde öleyim deyi.

Garibim de şu dağları dolanmış,
Şu dünyanın tüm varları yalanmış.
Bülbülün çilesi gülde figanmış,
Bir yarin aşkına öleyim deyi.

1 KASIM 1994
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Dillere Dillere

Ben duyguları yükledim,
Çalan tellere tellere..
Derdime dertler ekledim,
Düştüm dillere dillere...

 Hayat mektebin okudum,
Bülbül olup da şakıdım.
Hiç bu alemde yokudum,
Kondum dallara dallara..

A dem oldum göle düştüm,
Sırat köprüsünden geçtim.
Kendi ellerimle seçtim,
Vardım güllere güllere...

Yumak yumak çile ördüm,
Varım yogum sele verdim.
Yusufla zindana girdim,
Düştüm hallere hallere..

Gündüzü geceye soktum,
Kayan yıldız gibi aktım..
Türlü nişaneler taktım,
Sattım pullara pullara...

Keklik gibi kanadım yok,
Dünya senden muradım yok.
Kıratım var ayvazım yok,
Sürdüm bellere bellere...

İNCE bin kez gelip gitsem,
Varlığım kaldırıp atsam,
Dünyayı bir pula sattım,
Düştüm çöllere çöllere..

17.01.1999 kayseri-
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Dinle Türkümü

Su başında keklik ol,
Dinle türkümü dinle.
Dosta esen deli yel,
Dinle türkümü dinle.

Dağ başında boran ol
Yarenlere yaren ol,
Uzun, incecik bir yol,
Dinle türkümü dinle.

Sevgimi söylüyorum,
gönüller eğliyorum,
Yürekler dağlıyorum,
Dinle türkümü dinle.

Yakıp kavuruyorum,
Küller savuruyorum,
Gönül doyuruyorum,
Dinle türkümü dinle.

Kurşun gibi deliyor,
Dost elinden geliyor,
Sevenleri biliyor,
Dinle türkümü dinle.

Hem yazım hem de kışım,
hem ekmeğim hem aşım,
Mezar başında taşım,
Dinle türkümü dinle.

İnce ince yakarım,
Arş'alaya çıkarım,
Saltanatlar yıkarım,
Dinle türkümü dinle.

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Divan

Gel ey divane gönül etme gıllı-guş,
İçelim aşk şarabını edelim nuş.
Dost ile olursan gönülün olur hoş,
Salavat diyelim de ol Mustafa'ya...

Ey gönül ne uslanmaz, arlanmazsın sen,
Gene doymazsın aleme sahip olsan.
Nasib olur da bir elden tutar isen,
Tez varırsın o zaman ol Mustafa'ya...

İNCE, alemde senden kemter var m'ola,
'Vira Bismillah' diye çıkalım yola.
Gideriken bu yolda verme ha mola,
Gel beraber gidelim ol Mustafa'ya.

4.9.1995
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Diye

Demek izin alıp büroda kaldın,
Net denen illete sende mi daldın,
Nazlı Ceylanımı şehre mi saldın,
Domdom kurşunuyla vursunlar diye.

Köroğlu eşine aklını takmış,
Türküler söyleyip ağıtlar yakmış,
Sayfasına baktım online yokmuş,
Bu Köroğlu nerde sorsunlar diye.

Sana hayır demek mümkün olmuyor,
Kafam karışıktır sazım çalmıyor,
Bereket Köroğlu kelim yolmuyor,
İnce'cik peruklar bulsunlar diye..
sabit ince kayseri 24,4,2004

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Diye Diye

Anadolu diye diye,
Düştüm yollara, yollara.
Anasam olsun hediye,
Verdim kullara, kullara.

Gece gündüz yorulmadım,
Hiç kimseye darılmadım.
Eğilmedim, kırılmadım,
Girdim hallara, hallara.

Kimi dedi, deli misin
Cahil misin, Ali misin?
Şu ışığın pili misin,
Vurdum dallara, dallara.

Kiminin çıkarı bitti,
Kimileri oyun etti,
Dedim bu iş cana yetti,
Sordum güllere, güllere.

Can dostlarım destek oldu,
Coğunun renkleri soldu,
Herkesin muradı oldu,
Sardım kollara, kollara.

Vasiyetimdir dostlara,
Yer vermeyin o astlara,
Çıkarın ki en üstlere,
Yardım ellere, ellere.

İnce dileğini söyle,,
Allahım hep yardım eyle,
Bir arzudur bitti böyle,
Verdim sellere, sellere..

31.5.2000 kayseri
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Diyemem

Musluktan su damliyorsa,
Lamba bosa yaniyorsa,
Dilli bos laf söylüyorsa,
Bosver, aldirma diyemem.

Ekmek çöpe gidiyorsa,
Araba bos yürüyorsa,
Mazlum feryat ediyorsa,
Bosver, aldirma diyemem.

Hirsiz talan pesindeyse,
Gençlik zehir düsündeyse,
Oglan boykot isindeyse,
Bosver, aldirma diyemem.

Hasta ziyaret isterse,
Dostlar selami keserse,
Rüzgar tersinden eserse,
Bosver, aldirma diyemem.

Siyasetde pislik varsa,
Firsatçi arsa kaparsa,
Hakkin izinden saparsa,
Bosver, aldirma diyemem.

Gelin kaynana döverse,
Kiz gece eve dönerse,
Kemiksiz dil yalan derse,
Bosver aldirma diyemem.

Inancima dil uzatsa,
Dinime hurafe katsa,
INCE fakirler aç yatsa,
Bosver aldirma diyemem.

22.4.1996-Kayseri/
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Diyorum

-Aşık Seziniye-

Çok bekle ki güleceksin,
Bunu böyle bileceksin.
Sen de böyle öleceksin,
Diyorum sana Sezini.

Sevda dediğin hayalle,
Uğraştın evlat, iyalle,
Kendini aldat o yolla,
Diyorum sana Sezini.

Yar dediğin yar mı ola,
Öyle biri var mı ola
Kimler öle, kimler kala,
Diyorum sana Sezini.

Demek yaş ile yoruldun,
Bilmem ki neye sarıldın,
Eğilmedin ya , kırıldın
Diyorum sana Sezini.

Hep yarınları bekledin,
Dert üstüne dert ekledin,
Hep yar diye pinekledin,
Diyorum sana sezini.

Çileler son bulacak mış,
Söyle bana nolacak mış,
Say ki adın kalacak mış,
Diyorum sana Sezini.

Çatlasa da sabır taşı,
Acı olur onun aşı,
İNCE' dir dünya telaşı,
Diyorum sana Sezini.

31.5.2000 kayseri
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Dost

Aci danslar raksediyor gözümde,
Uyku girmez oldu gözlerime dost.
Bir ates ki sönmez yanar özümde,
Derman gelmez oldu dizlerime dost.

Kahbe felek hallerime gülüyor,
Sanki bir nefeste bini ölüyor.
Ben kactikca o üstüme geliyor,
İman etmez oldu sözlerime dost.

Kara bahtim kör talihim elinden,
Akort tutmaz ses cikmiyor telimden.
Fizan ülkesinden Yemen cölünden,
Alev yetmez oldu közlerime dost.

Askin kemendini boynuma atti,
Cehennem hariyle özüm daglatti.
Öncüler cıkartip yolum baglatti,
Teller ötmez oldu sazlarima dost.

Seherlerde bülbül gibi öttürdü,
Karen ellerinde koyun güttürdü,
Nem var ise harac mezat sattirdi,
Taslar yetmez oldu tuzlarima dost.

Karakusak girdim bitmez gürese,
Derdim anlatamam aya günese,
Akil sir ermiyor bu INCE ise,
Kulak vermez oldu nazlarima dost.

25.12.1998 kayseri
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Dost Merhaba

-Aşık Hürdemi'ye-
Hürdemi merhaba demiş,
Kıymet bilen dost merhaba.
Dostça bir selam eylemiş,
Selam veren dost merhaba.

Dost elbette kıymet bilir,
Ses duyunca koşar gelir,
Dost uğruna bin kez ölür,
Canı veren dost merhaba.

Anadolu diye diye,
Derdini çekerim niye,
Yol yol olmuşuz sevgiye,
Sevi veren dost merhaba.

Kitabımız Anadolu,
yolumuz Yunusun yolu,
İnce'ye yeşil bir dolu,
İç deyi veren Merhaba.
Sabit İnce Kayseri 11.5.2004
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Dostlarım

Ayaklar altında yol ettin beni
Gelen giden ezer durur dostlarım
Koydu aşkı narı kul etti beni
Gece gündüz tozar durur dostlarım

Tükenmez cevherdim pul etti beni
Özgürlüğüm alıp kul etti beni
Bülbül gibi gülde dil etti beni
Har içinde gezer durur dostlarım

İlkbahar, yaz derken güz etti beni
Gürgen ağacından saz etti beni
Dillere düşürüp söz etti beni
Çala kalem yazar durur dostlarım

Yağmur kar gibiydim dol etti beni
Has ipek dokudum çul etti beni
İnceyim itlere yal etti beni
Kırk elekten süzer durur dostlarım

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Dostlarım Var

Dostlarım var, dostlarım var
gönül veren dostlarım var.
öyle dostlarım olsun ki,
sürsün taa mahşere kadar
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Dostumla

Girdik muhabbet bagina
Caldik söyledik dostumla
Vardik pirler ocagina
Kelam eyledik dostumla

Aski muhabbet tatlidir
Hayat yolu firkatlidir
Kul olanlar hep dertlidir
Figan eyledik dostumla

Söylestik biz telleriyle
Hep yerinde karar ile
Yaralandik biz yar ile
Bir mesk eyledik dostumla

Gönülleri sad eyledik
Gecmisi biz yadeyledik
Bizim türküyü söyledik
Eyi eyledik dostumla

Seherlerde bülbül olduk
Dolanip gecmise daldik
INCE bir cizgide bulduk
Kavil eyledik dostumla

05.01.1999 kayseri
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Doymadım

O nasıl güzellik yaktı kavurdu
Güzelliğin seyretmeye doymadım
Zaman değirmenin hızlı çevirdi
Biran gibi gelip geçti saymadım

Ayni yere giden iki yolcuyuz
Sevgiye susamış iki elciyiz
Gönül duvarına tutmuş alcıyız
Gönül yollarında sesin duymadım

Ürkek ceylan gibi baktın yüzüme
Kavurdun koz attın özün özüme
Zehirli okları attın gözüme
Verdiğin acıyı acı saymadım

Deli rüzgar gibi estin de geçtin
O kibar ellerle kefenim biçtin
Gönül sarayımı izinsiz açtın
Sensiz gecen ömrü omur saymadım

Kıyamadım mam yüzüne bakmadım
Senin kokun yetti güller takmadım
Mest oldum da has bahçeden çıkmadım
İnce seni sevdim doymadım
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Dün Gece

Ali'yi andım dün gece,
Aşkına kandım böylece.
Ateşe yandım közlüce,
Seyyidlerin serdarıyla.

Kerbela'da su aradım,
Aşkla yanarak ağladım.
Ciğerlerimi dağladım,
Muhammedin nurlarıyla.

Hüseyin'in aşkı yaktı,
İçime sevgisi aktı.
Dedesi toprağı sıktı,
Mübarek avuçlarıyla.

Yeter doldu şu gözlerim,
Yanardağ gibi közlerim.
Ehl-i Beyt'e can veririm,
İnce'lerin aşklarıyla.

11.1.1995 Kayseri/Sabit İnce
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Dünya

Bir tuzak kurmuşsun, apaçık durur
Gafiller tuzağa düşüyor dünya.
Bilmeyenler ikbal için yorulur,
Hergelen peşine düşüyor dünya.

Perdeyi kaldırsam ilan eylesem,
Gerçeğini birer birer söylesem.
Yolcuların durdurup da eğlesem,
Bir çokları dağdan aşıyor dünya.

Kimi zengin olup eğlenir durur,
Kimi 'kader' diye dizine vurur.
Kanaat sahibi şükre oturur,
Bir çoğu bu hale şaşıyor dünya.

Bir yeşil yaprağa haset edersin,
Hırslının peşinde koşar gidersin,
Akibet İNCE'yi toprak edersin,
Kimler baki kaldı, yaşıyor dünya.

17.10.1996-Kayseri/Sabit İnce
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Dünyaya

Dünya beni yenemezsin,
Çünkü sende gözüm yok ki.
Sen keyfince dönemezsin,
Benim sana sözüm yokki..

Bir gram bile veremem,
İstesem bile sevemem.
Methedemem de övemem,
Çünkü sende gözüm yokki.

Cilveli bir dilbersin sen,
Her şekile girersin sen.
O sahte sevgini versen,
Benim sende gözüm yokki.

Yiğitleri yuttun yedin,
ahde vefa eylemedin
Yazık ettim diyemedin,
İNCE sana sözüm yokki.

19.4.1996-kayseri Sabit ince
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Düşlerimde

Her gece düşlerimde,
neler görürüm neler.
Her iç çekişlerimde,
Özden dökülür nağmeler.

Türküler söyledim düşümde,
yanık, yanık içli, içli türküler.
Dert ıstırap kader peşimde
bilmem kaç bin aleme sürükler.

Dostlar gelip geçti düşümde,
film kareleri gibi önümde.
yazık olmuş diyecek dostlar,
onları bırakıp buralardan göçtüğümde.

Varsın anılmasın adım,
hatırlanmasın bile.
iklimler aşıp gider feryadım,
anılır İnce adı, sevdiklerimle...
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Ellerimden Tutsan...

Ellerimden,ellerimden tutsan
Güneşin doğduğu yerden
Bir buse kondursan yanaklarıma.
Dağların yemyeşil eteklerinden
kardelenlerle
Sevgiden, şefkatten,mutluluktan
Bir demet tutuştursan ellerime.
Yangınlar, tufanlar kopsa,
Başımda sevdan uçuşsa
Onbeşimdeki havailiğim, çılgınlığım
İçimde yeniden coşsa.
Atıp benliğimi senin derin sularına,
Atıp herşeyimi  senin kucağına,
Gözlerimde tebessüm
Ne çıkar, gönlüm yorulsa, bedenim çıldırsa
Hüzün nedir bilmesem,
Gözyaşı uğramaz olsa bize,
düşünceleri çok uzaklara göndersek
Ruhum bu boşlukta
Yeniden can bulsa.
ne olurdu, ne güzel olurdu sevdiğim
ne güzel olurdu.....
Sabit ince Kayseri 18.11.2003
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Eloğlu

Neyi nerde diyeceğin bilmezsen
Ağzına lafını tıkar eloğlu.
Hep kendin konuşur hiç dinlemezsen
Nice gemileri yakar eloğlu

Sevmek nedir sevda nedir bilmezsen
Cin gibi çarpar da yakar eloğlu
Ağlayan mazlumun yaşın silmezsen
Suratına şamar çakar eloğlu

Mağrurlanma aşağıya in biraz
..........................çıkar eloğlu
Mütevazi ol da etme cilve naz
Dayanamaz buna bıkar eloğlu

Söyleyene değil söyletene bak
Seni de tertibe sokar eloğlu
Benlik edip durma sözüme bir bak
Kuyruğa teneke takar eloğlu

Heybetine baksan sanki Erciyes
Unutma zirveye çıkar eloğlu
Nota filan bilmez diyemez ki es
Re’ den girer sol’a  sokar eloğlu

Bilmeyene sivrisinek saz olur
Dikenli güllerde öter eloğlu
Yeter İNCE davul zurna az olur
Seni  de sürüye katar eloğlu

Sabit İnce
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EMİ?

Üç günlük dünyaya niye aldandın,
Maddenin putuna sen de mi kandın?
Hani Adem idin, gönül yapardın?
Garib, yoksulları unutma emi?

Yapma kardeş kabelere dokunma,
Gökde mi, yerde mi diye bakınma.
Şu kahbe dünyaya inanip, kanma,
Kalanları var mı unutma emi?

Kırma kalplerini değer mi bilmem?
Faniler gelir mi? bir daha gelmem.
Ölmeden ölmüşüm daha da ölmem,
Sevgiyi, saygıyı unutma emi?

Sabit İnce
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Eremedim

Şu sazimin tellerine,
Gonca gonca güllerine,
O güzelin hallerine,
Eremedim, eremedim.

Hacıbektaş illerine,
Giremedim, giremedim.
Mecnun'umun çöllerine,
Eremedim, eremedim.

Yunus'umun sevgisiyle,
Sevemedim, sevemedim.
O güzelin badesiyle,
Ölemedim, ölemedim.

Mevlana'nın ateşiyle,
Pişemedim, pişemedim,
Şems'in yakan güneşiyle
Geçemedim, geçemedim.

İNCE güzel hasretiyle,
Gülemedim, gülemedim.
Yalan dünya sevgisiyle,
Bilemedim, bilemedim.

Sabit İnce
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Erozyon

Ağaçlar dikelim nefes alalım
Erozyon belası bitsin gardaşım.
Gelin hep beraber birlik olalım,
Erozyon belası bitsin gardaşım.

Yeşile hasretiz toprak bitiyor,
Her yıl iki milyar toprak gidiyor.
Sanki vatanıma düşman giriyor.
Aymazlık belası bitsin gardaşım.

Sel,yel toprağımı alıp gidiyor
Düşmanlar bir olup kıs kıs gülüyor.
Sanki tabiatın canı gidiyor,
Kuraklık belası bitsin gardaşım.

Çorak toprağada tohum ekilmez,
Kuruyan ağaçlar geri dikilmez.
Yanan ormanlara evler yapılmaz,
Kirlilik belası bitsin gardaşım.

Tema'yı kuranlar cennet erleri,
Yemyeşil edelim kurak yerleri.
Her insan olmalı TEMA neferi,
Kuru çöl belası bitsin gardaşım.

İNCE yeşil ile sevgiye hasret,
Yeşil pehlivanlar giysinler kısbet,
Vatanım yemyeşil toprağa hasret,
Hasretlik belası bitsin gardaşım.

2.12.1998 kayseri -

Sabit İnce
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Esgiden

Guru fasulyeyle yanında turşu
Unuttun mu gardaş bunları yerdih.
Gormezdi avratlar bir kere çarşı
Bi lohma bulunca çoh şukur derdih.

Gurbanda senede bi et gorürdüh
Çoğunu da fahırlara verirdih
Dürümün içine pendir koruduh
Buna da yarabbi şukur deridih

Bozaşı bulunca eyce doyardıh
Suvanı da goz yaşıyla soyardıh
Pendir basıp kuplere de koyardıh
Seneye de Allah kerim deridih

A pahlayı bir gün önce haşlardıh
Pilava da sohumunan başlardıh
Ne hayallar gurup neler düşlerdih
Gar üstünde yalın ayah yörüdüh.

Gaz lambasıyınan kitap ohuduh
Sevgileri ilmih ilmih dohuduh
İnce’lerde horantacah çohuduh
Neler oldu çoh ayahlar sürüdüh

Kayseri 26 ekim 2003
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Esiriyim Ben

Bir ahu gözlünün meftunu oldum,
Gayrı iflah olmam yaralıyım ben.
Aşkin badesini içtim de doydum,
Aşkin sofrasinda siraliyim ben.

Bir göründü bir yok oldu ceylanım,
Şavkiyan o nura sevdaliyim ben.
Sevda tuzağında çırpınmadayım,
Kurtulamam gayrı, esiriyim ben.

Deli seller gibi çağlayıp aktım,
Duramam güzelin, peşindeyim ben.
Perdeyi kaldırıp Sunama baktım,
İNCE bir aşığım yolundayım ben.

Sabit İnce
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Ey  Yarim

Yarin aşki beni kasip kavurdu,
Külüm kaldı dumanımı savurdu.
Ben figan ettikçe o bana vurdu,
Aşkin beni güldürmedi ey yarim.

Aşkinla ben yana yana eridim,
Bilemedim halim acep neyidim?
Hasan'la Hüseyin benim Seyyidim,
Derdi beni güldürmedi ey yarim.

İNCE muhabbeti Ahmet'de buldu,
Seherlerde açtı, derdinden soldu.
Muhammed sevgisi tek yolu oldu,
Ahım beni güldürmedi ey yarim.

Sabit İnce
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Ey Adem..

Yorul da deli gönül yoruldu,
Gün oldu da nazlı yare darıldı.
Varlığımız şol topraktan karıldı,
Sevgi varken kavga niye ey adem.

Kırıldı da kanatlarım kırıldı,
On sekiz bin alem bize sarıldı.
Akibeti ol meclise varıldı,
Şükür varken, bu hirs niye ey adem?

Verildi de neler neler verildi,
Ahsen-i Takvim de neden verildi?
Adem'e şol cennetler serildi,
Niye çıktın, ne özlersin ey adem?

Vuruldu da ağır yükler vuruldu,
Bir sineğin hakkı bile soruldu.
Azgın seller bulandı da duruldu,
İNCE şaşma, kamil ol sen ey adem.

Sabit İnce
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Eyledi

İkibin mayısın on ikisiydi,
Simav'ı bir ordu işgal eyledi,
Bu nasıl istila, neyin nesiydi,
Mitoloji bile hayret eyledi.

Asım Kısbet pos bıyıklı dost idi,
Bu ne nefis tablo, ressam kim idi,
Şairi çoşturan bu dağlar mıydı,
İlk defa gelenler feryat eyledi.

Mustafa yılmazla, Memduh Şenollar,
TGRT FM Birsen yamaklar,
Sevgiyle süslenmiş yangın dudaklar,
Çok aşığı yaktı zulmet eyledi.

Mine-Osman çifti ateşe gibi,
Şiirler, şarkılar muhteşem idi.
Sekizinci dedim, harika dedi,
Hele birisi var Ferhat eyledi.

Tayyar hoca Akçeken'i ararken,
Kimi pot üstüne potlar kırarkan,
Soyuer, soygüder, Mutlular varken,
Bazı şairler de berbat eyledi.

Satoğlu, Yurdabak, filozof doktor,
Keyifler yerinde oh ki ne oh oh.
Kütahya, Simavli kavgası çoh çoh,
Zehir kusan dudak dehşet eyledi.

Fırça yok ki renklerini göstersem,
Ela, yeşil, mavi neler istersen.
Anı mı, fıkra mı, şiir mi dersen
İNCE'ledi, yazdı derdest eyledi.
14.5.2000 5. Simav şairler şöleni

Sabit İnce
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Fakülte

Fakülte hastanesinde
Olmus idi ameliyat.
Genel cerrah servisinde,
Bekledi, bekledi imdat..

Yesil kartla hastaneye
Yatirdilar garibimi...
Derdin demedi kimseye,
Sustu artirdi derdimi...

Kardesim halin anlatti,
'Bagirsagini kestiler'
Gene cigerim kanatti,
Sanki benden mi kestiler..

Haciemmi duydu bunu,
Kulagini sagir etti..
Unuttu insanligini,
Kosarak camiye gitti...

'Komsusu açken tok yatan
Bizden degil' demedi mi?
Secdeye varmaya utan,
Fitre, zekat denmedi mi?

Nefse hos gelirse sünnet,
Ilk farz degil mi merhamet?
Senin tapunda mi cennet,
Böyle mi yüce adalet? ? ?

Yoksa fakire kader mi,
Yoksulluk, hastalik, çile?
INCE bu böyle gider mi,
Lades olmaz bile bile...

16.10.1996-Kayseri

Sabit İnce
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Gadan Alam

Ayaamda sougguyu,
Yoharı çeşmenin suyu,
Epiy yaydın mı guzuyu,
Gadan alam Türkmenoğlu

A bayırdan endi’mola,
Gever çevir bahça sula.
Aman koöle olma gula,
Gadan alam Türkmenoğlu.

Gızlar damı garla dolu,
Çemre Türkmen gızı golu,
Ehmal etme e’mohulu,
Gadan alam Türkmenoğlu.

Gaveye get gadı emmi.
Sinsin oynar dalle emmi,
Bohçaya doldur kömbeni,
Gadan alam Türkmenolu.

Samannıhda gırma çoh mu,
Doöş var ayıran yoh mu,
Maser Aanını G.. bohlu,
Gadan alam Türkmenolu.

Harmanda düven sürüyo,
Salifim esker oluyo,
İden belasın buluyo,
Gadan alam Türkmenolu,

Dam başında gar kürüyo,
Yetişin hasan ölüyo,
Sevdanı alem biliyo,
Gadan alam Türkmenolu.

Gala yemiş deleyvazım,
Dertli çalar aşşıh sazım,
Suya gider gülbiyazım,
Gadan alam Türkmenolu,

Davul çalar gızlar oynar,
O gozele canım gaynar.
Gadınnarı yalıh baalar,
Gadan alam Türkmenolu.

İnce Mısa’nın oluyum,
Körolanın torunuyum,
Gerce’yi nirde buluyum,
Gadan alam Türkmenolu.
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6.11.1995 Kayseri Sabit İnce
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Gardaşım

-ömer Albayrak'a-

Ne kadar densiz donsuz olsa da,
Vatan, millet diyen bitmez gardaşım,
Düzenbazlık, hilebazlık çoksa da,
Doğruluğa hiç güç yetmez gardaşım.

Örf, adet, anane ölmez biz varız,
Türk'ü, Kürdü hep beraber yaşarız,
Biz herşeyden önce insan ararız.
İnsanlığın nesli bitmez gardaşım.

Düzeni düzse de o düzenbazlar,
Rejime göz koysa ırkçı yobazlar,
Kırk elekten geçse şu hokkabazlar,
Bil ki boruları ötmez gardaşım.

Beynelmilel ajan dolsa da yurda,
Nice kanlar döktük biz bu uğurda,
Laik, yobaz, marksist herşey olsa da,
Cennet yurtta baykuş ötmez gardaşım.

Nerden geldik, kimliğimiz bellidir,
Sazlarımız vardır sırma tellidir,
Aslımı sorarsan Türkmek ellidir,
Çalışır durmadan yatmaz gardaşım.

Biliyorum sıla derdi çekersin,
Sitem edip sen belimi bükersin,
Gülbahçeye neden diken ekersin,
Anasam'a ayrık tutmaz gardaşım.

Bilirim ben dost, dostunu sorardı,
Arayı uzatmaz tezden arardı.
Bir düş görse onu hayra yorardı,
Ne deseler o kül yutmaz gadaşım.

Başımda boran var, dardayım darda,
Yaz hele kağıda neler var orda.
Yolunu bekleriz biz ilkbaharda,
İNCE kelam efkar atmaz gardaşım.

27.5.2000 kayseri

Sabit İnce
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Gazanfer'im

Gazan mübarek eylesin,
Gazanfer’im, yiğit beyim.
Diller adını söylesin,
Gazanfer’im yiğit beyim.

Gönlünden ateş sönmesin,
Yansın, ateşin dinmesin.
Çalış, bayrağın inmesin,
Gazanfer’im, yiğit beyim.

Azerbaycan evin oldu,
İnce’de gardaşın buldu.
İnan gözüm yaşla doldu,
Gazanfer’im, yiğit beyim.

BAKÜ- 2.6.2001

Sabit İnce
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Gel Gayrı Sen

Yıllar oldu neredesin,
Gel sevdiğim, gel gayrı sen.
Neden sen beni üzersin,
Gel sevdiğim, gel gayrı sen.

Yıllar oldu haber gelmez,
Arayıp hiç halim sormaz.
Ömür biter gider durmaz,
Gel sevdiğim, gel gayrı sen.

İNCE yanar aşk oduna,
Dayanılmaz yar acına,
Çıkardılar darağcına,
Gel sevdiğim, gel gayrı sen.
26.10.1999 kayseri

Sabit İnce
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Gel Gülüm

Gel gülüm gelde gidelim,
Bizim ellere ellere...
Biz başkasını nidelim,
Konak güllere güllere...

Bizim elde sarmasıklar,
Sarmış dallara dallara...
Ciğeri yanık aşıklar,
Vurmuş tellere tellere...

Seherde öten bülbüller,
Düşmüş dillere dillere...
Aşka susamış gönüller,
Dönmüş sellere sellere...

Sevdalandım bir güzele,
Sordum ellere ellere...
Kurudum döndüm gazele,
Verdim yellere yellere...

Bir gülün aşkı yolunda,
Yandım narlara narlara...
İNCE sevda okulunda,
Bindim taylara taylara...
5,1.1999 kayseri-

Sabit İnce
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Geldi Bugün

Şu hanemiz şeref gördü,
Elimize bir gül verdi.
İstediğim bir tek yardi,
O da bize geldi bugün.

Yaramıza merhem oldun,
Boşa mi sararip soldun?
Beratı eline aldın,
Öyle geldin bize bugün.

Muhammed'ini kokladın,
Şükür bizi de yokladin.
Niye bizden çok sakladın,
O sırları serdin bugün.

Canın biri nerde dedin?
Kızının ekmeğin yedin.
Vallahi söyledin ledün,
Yazıp okudun mu bugün?

Bizim babamız oldun mu?
Garipleri sen bildin mi?
Beratı ele aldın mı?
Öyle geldin bize bugün.

Yaktın ateşin narını,
Duydun mu garip zarını.
Hasbahçenin dildarını,
Alıp da geldin mi bugün?

Özümüz hak sözümüz hak,
Dışım kirli içimiz pak.
Şu ateşi bir de sen yak,
Safa geldin dostum bugün

NOT: Bestelenmiştir.

Sabit İnce
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Gelin Canlar

Gelin canlar bir olalım,
Birliği bir de bulalım,
Can pazarına dalalım,
Ne canlar var o pazarda.

Aşkin bagina girelim,
Bu canı dosta verelim,
Gonca gülleri derelim,
Ne güller var bahçalarda.

Bir olup Cem'e girelim,
Dosta canları verelim,
Erenlere 'hu' diyelim,
Ağlayalım şafaklarda.

Bülbül olup şakiyalim,
İlmik ilmik dokuyalım,
Gafillerden olmayalım,
Tuzaklar var bu yollarda.

İNCE nefse uymayalım,
Tıka-basa doymayalım,
Desdursuz yol almayalım,
Kalmayalım bayırlarda.

1.8.1995

Sabit İnce
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Gelir

Şiir de sanat da bir ahenk var kı,
Kargası, yılanı cümbüşe gelir.
Ahenkli duygulu şiirler var ki,
Bulanı, çalanı cümbüşe gelir.

Ahenkli bir ekip oluşturulmuş;
Şiiri, bestesi buluşturulmuş,
Çok güzel bir ekip çalıştırılmış,
Kulunu, palanı cümbüşe gelir.

Sevgiler yoğrulup, dertler dillenir,
Onu tutan eller güler, güllenir.
Dertli gönüllerde sevda eğlenir,
Gelini, oğlanı cümbüşe gelir.

Uğraşılmış, güzel ahenk verilmiş,
Şairlerden ince gergef örülmüş,
Sevgilerden aşktan sergi serilmiş,
Yananı, söneni cümbüşe gelir.

İNCE'ledim baştan sona okudum,
Duramayıp mısraları dokudum.
Aradım taradım bir ben yok idim,
Bulanı, alanı cümbüşe gelir...
4.8.l999 kayseri

Sabit İnce
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Gelirsin Diye

Ömür boyu usanmadım bekledim,
Belki bir gün çıkar gelirsin diye.
Yıllarımı verdim, yıllar ekledim,
Belki bir gün çıkar gelirsin diye.

Gençliğimi, şu ömrümü bitirdim,
Tam buldum sanmıştım geri yitirdim.
Sana Erciyes’den karlar getirdim,
Belki bir gün çıkar gelirsin diye.

Biliyorum sen de yanarsın öyle,
Kavlimiz mi buydu, kader mi böyle,
Allah’ın aşkına bir kelam eyle,
Beklerim hep çıkar gelirsin diye.

Gönül sarayımda tek sultan sensin,
Gel ki, kanlı akan şelalem dinsin.
Gelki mutluluktan cihan şenlensin,
Alem gözler çıkar gelirsin diye..

Sırat İnce midir gönül bendimden,
Neyim varsa verdim sana kendimden,
Söz etmem sen varken, kendi kendimden,
Aşk çıramı yakar gelirsin diye....
24.6.2000 Kayseri 17,55

Sabit İnce
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Getirin

Ilgıt ılgıt esen yeller,
Dostun kokusun getirin.
Burcu burcu kokan güller,
Dosttan reyhalar bitirin.

Dertli dertli çalan teller,
Dosttan bir haber getirin.
Silip süpüren o seller,
Bizi de dosta götürün.

İNCE yaralarım sızlar,
Lokman'a haber götürün.
Yeter sevdiğim bu nazlar,
Pirler bade'yi getirin.

Sabit İnce
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Gibi

Bulutlara baktım mahzun duruyor,
Dağların üstünde ağlıyor gibi.
Hayretle açılan gözler soruyor,
Gözlerin sinemi dağlıyor gibi.

Tabiat uyanmış hayretle bakar,
Aşkıyın ateşi gönlüme akar,
Mecnun değil, çöller derdimden bıkar,
Yanardağdan lavlar çağlıyor gibi.

Kırlangıç dağı da mahzun duruyor,
Esen yeller benden aşkı soruyor,
İnce aşık bilmem neyi arıyor,
Evrende bir denge sağlıyor gibi.
24.04.2001 Ankara yolu

Sabit İnce
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Gidelim

Şu bizim yaylada nergiz açmadan,
Kaçıp bu dünyadan gidelim güzel.
Ayrılık kervanı gelip geçmeden,
Geçip bu dünyadan, gidelim güzel.

Ak ellere al kınalar yakmadan,
Ak gerdana altınları takmadan,
Ayrılık yılanı gelip sokmadan,
Göçüp bu diyardan gidelim güzel.

Muradıma bu dünyada ermeden,
Aşk sırrını ele güne sermeden,
Sevgimizden zerre ödün vermeden,
Seçip bu dünyadan gidelim güzel.

Bahar gene geldi yemyeşil dağlar,
Kimler geldi, kimi aldı bu çağlar.
İnce aşk yolunda zehirler, ağlar,
İçip bu dünyadan gidelim güzel.
24.4.2001 Ankara yolu
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Giderim

Bir gönül erine meyil eyledim,
                             Gönül deryasında yüzer giderim.
                             Aşkin türküsünü çaldim, söyledim,
                             Bin bir telden türkü dizer giderim.

 Şu gönül pinarim kaynadi çoştu
 Şakiyan bülbülüm dalindan uçtu.
 Sevdalandı gönül ardından uçtu,
 Mecnun gibi çölde gezer giderim.

 Küllenen ateşim parladi, yandi,
 Yakıcı alevden tüm alem kandı.
 Halimi görenler divane sandı,
 Bana gülenleri süzer giderim.

                           Çarkı feleklerle döner dururum,
                           Gördüğüme aşk sillesin vururum.
                           İNCE bir teldeyim ağlar vururum,
                          Aşk arayanlari sezer giderim.

Sabit İnce
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Gitti

Gençliğimde, o delilik çağımda,
                           Bir güzel görmüştüm gönül bagimda,
                           Taht kurup oturdu aşk otagimda,
                           Aldı gençliğimi süpürüp gitti.

                           Aşkindan del'oldum kendimden geçtim,
                           İlk aşk şarabını elinden içtim,
                           Azgın akan aşkın selinden geçtim,
                           Takatım koymadı bitirip gitti.

                           Gülen gözlerine gülenay dedim,
                           Mah yüzlü sevdiğim sana ay dedim,
                           Mutluluğa doğru, günler say dedim,
                           Çaldı günlerimi götürüp gitti...

                           İNCE geçen günler geri gelir mi?
                           Solmuş goncalarda koku olur mu?
                           Yalandır bu dünya sana kalır mı?
                           Güzeli kar gibi eritip gitti...
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Gittikten Sonra

Bin defa hacca gitsen ne olacak,
                              Gönül kabesini yıktıktan sonra,
                              İltifat görecek hacı olacak,
                              Mekke, Medineye gittikten sonra.

                              Gönül kabesini tavaf etsene,
                              Yaşin kemalini bulduktan sonra,
                              Gönül tarlasına tohum eksene,
                              Tohumu toprağı bulduktan sonra.

                              Keramet olsaydı taşta, toprakta,
                              Beden çürümezdi öldükten sonra,
                              Bir vefa olsaydı varlıkta, tahtta,
                              Gidenler gelirdi öldükten sonra.

                              Varlık denizinde yüzgeç olsan da,
                              Bir dalga batırıp, gömdükten sonra,
                              Allah'ın arslanı Ali olsan da,
                              Zalim hançer kalbi deldikten sonra.

                              Taht ile tacıyla Süleyman olsan,
                              Ayaksız bir ata bindikten sonra,
                              İnce'm Azraile bir ferman sunsan,
                              Şu nefsin atindan indikten sonra.
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Gönül

Aşk oduna yanmasını
Bilemedin behey gönül
O deryaya dalmasını
Bilemedin behey gönül

Kalem alıp yazmasını
Diyar gezmesini
Aşk sazını çalmasını
Bilemedin behey gönül

'Ben' deryasını dolaştın
Hep masivaya bulaştın
Sevgi varken hep dolaştın
Sevemedin behey gönül

Azgın seller gibi coştun
Hırsla yorulmadın koştun
Gönül erlerinden kaçtın
Göremedin behey gönül

Güzelle gönül eyledin
Boşa türküler söyledin
Hiç nasihat dinlemedin
Eremedin behey gönül

Ne utanmaz arlanmazsın
Bu gidişle karlanmazsın
İnce gibi zorlanmazsın
Ölemedin behey gönül
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Gönül Dağım

Gönül dağım yine coşup taşıyor,
Yanardağ misali lavlar saçıyor,
Kanatlanıp ummanlarda uçuyor,
Deli gönül neden böyle hırçınsın?

Fırat, Dicle gibi deli çağlama,
Göster aleme de gizli ağlama.
Dosttan gayrılara meyil bağlama,
Deli gönül neden böyle hırçınsın.

İNCE'yim Allah'a bağlıdır özüm,
Dinleyin dostlarım size öğüdüm,
Bir faniyim bu alemde göründüm,
Deli gönül neden böyle hırçınsın?
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Gönül Dostuna

Sn. Sabit bey dostumun
3.1.l999 günlü Övgüsüne yanıt

mısraları dantel dantel örüyür,
bağda esen yel oluyor Sabit bey,
iylik ettiğinden kemlik görüyür,
bağlama da tel oluyor Sabit bey.

İncitmeden mor koyunun tüyünü,
Silip atmış kekik kokan köyünü,
Dışlayarak ağasını beyini,
Akrabaya el oluyor Sabit bey...

Bilmem hoşnut mudur huzurdan yana,
Sevecen bakışı can katar cana.
Sıkıntısı olan başvurur ona,
Yolsuzlara yol oluyor Sabit bey...

Emeklidir yoktur maddi tasası,
Nevşehirli derneğinin kasası,
Masası var Demirel'in masası,
Her gelene kul oluyor Sabit bey.

Muhabbet arıyor bir fincan çayda,
Pek de işi olmaz körfez de koy da,
Kayseri'yi mekan tutup ne fayda,
Bir revnakda gül oluyor Sabit bey.

Sırmadan da Abdullah'ım sırmadan,
Ötesini hiç kimseye sormadan,
Şiir yazıp0 saz çalıyor durmadan,
Çoşup, coşup sel oluyor sabit bey.

27/8/999 Kayseri
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Gönül Eğlenmez

Ne gündüzde, ne gece de,
Gönül eglenmez, eglenmez.
Ne sözlerde, ne hece de,
Gönül eglenmez, eglenmez.

Mecnun gibi çöl de gezsem,
Usanip da candan bezsem,
Tükenmez inciler dizsem,
Gönül eglenmez, eglenmez.

Seller gibi çaglasam da,
Tüm gözlerden aglasam da,
Her gönülü baglasam da,
Gönül eglenmez, eglenmez.

Gönül konar konar göçer,
Her pinardan bir su içer,
Yedi deryalardan geçer,
Gönül eglenmez, eglenmez.

Bilmem ki bana ne oldu,
Herkes aradigin buldu.
INCE gönlüm yar de kaldi,
Gönül eglenmez, eglenmez.

12.8.1996-Kayseri/
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Gönül Yarası

Şu gönlümün yaralari,
Dinmek bilmiyor, bilmiyor.
Şimdi giydim karalari,
Allar gülmüyor, gülmüyor.

Kanayan gönül yarası,
Dinmek bilmiyor, bilmiyor.
Uzaktır yollar arası,
Sunam gelmiyor, gelmiyor.

Gönül ağlayıp coşuyor,
Dinmek bilmiyor, bilmiyor.
İNCE de hakka koşuyor,
Durmak bilmiyor, bilmiyor.
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Göremem

Varolan gözümle göremedim ki,
Gönül gözü nasıl görsün Ali Baş,
Belki de niyetim diyemedim ki,
Tanrı dileklerin versin Ali Baş.

Aşk ardından gide gide yoruldum,
Aşka maya oldum öyle dürüldüm.
Kovuldum da aşk evinden sürüldüm,
İster yerden yere sersin Ali Baş..

Gecelere gözüm yaşı kalmadı,
On sekiz bin alem derman olmadı.
Kimi kaçamadı, kimi bulmadı,
Buna nasıl cevap versin Ali Baş.

Yare yaklaşmadım ayrı değilim.
Ondan başkasına olmadı meylim.
Çağırdım adını hep leylim leylim,
İstersin önüne sersin Ali Baş.

Çileleri katık ettim, aş ettim,
Yar dedim yanarak yolundan gittim.
Ne eridim, ne tükendim, ne bittim,
Ne tür yemeklerden yersin Ali Baş...

Kah gül olur bülbüllerde şakırım,
Kah gevherim, aslında bir bakırım.
Aslına bakarsan ben tamtakırım,
Dilerim ki halık versin Ali Baş...

Mecnun gibi ben çöllerde gezmedim,
Ummanlara dalıp yalnız yüzmedim.
Dolu içemedim, bade ezmedim,
Belli bu sevdada pirsin Ali Baş...

İNCE kuru lafla gemi yürümez,
Cevherler hep saftır asla erimez.
Onu gören gözler bil ki ferimez,
Hallerin iyidir sürsün Ali Baş...

2.6.2000 Kayseri
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Görmüşsün Bizi

-Mustafa Ceylan'a-
Gece gündüz yaz kış nedir bilmedim,
Çalıştım çalıştım durmadım Gardaş
Bu dünya da birgün olsun gülmedim,
Bu sırrı kimseye vermedim Gardaş

Sabaha karşı da görmüşsün bizi,
Eserler vermişsin sen dizi dizi.
Bu sevda uğruna gece gündüzü,
İnan ki bir uyku bilmedim Gardaş.

Üşümüşsün yengem gocuk göndermiş,
Kara Ankara'dan buçuk göndermiş,
İnce bir gün sana sucuk göndermiş,
Pastırm'altın olmuş görmedim Gardaş.

Dilerim yarımı tamam eylersin,
Bir olduktan sonra tam'ı neylersin,
Belki de bizimle gönül eylersin,
İnce'yim bir devran sürmedim Gardaş.

Sabit İnce Kayseri 18.4.2004
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Görürsün

Beni nerde arar isen ordayım,
Sevgi neredeyse ben oradayım.
Aşkın kervanında ön sıradayım,
Aç gönül gözünü orda görürsün.
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Gözler

Gözler gördüm, türlü türlü bakıyor,
Gözler var ki şimşek gibi çakiyor.
Gözleri ahular, ciğer yakıyor,
O gözlere meftun oldum yanarım.

Aşiklara ilham veriyor gözler,
Anlatamaz yetmez inan ki sözler.
Bilinmez ki gözler neleri özler,
O gözlere baka baka kanarım.

Kalbim titrer o gözlere bakınca,
Aşkin çirasini gözler yakinca,
Ahu ceylandır o sürme çekince,
Avcı olur arkasından çıkarım.

Deniz olur dalga dalga salınır,
Bakınca gözlere meftun olunur,
Saçtığı nurlardan sinem delinir,
Lal olur dillerim gözle sorarım.

İnletir sızlatır ney gibi gözler,
Dağlar yol vermese deler o gözler,
Açılsa gülerek o mahmur gözler,
İNCE bir sızıdır durmaz ağlarım.
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Gözün Aydın

Gözün aydın muradın al,
bak sevginle bitiyorum.
şu dünyada bir tek sen kal
işte ben de gidiyorum.

Genişlesin yerim yurdun,
Kırdın,acımadın vurdun.
Sırrımı hep ele verdin,
Didik didik didiyorum.

Hep böyle olurum sanma,
Yalandır dünya aldanma.
Dilerimki sen hiç yanma,
Hakdan bunu istiyorum.

Güzelde vefa arama,
Elin değdirme yarama,
İNCE razıyım sırama,
Ben sırayı bekliyorum.

( 24.12.1998 kayseri )
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Gözyaşlarım

Göz yaslarim damla damla
Senin için akmadimi?
Ask yolunda yoldaslarim
Beni tek birakmadimi

Ilah gibi taptim sana
Sevdan ile yana yana
Meydan okudum cihana
Yoksa sesim çikmadimi

Sevdayin kölesi oldum
Askin girdabina daldim
Ar namusu göle saldim
Leylam dönüp bakmadimi

Gönlüme sevgi doldurdum
Dert kervanimi kaldirdim
Durmadan çile doldurdum
Birtek sana çikmadimi

Kerem gibi yana yana
Bu Gönül varir askina
Ince köz serdim meydana
Bu ask seni yakmadimi
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Gül Benim...

Bahçenizde bir gül olsam dikilsem,
Bahçe benim, bülbül benim, gül benim.
Tohum gibi topraklara ekilsem,
Tohum benim, toprak benim, dal benim.

Gılman olup cennetinde süzülsem,
Gılman benim, cennet benim, bal benim.
Odun olup cehenneme dizilsem,
Odun benim, yanan benim, kül benim.

Nesimi'yim derilerden yüzülsem,
Yüzen benim, deri benim, yüz benim.
Turna olup katar katar düzülsem,
Turna benim, katar benim, yol benim.

Garib olup kimseleri bilmesem,
Garib benim, yolcu benim, yol benim.
Yanında olsam da yüzün görmesem,
Yaren benim, gören benim göz benim.
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Gül gül açılmış

Gül gül açılmış/ al da allar var
Al da allar var/ bal da ballar var
Bal da ballar var/türlü hallar var
Türlü hallar var/yol da yollar var

Yol da yollar var/ sel de seller var
Sel de seller var/ el de eller var
El de eller var/ dil de diller var
Dil de diller var/dil de ballar var

Dil de ballar var/ kul da kullar var
Kul da kullar var/ kul da çullar var
Kul da çullar var/ kol da kollar var
Kol da kollar var/ rol de roller var

Rol de roller var/ roller içinde
roller içinde/ soller içinde
soller içinde/ tüller biçimde,
Tüller biçimde/ aşk da seçimde.

Sabit İnce Kayseri 20.4.2004
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Güllerim Var

Derde derman arıyorum,
Her gelene soruyorum.
İsteyene veriyorum,
Tezgahımda mallarım var.

Talip olan gelsin alsın,
Almayan saçını yolsun.
Yaşlar aksin da zor silsin,
Silecek mendillerim var.

Dost uğruna verelim can,
Hakka olabilsek kurban?
Her varlara rehber Kur'an,
Kuran olmuş dillerim var.

Arşa dogru uzar gider,
Bilmeyenler yolu nider?
Haberi yok ki derbeder,
Miraç olmuş yollarim var.

Saki doldur ver içelim,
İçip de dosta geçelim.
Yeter artık biz seçelim,
Seçilecek güllerim var.

Haydi İNCE koşalım mı?
Karlı dağlar aşalım mı?
Seller gibi coşalim mi?
Coşacak bülbüllerim var.
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Gülüm

Kadehlerde yudum yudum
Seni içiyorum gülüm
Kalmasada hiç umudum
seni seçiyorum gülüm

Koklamaya kıyamadım
Sevgine hiç doyamadım
Kaç yıl geçti sayamadım
Seni seviyorum gülüm

Arayıp sormasan bile
Uğraşlarım hep nafile
Sen yaşa tek güle güle
Seni istiyorum gülüm

Yıllar oldu neredesin
Bilmem şimdi kiminlesin
Bilmiyorum ne haldesin
Seni kokluyorum gülüm

İnce közde yanıyorum
Seni benim sanıyorum
Hep kendimi sınıyorum
Seni bekliyorum gülüm

24.12.1998
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Gülüm Seni Çok Özledim

Neredesin yıllar oldu,
Gülüm seni çok özledim.
Gözlerim yollarda kaldı,
Gülüm seni çok özledim.

Bekliyorum gelmiyorsun,
Hiç oralı olmuyorsun.
Çektiğimi bilmiyorsun,
Gülüm seni çok özledim.

Aşk İNCE’yi deli etti,
Bir leyla’nın kulu etti,
Yolun Kabe yolu etti,
Gülüm seni çok özledim,
Canım seni çok özledim.
20/2/2001 Kayseri
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Günahkarım

Günahkarım aman yarab,
                                 Affet beni affet beni,
                                 Deli gönlüm olmuş harab,
                                 Affet yarab, affet beni.

                                  Cümle günahlar bendedir,
                                  Affetmek yalnız sendedir,
                                  Akan yaşlar didemdedir,
                                  Affet yarab, affet beni.

                                  Sevgi verdin sevemedim,
                                  Kulluk için evemedim,
                                  Can evime giremedim,
                                  Afet yarab, affet beni.

                                 Aşkına düştüm ağlarım,
                                 Boş gelip geçti çağlarım,
                                 İNCE çoktur hatalarım,
                                 Affet yarab, affet beni.
                                18.5.1996 Kayseri/sabit ince
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Güzel

Girdim  güller bahçesine gezmeye
Gülü yar elinden koklamak güzel
Aşkin badesini bir bir ezmeye
Demi pir elinden beklemek  güzel

Güller bir bir açmış nazlı yar gibi
Kokular reyhalar saçmış ter gibi
Dağın yücesine düşmüş kar gibi
Karı har elinden saklamak güzel

Çiğdem çiçek lale sümbül salınır
Has behçe içinde her gül bulunur
Sanma para ile bu gül alınır
Dili yar  gönlünden yoklamak güzel

Yarin bahçesinde bin bir koku var
Dikenleri batar türlü fakı var
Bülbülün bitmeyen bir  fırkati var
Vuslat zar elinden aklamak güzel

İNCE bir çizgidir geçenler bilir
Bin bir gül içinden seçenler bilir
Ayrılık gömleğin  biçenler  bilir
Gidip yar elinden toplamak güzel
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Güzel Gardaş

Mısrayı inceden dizemesemde,
Çok güzel şiirler yazamasamda,
Gönlümce alemi gezemesem de,
Seni mutlu etmek ne güzel Gardaş.

Gocuğu gönderen Rasimmiş meğer,
Taka arabasın sürmüşse eğer,
Taşlama üstüne yok başka değer,
Köroğlu'nun yeri çok özel Gardaş.

Uyku gözlerine sürme olmuşsa,
Dostluk, Vefa denen değer kalmışsa,
Gönderdiğim mesaj yerin bulmuşsa,
Yaz da bana gönder bir gazel Gardaş.

Kurban olmak her yiğidin karımı,
Alev alev yanan aşkın zarımı,
Sana bırakıyom İnce yorumu,
Durur mu dalında bu gazel Gardaş.

Sabit İnce Kayseri 18.4.2004
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Güzeli Severim

Yozgat, Yozgat, Yozgat
                                      Yoruldum Yozgat..
                                        Yeşil daglarina,
                                      Vuruldum Yozgat...

                                   Bayrak, bayrak, bayrak
                                       Ay yıldız bayrak..
                                      Şerefim, namusum
                                       Vatanım bayrak...

                                       Allah, Allah, Allah
                                        Yaradan Allah...
                                        Alemi noktada
                                         Bir eden Allah

                                        İnce, İnce, İnce
                                        Sıratdan ince..
                                        Güzeli severim,
                                        İnceden ince..
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Güzelin...

Elinde kınası aldır güzelin,
Söyleyen dilleri baldır güzelin.
Bastığı topraklar yoldur güzelin,
Eğer güzel sevmesini bilirsen.

Gözleri bademdir, güldür güzelin,
Yanaklar elmadır, aldır güzelin.
Giydiği ipektir, şaldır güzelin,
Eğer güzel giymesini bilirsen.

Gözleri yanardağ, lavdır güzelin,
Demirler eritir tavdır güzelin.
Yanakta çifte ben vardır güzelin,
Bakıp güzel görmesini bilirsen.

İNCE'm hayranıdır nazlı güzelin,
Saymakla biter mi fazlı güzelin.
Telleri badedir sazlı güzelin,
Saki güzel içmesini bilirsen.
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Hakimim

Konulsak diyorsun sayın hakımım,
hancı derdi nasıl soylayım bilmem.
bene ne sandın sen ben bir adımım
ne yapımda nasıl edeyim bilmem...Bu aşka düşeli yanar ağlarım,
everestden yüce gönül dağlarım
nehirlerden şaşkın göz pınarlarım
bu sele ben nasıl keseyim bilmem...Gam yükünü kervanlara yükledim,
geceleri gündüzüme ekledim.
gelir diye yar yolların bekledim,
o güzeli nasıl söyleyim bilmem...askın tandırına attım kendimi,
kavurdu kul etti su bedenimi,
İnce bir ok deldi geçti sinemi,
yara dosttan geldi nasıl söyleyim
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Hangi Zamandayım

Geceler mi gündüz, gündüz mü gece
Hangi zamandayım bilmem nerdeyim.
Kelimeler yetmez sonsuz bir hece,
Kalamam bu handa bir seferdeyim.

Mevsim sonbahar mı bilmem kış mıdır,
Gözümde kuruyan kan mı yaş mıdır.
Yüreğim dağ gibi kar mı, taş mıdır,
Kalamam bu anda bir seferdeyim.

Deli  yürek çoşkun dur durak bilmez,
Gideceğin bilse hiç kimse gelmez.
İnce ten yok olur, canlar hiç ölmez,
Devran eder onda bir seferdeyim.
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Hasreti'ye...

Hasreti seyrettim seni ekranda,
                             Ne malların varsa göster dükkanda.
                             Kıymetim var dersin yakut taşında,
                             İşlenmiş yakutu gördün mü ki sen?

                                Aşik pir elinden badeyi içer,
                              İçen aşıklar da kendinden geçer.
                                Altının ayarın sarraflar ölçer,
                             Bir sarraf elinden süzüldün mü sen?

                                Aşik bir ateştir gönüller yakar,
                                Masiva bırakmaz kirleri yıkar.
                                Viranelerde de aslanlar yatar,
                            Aslanlar yurdunu gördün mü ki sen?

                              Anlar isen şu INCE'nin sözünden,
                               Bir kor al eline aşkin közünden.
                              Biraz daha git yolların düzünden,
                             Yüce dağ başına vardın mı ki sen?
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Havadislerin

HAVADİSLERİN
Havadislerini tek tek okudum,
Kahkahalar atıp güldüm Mustafam.
İmdat isteriken orda yokudum,
Haberi alınca geldim Mustafam.

Nerede unutmuş, nolmuş dişine,
Nasıl karışayım Kara işine,
Yoksa çığ mı düşmüş garip başına,
Erciyes de O'nu buldum Mustafam.

Körolu belinde darda mı kalmış,
Yoksa sevdiğini eller mi almış,
Derdine dermana sana mı gelmiş,
Merhemi kelime çaldım Mustafam.

Demek Kuşu şaha kalkmış Balım'ın,
Şimdi anladım ki ondan çalımın,
Zulmüne eğemem boyun zalımın,
Koyamam ahımı aldım Mustafam.

Nusret'ın sahasın kimler doldurmuş,
Saftirik'e nolmuş, kime çaldırmış,
Saftirik ya sana nasıl bildirmiş?
internetten haber saldım Mustafam.

Denize düşse de, Sönmez, Emine,
Canbaba getirmiş demek demine,
Kontrol edeyim bakıp zemine,
Hayretler içinde kaldım Mustafam.

Demek hesapları zor veriyorsun,
Elmadağ karısın tez eriyorsun,
Rüyamda İnce'ye gül veriyorsun,
Ayan beyan sensin bildim Mustafam.

Sabit İnce Kayseri 18.4.2004
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Hayran Oldum

Bir güzelin gözlerine,
                                   Hayran oldum sözlerine.
                                   Ay misali yüzlerine,
                                   Hayran oldum, hayran oldum.

                                   Al al kiraz dudakları,
                                   Güller açmış yanakları.
                                   Dalga dalga o saçları,
                                   Hayran oldum, hayran oldum.

                                   İNCE'm kanar sözlerine,
                                   Güneş vurmuş yüzlerine,
                                   Derman olsam dizlerine,
                                   Hayran oldum, hayran oldum.
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Hoşgör

Yaradılan kulu hoşgör,
insan diye yaradılmış.
kini ve nefreti boşver,
hangi eser bırakılmış?

hep sevelim, sevilelim,
herkes sevmeye susamış.
koğu, gıybet etmeyelim,
kötü neyle yadedilmiş?

Nolur hoşgörüp de sevsek,
yaradan da sevin demiş.
kin ve hasedi bilmesek,
ulular böyle söylemiş.

Bin dokuz yüz doksan beşte,
savaş ile kan bilmesek,
ısıtan sıcak güneşte,
İncem yansak, üşümesek.

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

IRAKLI ÇOCUKLAR AĞLIYOR

Iraklı çocuklar ağlıyor,
kara gözleri yaş değil, kan içinde...
Iraklı çocuklar, kara gözlü çocuklar...
Dünya çocukları da ağlıyor,
ıraklı çocuklara değil,
geleceklerine, dünyanın kararmasına
ağlıyorlar...
Caniler, canavarlar açmış ağızlarını,
gelecek çocukları da yutmaya hazır,
dünyanın geleceğini yutmaya hazır,
Iraklı çocuklar ağlıyor,
Anaların yüreklerini dağlıyor...
Ben de Iraklı çocuklara,
dünya çocuklarına ağlıyorum,
Onların geleceğine, kanlı dünyalarına
yok olan hülyalarına ağlıyorum.
Ya siz?
Siz de Iraklı çocuklara ağlıyor musunuz?
Kararan dünyaya umut bağlıyor musunuz?
ve geleceğinize, çocuklarınıza,
dünya çocuklarının yok olan geleceklerine,
ağlıyor musunuz?
Iraklı çocuklar ağlıyor,
Onlar geleceklerine, yok olan dünyalarına
dünya çocuklarına ağlıyorlar...
Sabit İnce Kayseri 22.03.2003

YASAL UYARI: Bu şiir sadece internet sitelerinde ve e maillerde kullanılabilir. Tv,
Radyo, gazete ve dergilerde telif hakkı ödenmeden yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.
Telif Hakkı için Sabit İnce  0352 2350458 -0532 2919163 nolu telefonlarla iletişim
kurulabilir.
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İhale

Bizim dayre mal alacak,
İhale kimde kalacak.
Satınalmacı nolacak,
Gene bitti bir ihale.

Üç kişiden teklif yeter,
Teklife birine gider.
Başka teklifleri nider,
İşte bitti bu ihale.

Komisyona zarflar gelir,
Zarf üstüne şerh verilir.
Üyeye fikri sorulur,
Gene biter bir ihale.

Komisyonda dörtbeş kişi,
Mübayacı bilir işi.
Amir de imzalar fişi,
İşte bitti bir ihale.

İnce fazla karıştırma,
Suratları buruşturma.
Bilmeyeni alıştırma,
Böyle gider bu ihale..

28.12.1994 Kayseri
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İkibin dört

Keşke gelmeseydin kara getirdin,
dostlarımı bir bir alıp götürdün,
kolum kanadımı kırdın bitirdin,
ikibin dört yılı karalı dostlar.

Sefil selimi'yi aldın elimden,
Nezahat Bayramı çaldın dilimden,
Atila İçli'yi sildin filimden,
İkibin dört yılı yaralı dostlar.

Garip Ozan'ımdı sustu çalmıyor,
Soyuersiz artık şiir olmuyor,
hayırsız dostlarım haber vermiyor,
sazımda tellerim duralı dostlar.

Ne şeytan isterim ne de bir melek
yanan yüreğimde  kalmadı dilek
Bana mı zorun var ey kahpe felek,
İnce bir canım var sıralı dostlar.

Sabit ince Kayseri 19.02.2004
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İnat Etme

Gel sofu kardeşim gel inat etme,
İnsan ol dillerde dolaş ha dolaş.
Gelde aydınlığa karanlık etme,
Hak için yollarda dolaş ha dolaş

Ben doğruyum diye kendin kandırma,
Aldatıp insanı iyi sandırma.
Hak yeyip kimseyi nara yandırma,
Bülbül ol dillerde dolaş ha dolaş.

Bil ki cahillikten kâr eden yoktur,
Safsatayı bırak tek ilim haktır.
Cahil olanların pek dostu yoktur,
Fakir ol kullarda dolaş ha dolaş.

Vahşilik nedir ki insan olana,
Yardım et bunalıp darda kalana.
Son verelim hortum ile talana,
Zeki ol rollerde dolaş ha dolaş.

Aşık ince söyle bu nasıl maya,
Merdiven kurdular güneşe, aya,
Ellerin füzesi vardı fezaya,
Zavallım çöllerde dolaş ha dolaş.
18-01-2001
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İnsan Değil mi?

Hem karanlık, hem gecede,
Tüm dillerdeki hecede.
Çözülmeyen bilmecede,
Zaten sen değil misin ki?

Şarkılarda, ezgilerde,
Duygularda, sezgilerde.
Şiir, resim, çizgilerde,
Zaten sen değil misin ki?

Hem sevdalar, hem baharlar,
Veysel'deki ince yollar.
Yapraklar, çiçekler, dallar,
Zaten sen değilmisin ki?

Dönüp gelen o mevsimler,
Rengarenk açan çiçekler.
Gönülde öten bülbüller,
Zaten sen değil misin ki?

Yunus'daki bitmez sevgi,
Bulunmaz ki eşi dengi...
Rabbimin değer verdiği,
Sade insan değil mi ki?

NOT:Şair Ülker Aygün'ün ben olayım şiirine bir naziredir
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İnsan Gibi..

Küfem dolu sandım sıfır var elde,
Yalan yanlış kelam dolandı dilde,
Bülbül gibi çok arandım o gülde,
Ademmiş insanın gerçek aynası.

Nice aynalarda suret aradım,
Hayranlıkla çok zülüfler taradım,
Ne kul oldum ne insana yaradım,
Kamil olmak imiş gerçek mayası.

Meçhul ahiretin peşinden koştum,
Ateşin aşkıyla kaynayıp çoştum,
Uçuruma düşüp, hendekler aştım,
Şu yalan dünyanın kuru davası.

Gerçek cehennemim buradayımış
Derdimin devası yaradayımış;
Ak'ın gerçek renği karadayımış,
Varsın sizin olsun cennet havası.

İnce bir noktadır dünya dümeni,
Kimse dinlemiyor ah'ı amanı,
İnsan gibi geçir kalan zamanı,
Sofuların olsun huri sevdası...

Sabit İnce Kayseri 15.02.2004
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İnsan Olamaz

Her bedende can vardır ya
sevmeyen insan olamaz
suret beden insandır ya,
sevmeyen insan olamaz

okumuştur ilmi vardır
kar dediği hep zarardır
o aslında canavardır
sevmeyen insan olamaz.

sureti hakdan görünür
türlü libaslar giyinir
din, iymanıyla övünür
sevmeyen insan olamaz

Hak kelamından dem vurur
her yanı kibirle gurur
sırca sarayda oturur
sevmeyen insan olamaz

İnce doğruları söyler
hanı nerde gaddar beyler? ?
hal bilmeyen aşkı neyler
sevmeyen insan olamaz.
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İSEN

İSEN

Kainatda ayna benim,
Gel gör, görebilir isen.
Gökte uçan turna benim,
Gel al, alabilir isen.

Ne ararsan hepsi bende,
Arama, bulunmaz tende.
Bir eksiklik var mı sende,
Gel bul, bulabilir isen.

Tevratı yazan da benim,
İncil’i dizen de benim.
Miraç da gezen de benim,
Gel bil, bilebilir isen.

Kuran’da konuşan benim,
Havvayla buluşan benim.
Topraktan oluşan benim,
Gel ol, olabilir isen..

İnce’yim buluşan benim,
Dost olup bilişen benim.
Kalmaya çalışan benim,
Gel kal, kalabilir isen.
20.9.2000 Ankara yolu.
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İstemem

İstemem kimse gelmesin mezarımın başına,
İstemem yazık etmesin gözündeki yaşına.
Adımı yazmayın ha, mezardaki taşıma,
Bu handa konaklayan yolculardan biriyim.

Bu alemde bir an idik yaşadık gidiyoruz,
Buharlaşan sıvı idik tükenip bitiyoruz.
Bu gün bulunmuşuz, ya yarında yitiyoruz,
Ete kemiğe bürünmüş mevcudattan biriyim.

Bir gönülün esiriydim herşey ister doymazdı,
Bir hanesi var idi ki, kimseleri koymazdı,
İnce bir sergisi vardı asla serip, yaymazdı,
Konuşmayı sevmedim, sessizliğin piriyim.
19-8-2001 Ankara yolu Sabit İNCE
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İsterler

Aşık olmak kolay değil,
Hal içinde hal isterler.
Saz çalmak bir olay değil,
Her makamdan tel isterler.

Eğer gerçek aşık isen,
Hal ilminden dil isterler.
O sırdanla sırdaş isen,
Boş konuşmaz lal isterler.

Bu yolda kıvlü-kal olmaz,
Gönlü temiz bir isterler.
Mürşid-i Kamilsiz olmaz,
Yolda rehber, pir isterler.

Bu yola gireyim dersen,
Hak yolunda ser isterler.
Bülbül olmayı dilersen,
İNCE, hardan gül isterler.

14.8.1995-Kayseri/Sabit İnce
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Kadın

Kadın henüz yazılmayan
yazılamayan,
kimsenin yazamadığı,
hiçbir şairin çözemediği,
bir bilmece,
bitmeyen bir şiirdir dize dize.
ve sadece iki hece...
4/12/2001 Kayseri Sabit İnce
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Kah

Kah yanarım kah sönerim
Kah pervane kah dönerim
Kah ağlarım kah gülerim
Kah dağlarda dumanım ben

Kah deliyim kah divane
Kah Yunusum kah Mevlana
Kah Etmemim kah da dana
Kah Mahsura ol darım ben

Kah sultanim kah gedeyim
Kah sevgili kah sevdayım
Kah yarayım kah devayım
Kah Eyyuba magrayim ben

Kah bülbülüm kah bir gülüm
Kah laleyim kah sümbülüm
Kah olumsuz kah oluyum
Kah ebem kah ezelim ben

Kah kalınım kah inceyim
Kah aydınlık kah geceyim
Kah vezinim kah heceyim
Kah dillerde şiirim ben
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Kalana kadar

On sekiz bin alem nedir ki bana,
Ararım Leylamı bulana kadar.
Bulamazsam niye geldim cihana,
Kararım son nefes kalana kadar.

Sevgi şerbetinden mayamız kardı,
Mevcudat yoğiken tek sevgi vardı.
Ferhat ki uğruna dağları yardı,
Vazgeçmem Şirin’im bulana kadar.

Madem sevgi ile yaratılmışız,
Sevda silahıyla donatılmışız,
Çakır dikenlerle kanatılmışız,
Koklarım gülümü solana kadar.

Çirkinlik bizdedir dünyada değil,
Sev ki tüm varları, kul gibi eğil.
İnce sevdiğince sayıl ve sevil,
Evrende bir insan kalana kadar.

5.9.2001 Kayseri Sabit İnce
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Kaleme

Bin dokuz yüz elli dörtlü yıllarda,
Bir adem oğluyum geldim aleme.
Ne tozlar, çamurlar gördüm yollarda,
Anlat diye emir verdim kaleme.

Al eline ne diyorsan yazayım,
Ferman eyle dağıtayım, bozayım.
Istiyorsan kuyu bile kazayım,
Rezil edem seni cümle aleme.

Ben ne dersem onu tek tek sırala,
Herkese yaklaşma, biraz arala.
Bazen sorar isem sana parola,
Hazır ola geçip de dur selama.

Sorarlarsa de ki emir kuluyum,
Kalem iken nasıl kazma oluyum,
Senin yitiğini ben mi buluyum,
Gücüm ancak yeter benim kelama.

Gel kalem inadı bırak bir yana,
Istersen dönersin sen dört bir yana,
Acımadan kıyarsın sen insana,
Sebep sensin çektiğim şu belama.

Yeter ince daha fazla yazamam,
Sana uyup lain gibi azamam,
Takdirde olanı ben de bozamam,
Emlik kuzu gibi boşa meleme.

Sabit İnce Kayseri 4.10.2002
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Kalemler

-Dost Harun Yiğit'e-
Şiir azalsa da şairler ölmez
İdam sehpasını kursa kalemler
Tahtlar yıkılır, hükümdar kalmaz,
Mazlumun hakkını verse kalemler.

Eleştiri yazmak yiğit işidir,
Yürek ve sevgi de mihenk taşıdır,
Bencillik duygusu suyun başıdır,
Bu azmanı yere serse kalemler.

Cahilin sözü de başlar devirir,
Sevginin zerresi sele çevirir,
Gönül tahtasında ekmek evirir,
Külbeden tandıra girse kalemler.

Bulanık akmadan sular durulmaz,
Leyla sevmeyince çöle varılmaz,
La demeyince de kalem kırılmaz,
İllallahtan dürüm dürse kalemler.

Dille oynayarak hüner yapsa da
Ordan burdan birkaç kelam kapsa da
Zemzem suyu ile bina yapsa da
Yokluk sürmesini sürse kalemler.

İnce dedim kalın demem bir kere,
Onun için varamadım bir yere,
Karınca gibi de çıktım sefere,
Ahtapot olup da sarsa kalemler.
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Kalır

Keramet kendinden menkul sananın,
Dünyada ne izi, ne adı kalır.
Aşkın ateşiyle kor kor yananın,
Ateşte ne közü, ne yad’ı kalır.

5.9.2001 Kayseri
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Kapına Geldim

Sevgili Canan,
Bu aciz mihman.
Derim el aman,
Kapına geldim.

Ağla ey gözüm,
Yok yare yüzüm.
Gecem gündüzüm,
Kapına geldim.

Bilinmez misin?
Görünmez misin?
Sorulmaz mısın?
Kapına geldim.

Yol da yolunum,
Gül de gülünüm.
İNCE kulunum,
Kapına geldim.

12.8.1996-Kayseri/Sabit İnce
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Karaözünde

Karaözü denmiş ak olan yere,
Akça özler dolu Karaözünde.
Kevser ırmağıdır akan her dere,
Gel testiyi doldur Karaözünde.

İlim, irfan, medeniyet oradan,
İnsanları seçkin değil sıradan.
İstedikçe vermiş ulu yaradan,
Ne ararsan boldur Karaözünde.

Çevresi tertemiz sanki cennettir,
Amaç tektir insanlığa hizmettir.
İnsana saygı var, çok da cömerttir,
Özgürlüğe yoldur Karaözünde.

Çalışkandır, üretirler, yaparlar,
Hak diyerek insanlara taparlar,
Faydalı işlere hep bir koparlar,
Hünkara bir koldur Karaözünde.

Dilim dönmez, kelam yetmez,
Anlat anlat inan bitmez.
İnsanları hiç kin gütmez,
Aşk badesi doldur Karaözünde.

Anlatılmaz yaşanırsa bilinir,
Sevginin uğruna orda ölünür,
İNCE muhabbetten üçe bölünür,
Hak yanında kuldur Karaözünde.

28-7-2000 KARAÖZÜ
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KERKÜKLÜ HİŞAM

KERKÜKLÜ HİŞAM
Kerküklü Albay Hişam’a-

Bir garip kuştur havada,
Kerküklü Hişam kardeşim.
Dert kaynatır bir tavada,
Kerküklü Hişam kardeşim.

Yarasadır görmez gözü,
Hakka dosdoğrudur özü,
Erkekçe, mertçedir sözü,
Kerküklü hişam kardeşim.

Kavga verir ekmek için,
Sıla der de yanar için,
Neden mutsuz, neden, niçin
Kerküklü hişam kardeşim.

Ana Türkmen baba Arap,
Sen yardım eyle sen Yarab,
Hak uğrunda olmuş turap,
Kerküklü hişam kardeşim.

Mültecidir O’nun adı,
Dünyadan almamış tadı,
Arşa yükselir feryadı,
Kerküklü Hişam kardeşim.

On parmakta bin marifet,
Hatıra etmez iltifat,
İnce’ye yaptı bir suret,
.Kerküklü Hişam Kardeşim.
4.8.1999 Kayseri Sabit İnce
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Kestirme Aşı

Bağdaş kurup oturunca sofraya,
Gaşşığı sallarım üstüm tozuyla.
aşımı içerim bakmam tafraya,
Uğraşamam el kızının nazıyla.

Bizde sohbet olmaz gaşşık sallanır,
Garınlar doyunca yanak allanır,
Kestirme aşımız yarpız pullanır,
İşimiz ne bizim gavur cazıyla.

Al fadime çalar radyolarımız,
Kekik kokuludur çorbalarımız,
Ütü nedir bilmez urbalarımız,
Farkı yoktur kışın bizde yazıyla.

Çatalı nidelim kemirir yeriz,
Keskindir dişimiz bıçak eyleriz,
Karnımız doyunca şükürler deriz,
Türkümüz çalınır telli sazıyla.

Hepimiz dalarız tasın içine,
Niye deriz gerek var mı niçine,
Soframız açıktır Tanrı açına,
Karnımız doymaz ki hapın dozuyla.

Boğazımız yanmaz dudak şapırdar,
Bulgur pilaviyla damar kıpırdar,
Eve geç gelince avrat hapırdar,
Surat asıp bakar azgın yüzüyle.

Yemek bizi değil biz onu yeriz,
Ne bulsak sofrada nimettir deriz,
Lükse soyulup da olmayız keriz,
İnce'den soyleriz lafı düzüyle.

sabit ince Kayseri 26.5.2004

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Kimdir Nedir?

Düşmanın kimdir nedir,
Arayıp sordun mu hiç?
Bilmediklerin nedir,
Farkına vardın mı hiç?

Nedir bilmediğin şeyler,
Cehalet hep rezil eyler,
Pahalı olur deneyler,
Deneyip öğrendin mi hiç?

Bilmediğin sana düşman,
Ah çekerek olma pişman,
Bilmiyorsan al danışman,
Başaran görmedin mi hiç?

Ne gafildir şu insanlar,
Dünyayı baki sananlar,
İnce sözün anlayanlar,
İpucu vermedin mi hiç?

17.8.1996-Kayseri/Sabit İnce
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Kimi

Su insan bin turlu hülyaya dalar
Zerreyi kareyi sele çevirir
Kimi de boş boşa fikrini yorar
Harcanıp tükenmiş pile çevirir

Bazıları koşar bir uğraş verir
Her sözü fikriyle camlar devirir
Kimisi uslanmaz dümen çevirir
Bazısı sırımı tule çevirir

Çiçekler dökülür gelinir sona
Dallarda meyveler can verir cana
Bir gülücük bile yeter insana
Arifler manayı dile çevirir

Vakit gelir yaprak solmaya baslar
Uğraşıp rızkını almaya baslar
Ol deyince yoklar olmaya başlar
Rahmet kesilince kule çevirir

Güz gelir tabiat çulunu soyar
Gökteki yıldızlar duramaz kayar
İnce her taşı da yerine koyar
Koca kainatı sala çevirir

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Kimilere

Kimin gördüm değirmenin döndürür,
Kimileri çok ocaklar söndürür.
Kimisi var dostun bile kandırır;
Kuduz itler gibi saldırır durur.

 para ilahıdır tapar durmadan,
Giyinir kuşanır ipek sırmadan.
Pacasını sıvar dere görmeden,
Kevser şarabını doldurur durur.

Tanrı onun malı kimseye vermez,
Kendi alır satar kimseye sormaz.
Gayya kuyusuna kendisi girmez,
Harem kurar huri aldırır durur..

İmanı dilinde türküsün söyleri,
Cennet hevesiyle gönlünü eğler.
Merdi kıpti gibi sirkatın söyler,
Eveler geveler güldürür durur.

Kıldan İNCE imiş kılıçdan keskin,
Gerceğe yaklaşmaz ilime küskün,
İnşaallah maaşallah eyliyor teskin,
Menkıbe hurafe bildirir durur...

5.1.1999 kayseri-
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Koca Mahzuni

Halkın ozanıydı, halktan biriydi,
Göçtü bu dünyadan Koca Mahzuni.
Başkaldıranların yiğit eriydi,
Geçti bu dünyadan koca Mahzuni.

Elinde sazıyla durmadı gezdi,
Korkmadan haykırdı gerceği yazdı.
Belli ki dünyadan usandı, bezdi,
Uçtu bu dünyadan Koca Mahzuni.

Kalem eğilmedi, sazı susmadı,
Yıllarca söyledi sesin kesmedi,
Tehditlerle, hapislerle pusmadı,
Taştı bu dünyadan Koca Mahzuni.

Evrensel düşündü, hakkı savundu,
Umutla yaşadı, o hep avundu.
Dizlerine vurdu, çokca dövündü,
Koştu bu dünyadan Koca Mahzuni.

“Bazen Şerif oldu, bazı Mahzuni, ”
kullanmadı ne mezhebi, ne dini
huzurlu geçmedi onun bir günü,
kaçtı bu dünyadan Koca Mahzuni.

İnce bir insandı sevgi doluydu,
Aşkın badesiydi, dostluk yoluydu,
Çağımızda sanki Hazret’ Aliydi,
Çoştu bu dünyadan Koca Mahzuni.
Kayseri 18.05.2002  Aşık İnce(Sabit İnce)
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Kos Koca Dünyada

Şu koskoca dünyada,
Kala kaldım yalınız.
Gönlümde hep sevda da,
Açma dursun falınız.

Yaşıyor mu diri mi,
Sağ mı yoksa ölü mü,
Ben kaybettim gülümü,
Gene kaldım yalınız.

Acep güneş doğdu mu,
Bulut yere ağdı mı,
Ay yalınız kaldı mı,
Ne haldedir ölünüz?

Ses vermiyor geceler,
Fink atıyor cüceler,
Kifayetsiz heceler,
Bilmem nedir haliniz.

İnce'ledim aradım,
Bu değildi muradım,
Bir şeyler karaladım,
Saçmaladı deyiniz.
25.9.1999 kayseri

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Kozaklı'dan

Kozaklıya vardıyıdım,
Buhar çıkar kaplıcadan.
Kara tren sorduyudum,
Düdük çaldı kanlıca’dan.

Düştüm kozaklı yoluna,
Meyletmem dünya malına,
Şifa katılmış suyuna,
Derman gelir kaplıca’dan.

Otel, moteller yapmışlar,
Doğru olup, sapmamışlar.
Misafir ağırlamışlar,
Haber geldi Altınsu’dan.

Kimi gurbetin yolunda,
Herkes kendi ahvalinda,
Türlü mal var pazarında,
Gurur duydum Kozaklı’dan.

İnce kozaklıyı sever,
Şiir yazar çokca över,
Hastalar hep akın eder,
Derman arar ol Hüda’dan.
Sabit İnce
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Kör oğlu Kör

Gözü görmez bizimkinin
Aslı kör oğlu, kör...
Yanında duruyor senin,
İster köroğlu kör..

Sırtta köroğlu oturur,
At kırat mı, kırat..
Tüfek icad oldu artık
Kılıcını kır at...

Köroğlunun aslı belli,
Kendi Mertoğlu, mert..
Yiğide hile düşünür
Na Mertoğlu, Namert! ..

Adım Sabit, Soyadım da
İnce'dir de, İnce..
Sırat köprüsün gördüm de,
Kıldan bile ince...
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Köyüme Özlem -2-

Çocuklar gitti mi çiğdem kazmaya?
Oya işlendi mi allı yazmaya?
Millet başladı mı bağı bozmaya?
Köyden bir havadis verseniz yeller.

Kocadere kurudu mu akar mı?
Kağnı gıcırtısı köyü tutar mı?
Bulgur kaynatılır metel atar mı?
Dam başına yatak serseniz güller.

Dalle'mminin Hasan sevdalandı mı?
Bizim köyün kızlar boyalandı mı?
Evler dolaşılıp sayalandı mı?
Sayacı'ya sizde verseniz eller.

Kamil emmi süt tozunu yaktı mı?
Hoca'fendi minareye çıktı mı?
Herkes duyup oruçların açtı mı?
Komşulara sofra serseniz A'ler.

Tuz taşları söküldü mü durur mu?
Emlik kuzu en arkada kalır mı?
Çeşmelerde gene öyle sıra olur mu?
Testilerden bir su içseniz yeller.

Ekinler biçilip, yığın olur mu?
Getirilip harman yere konur mu?
Öküz ve atlara yem bulunur mu?
İNCE ile düven sürseniz beyler.

25.4.1996 Kayseri/Sabit İnce
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Kurtulmuşum

Hak nurunu gerçeklerde
Gördün demek kurtulmuşum
Güzelliği çiçeklerde
Gördün demek kurtulmuşum

Sevda alevinde sinsin
Oyna ki bire gidesin
Hak gerçeklerde bilesin
Sordun demek kurtulmuşum

Sevda ateşi yandıkça
Gönül o yare kandıkça
Gerçek sana inandıkça
Vardın demek kurtulmuşum

Gözler konuşur sevişir
Seven bu sırra erişir
Aşka yananlar bilişir
Verdin demek kurtulmuşum

Gabi sessiz gabi azgın
Böyle sanma yarin yazgın
Sevenlerde olmaz bozgun
Erdin demek kurtulmuşum

Sevda türküsü söylensin
Yanık gönlümüz eğlensin
İnce de hakka bağlansın
yerdin demek kurtulmuşum
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Kuru Dava

Aslın asaletin nedir diyorlar
Kuru  bir davadır güder dururuz
Arkanı dönünce laf ediyorlar
Boş kelam peşinde gider dururuz

İnsanın aslına Adem diyorlar
Havva'yı eye'den halk ediyorlar
Çamurdan yoğurup yaratıyorlar
Kuru bir hikaye eder dururuz
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Kuruldu Gene

Bilmem kacinci hükümet,
Kuruldu kuruldu gene.
Yeter bitsin bu akamet,
Iki bine geldi sene...
Cöpten ekmek aranmasin,
Ast üstüne yaranmasin.
Keles ile taranmasin,
Genclerimiz gene gene..
Paramizin degerini,
Eseklerin eyerini,
Yakip yikma isyerini,
Calisalim döne döne.
Yaralarimiz sarilsin,
Sevgi hamuru karilsin,
INCE beraber olunsun,
Ahmet, ali, fatma, döne.
18.01.1999 kayseri- sabit ince
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Lanet Olsun

Bir gün bile güldürmedi
Ölem dedim öldürmedi
Sev dedim de aldırmadı
Lanet olsun böyle aşka
Sevmeseydim seni keşke

Mecnun oldumLeyla diye
Boşa yeldim sevda diye
Canımı verdim hediye
Lanet olsun böyle aşka
Sevmeseydim seni keşke

Hangi seveni güldürdün
Ferhat'a dağı deldirdin
Nice yiğitler öldürdün
Lanet olsun böyle aşka
Sevmeseydim seni keşke

Dünya yalan aşk da yalan
Hara mısın ettim talan
Var mı senden memnun olan
Lanet olsun böyle aşka
Sevmeseydim seni keşke

Diyorlar ki sırat İNCE
Kıydın nice yiğit gence
Ateşin kalbe düşünce
Lanet olsun böyle aşka
Sevmeseydim seni keşke
        23-04-1999
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Leb Demeden

Sezişin kuvvetli bilirim seni,
Leb demeden leblebiyi anlarsın.
Yaralıyım deyip de öldürme beni,
Ben ölürsem Sezini’yi yanlarsın...

Ayrılma diyorsun aşkın ardından,
Uyku girmez gece yarin derdinden,
Selam mı var yoksa canan yurdundan,
Esen yelden ne kokular dinlersin...

Pay çıkarmaz mıyım dostun derdinden,
Bu yüzden ayrıldım il’im, yurdumdan,
Hep koşturdum gonca gülün ardından,
Az sözümden sen çoğunu anlarsın.

Yüz çevirmem mah cemalden, güzelden,
Kertme yaptım zaten levh-i ezelden.
Bir cevap yazayım sana tez elden,
Belki Zeki gibi beni tanlarsın...

Bir bilirdim yedi imiş kapısı,
Hangi maddedendir acep yapısı,
Bir de mevcut değil mi ki hepisi,
Herşeyi söylersem beni Çanlarsın...

Deş bakalım körelenmiş közümü,
İyi baksan seyrederdin özümü,
Türkçe yazar Türkçe derim sözümü,
Kuşmuyum ki beni Süleymanlarsın..

Gülün özündeki şerbet aramam,
Haddimi bilirim fazla varamam.
Mutluluğun adresi ne soramam,
Hüzün durağında niye sonlarsın...

Arslan zannedirdim, korkuyor musun?
Pir kelimesinden ürküyor musun,
Yoldan şarampole sarkıyor musun,
İNCE anlatmazsam nasıl anlarsın???

6,6.2000 Kayseri
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Madem

Madem senin kulun isem,
Belayı niye verirsin.
Bilmem ki sana ne desem,
Çileyi niye verirsin.

Yaşar mıyım ölü müyüm,
Akıllı mı deli miyim.
Ben Fellah’ın kulu muyum,
Köleyi niye verirsin.

Yaşamak hak değil midir,
Benim işim “Eğil “midir.
Benim yerim Ağıl mıdır,
Villayı niye verirsin.

Niye beni yakacaksın,
Seyre çıkıp bakacaksın.
Hemi de kulp takacaksın,
Dolayı niye verirsin.

Seni gidi kurnaz seni,
Niye alet ettin beni?
İnce yapmadı bedeni,
Kolayı niye verirsin.
18-01-2001
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Mehmedim (Şırnak Dağları)

Yari saldım askere,
tez alasın teskere, canım mehmedim.
Şehit olmuş mehmedim,
kavuşmamız mahşere,
canım mehmedim.

Şırnak dağları kar mı
postacı mektup var mı canım mehmedim.
albayrağa sarılmış
mehmede ağlanır mı, şehide yanılır mı,
canım mehmedim.

Bir bütündür vatanım
kurban ülkeme canım, benim bu canım.
ince hakdan dileğim,
dalgalansın bayrağım, ay yıldızım bayrağım,
benim bayrağım.

Sabit ince
NOT: Sabit ince tarafından bestelenmiştir
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Merhaba

İnsan olmak için yalan dünyaya,
Gelip de satılan mala merhaba.
Ellerin elinde kıymet bulmaya,
Ölüp de dirilen kula merhaba.

Harç olup da taş duvara konulan,
Kesin bilip kerre kerre yanılan,
Bal tadında zehir olup sunulan,
Dost ilinden gelen bala merhaba.

İnsan olup varlığını bilmeyen,
Bin kere kuruyup asla solmayan,
Yücesinde boz dumanlar olmayan,
Dostluğa uzanan yola merhaba.

Ben de bilmem bu alemde ben neyim,
Varlığım bilmeden varı neyleyim,
Yokluk türküsünü İnce söyleyim,
Re'den tele vurup sol'a merhaba.

Sabit İnce Kayseri 8.5.2004
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Muhabbet Oldu

Gürkani’nin sazı ile,
Selimi’nin sözü ile,
Antalya’nın yazı ile,
Ne güzel muhabbet oldu.

Hüseyin Balım da hatlı,
Erdinç Mutlu ne de tatlı,
Ahmet bey gönülden atlı,
Ne güzel muhabbet oldu.

Mustafa  Ceylan sekişli,
Necla da ahu bakışlı,
Yunus Kulak eyi işli,
Ne güzel muhabbet oldu.

İnce yazar, çalar sazlar,
Antalya’da başka yazlar,
Ezgini de çoktur sözler,
Ne güzel muhabbet oldu.

7.10.2001 Antalya Anasam’da.
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Mustafa Gardaş

Gelecek aylarda günü gelince,
Koşarda gelirim Mustafa Gardaş.
Yolunda ölürüm sen isteyince,
Dostluğu bilirim Mustafa Gardaş.

At devri kaldı mı çağdaş Ozanız,
Deryalarda ince ince yüzeniz,
Dostluğu, vefayı sezip çözeniz,
Mesajın alırım Mustafa Gardaş.

Demek İsmail'in dişi dökülmüş,
Rasimin dulluktan beli bükülmüş,
Yüreğine çıkmaz kazık çakılmış,
Arar da bulurum Mustafa Gardaş.

Aşkın semasından kırcı yağsada,
Erciyes'den ince bir yel değsede,
Meşakkatler kademimi eğsede,
Bir direk olurum Mustafa Gardaş.

Kıydın da ecelden şerbet içtirdin,
Sonra gönlümüzde güller açtırdın,
Kefenimi kaç metreye biçtirdin,
Seni de alırım Mustafa Gardaş.

Seni de söyleten ozan oldumsa,
Yüreğinde yanan narı bildimse,
Kurumadım İnce'cikten soldumsa,
Dalımda kalırım Mustafa Gardaş.

Sabit İnce Kayseri 18.4.2004
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Nakış Nakış Sevgi

Şair Mustafa Yarali'ya....
                               Dantel dantel işlemişsin yüregi,
                               Nakış nakış sevgi çizmiş yaralı.
                               Arayarak bulmuş sirli gerçegi,
                               Sırma sırma sevgi örmüş yaralı.

                               'Kandil asmış ay doğmamış geceye, '
                                Nuru hece hece saçmış yaralı.
                                Ruhu enginlerden çıkmış yüceye,
                                Nice doruklardan aşmiş yarali.

                               'Dertliyle gem çeker, gamlıya gamdaş'
                               Kutlu yolda yolcu olmuş yarali.
                               Sevgi hale hale, hep sarmaş dolaş,
                               Sevgide maşuk'un bulmuş yarali.

                             Gönül kovanında bal petek petek,
                             İnce'yi de kovan yapmış yaralı.
                             Gönlünce bir dostu bulsun da o tek,
                             Dost uğruna neler yakmış yaralı.

                              1 Kasım 19995-Kayseri
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Ne Bİlir

Sevgi denizine girip yüzmeyen,
Dalgıçlık ne bilir, yüzme ne bilir.
Aşk atina binip alem gezmeyen,
Bilgiçlik ne bilir, sezme ne bilir.

Nefsini bilmeden bildim sananlar,
İnsanı ne bilir, kulu ne bilir.
Aşkin deryasina daldim sananlar,
İrfanı ne bilir, hali ne bilir.

Mecnun bir leyla’ya yandı sananlar,
Yanmayı ne bilir, çölü ne bilir.
Kendini kandırıp, kandı sananlar,
Yunmayı ne bilir, gölü ne bilir.

Dostu hatırlayıp andı sananlar,
Vefayı ne bilir, ahdi ne bilir.
İnce bir ateşte yandı sananlar,
Cefayı ne bilir, cehdi ne bilir.

5-9-2001 Kayseri
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Ne Bilsin

Gönülde sevgiden seller akmayan,
askı muhabbete nereden bıksın?
askın nisanını boyna takmayan,
gurbete hasrete nereden bıksın?

sevdanın çölünde mecnun olmayan,
Leyla’yı Mevla’yı nereden bıksın.
gururla kısırı yele salmayan,
kaçıl insan nasıl nereden bilsin...Yüzgeç olup deryalarda yüzmeyen,
denizi dalgayı nereden baksın?
on sekiz bin alemlere gezmeyen,
Burak'ı, mısracı nereden bıksın?
yeter ince sözü fazla uzatma,
arım olmayanlar sözü ne bilsin,
kendini kandırıp boşa aldatma,
kışı görmeyenler yazı ne bilsin??
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Ne Güzeldik

Kürdü, Türkü hep beraber
Kardes gibi yasiyorduk.
Vatan, Bayrak bir, beraber
Çok engeller asiyorduk.

Bölücüler bölük, bölük
Bölmeseler ne güzeldik.
Saçi, basi yoluk yoluk
Yolmasalar ne güzeldik.

Bayragin ali alimdi
Alta serdigim kilimdi.
Benim mürsidim ilimdi,
Derya, umman tasiyorduk.

Araya nifak soktular,
Milli serveti yiktilar.
Düsmanlar kina yaktilar,
Sevgi dolu, göz gözeydik.

'Hubbül vatan-minel iman'
Sevgisizler olmaz insan.
INCE olmazsin müslüman,
Öz de birdik, öz özeydik.

22.7.1996-Kayseri/
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Ne Olur

Seher vakti güzel bize,
Gelsen ne olur, ne olur?
Bülbül olup gelsem size,
Ötsen ne olur, ne olur?

Nazlı yarim al yanaktan,
Versen ne olur, ne olur?
Gonca gonca açmış güller,
Dersen ne olur, ne olur?

Aşik INCE'm aşk çölüne,
Düşsen ne olur, ne olur?
Halil gibi aşk gölüne,
Yüzsen ne olur, ne olur?
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Ne Olur Yar

Biliyorum ıkrarımda yetmiyor,
Şu kahbe dünyanin gami bitmiyor.
Güzellikle gençlik on-para etmiyor,
Sevdayı başıma sarsam ne olur?

Şu gönül de vari-yogu bilmiyor,
Akar gözüm yaşin seli dinmiyor.
Hak yeyip yatanlar inan onmuyor,
Helalından biraz versen ne olur?

Kara sevda sardı gene başımı,
N'olur eğme sevdiceğim başını,
Zaten felek vurmuş, almiş başini,
Mansur gibi dara çekme ne olur?

Şu INCE'nin hallerinden bilen yok,
Kim neylesin aşi pişmiş, karni tok,
Sırrım açam diyorum da alan yok,
Bazı pazarlarda satsam ne olur?
Sabit İnce Kayseri
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Ne Yapayım

Dünya girdabına attin firlattin,
Bu girdabda ne yapayim sevdigim.
Kolay kil dedikce sen hep zorlattin,
Zor dünyada ne yapayim sevdigim.

Dünya mesakkatli cile yeridir,
İnsani bitirir yakar eridir.
Lesini cöllerde cakal sürüdür,
Ben cöllerde ne yapayim sevdigim.

Seni sevdim her nazina katlandim,
Yaya yürüttürdün sonra atlandim,
Beni sever diye cok umutlandim,
İlahim ol gel tapayim sevdigim.

Yeter artık cevri cefa nazlarin,
Sayisizmis ördeklerin kazlarin.
Huri gilmanlarin bakir kızlarin,
Senin olsun ne yapayim sevdigim.

Biliyorum günah benim suc benim,
Cana can gelince seni sevenim.
Dilimle gönlümle seni överim,
Bundan baska ne yapayim sevdigim.

Bir canim var ister isen al gitsin,
Kainatda senin ocagin tütsün.
Cemalin seversen bu oyun bitsin,
İNCE petek bal yapayim sevdigim.

11.08.1998 kayseri
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Nedir ki

On sekiz bin alem nedir ki bana,
Ararım Leylamı bulana kadar.
Bulamazsam niye geldim cihana,
Kararım son nefes kalana kadar.

Sevgi şerbetinden mayamız kardı,
Mevcudat yoğiken tek sevgi vardı.
Ferhat ki uğruna dağları yardı,
Vazgeçmem Şirin’im bulana kadar.

Madem sevgi ile yaratılmışız,
Sevda silahıyla donatılmışız,
Çakır dikenlerle kanatılmışız,
Koklarım gülümü solana kadar.

Çirkinlik bizdedir dünyada değil,
Sev ki mevcudatı, kul gibi eğil.
İnce sevdiğince sayıl ve sevil,
Evrende bir insan kalana kadar.

5.9.2001 Kayseri
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Nevşehir

Nevşehir, Nevşehir
İl'im Nevşehir.
İllerin içinde,
Gülüm Nevşehir.

Nevşehir, Nevşehir
Lale Nevşehir.
Sevdası başıma,
Bela Nevşehir.

Nevşehir, Nevşehir
Ne güzel şehir.
İllerin içinde,
Özel Nevşehir.

Nevşehir, Nevşehir
Çok özel şehir.
Muşkara eskidi,
Dedik Nevşehir.

Nevşehir, Nevşehir
Beli Nevşehir.
Şu INCE aşigin,
İli Nevşehir.

15.5.1995 - Kayseri
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Nevşehirim

Kalaba'dan saptım sağa,
Avanos'da girdim bağa.
Bulanık Kızılırmağa,
Götürüyor Nevşehirim.

Kozaklı düşer ırağa,
Topraklı'da Hamdi ağa.
Varırsan ırmak bucağa,
Oturuyor Nevşehirim.

Pirim Hacı Bektaş Veli,
Yoktur ahiri, evveli.
Temiz tut el ile dil'i,
Beli diyor Nevşehirim

Gülşehir'in gonca gülü,
Gezip görmeli Ürgüp'ü,
İlçe yaptık Acıgöl'ü,
Hep büyüyor Nevşehirim.
            Derinkuyu yer altında,
Kaymaklı var kenarında.
Testin doldur pınarında,
Doyuruyor Nevşehirim.
 Kozaklı'da Kozak Baba,
Sağlıklı kal altınsuda,
Yeniden doğ kaplıcada,
Diriltiyor Nevşehirim.

İNCE 'de Gerce köyünde,
Türlü yemek her öğünde.
Bir başkalik var dügünde,
Halay çeker Nevşehirim

Sabit İnce
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O Güzel

Yayından fırlamış ok
birden içeri gırdı
gözleri ateş saçar,
kibarca selam verdi.
sırtındaki ceketi
saikı zer afet simgesi
etek topuğa değmiş
bir gündüzün gecesi

merhaba hocam dedi
nazkı referans eyledi
gözleri güneş mi ne
nasıl dayansın sine

dudakları gülünce
gece ay doğdu bence
sordum bu güzel kimdir
ferahtın sırınıdır ..işte böyle bir sevda
yaşanıyor herlerde
bülbül güle yanıyor
yine yaram kanıyor

sevda ve aşk deyence
okyanus kabarıyor
bu dünyada sevmeyen
boşa oyalanıyorrrr....

Sabit İnce
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O Leyla

Şu fani dünyaya daha gelmezden
Çöllere düşürdü o leyla bizi.
Adımız, sanımız kimse bilmezken
Dillere düşürdü o leyla bizi.

Sabit İnce
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Olmadım Mı?

Nedir bu eziyet ettiğin cefa,
Eğilip kapında kul olmadım mı?
Anladım ki sende zerre yok vefa,
Harcanıp elinde pul olmadım mı?

Durmadım ben hep peşinde yeldirdim,
Sevgimi ben yeller ile bildirdim.
Adını hep teller ile çaldırdım,
Serilip önünde yol olmadım mı?

Gökteki yıldız da ay da aradım,
Rüzgarın sesiyle zülfün taradım,
Mutlu olmak idi senle muradım,
Coşup derelerde sel olmadım mı?

Dünyada gülmedim ahreti bilmem,
Sen cennette yoksan billahi gelmem,
Azraile bile bu canı vermem,
Sevdayın peşinde del'olmadım mı?

İnce bir sızıdır gönlümde adın,
Kavlimiz var idi, bu mu muradın.
Ben koştukça sen hep kaçıp ıradın,
Sevda türkümüzde dil olmadım mı?

Sabit İnce
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Olmadımı?

Nedir bu eziyet ettiğin cefa,
Eğilip kapında kul olmadım mı?
Anladım ki sende zerre yok vefa,
Harcanıp elinde pul olmadım mı?

Durmadım ben hep peşinde yeldirdim,
Sevgimi ben yeller ile bildirdim.
Adını hep teller ile çaldırdım,
Serilip önünde yol olmadım mı?

Gökteki yıldız da ay da aradım,
Rüzgarın sesiyle zülfün taradım,
Mutlu olmak idi senle muradım,
Çoşup derelerde sel olmadım mı?

Dünyada gülmedim ahreti bilmem,
Sen cennette yoksan billahi gelmem,
Azraile bile bu canı vermem,
Sevdayın peşinde del'olmadım mı?

İnce bir sızıdır gönlümde adın,
Kavlimiz var idi, bu mu muradın.
Ben koştukca sen hep kaçıp ıradın,
Sevda türkümüzde dil olmadım mı?
31.7.l999  kayseri
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Olmaz

İnan ki hasretim dost meclisine,
Ne kadar kendimi avutsam olmaz.
Kulağım hasrettir dostun sesine,
Kırat'a binip de seğirtsem olmaz.

İnceden söylersin bilirim sözü,
Dostu görmeyince neylerim gözü,
Dağlardan aştım da geçemem düzü,
Tellallar tutup da bağırtsam olmaz.

İnşallah kalına muhtaç olmazsın,
Dilerim mevladan darda kalmazsın,
Goncasın kocamaz asla solmazsın,
Hurilerle seni çağırtsam olmaz.

Gönülün yaşına rakamlar yetmez,
Yüreğe kazınmış sevdalar bitmez,
İnce gönüldeki  bu gençlik gitmez,
Parça parça edip dağıtsam olmaz.
Sabit İnce Kayseri 7.4.2004
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Olmaz mı Sandın

Çile ile geçen ömür yolunda,
Güz gelirde güller solmaz mı sandın.
Hangi çicek kaldı kendi dalında,
Bir hoyrat el değip yolmaz mı sandın.

Boşuna ağlama, boşa da yanma,
Dost gibi söylenen söze aldanma.
Nefsine hoş gelen güzele kanma,
Seni tek başına koymaz mı sandın.

Kurulan tuzağı sezerim sanma,
Uğruna canını verse inanma.
İNCE şu girdap da boşa dolanma,
Kuduran bir dalga almaz mı sandın.

kayseri 18.5.2000
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Olur mu?

Yürü bre deli gönül,
Yaz gününde kar olur mu?
Yaşlanmaz, kocamaz gönül,
Aşıklarda ar olur mu?

Olur mu dünyada vefa,
Çekmedin mi çile, cefa?
Her mahlukta varya kafa,
İnsana hiç zor olur mu?

Olur mu canların sonu,
Arif olan bilir bunu.
Gramı, kilosu, tonu,
Tartılmadan kar olur mu?

Olur mu sevdasız aşık?
Anlamaz irfansız şaşık.
Olduğumuz su bulaşık,
Yanmayınca kor olur mu?

Olur mu dağlardan yüce?
Elif ile Nun'dan hece.
Cim veElif ile İNCE,
Sarmayınca yar olur mu?

2.4.1996-Kayseri
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Oruç

etiketler oruç tuttu,
                                    büyüdükçe sıfır yuttu.
                                    Fakir ekmeği unuttu,
                                    gene geldi bir ramazan.

                                    Duyun ekmekde zamlandı,
                                    vitrinde lambalar yandı.
                                    Esneyerek aç uyandı,
                                    böyle geçti bir ramazan.

                                   Zengin zenginle sofrada,
                                   mide şişkin laf tafrada,
                                   İNCE din iman ortada,
                                   öyle bitti bir ramazan.

Sabit İnce
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Önder

- m.sait şimdi'ye-

dostlardan haberi alınca gönül,
daldan dala koşar sevinir durur.
sevgisiz biçare kalınca gönül,
hasretin aşkıyla yerinir durur.

güzel şiirlerden yazınca gönder,
yönünü bu fakir kula da dönder,
şuara ehline olunca önder,
ince bir haz ile sevinir durur.

sabit ince Kayseri 24.9.2003

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Öyle Gel

İnanırsan yaradana,
Cemalini gör öyle gel.
Mezarda cansız yatana,
Ahvalini sor öyle gel.

Aşkin kemendin boynuna,
Dolamışsan sar öyle gel.
Sevdalıysan yar koynuna,
Başin koyup gir öyle gel.

Eğer sakiyim diyorsan,
Aşk badesin ver öyle gel.
Dost dost diye soruyorsan,
Canı yola ser öyle gel.

Hakkın gerçek aşığıysan,
Yüzün pir'e sür öyle gel.
İNCE sevgi kaşığıysan,
Açlara bir sor öyle gel.
 23.4.1996
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Özdere'ye Hoş Geldiniz

Şairlerim ozanlarım,
Özdere’ye hoş geldiniz.
Sevgi diye yazanlarım,
Özdere’ye hoş geldiniz.

Düşünüp de yazanlarım,
Aşka övgü dizenlerim.
Sevgi diye gezenlerim,
Özdere’ye hoş geldiniz.

Tahiroğlu davetine,
Aşıklığın kıymetine,
Tahir baba davetine,
Özdere’ye hoş geldiniz.

Yüreği kağıda döken,
Söz ile kılıcı büken,
Dünyamıza sevgi eken,
Özdere’ye hoş geldiniz.

Sevgi dedik yola düştük,
Mest olup canlardan geçtik,
Temmuzda gene birleştik,
Özdere’ye hoş geldiniz.

Sevgi ordusu erleri,
Yazının ulu pirleri,
Edebiyat neferleri,
Özdere’ye hoş geldiniz.

Can dostları burda bulduk,
Sevdik şiir dostu olduk,
Aşkın deryasına daldık,
Özdere’ye hoş geldiniz.

Sözü fazla mı uzattık,
Sağ-sol farkı mı gözettik,
Tüm dostları buyur ettik,
Özdere’ye hoş geldiniz,

İnce ince dizdim sözü,
Sözün hülasası, özü,
Seneye bekleriz sizi,
Özdere’ye hoş geldiniz.
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Özleyeceğim

Yemyeşil dağlar,
Dumanlı dağlar.
Gurbet ellerde,
Nazlı yar ağlar.

Bekleyeceğim,
Özleyeceğim.
Senin yolunu,
Gözleyeceğim.

INCE aşığım,
Sabır taşıyım.
Nerelerdesin,
Ay'ım ışığım.
Kayseri-
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Rasim Köroğlu

Düşmeyin diline öyle taşlar ki,
düşürür, mahirdir Rasim Köroğlu.
sokar kazana da öyle haşlar ki,
pişirir, tahirdir Rasim Köroğlu.

Dostluğu ebedi, vefa timsali,
günümüzde yoktur O'nun emsali.
yazar ki, ne yazar Neyzen misali,
şiirde bahirdir Rasim Köroğlu.

Diline düşmeyin, dolanmayın ha,
O'na benzemeye sulanmayın ha.
eline düşüp de dilenmeyin ha,
acımaz, kahirdir Rasim Köroğlu.

Anlatmak imkansız tarifi yoktur,
şiirde, sanatta marifet çoktur.
İnce, ustam desem inan ki haktır,
meydanda, zahirdir Rasim Köroğlu.

Sabit ince 18.3.2004 Kayseri
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Refik Başaran

Senolasin ürgüp diye,
Çagirdi refik basaran.
Dillerde söylensin diye,
Çagirdi refik basaran.

Ürgüplü diye anildi,
Halkin gönlüne konuldu.
Öldü diyenler yanildi,
Sagaldi refik basaran.

Gezdi gurbet ellerinde,
Mecnun ürgüp çöllerinde.
O, halkinin dillerinde,
Ün aldi refik basaran.

Bindi kiratin terkine,
Sarildi yatti kürküne,
Akan sularin arkina,
Dem oldu refik basaran.

Yürü ürgüp yollarinda,
Ahi kaldi kullarinda,
Türkmenlerin kollarinda,
Sir oldu refik basaran.

Tas plaktan sesi geldi,
Askin sevdasina yeldi,
INCE'de dedesin bildi,
Pir oldu refik basaran

13/12/1998 kayseri
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Sana

Okyanusta dalgalar
gönlüm kadar coşmadı
kalbimde fırtınalar,
bir sana ulaşmadı...bin bir geçit astımda,
bir sana ulaşmadı
uçarak yaklaştımda,
bir göz atıp bakmadı.
dağlar denizler geçtim,
aşk sinemden çıkmadı,
bir tek ben onu seçtim,
donup bile bakmadı

yaralandım yar deyi,
yaram açıp bakmadı
Alınca bir gül deyi,
verdim amma kokmadı.
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Sana Doğru

Hep ümitle hep hayalle
Gidiyorum sana doğru
Sonu gelmez bir emelle
Gidiyorum sana doğru

Ne ilk ne de sonuncuyum
Sonu gelmez bir yolcuyum
Bu sürüde kavalcıyım
Gidiyorum sana doğru

Yaşadım mı ölü müyüm?
Aşkın akan seli miyim?
Akıllı mı deli miyim?
Gidiyorum sana doğru

Dağ mı yüce ben mi yüce?
Gündüzlerim sanki gece
Çözülemez bir bilmece
Gidiyorum sana doğru

Katar olsam kervanım yok
Ciğerimde kanlı bir ok
Yüze gülen dostlarım çok
Gidiyorum sana doğru

İNCE sızı hep içimde
Herkesin derdi geçimde
Yenildim ben bu seçimde
Gidiyorum sana doğru
    22-04-1999 Kayseri
 

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Sandın

Bizi bir Kamil mi sandın,
İnsan bile olamadık.
Aşka yanandan mi sandin,
Yolda odun olamadık.

Bizi bir gevher mi sandın,
Paslı demir silemedik.
Sözüm hak kelam mı sandın,
İlla bile diyemedik.

Bizi bir kalfa mı sandın,
Yolda çırak olamadık.
İNCE'yi derviş mi sandın,
Yunus gibi yanamadık.

24.8.1995
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Sanki

Yüz yaşıma geldiyisem,
Sevme hakkım yok mu sanki?
Dolu dolu sevdiyisem,
Sevme hakkım yok mu sanki?

Aşk elinden çektiyisem,
Çilesinden bıktıyısam,
Çok güzele baktıyısam,
Sevme hakkım yok mu sanki?

Aşk gömleğin giydiyisem,
Sevmek için evdiyisem,
Çok vefasız gördüyüsem,
Sevme hakkım yok mu sanki?

Ince derse düştüyüsem,
O yollardan geçtiyisem,
Yanıp yanıp piştiyisem,
Sevme hakkım yok mu sanki?

26.5.2002 Isparta Yola Sabit İnce
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Sanmayın

Bu düzen, halkı düzerek
Böyle gidecek sanmayın.
Denizde keyfle yüzerek,
Günler geçecek sanmayın.

Adaletde, Maliyede,
Eğitimde, ziraatte,
Adam seçen hükümette,
İş görülecek sanmayın.

Millet olmuş deli dana,
Her karar rantçıdan yana,
Ak söz yeter anlayana,
Devran dönecek sanmayın.

Çala çala arpa biter,
Oğlum fazla çalma, yeter.
Fakir halk pusuda yatar,
Oy verecekler sanmayın.

Bir gün olur da sap döner,
Sağduyum hıncımı yener.
Üstüne geldikçe siner,
Yelim esecek sanmayın.

Uzun söze gerek var mı?
Gafiller akıllanır mı?
İNCE sesin duyarlar mı?
Sözüm bitecek sanmayın...
12.4.1996
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Sapmadım Şükür

Kula kulluk etmeyince,
Çile çektim bu dünyada.
Azım çoğa yetmeyince,
Aç da kaldım bu dünyada.

Atım yöğrük gitmeyince,
Yaya kaldım bu yollarda.
Bahçemde gül bitmeyince,
Gül aradım şu dağlarda.

Un edipte buğdaylarda,
Ezdi değirmen taşları.
Çıkarcı büyükbaşlar da,
Götürdüler milyarları.

Hak bildiğim yoldan birgün,
Sapmadım şükür yaradan.
O yüzden ettiler sürgün,
Dolandım ta Urfalardan.

İNCE, uzaydan mı geldin?
Sen mi seçildin aradan?
İlmi siyaset bilseydin,
Gemin yürürdü karadan.

4.8.1995-Kayseri/Sabit İnce
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Sapmam Yolumdan

Eğriyi doğrunun yerine koymam,
Dosdoğru giderim, haksıza uymam.
Hakdan gayrısının hatırın saymam,
Dosdoğru giderim sapmam yolumdan.

Adem'im cennetten kovulsam bile,
Eyvallahım yoktur goncaya güle.
Gül olsan da cefa etsen bülbüle,
Batsa da dikenler sapmam yolumdan.

Ey hüda yetmez mi cevr-ü nazların,
Peşpeşe sapladin derin oklarin.
Gönlüm yaraladı o dudakların,
Sözlerin yaksa da sapmam yolumdan.

İNCE'de ağladı gözlerinde yaş,
İstemem ey dost böyle arkadaş:
Gönül kabesine attığın o taş,
Sinemi delse de sapmam yolumdan.
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Sarı Lale

Sarı lale gibi açmışsın güzel
İçime bir ateş saldın da gittin
Sanma ki bu bağa düşmüştür gazel
Kalbimi eline aldın da gittin

Ürkek ceylan gibi bakan gözlerin
Yüreğimde şimşek çaktın da gittin
Baldan tatlı geldi şirin sözlerin
Bahçemdeki gülü çaldın da gittin

Gönlüme bir sızı düştü yanarım
Damarımda kanı yakında gittin
Gece gündüz durmam seni ararım
Zehirli kir soktun da gittin kalbime

Yeminim var ondan başka sevemem
Gözlerin küpemdir taktında gittin
İnce bir kalbim var degme diyemem
Gönlüme bir kurşun sıktın da gittin
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Sefil Selimi'ye

'Kul yanmasın' diye diye
Sen mi yandın ey Selimi.
Bizi böyle öksüz niye,
sözden caydın ey Selimi.

Ustamızdın, pirimizdin,
Ozanlardan er'imizdin,
ölümüzdün, dirimizdin,
Birden kaydın ey Selimi.

Otururduk, halleşirdik,
dilden dile dilleşirdik,
bülbül gibi gülleşirdik,
Bize kıydın ey Selimi.

Sensiz ben Sivas iline,
Gurbanım tatlı diline,
Çoban Mehmed'in seline,
sen de doydun ey Selimi.

Sesini sesime kattım,
sohbetine doydum, tattım,
son defa evinde yattım,
Bizi saydın ey Selimi.

Ne yazayım  kalem yetmez,
Seni anlatmakla bitmez,
İnce'yim dumanım tütmez,
Nara koydun  ey Selimi.

Sabit ince Kayseri 3.4.2004

NOT:Türkü olarak bestelendi.
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Selam Olsun

Yaradanı dost bilene,
Selam olsun, selam olsun.
Yaradanım hak diyene,
Selam olsun, selam olsun.

Bülbül olup şakiyana,
Selam olsun, selam olsun.
Özden gelip ağlayana,
Selam olsun, selam olsun.

Aşk bahçesine girene,
Selam olsun, selam olsun.
Tüm varlığın bitirene,
Selam olsun, selam olsun.

Dostunu candan sevene,
Selam olsun, selam olsun.
Yoluna canın verene,
Selam olsun, selam olsun.

Aşk ile Cem'e girene,
Selam olsun, selam olsun.
Bir olup hakka erene,
Selam olsun, selam olsun.

İNCE, sözünü bilene,
Selam olsun, selam olsun.
Muhammed'i çok sevene,
Selam olsun, selam olsun.
3.8.1995
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Sen Ben

Sen cennet istersin ben cehennemi,
Seçiyorsam seçerim ben sana ne?
Attığım ok delip geçer sinemi,
Açıyorsam açarım ben sana ne?

Aşkın gömleğini bu bedenime,
Biçiyorsam biçerim ben sana ne?
Diyorlar ki yakışır mı sin’ine,
İçiyorsam içerim ben sana ne?

Aşkın tohumunu ben bu aleme,
Saçıyorsam saçarım ben sana ne?
İnce bu bayrağı kendi kaleme,
Dikiyorsam dikerim ben sana ne?
18-01-2001
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Sen Ve Ben

Sen cennet istersin ben cehennemi,
Seçiyorsam seçerim ben sana ne?
Attığım ok delip geçer sinemi,
Açıyorsam açarım ben sana ne?

Aşkın gömleğini bu bedenime,
Biçiyorsam biçerim ben sana ne?
Diyorlar ki yakışır mı sin’ine,
İçiyorsam içerim ben sana ne?

Aşkın tohumunu ben bu aleme,
Saçıyorsam saçarım ben sana ne?
İnce bu bayrağı kendi kaleme,
Dikiyorsam dikerim ben sana ne?
18-01-2001

Sabit İnce
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Sendendir

Bühtan etme yaradana,
Başına gelen sendendir.
Ortak arama gadana,
Dermanı bil ki fendendir.
Diyorsun muradım çoktur,
Tembellik var, gayret yoktur.
Amellerin sana haktır,
Her oluş bir nedendendir.
İbadet insana hizmet,
Hak kuluna vermez zulmet.
Tembelce beklenen himmet,
Ne alırsan o sendendir.
Düşünürsen İnce ince,
Nefsin kendini bilince.
Etler kemiğe girince,
Yokoluş bu bedendendir.
5.9.2001 Kayseri

Sabit İnce
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Seni

Şu dilimi kesseler,
                                      Paramparça etseler,
                                      Adını kaybetseler,
                                      Seni söyleyeceğim.

                                      Gizleyip saklasalar,
                                      Kokusuz bıraksalar,
                                      Yanına sokmasalar,
                                      Seni söyleyeceğim.

                                      Mansur gibi assalar,
                                      Nesimi'yi yüzseler,
                                      İsmini gizleseler,
                                      Seni söyleyeceğim.

                                      Dağları eritseler,
                                     Öldürüp diriltseler,
                                     Tüketip bitirseler,
                                     Seni söyleyeceğim.

                                     Sahralarda, çöllerde,
                                     Bilinmedik illerde,
                                     Açılmamış güllerde,
                                     Seni söyleyeceğim.

                                     Cemalini görmesem,
                                     Adını hiç bilmesem,
                                     Hep ağlayıp, gülmesem,
                                     Seni söyleyeceğim.

                                     Tüm alemler yok olsa,
                                     Bir tek canlı kalmasa,
                                     Kimse adın demese,
                                     Seni söyleyeceğim.

                                    Biran bile durmadan,
                                    Usanıp yorulmadan,
                                    İNCE güller solmadan,
                                    Seni söyleyeceğim.

Sabit İnce
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Seni Aradım

-Karakoç’a nazire-

Üzerimde geçim yükü,
Gurbette seni aradım.
Çağıramadım hiç türkü,
Tellerde seni aradım.

Bahçemde çiçek olmadı,
Tuttum da testim dolmadı,
Bana gelince kalmadı,
Çöllerde seni aradım.

Ne ebedim ne de ezel,
Bağımdaki kuru gazel.
Ne çirkinim ne de güzel,
Hallarda seni aradım.

Ne kalınım ne ince’yim,
Ne yaprağım ne goncayım.
Kasaphane de kancayım,
El’lerde seni aradım.
16-9-2001 Kayseri  Sabit İnce

Sabit İnce
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Seni Yazmaya

Kaleme boya yetmiyor
Seni yazmaya, yazmaya.
Sözcük kifayet etmiyor,
Seni yazmaya, yazmaya.

Anlatmakla bitmiyorsun,
Hayalimden gitmiyorsun.
Toprak olup yetmiyorsun,
Seni kazmaya, kazmaya.

Saydıkları günah mısın,
Taptığım o ilah mısın?
Kalbim vuran silah mısın,
Beni üzmeye, üzmeye.

Sen ayrısın, sen başkasın,
Tüm dillerdeki “keşkesin”
İnce’sin sevmem başkasın,
Çıkma gezmeye, gezmeye...
10.6.2000 Kayseri

Sabit İnce
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Senide Alır Benide

Bir gün şu bildiğin ölüm,
Seni de alır, beni de.
Güzelliğe bakmaz gülüm,
Seni de alır, beni de.

Hiç anlamaz dişi, başı,
Ayırmaz kuruyu, yaşı,
Bilmez sonbaharı, kışı,
Seni de alır, beni de..

Döne döne gelir sıra,
Bakmaz eşe, dosta, yâr’a,
Bir saniye vermez ara,
Seni de alır, beni de...

Yaşayanlar ölür bir, bir,
Ne fizik dinler, ne cebir,
Bizi ürperten o kabir,
Seni de alır, beni de...

Sabit İnce
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Senin İçin

Senin için, senin için,
Gül koklamam senin için.
Dağlar bile çiçek açtı,
Sen gülmedin benim için.

Gülün için, gülün için,
Bülbül zar da gülün için.
Gülü bile koklamadım,
Bülbül oldum senin için.

Gelin için, gelin için,
Kına yaktım gelin için.
Kerem gibi yanıyorum,
Aslı'm bir tek telin için.

Belin için, belin için,
Altın kemer belin için.
İNCE toprak gibi seril,
Gelsin, geçsin yarin için.

23.4.1996
NOT:Bestelendi.

Sabit İnce
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Senin İle

Korkma yarim senden başka sevemem,
Gonca gülümsün sen başka deremem.
Sen benim Leylamsın el'e gidemem,
Her alemde senin ile birim ben.

Merak etme başka yari istemem,
Her alemde yalnız sana dost benem.
Vallahi hakkın çok inkar edemem,
Hak şahidim senin ile birim ben.

Gönlünü ferah tut seni severim,
Belli etmem amma daim överim.
Aşk atina yalniz senle binerim,
Şu cennetde senin ile birim ben.

Aşkin badesini seninle içtim,
Koynuna girdim de kendimden geçtim.
Cehennem narında beraber piştim,
Hak huzurda senin ile birim ben.

Sevgimi anlatsam kalemler yazmaz.
İNCE aşık senin, yad ile gezmez.
Bir kavlimiz var ki, Allah da bozmaz,
Gizli sırda senin ile birim ben.

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Sensin Sen

Sevgin içimdedir unutmam seni,
                             Mevlam kararımda koymuyor beni.
                             Kimi över bizi, kimi der deli,
                             Gönül sarayımın sultanı sensin.

                             Senin gibi yoktur ulu bir veli
                             Hem ebedi gördüm, hem de ezeli
                             Ben de şu alemi gezdim gezeli,
                             Onsekiz bin alem nişani sensin.

                             Ehli Beyt soyudur efendim neslin,
                             Gece gündüz demez zikir edersin.
                             Yolun belli Hak yolunda gidersin,
                             Dört yolun üstadı rehberi sensin.

                             Garip oldum senden aldım nefesin.
                             Dünya, ukba senin ağyar nidersin,
                             Ehli beyt yolunda ulu bir ersin.
                             Muhammed yolunun çerağı sensin

Sabit İnce
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Sev Beni

Dilerim güzelim can-ı gönülden
Doyasıya, doyanaca sev beni.
Olmuyorsa sevmek beni gönülden,
“beni sevdi” diye nolur sev beni.

Gökten ay indirip getirmez miyim,
Görmesinler diye yitirmez miyim,
Gönlümdeki gülü yetirmez miyim,
Gül solmasın diye nolur sev beni.

Utanç duvarını yıkan da benim,
Kalbinde ateşi yakan da benim.
Rüyanda karşına çıkan da benim,
“rüyalarım “ diye nolur sev beni.

İste sen, kapında kölene olayım,
İste ki, uğrunda ölen olayım.
Gözündeki yaşı silen olayım,
“hizmetkârım” diye nolur sev beni.

İnce’yim, incel de kırıl diyorsan,
Kuşak ol belime sarıl diyorsan,
Beni sevenlere darıl diyorsan,
“beni tek seven o” diye sev beni.

27-7-2000 Kayseri

Sabit İnce
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Sevdiğim mi Var?

Halimi ne bilsin yadlar yabanlar,
Ne için dizilmiş o çifte benler.
Bülbül gibi gülde figan edenler,
Benim gülden başka sevdigim mi var?

Sanırlar ki selvi boya hayranım,
O hüsnü güzele kurbandır canım.
Ateş harlandikça artar figanim,
Benim yarden başka sevdigim mi var?

İstemem cesadı, etle kemiği,
Attı kemendini, çaldı ilmeği.
Şikayet edemem kahbe felegi,
Benim aydan başka sevdigim mi var?

Yaralıda ciğerlerim yaralı,
Ben de sevdim o ceylanı, maralı.
Nazlı yar da hatırımı soralı,
Benim ondan başka sevdigim mi var?

Bir ateş düştü de yaniyor özüm,
Kimi soruyorsun a iki gözüm?
Kimse tanımaz ki güzel zümrüdüm,
Bir ankadan başka sevdigim mi var?

Boşa merak edip isim arama,
Doğrudur bir nazlı yarim var ama,
Saklarım onu da demem cihana,
İNCE Haktan başka sevdiğim mi var.

NOT:Bestelendi.

Sabit İnce
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Severki

Beyaz karayı
Esnaf darayı
Zengin parayı
Kaplar kalayı
Amele molayı
Sever ki sever

Yemekler tuzu
Oyuncu pozu
Sürüler yozu
Rakıcı buzu
Maymunlar muzu
Sever ki sever

Arı çiçeği
İnsan gerçeği
Kasap bıçağı
Ateş ocağı
Çocuk kucağı
Sever ki sever

Beller kemeri
Eşek semeri
Usta hüneri
Etler döneri
Aylar günleri
Sever ki sever

Gelin halayı
Haylaz kolayı
Sıvacı malayı
Medya olayı
Garip sılayı
Sever ki sever

Aşıklar sazı
Şairler sözü
Kirpikler gözü
Erenler özü
Softalar düzü
Sever ki sever

Güzeller nazı
Kuşlar ayazı
Kara beyazı
Derviş niyazı
Toklar da azı
Sever ki sever

Davul zurnayı
Bilek burmayı
Yiğit sarmayı
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Obur dolmayı
arayan bulmayı
Sever ki sever

Ana çocuğu
Gerdan boncuğu
Çoban gocuğu
Yumurta sucuğu
Mermi kapçığı
Sever ki sever

Aylar yılları
Hovarda dulları
Köpek yalları
Acem şalları
Yolcu yolları
Sever ki sever

Bülbül gülleri
Hasta balları
Gönül dilleri
Köçek zilleri
Allah kulları
Sever ki sever

Kral sarayı
Sarhoş narayı
Ölü sağları
Gazel bağları
Ceylan dalları
Sever ki sever

Kabe hacıyı
Kardeş bacıyı
Doğum sancıyı
Yolcu hancıyı
Düşman kinciyi
Sever ki sever

Çiftçi sabanı
Koyun çobanı
Parti tabanı
Yerdi yabanı
Sever ki sever

Sabit İnce
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Sevgileri Bırakma

Sevgileri yarınlara bırakma
Doyasıya,  inadına sev bugün
Sevgiyi sevdayı yabana atma
Doyasıya inadına sev bugün

Yarınlar meçhuldür, bugünü yaşa
İnadına haykır dağlara taşa
Sevdanın türküsü dosta ulaşa
Doyasıya inadına sev bugün

Sevgisiz yaşanmaz damarin kurur
Bu yolda engeldir kibir ve gurur
Severek yaşamak en büyük onur
Doyasıya inadına sev bugün

İNCE bir noktadadır sevgiyi tatmak
Sevgisiz kalplere bir çıngı atmak
İlk hedef sevgiye aşkı da katmak
Doyasıya inadına sev bugün

Bestelendi türkü olarak

Sabit İnce
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Sevgili Duahan'a..

Yüreğini açmış sevgi doldurur,
sevgi baldan tatlı bizi oldurur,
gerçek ozan bize hakkı buldurur,
Sevgili Duahan diline sağlık.

sabit İnce (Aşık İnce)

Sabit İnce
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Seyyidime

'Denizdeki canavarı görüpde,
Şaşma' diyen Seyyidime kurbanim.
Tirmizimden Kayseri'ye gelip de,
Hak emrini bildirene hayranım.

'İçinde deniz olan canavarı
görüp de şaş' diyen ulu sultanim.
Yetiştirmiş koca Mevlanalari,
Dost bağına girenlere kurbanım.

Seyyid Burhaneddin diye anılan,
Allah dostu evliyaya yaranım.
Pir elinde bade olup sunulan,
Aşkin şarabina koşup, yananim

Ulu Erciyes'e bağrını açan
Evliyalar yurdu Kayseri'denim.
Gönüllere nurlu ışıklar saçan,
İNCE'yim aşıklar çırağındanım

Sabit İnce
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Sezini'ye Cevap-1

Gönül yaram hiç durmadı kanadı,
Ne doluyum, ne gönlüm hoş Sezini.
Anlamadım nedir gönül muradı,
Bütün cabaların hep boş sezini.

Herkesi anladım, kendim bilmedim,
Boş dava peşinde asla olmadım,
Leyla’nın peşinde bir yol almadım,
Ne güzel sözlerin, pek hoş sezini.

Bir gusulle muamma mı çözülür,
Ardı sıra daha neler dizilir,
O bir için nice yerler gezilir,
Akıllıca sen yola koş sezini.

Duyguluyum hep bağrıma bastım taş,
Ne dostum var, ne de buldum arkadaş,
Ayn’anadan doğduğum o çok gardaş,
Elden evvel vurdu bir taş Sezini.

Kılı kırka yardım yardım olmadı,
Yar dedim sarıldım, yarim olmadı,
Herkes köşe oldu, yerim olmadı,
Bu haberi benden duy, şaş sezini.

Yirmi dört ayarlık dostluk aradım,
İnsan sıfatımla neye yaradım.
Var mı diye tüm evreni taradım,
Emeğim, uğraşım hep boş sezini.

27.7.2000 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce
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Sezini'ye Cevap-5

Bir bildik hep yazdıranı, yazanı
O'nun için böyle olduk Sezini.
Gördük amma kuyumuzu kazanı,
O'nun için yandık, öldük Sezini.

Her kim darda ise koştuk yardıma,
doğru oldum hiç dönmedim ardıma,
Çok çalıştım gece- gündüz yurduma,
O'nun için yalnız kaldık Sezini...

Çok insanlar ısındılar közümle,
Birlik dedim kabuğumla, özümle,
Kimisine Mızrak oldum sözümle,
O'nun için sele saldık Sezini.

Kusurum olmadı Sırdan'a karşı,
dolandım panayır, nerde var çarşı,
Kurban ettik inleterek bu arşı,
O'nun için bela aldık Sezini.

Ne serimizin kaldı ne de hücremiz,
ne gündüzüm oldu ne de gecemiz,
Aşktan başka olmadı ki hecemiz,
O'nun için böyle daldık Sezini..

Kolayla işim yok Zora aşığım,
yutmaktan çekinmem zehir kaşığım,
Kırk elekten elemeden Maşuğum,
O'nun için, O'nda bulduk Sezini.

Muhannetden doldurmam o tasımı,
Bilirim ki kimse tutmaz yasımı,
Nasıl silecekler tunçtan pasımı,
onun için böyle bildik Sezini.

Mülkün sahibiyle bozma aranı,
kendin deşte kendin sar o yaranı,
Sen de bir gün savacaksın sıranı,
O'nun için sırra saldık Sezini.

Bülbül olmadım ki gülü bileyim,
Yarları aşamam Yare geleyim,
Seller görmedik ki Seli bileyim,
O'nun için öyle güldük Sezini.

Kim neyi isterse onu arıyor,
Çile bile kargalara yarıyor,
O çile yumağın kendi örüyor,
O'nun için O'na böldük Sezini.

Deş demişsin ne bulursun bilemem
Dolu dizgin gidenlerle gelemem,

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Ben bu yolda bir karınca olamam,
O'nun için karar kıldık Sezini.

17.02.2002 Kayseri Sabit İnce

Sabit İnce
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Sezini

Aşk yolunda gideriken
Gördüm sezini, sezini.
Dostla ben çenk ederiken
Vurdum sezini, sezini.

Bilirim aman vermedi,
Aşık olan hiç gülmedi.
Hiç kimse gülü dermedi,
Sordum sezini, sezini.

Harabî Âma da buldu,
Ferhat ki o dağlar deldi.
Mecnun da Leyla da bildi,
Çöl'düm sezini sezini.

Sanma ki çilen bitecek,
Bekleme, bülbül ötecek.
Bu nar herkese yetecek
Közdüm sezini, sezini.

Su da balık gibi gördüm,
Düşte görüp hayra yordum,
Bir yere geldim de durdum,
Yozdum sezini, sezini.

Ne ararsan hep sendedir,
Onda, bunda ve bendedir.
Sor, ara her nedendedir,
Gezdim sezini, sezini.

İNCE'yim ince söyledim,
Yakaladım da peyledim.
Oynadım gönlüm eyledim,
Yazdım sezini, sezini.

31.5.2000 kayseri

Dostla ben çenk ederiken
Vurdum sezini, sezini.

Bilirim aman vermedi,
Aşık olan hiç gülmedi.
Hiç kimse gülü dermedi,
Sordum sezini, sezini.

Harabî Âma da buldu,
Ferhat ki o dağlar deldi.
Mecnun da Leyla da bildi,
Çöl'düm sezini sezini.

Sanma ki çilen bitecek,
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Bekleme, bülbül ötecek.
Bu nar herkese yetecek
Közdüm sezini, sezini.

Su da balık gibi gördüm,
Düşte görüp hayra yordum,
Bir yere geldim de durdum,
Yozdum sezini, sezini.

Ne ararsan hep sendedir,
Onda, bunda ve bendedir.
Sor, ara her nedendedir,
Gezdim sezini, sezini.

İNCE'yim ince söyledim,
Yakaladım da peyledim.
Oynadım gönlüm eyledim,
Yazdım sezini, sezini.

31.5.2000 kayseri

Sabit İnce
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Sızı Kalır

Geçip giden sevgilinin,
Hayallerde yüzü kalır.
Açtığı yara, dilinin,
Deva bulsa izi kalır.

Söndüremez yıllar üç, beş,
Ömür sürer, cana kardeş,
Sevda ile yanan ateş,
Sönse bile közü kalır.

Kapanmaz aşkın yarası,
Uzak oldukça arası,
Geçse de sevgi sırası,
Gönüllerde sızı kalır.

Sabit İnce
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Sordunuz mu?

Gidenler geri gelmiyor,
Acep neden sordunuz mu?
İnsan n'olduğun bilmiyor,
Böyle körü gördünüzmü?

İnsan dünyaya doymuyor,
Sebebini sordunuz mu?
Sağırlar niye duymuyor,
Buna sebep buldunuz mu?

Göz yaradanı görmüyor,
Bu sırra siz erdiniz mi?
İnce'de sırrın vermiyor,
Hiç farkına vardınız mı?

30.8.1995-Kayseri/Sabit İnce
-

Sabit İnce
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Sorma

Beni benden sorma bende değilim
Neyimi söyleyim, nasıl söyleyim
Yalancı dünyaya yok ki meyilim
Sana ne söyleyim, nasıl söyleyim

Mansur olup dara oturmayınca
Sevda belasından yatılmayınca
Mizana konulup, tartılmayınca
Kilo mu söyleyim, ton mu söyleyim

Şeriat kapısı belimi büktü
Tarikat kapısı iflahım söktü
Marifet kapısı sevdayı döktü
Hakikat mı deyim, yokluk mu deyim

Varlığımda yokum, yoklukda varım
Güllerde kokuyum, bülbülde zarım
Elest-ü bezminde vardır ıkrarım
Sözle mi söyleyim, hal mi söyleyim

Dolap gibi her girdabı dolandım
Mecnunun çölünde leyla arandım
Ne İsa'ya ne Musa'ya yarandım
Çarmıhdan mı deyim, turdan mı deyim

Alem benim ben alemim diyemem
Dillerim kilitli yarim övemem
Sonsuz bir yoldayım geri dönemem
Sonu mu söyleyim, baştan mı deyim

Ne vermişse geri verdim yarime
Gel istersen senle gidek pirime.
Narın ateşiyle gel de erime,
Pervane mi deyim ateş mi deyim.

Yaşarken ölüyüm, ölünce diri,
Muhabbet bağının oldum esiri.
Balçık tezgahının silik teksiri,
İNCE'den mi deyim telden mi deyim.

1.6.1996 kayseri

Sabit İnce
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Sorma Ceylanım

Sana silah değil Zülfikar gerek,
Kerbela çölünde Ali mübarek,
Kirmene takıp da bizi eğerek,
Düşmana bir kazak örme Ceylanım.

Bilirim gönülün inceden ince,
Antalya'dan bize güller gelince,
Bize gül atan da Hızır olunca,
Daha halimizi sorma Ceylanım.

Ayvaz'ı bilmem ya Kırat yemdedir,
Köroğlu nerede hangi demdedir,
Gönülü yaralı belki emdedir,
Rasime kopyeler verme Ceylanım.

Gel şu hedefinden çıkar İnce'yi,
Yazıktır incitme taze goncayı,
Yiğitsen Rasime tak o koncayı,
Balam çok küçüktür serme Ceylanım.
sabit ince kayseri 24.4.2004

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Söyleşip de Dertleşelim

Selimisiz öz olur mu,
Gürkani sözden alır mı,
Başkansız düğün gelir mi,
Söyleşip de dertleşelim.

Balım'a kırılma olmaz,
Kırılanın dostu kalmaz,
Erdinç neden mutlu olmaz,
Söyleşip de dertleşelim.

Necla bizim bacımızdır,
Yunus başta tacımızdır,
Ezgini de acımızdır,
Söyleşip de dertleşelim.

Ahmet aydınlı mı olmuş,
Dileklerim emir bilmiş,
Diğer dostlar nerde kalmış,
Söyleşip de dertleşelim.

Cümle canlar bir olunca,
Gözlerim yolda kalınca,
Ceylanım selam salınca,
Söyleşip de dertleşelim.

Cumhuru toplayıp beklen,
Listeye İnce'yi eklen,
Gönlümüz kalmasın seklem(yarım) ,
Söyleşip de dertleşelim.
Sabit İnce Kayseri 24.4.2004
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Söyleyemedik

Sevgilerimizi bile söyleyemedik,
seviyorum seni diyemedik..
Ahh o geçen gençliğin
kıymetini de bilemedik...
4/12/2001 Kayseri
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Söylüyor

Şu dünyanın değerini kadrini
Bilende söylüyor bilmeyenler de
Aç sefil yoksulun bitmez derdini
Bilen de söylüyor bilmeyenler de

Bakın hele şu dünyanın haline
Sakın ola dokunma hiç teline
Bülbül figan eder durur gülüne
Gülen de söylüyor gülmeyenler de

Herkes diyor dünya yalan yok sonu
Çokları yemişler felek okunu
Bu handan sürüyor kervan akını
Süren de gidiyor sürmeyenler de

Kimi arifane sezip duruyor
Kimi boşboşuna gezip duruyor
Kimi ummanlarda yüzüp duruyor
Yüzen de gidiyor yüzmeyenler de

Aşık İNCE bir incecik söz ettin
Yaktın yüreğimi nara köz ettin
Bu dünyayı dere tepe düz ettin
Düzen de gidiyor düzmeyenler de
                                25-05-1999
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Suçum mu?

Münkir-Nekir gibi sorgu sorarsın,
Ne devletten çaldım, ne de aşırdım.
Sen kim oluyorsun hesap sorarsın,
Yurt dışına sanki mal mı kaçırdım.

Hesap-kitap deme iyi bilirim,
Doğruluğun ben yoluna ölürüm.
Maksat başka ise, iste gelirim,
Kız dururken yoksa, dul mu kaçırdım.

Yetim malı yemediysem suçum mu,
Benden almak istediğin öç müdür?
Ne istersin, haraç mıdır, baç mıdır,
Yoksa yaladığın yal mı kaçırdım.

Yıllar yılı sömürdünüz yetmez mi?
Araban mı durdu yola gitmez mi?
Hiç kimsenin sana gücü yetmez mi
Yoksa kovanından mal mı kaçırdım.

Bu düzenin böyle gider mi sandın,
Sandın ise bil ki baştan aldandın.
Yoksa ince ince nara mı yandın?
Tökezledin demek, nal mı kaçırdım.

27-7-2000 Kayseri
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Sultan Ramazan

Onbir ayın sultanısın,
İnananların ayısın.
Şu kalbimin kalayisin,
Hoş geldin sultan Ramazan.

Onbir ay dolanıp geldin,
mÜinlere huzur verdin.
İlahi nurları serdin,
Hoş geldin nurlu Ramazan.

Garipler yoksullar ağlar,
Kulları Allah'a bağlar.
Şeytanin kollarin baglar,
Hoş geldin rahmet Ramazan.

Rahmet yağmur misli yağar,
Gönüllere huzur doğar.
Aşiklar Allah der aglar,
Hoş geldin kutlu Ramazan.

Türlü türlü nimetlerle,
Son olmayan rahmetlerle,
Bilinmeyen hikmetlerle,
Hoş geldin hikmet Ramazan.

İftar sabırla beklenir,
Kulluğa kulluk eklenir.
Sahur dört gözle beklenir,
Hoş geldin nimet Ramazan.

İNCE'm sultana eş olsa,
Gönüller sevgiyle dolsa.
Garibe sofra kurulsa,
Gönüller doysa Ramazan.

Sabit INCE
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Susurluk

Susurlukda kamyon çarptı,
                                 bu pisliği kimler yaptı?
                                 Bu pastadan kim pay kaptı
                                 Söyle benim ak Türkiyem
                                 ah Türkiyem, vah Türkiyem
                                 kime şikayet eyliyem.

                                 caniler, eroinciler
                                 tarikatçılar, cinciler
                                 nerde arsız rüşvetçiler,
                                 Söyle benim ak Türkiyem
                                 ah Türkiyem, vah Türkiyem
                                 kime şikayet eyliyem

                                 Devletten güçlü çeteler,
                                 Vitrinlik oldu keteler,
                                  kalınlaşan o enseler,
                                  Söyle benim ak Türkiyem
                                  ah Türkiyem, vah Türkiyem
                                  kime şikayet eyliyem
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Sümmanice

Ne istersen iste gani Allah'dan
Yanılıp da çalma kul kapısını.
Sultan olsan bile inersin tahttan,
Alabilirsen al mal tapusunu.

Kullara varıp da boşa yorulma,
Çok zor gösterirler hak kapısını.
Mala güvenip de boşa gurulma,
Ancak aşkla açan hak kapısını.

İnişli çıkışlı yalan dünyadır,
Süleyman mı aldı sor tapusunu?
İNCE'nin muradı kutlu sevdadır,
Ağlayarak örer aşk kapısını.
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Sürüldük

Farzet ha ben, ha doğrular,
Doğru dedikde sürüldük,
Ejderhalar yuttu asam,
Musa oldukda sürüldük.

Paşam deyip bükülmedik,
El pençe de dikilmedik,
Hak yolunda yıkılmadık,
Arslan oldukda sürüldük.

Doğru dürüstce çalıştık,
Suya-lastiğe karıştık,
İkaz edildik alıştık,
Sicil bozulup sürüldük.

Haksızı yerdik karadık,
Haklının hakkın aradık,
Gizli kapı araladık,
Açığa vurup sürüldük.

Ne kör olduk ne de sağır,
Söyleyince ağır, ağır,
Mideler gelince ağır,
Tartı bozulup sürüldük.

Kediler arslanı boğdu,
Bazı yerlerine değdi,
Mazlumlar boynunu eğdi,
Boyun vermeyip sürüldük.

Elbet hak yerini bulur,
Mazlumun ahı mı kalır,
Adil de haklıyı bilir,
Adalet dedik de sürüldük.

Bir mazlum derdimi deşti,
Yoluma hendekler eşti,
Despotluğun demi geçti,
Dedik ya ondan sürüldük.

Bilgimizi kıskandılar,
Büyüklere yaslandılar,
Cevherler de paslandılar,
Deyince ondan sürüldük.

İnce'm yeter dostu ara,
Kapanır mı acı yara,
Uyuver yüce karara,
Deme kapıdan sürüldük.
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Şah'a Doğru

Özümüzde hakka bağlı
Yüreğimiz ateş dağlı
Bütün yönler sollu-sağlı
Gider bizim şaha dogru.

Yürüyorum gece gündüz
Önüme çıksa da gürbüz.
Ulu yolun erleriyiz,
Gidiyoruz şaha dogru.

Bütün canlar bir olacak,
Yorulan yolda kalacak.
Hak eden hakkın alacak,
Gideriken şaha dogru.

Gece gündüz analım hep,
Yolumuz olsa da yörep.
Ayağında olam turap,
Gideriken şaha dogru.

Yolumuz halimiz birdir,
İnce söylediğin sırdır,
İstediğim bir tek yardır,
Gideriken şaha dogru.

30.9.1994 Kayseri
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Şaire...

Ben ölürsem diyorsun ya,
elbet hak vaki olacak.
bir şair ölmüş dediklerinde,
bilmem ki kaç kişi duyacak.

şiirden tabut istiyorsun kendine,
kim yapacak bilmem ki? ? ?
sen çıktın mı ki kerevetine,
bilmem nasıl söylesem ki...

korkma, hatırlarlar zaman zaman,
şiirle yatar, şiirle uyanırdı diye,
bu sevda kime ne verdi ki amaaan...
sırça köşklerde hepimizi kandırdı.

bilmem şiirlerin Talas sırtlarında mı,
yankılanır, okurlar mı bilmem ki...
Sergisi mi açılır Lokantanın birinde,
kitapların duracak evimin vitrininde...
Belki bulup okurlar günün birinde,
Yıldızlar, Mehtaplar, Türkanlar,
şiir kitabı satar belki dükkanlarında,
Sen ölsen de gene şiirler yazılır,
belki mezar taşlarına dua yerine...
Şairin şiirleri yazılır...
Olur mu, olmaz mı bilemem,
kitaplar yakılsa da, yırtılsa da,
hepisi, bir satır şiiri silemem, silemem...

02.05.1999 Kayseri
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Şunlar

Kayseri’den Ankara’ya giderken,
otobüs koltuğun kursu sandı o
kulaklarım sessizliğe hasretken,
Bremende mızıkacı oldu o.

Birazcık okumuş ahkam kesiyor,
acı poyraz gıdı çok sert esiyor.
bir tek kendi müslümanca yaşıyor,
on üstünden tam bir sıfır aldı o..bilenle bilmeyen bir olmaz dedi,
karsısındakine cahilsin dedi.
azıcık susarak tepki bekledi,
tv deki bir reytingci oldu o..

İslamın sözcüsü sandı kendini,
farkettim de tez anladım fendini,
allamei cihan etti kendini,
beşinci mezhebe imam oldu o.

Kalem diyor yaz şunların halini,
gönül diyor bağla şunun dilini
İnce iyi bilir hakkın yolunu,
Şeriat bulunca sonu sandı o..
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Tahiroğlu

Çobanoğlu'nun yerine,
Çıktık geldik Tahiroğlu,
Şu dünyanın ayarına,
Baktık geldik Tahiroğlu.

Bu dünyanan cennetine,
Bakıp kaldık hayretine.
Ozanlığın niyetine,
Yaktık geldik Tahiroğlu.

Efelerin diyarına,
Şu Simav'ın dağlarına,
Akıp giden çağlarına,
Çıktık geldik Tahiroğlu.
14.5.2000 AliFakı köyü
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Takıldı Kaldı

Sen beni arayıp hiç sormasanda,
Yüreğim adına takıldı kaldı.
Bu dünyadan göçsen hiç olmasanda,
Yüreğim adına takıldı kaldı.

Yıllar geçse hiç haberin almasam,
Hafızam silinse harfler bilmesem.
İçim kan ağlasa, ben hiç gülmesem,
Yüreğim adına takıldı, kaldı.

Vefasızlık ettin hiç aramadın,
Belki de utandın sen soramadın.
Aceleci oldun, sen duramadın,
Yüreğim adına takıldı kaldı.

Adını andıkça maziye dalıp,
Hayalen dudaktan bir buse alıp,
Aşkınla Mecnunu çöllere salıp,
Yüreğim adına takıldı kaldı.

10.5.2000 Kayseri
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Taktirname

Nevşehirliler derneğinin başkanı,
Anasam'ın başı, damarı kanı,
Birliklerin en sevilen insanı,
Dostum oluşudur en güzel yanı,
Bilmiyorsan yakınına gel tanı,
O'na ait takdirname destanı..

Allahım koymasın darda başını,
Layıktır, her zaman tüm safa senin.
Vakitli, vakitsiz geldim, kaşını
Çatılmış görmedim bir defa senin.

Öncüsün herkese örnek bir insan
Kimseyi kırmayan ince bir lisan.
Saygı, sevgi,görgü sendedir irfan,
Yanında cücedir bil deha senin...

Mübala yok sen saygıya layıksın,
Tanrım her belayı kökünden yıksın
Sana kem bakanın gözleri çıksın,
Rastlanmaz eşine bir daha senin..

Olamaz hiç kimse sen gibi çömert,
Var ise kahrolsun arada namert,
Dilerim allahtan vermesin bir dert,
Bulunmaz emsalin vallaha senin...

Hayatta gönlünce şen ol, mutlu ol
Ömrün uzun olsun gül, umutlu ol,
Her zaman her yerde her yıl kutlu ol,
Yaptığın hoş gelir allah'a senin...

Gönül Dostu
H. Recep Çalkaner.
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Talancılar

Her gelen talan eyliyor,
talanlara doyduk yeter.
hepsi yalan söylüyorlar,
doğruluğa doyduk yeter,
aha bu iş burda biter..

sülük gibi kanım emdin,
seslenmedik hep sen bindin,
gökten zembille mi indin,
enayiysek bildik yeter,
aha bu iş burda biter..

demokrasi dedik amma,
demedik ki bizi tınma.
kerhen bir oy verdik amma
bu oy'una kandık yeter,
aha bu iş burda biter..
İnce derki sunduk yeter,
aha bu iş burda biter..
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Tanımak İsterim

seni tanımak isterim,
soyun, aslın nedir kimsin?
şairleri pek severim,
şiir yazan şair misin?

dadal gibi dağlı mısın,
seller gibi çağlı mısın.
bir yerlerde bağlı mısın,
secereni verir misin?

İlla mı, la diyen misin,
iyi kelam söyleyensin.
can kulakla dinleyensin,
duyduğumu bir der misin?

dört çar-ı yar dostu musun?
dost altında postu musun.
emre uyan, uslu musun,
hak yoluna gider misin?

İnce de bir aciz kuldur,
yarim yollarında öldür.
sevda yükünü de doldur,
bu yükü de çeker misin?

24/1/1996 Kayseri
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Terminalde

Kimi yolcusunu bekler,
Terminalde, terminalde.
Kimisi derde dert ekler,
Terminalde, terminalde.

Aşklar biter, aşklar başlar,
Sel olur da akar yaşlar.
Hasret biter, hasret başlar,
Terminalde, terminalde.

Otobüsler sıra, sıra
Kalplerde açılır yara,
Asker yollar atar nara,
Terminalde, terminalde.

Gidene eller sallanır,
Sevgi tatlanır, ballanır.
Nice yürekler dağlanır,
Terminalde, terminalde.

Yolculuklar burda başlar,
Otobüsler kalkar, işler.
Hayallere konur taşlar,
Terminalde, terminalde.

Yakın yola giden gelir,
İnce hasret nedir bilir.
Kimi acılarla kalır,
Terminalde, terminalde.
23.9.2001 Kayseri Sabit İnce
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Tükendim

Dillerim Allah'dan dilleri durur,
Karşimda somurtur öyle oturur.
O yar oklarını kalbime vurur,
Yeter dayanamam, tükendim, bittim.

Bu da bizim çilemizmiş nidelim,
Her daim Allah'a niyaz edelim.
Vakit çok uzak mı? Biz de gidelim,
Yeter dayanamam, tükendim, bittim.

İNCE birgün çile dolacak elbet,
Ah deyip saçını yolacak elbet,
Bu feryatlarımı duyacak elbet,
Yeter dayanamam, tükendim, bittim.
4.11.1994
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Türkmen'im diyerek

Türkmenim diyerek kandırma beni,
Ben insan ararım doğdum doğalı.
Özünden, sözünden tanırım seni,
Ben insan ararım doğdum doğalı.

Türkmen kardeşimi tanırım elbet,
İnsan değil ise eylemem ülfet.
Türk olan birine eylerim mihnet,
Ben insan ararım doğdum doğalı.

İltifat, yağcılık söker mi bana,
Yeter ki insan ol, derim ben sana.
Turap olur serilirim insana,
Ben insan ararım doğdum doğalı.

Yeter, şaklabanlık yapmayı bırak,
Nereye gidersin yalpalayarak,
Hoplamayı bırak doğru oturak,
Ben insan ararım doğdum doğalı.

Gözlerinden okuyorum yalanı,
El insaf eyle de terket talanı,
Yok mu sanki bizde muhtaç olanı,
Ben insan ararım doğdum doğalı.

Bırak türkmenliği, anamdan doğsan,
Sevilip sayılan bir insan olsan,
İnce göz boyayıp saçların yolsan,
Ben insan ararım doğdum doğalı.

4.8.1999 Kayseri Sabit İnce
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Unutkanlığım

Gecelerin uykusuzluğu mu uyanıklığım?
sere serpe uyurken herkes sıcak yatağında,
yoksa bu mu ahmaklığım?
ne uyuklamak, ne uyanıklık,
bunlar bahane,
nerede o pırıl pırıl tertemiz,
çağlayan o berraklığım?
bir damla bile karışmasın da kirlenmesin,
bulandırmayın o suyu, değmesin ona pis katkılar.
sade, tertemiz kalsın, ışıldasın hep,
parlayan o aklığım.
varsın unutsun, hatırlamasın
sürsün unutkanlığım...

Kayseri
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Unutmadım

Dam başından atladım,
türlü çiçek topladım.
sen beni unutsanda,
ben seni unatmadım.

kar yağıyor, yağıyor
yüce dağlar başına.
hiç insafın yok mu yar,
banman gözüm yaşına.

ak köprüden geçmedim,
güzel çirkin seçmedim,
aşk badesin verdiler,
sen ver diye içmedim.

Dara zülüfü dara,
küskünüm ben o yare,
İnce yari sarmadan,
koyman beni mezara.

18/4/1996 Kayseri
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Urfa'ya Düştü

Ömür bitip devrildi,
geçti gençliğim geçti.
felek çarkım çevirdi,
yolum Urfa'ya düştü.

Şu ömrümün sonunda,
gezdim Urfa yolunda.
kelepçe yok kolumda,
hapsim UrfaU'ya düştü.

Şu ince'nin halları,
uzar Urfa yolları.
İbrahim sofraları,
Rızkım Urfa'ya düştü.
Urfa Sabit İnce
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Usandım

Kırk dört yıldır çile çeker ağlarım
bu çileyi çeke çeke usandım
kurudu yaprağım viran bağlarım
yapraklarım döke döke usandım

Gayri felek ne alıp satamam
avcı olup bir av bile tutamam
çile gömleğimi yırtıp atamam
söküklerim dike dike usandım

Herdaim felekten yedim silleyi
aglarım durmadan bilmem gülmeyi
hepşu insanlardan yedim çelmeyi
düşe kalka seke seke usandım

Gönül verdim bir vefasız güzele
kurudu yaprağım dondu gazele
sevgi saklanınca çıkmaz mesele
ince güller döke döke usandım
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USANMAN MI

Felekleri gezme gönül,
Alta alıp ezme gönül.
Başka güzel süzme gönül,
Hiç arlanman, usanman mı?

Dosttan gamı çekme gönül,
Keder, hüzün ekme gönül.
Hiç el ense çekme gönül,
Güreşip de yikilman mi?

Ahu zarın nice gönül,
Kederliyim diye gönül?
Seni kurtlar yiye gönül,
Bir can içre duraman mı?

Destur deyip dur ha gönül,
Nefse bir gem vur ha gönül,
İNCE'm dosta var ha gönül,
O kapıda kalaman mı?
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USTAM

Aşik zavalli sazla söylüyor,
Söyleyip de ciğerimi dağlıyor.
TV başinda herkes agliyor,
Bu kadar dertli de söyleme ustam.

Sazıyın telleri akord tutmuyor,
Dinleyelim diye herkes yatmıyor.
Allah diyor başka kelam etmiyor,
Yarden başka yari isteme ustam.
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Usuldan Usuldan

Sabah oldu gün doğuyor usuldan,
Yine efkar bastı deli gönlümü...
Bıktım usanmadım ben bu fasıldan,
Boşa harcadımda bütün ömrümü...

Her seher her sabah böyle olurum,
Donar el ayağım öyle kalırım.
Ahdim kalmaz vallahi de alırım,
Koymam kapımada zalim ölümü...

Güneş doğdu amma geri batacak,
Hayal çarkı kimi ezip atacak..
Varı yoğu birbirine katacak,
Gene solduracak benim gülümü..

Yeni mi başladı nasıl bitecek,
Zaman suyu akıp nere gidecek.
Nasıl çevrilecek nere dönecek,
Başlayış mı sonu mu bu, önümü...

Zırvalama artık bırak kalemi,
Sen mi düşünürsün koca alemi.
Ayırt edemezsin çürük sağlamı,
İNCE gelir elbet günün dönümü...

5.1.1999 kayseri
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Utanmaz Fransız'a...

Şu utanmaz fransıza bak hele,
Otur da işine bak sen hergele.
İmdat deyip yalvardığın günlere,
Gelirsen, o zaman feryat eylersin.

Demek insan hakkı sormaya geldin,
Madamını bize karı mı verdin.
Pardon mösyö, anlamadım ne dedin,
Şahin beyim konuşursa neylersin?

Unutma Antebi, diken batarsa,
Sürü gibi önüne de katarsa,
Bekleyen yanardağ bir gün patlarsa,
O zaman halini düşün neylersin.

İnce der ki, terbiyeni takarım,
Bir pire uğruna yorgan yakarım.
Pardon deyip ger’ağzına tıkarım,
Konuşma lan dersem acep neylersin.

8.12.1994 de Devlet güvenlik Mahkemesinde yargılanan Dep’lilere destek için gelen
Fransızlara hitaben söylenmiştir.
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Uyuttular

Uyu, uyu yat yat uyu
Diye diye uyuttular.
Pınarımda berrak suyu,
Taş doldurup kuruttular.

Alnıma bu mu yazılmış?
Yoksulluk resmi çizilmiş.
Ta yüreğime kazılmış,
Eğri diye doğrulttular.

Akıl, feraset koymayıp
Fikre, zikire uymayıp
İrfan kemiğim doğrayıp,
Kör kazanda kaynattılar.

Bizi fırka fırka bölüp,
Yırtıcı matkapla delip,
Düşmanlara 'dosttur' deyip,
Morfinlerle bayılttılar.

İNCE'leyip sık dokudum
Gerçek kitabın okudum.
Bülbül olup da şakıdım,
Karga diye tanıttılar.

20.7.1996-Kayseri
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Üstadım

Üstadım üstadım
 benim üstadım.
aşık Zavallı da
benim üstadım.

Üstadım, üstadım
canım üstadım.
aşıklık damarım,
kanım Üstadım.

Üstadım üstadım,
yarim üstadım.
aşkın deryasında
pirim üstadım.

ince'yim üstadım,
çoktur feryadım.
Aşk bülbülünün de
gülü Üstadım.

25/12/1994 Kayseri
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VAR

Neye gamlanıyon behey gafilim,
Bitmez tükenmez bir hazinedar var.
Bülbül de ağlıyor diyor 'ey gülüm, '
Şahlarin şahi da bir padişah var.

Şu yalan dünyada deme sefilim,
Senden daha dertli kulları da var.
Garib diyor ise 'Allah vekilim, '
Görünmez yerlerden sebepleri var.

Sabit İnce
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VAR MI YARADAN..

Saçları ipek mi sırma mı sırma,
Aşkin zehirli ok kalbime vurma.
Gördüm ki katarla gidiyor turna,
Ne güzel yaratmış turnam yaradan,
Yeşil sunam şimdi geçti buradan.

Gözlerin şavkidi alemi tuttu,
Seni gören gözler dilini yuttu.
Olmaz amma bir hayaldi, umuttu,
Bu güzeli bana yazsa yaradan,
Gövel ördek yüzüp geçti buradan.

Gönlüm bir hoş oldu ateşe düştüm,
Cemalin görünce aklımı şaştım,
Gözlere bakınca kendimden geçtim,
Alemde bu güzel var mı yaradan,
İNCE ismin soramadım sunadan.

NOT: Bestelendi.
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Var Olan

Yüce hak biçmiş/varlardan seçmiş,
varlardan seçmiş/birlikten geçmiş
Birlikten geçmiş/zorluktan içmiş
zorluktan içmiş/var da var olan.

Sabit İnce Kayseri 20.4.2004
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VARIR MI OLA...

Güzel cemalini her yerde bulsam,
Konya diyarında Mevlana olsam.
Bin tevbe ederek bir haber salsam,
Hak çağırmış diye gelir mi ola...

Şeriat, tarikat, hakikat bulsam,
Geceler ağlayıp saçlarım yolsam.
Huzura varıp da abidler olsam,
Bir rekat namazım varır mı ola...

Kalbimdeki kiri silip parlatsam,
'Ben de kulunum' deyip zorlatsam.
Sana gideriken yollarda kalsam,
Karınca misali, 'gel' der mi ola...

Sabit İnce
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Vekil İle Seçmen -2-

Bizim parti kanun teklifi verdi,
Gelirkene sordum evraka girdi.
Bakana da dedim 'elbette' dedi,
Onun için merak etme hemşerim.

Bizim damat vilayette memur ya,
Memurlara zammı unutmayın ha.
Sendika başkanı miting yapmış ya,
Gözünü seveyim aman vekil bey.

İnan öyle zor ki bütçe çok açık,
Olursa, ufacık veririz harçlık.
Kim demiş memura sen sokağa çık,
İşi azdırdılar sorma hemşerim.

Sen bilin beyefendi nasıl diyorsan,
Beni de al Ankara'ya gidersen.
İNCE der ki, böyle nağme söylersen,
İflah olman böyle giden hemşerim
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Vekil İle Seçmen

Beş senede bir yanıma geliyon,
Zayıf yanlarımı iyi biliyon.
Bir rey için kulum-kölem oluyon.
Bir daha yanıma gelme vekil bey.
Seni göreli de beş senem oldu,
Kusuruma kalma toplantı boldu.
Maaşa zam için oylama oldu,
Onun için gelemedim hemşerim.
Vekil edip seni meclise saldım,
Şeker onbeşindi yirmiye aldım.
Bizim memedi de askere saldım,
Senin ki müdür mü oldu vekil bey.
New York'daydım daha dün yeni geldim,
Vallahi viskiyi pahalı aldım.
Girmişken orda da bir çekap oldum,
Ya senin sağlığın nasıl hemşerim.
Telefon çevirdim seni aradım,
Şu imtihan için torpil bulaydım.
Dedim keşke Ankara'ya varaydım,
Sekreterin 'gelme' dedi vekil bey.
Çekinme evimden ara olur mu?
Çekinmek ne demek sözü olur mu?
Senin kız da yazılıyı verir mi?
Sözlüsü çok kolay korkma hemşerim.
Dedim şu zamlara bir çare bulun,
Zavallı köylüyü biraz az yolun.
Bu sene de tadı yok ki mahsulün,
Buğday baş fiyatı n'oldu vekil bey.
Zammı biz yapmıyok IMF emri,
Altmış milyona da ekmek yeter mi?
Dedim ki başkana 'kredi var mı? '
Gel bizim partiye dedi hemşerim.
Dedim partimize ne oldu böyle,
Başkan beye bizden selamlar söyle.
N'olur bizim köyü vilayet eyle,
Sandık köyde ilçe oldu vekil bey
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Verdim

-Mustafa Yaralı’ya-
Kalleşi kafana takma diyorsun,
Mertleri namerde çatanla derdim.
Edep ve erkandan bahsediyorsun,
Varımı, yoğumu bir sele verdim.

“Hayvanlar üzülür, onlar üzülmez”
Namert bilinir de, mertler sezilmez.
Unutma ki ak’a kara yazılmaz,
Kemiksiz dilleri bir dile verdim.

Gül olsam da bülbül konmaz dalıma,
Kargalar tuzaklar dizsin yoluma,
Hakkın kalemini aldım elime,
Canımı, serimi bu yola verdim.

Ayıplar içinde insanlık olmaz,
Haksızlık yapanın yanına kalmaz.
Yalanla, dolanla yiğitler yılmaz,
Bütün varlığımı bir pula verdim.

Hakkımı haksıza yutturmam asla,
Bu zevki onlara tattırmam asla.
Helale haramı kattırmam asla,
Benliğim bu yola bir köle verdim.

“Bire yüzü, yüzü bine” bindirse,
gökten yıldızları tek tek indirse,
ben dönmezem tüm alemi sindirse,
sadece kısacık bir mola verdim.

Bir Yaralı yeter bize yanmaya,
Mecalim yok iki yüze kanmaya,
Utansam da İnce adın anmaya,
Kalemi Sabitdir bir kula verdim.
1.3.2002 Kayseri Sabit İnce
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Veysel Doğdu

Veysel kalp gözüyle gördü,
ilmek ilmek sevgi ördü.
bin sekiz yüz doksan dördü,
sivas da bir Veysel doğdu.

sevdi, insanı hoş gördü,
aşkın yumağını dürdü.
zahirde gözleri kördü,
Güneş gibi Veysel doğdu.

kin, haset, nefret bilmedi,
benzeri yiğit gelmedi.
Dünyaya meyil vermedi,
Sivralanlı Veysel doğdu.

sevgi seli oldu taştı,
gönülde yanan ataştı.
gezdi, evreni dolaştı,
Ahmet oğlu veysel doğdu.

dost bahçesinde bülbüldü,
aşk ilinde gonca güldü.
İnce sanma Veysel öldü,
gönüllerde Veysel doğdu.

28 Şubat 1995 Kayseri
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Veysel Gİbi

Veysel gibi olmak için,
O gözlerle görmek gerek.
Veysel gibi görmek için,
Bir çift gözden olmak gerek.

Kara toprak sadık yarı,
Sivralan köyü diyarı.
Aşk ile gezdi dağları,
Mis kokular almak gerek.

Dolandı yalan dünyada,
Kulak verdim o feryada.
Muradın aldı dünyada,
Aleme  ün salmak gerek.

Sevgi kokusunu sactı,
Hoşgörüye çok uğraştı,
Her şeyiyle o çağdaştı,
Çağdan çaga aşmak gerek.

INCE Veysel'i yadetti,
O tanrıdan emanetti.
Görevini yaptı gitti
Hep ardından koşmak gerek.

25.12.1998 kayseri- sabit ince
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Vur Hele...

Avrupalı gene zehirler kusmuş,
Şu Fransız Antepleri unutmuş.
Alman, hainlere çok çanak tutmuş,
Vatan için vur Mehmedim vur hele.

Aldatmışlar ayrılığı sokmuşlar,
Bölmek için hesap, plan yapmışlar.
Sıkıştıkça hudutlardan kaçmışlar,
Birlik için vur Mehmedim vur hele.

Ermeni üstüme PKK salmış,
Güneyde Suriye kampını kurmuş.
Apo denen alçak daha kudurmuş,
Kudurdukça kur Mehmedim vur hele.

Kuzeyden de Rusya desteğin almış,
Geberen hainler dağlarda kalmış.
Şehit kanlarıyla topraklar dolmuş,
Bayrak için vur Mehmedim vur hele...

Sabit İnce

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

YA  RESULALLAH

Alemlere rahmetsin,
Nursun ya Resulallah.
Şefaatkani sensin,
Birsin ya Resulallah.

Evliyanın rehberi,
Pirsin ya Resulallah.
Kainatın önderi,
Sensin ya Resulallah.

Her dertlerin dermanı,
Emsin ya Resulallah.
Yaradanın fermanı,
Mim'sin ya Resulallah.

Gönüllerin sultanı,
Sensin ya Resulallah.
Mü'minlerin hayranı,
Gülsün ya Resulallah.

Şu INCE'nin mahbudu,
Olsun ya Resulallah.
İnsanlığın umudu,
Yolsun ya Resulallah.

8.1.1996-Kayseri

NOT: Bestelenmiştir.
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YA ALİ

Ayrılık od'una yandım tutuştum,
                                Yanarım aşkına söndür ya Ali.
                              Gül cemalin için ummana düştüm,
                                Yönünü bize de döndür ya Ali.

                         Elestü bezminde ahdimiz vardı,
                                Yalansak pirime sordur ya Ali.
                             Medet ya Muhammed diye ağlardı,
                                Gözlerimden yaşi durur ya Ali.

                                Yedi iklim dört köşeyi aradim,
                              Gördüğüm Ademe sordum ya Ali.
                                On sekiz bin alemleri taradım,
                              Haydar'ım diye de sordum ya Ali.

                               İNCE'de yanmada aşkın narına,
                               Ateşin cismimde kordur ya Ali.
                                 Aşiklarin, sadiklarin nuruna,
                               Muhammed aşkina vardir ya Ali.

                                           8.8.1995
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Ya Ben Anlatamadım

Ben anlatamadım,
ne olduğumu, neleri özlediğimi.
Ya ben anlatamadım, ya da anlamak istemediler.
Kimisi sağcı, kimisi solcu dediler...
Kimisi dinci, kimisi ateist eylediler...
Oysa ben insan olmanın kavgasını,
ekmeğin, emeğin, insanca yaşamanın
kavgasını başlatmak,
onurluca yaşamak istiyordum.
Yaşatmadılar, ' olmaz' dediler,
insan olmamıza engel oldular,
Hayvanca yaşamamızı istediler,
ekmeğimizi elimizden,
sözü dilimizden aldılar.
Türküleri gönlümüzden aldılar,
Bu dünya da insanca yaşamayı
sadece kendilerinin hakkı sandılar...
.
4/12/2001 Kayseri
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YANARIM

Senden selam gelmiş edna kuluna,
Kurban olam o Ahmed'in yoluna.
Sakın üzülmeyin dostlar halime,
Yitirdim Leyla'yı ona yanarım.

Ben bir zaif kulum O da yaradan,
'Kün' emri gelince yüce hüdadan.
Ademi horlayan o lain şeytan,
Kandırdı beni de ona yanarım.

Bilin geçen devran geri gelmiyor,
Yanıp kül olmadan insan olmuyor.
Korkak olan her deryaya dalmıyor,
Dalamam deryaya ona yanarım.
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Yapalım Ne Olur

Fantomları, uçakları yapılım,
vatan için hep birlikte koşalım.
amborgoyu başlarına çalalım,
gelinde birşeyler yapalım nolur.

verdiği mermiye taviz istermiş,
sıkışınca bize dirsek göstermiş,
şu Kıbrıs işini halledin dermiş
gelin her işleri görelim nolur.

De ince ki anlayana çok bile,
fırsat vermeyelim hırsız, gafile,
söyllediğim bunlar boşa, nafile,
hainlere fırsat vermeyin nolur.

Kayseri
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Yar Beni

Ben yarin dalına konayım derdim,
Daldan dala saldı nazlı yar beni.
Beni nasıl sever sınayım derdim,
Haldan hala saldı nazlı yar beni.

Aşkın ateşiyle yanayım derdim,
Seherlerde seni anayım derdim.
Aşkın şerbetine kanayım derdim.
Yoldan yola saldı nazlı yar beni.

Sevda gölündeki sunayım derdin,
Canın içre candan canayım derdin,
Yazğım ta ezelden sanayım derdin,
Kuldan kula saldı nazlı yar beni.
24.04.2001 Ankara yolu.
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Yara Geldim

Yara geldim, yara geldim,
Denizleri yara geldim.
Dağlar aşıp, çöller geçip
Bilmediğim yar’a geldim.

Zâra geldim, zâra geldim,
Dü beş atıp zar’a geldim.
Dertlerimi yazsın diye,
Güçlü bir yazara geldim.

Sur’a geldim, sur’a geldim,
Aşılmaz bir sur’a geldim.
Halimi  arz edem diye,
Hakime kusur’a geldim.

İnce koşup yâra geldim,
Ciğerimi yara geldim.
Bir leyla’nın aşkı ile,
Şu çölleri yar’a geldim.

27-7-2000 Kayseri
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YARAB

Yarab namertlere muhtaç eyleme,
İster cehennemde yandır da beni.
En zehirli oku vur da sineme,
Muhanete muhtaç eyleme beni.

Yarab namertlere imkanlar verdin,
Onların eline koydun seveni.
Bütün nimetlerin onlara serdin,
Bir sevgi peşine gönderdin beni.

Yarab sevenlerin mahzun eyleme,
Aşkindan divane döndürme beni.
Şakisam konsam da gonca gülüme,
Yar gülünden başka kondurma beni.

Yarab bu İNCE'nin dileği senden,
Muhanet atına bindirme beni.
Dünya nimetini istemem senden,
Yeter ki aşkina kandir sen beni.

13.1.1995
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YARADANA

Yaradana, yaradana,
Seni, beni yaradana,
Esen yeller 'hu' diyorlar,
Tüm varları yaradana...

Yaradana, yaradana
Noksanlık yok yaradana.
Seher vakti kuşlar bile,
Niyaz eyler yaradana.

Yaradana, yaradana,
'Yar' dedim ben yaradana.
İNCE! de ıkrarın verip,
'Var' dedik biz yaradana.

15.4.1996
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Yaram Dedim

Yaram dedim, yaram dedim,
Aç kalbini yaram dedim.
Bir Şirin için Ferhat’a ,
Gel dağları yaram dedim...
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YARİM DEYİ

Gene bülbül oldu ötüyor dilim,
Çağırır güllere gel yarim deyi.
Gözüm nurun arar, niyazda elim,
Yalvarır Allah'a bil yarim deyi.

Ömür geldi gider soluyor gülüm,
Sonbahar geliyor, sol yarim deyi.
Bir gün dilim durur gelir ecelim,
Beni de yanına al yarim deyi.

Ne mal mülk kalır ne de iyalim,
Sevgilim bağırır, kal yarim deyi.
İNCE emir almış nasıl duralım,
Vakit tamam oldu, bil yarim deyi

26.10.1994
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Yaş Ellisine Gelince, Yaş

yaş elli deyince yaş,
ne kuru kalır ne yaş.
Hele bir de başlarsa savaş
yaş elli deyince, yaş.

Yaş elli deyince yaş,
başlar ağrımaya baş,
herkes olur bir baş,
yaş elli deyince yaş.

Yaş elli deyince yaş,
başına düşer her taş,
ne bacı kalır ne gardaş,
yaş ellli deyince yaş,

Yaş elli deyince, yaş
dertlerin olur sırdaş,
ince olursa bir yoldaş,
işin çok zor gardaşım,
uğraş ki, ne uğraş....

sabit ince Kozaklı
29.10.2003
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Yaşar Bey

Sabahları erken gelir,
Kanunları iyi bilir.
İsteyene akıl verir,
Avkat vekili Yaşar Bey.

Meclislerde hep güldürür,
İflah etmez de öldürür.
Takar ise kök söktürür,
Avkat vekili Yaşar Bey.

Kahkahayı iyi atar,
Tatillerde tek tek atar,
Ava gidip kırma atar,
Avcıdır bizim Yaşar Bey.

Akşamları köye gider,
Sanırsın ki bir derbeder.
Ne gamı var ne de keder,
Neşeli bizim Yaşar Bey.

Bir ceket bir de pantolon,
Okumuş hayat okulun.
Hele yanına sokulun,
Sıcaktır bizim Yaşar Bey.

İNCE yobazın düşmanı,
Haksıza vermez amanı.
Söylemenin tam zamanı,
Uz elli bizim Yaşar Bey.
28.12.1994
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YAŞIYOR O

Veysel dünyada gülmedi,
                                    Benzeri aşik gelmedi.
                                    Bilin ki Veysel ölmedi,
                                   Canda, tende yaşiyor o.

                                  Aşkin deryasinda gezdi,
                                   Maddeyi, manada sezdi.
                                  Kalp gözünden bade ezdi,
                                   Bardaklardan taşiyor o.

                                   Veysel çekilip oturmuş,
                                    Ötelerden sır getirmiş.
                                  Dertlere derman yetirmiş,
                                 Telde şifa taşiyor o.

                                  Her çiçekten balı almış,
                                 Dünyaya bir Veysel gelmiş.
                                    İnce'de gönülü vermiş,
                                    Çağdan çağa aşıyor o.
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Yavru Vatanım

Yüreğimin parçasısın canımsın
Sensiz olmak ölüm yavru vatanım
Damarımda akan taze kanımsın
Sensiz olmak ölüm yavru vatanım

Tarihim şerefim her şeyim sensin
 Güzeller güzeli nazlı gelinsin
Ayyıldız  bayrağım hep dalgalansın
Sensiz kalmak zulüm yavru vatanım

Şehit kanlarıyla suladım seni
Aşkınla Mecnuna dönderdin beni
Hatırla unutma şehit dedeni
Sensiz sormaz halım yavru vatanım

Akdenizde fenerimsin ay’ımsın
Ağbeyim kardeşim emmim dayımsın
Ecdadımdan denizlerde payımsın
Sensiz geçmez yolum yavru vatanım

Beş parmak dağlarım ovam yaylamsın
Sonsuza gidecek kutlu sevdamsın
İNCE bir sızımsın bitmez kavgamsın
Sensiz açmaz gülüm yavru vatanım
               03.07.99

Sabit İnce
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Yavrularım

Sevgileri hale hale,
örmüş güzel yavrularım.
atamız yakmış meşale,
sönmesin hiç yavrularım.

güzel eserleri gördüm,
ben sizlerle gurur duydum.
ne güzeldir bilsen yurdum,
cennet misli yavrularım.

Serginizle gururluyum,
Türklüğümle onurluyum.
Fatihlerin torunuyum,
adım İnce yavrularım.

1 Kasım 1995 Kayseri

Sabit İnce
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Yazdıracağım

kanlı mısralarıma,
seni yazdıracağım.
ölmüş anılarıma,
seni yazdıracağım.

ağlayan saz teline,
hasbahçanın gülüne,
sevdalıların diline,
seni yazdıracağım.

hem geceye gündüze,
hem yokuşa, hem düze,
gönüllerdeki giz'e,
seni yazdıracağım.

gönüldeki bakışa,
hem ay'a, hem Güneş'e,
dudaktaki gülüşe,
seni yazdıracağım.

Bulutlara göklere,
sevgiden direklere,
çileli yüreklere,
seni yazdıracağım.

gönüllerin teline,
aşıkların diline,
yağmurların seline,
seni yazdıracağım.

kağıt ile kaleme,
on sekiz bin aleme,
acı, keder, eleme,
seni yazdıracağım.

erenlerin bağına,
hem soluna, sağına,
İnce gönül dağına,
seni yazdıracağım.

15.8.1996 Kayseri
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Yazmadım mı?

Doğumdan bugüne dağı, bayırı,
Senin için gezmedim mi sevdiğim.
Bu sevdanın kime olmuş hayırı,
Bile bile azmadım mı sevdiğim.

Aşkın sarhoşudur divanelerde,
Yastığım taş oldu viranelerde,
Senin için içtim meyhanelerde,
Çoşup, taşıp sızmadım mı sevdiğim.

Her şeyimle sana sevdalandımsa,
Aşkın ile çok hayale daldımsa,
Bir kalemle bir kağıdı buldumsa,
Hep adını yazmadım mı sevdiğim.

İnce haykır duysun bu feryadını,
Özenerek yarattın o kadını,
Nerde bulduyusam aşkın tadını,
Mısra mısra dizmedim mi sevdiğim.

25,03.2002 Kayseri Sabit İnce
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YESEVİ'DE

Yesevi de yesevi de,
                                   Sevgi çağlar Yesevi de..
                                    Pirim Hacı Bektaş Veli,
                                     Pişti geldi yesevi de..

                                    Ahmed yesevi nurunu,
                                     Saçtı gitti yesevi de.
                                     Yüzyılların gururunu,
                                   Taşidim ben yesevi de..

                                    Türk alemi kültürünü,
                                    Arar bulur yesevi de...
                                    Yüce İslam gururunu,
                                    Arar durur yesevi de..

                                     Yesevi'de, Yesevi'de,
                                    Benliğim var yesevi'de.
                                    İNCE seller akar durur,
                                    Bizim eller yesevi'de..

                                          15.11.1995
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Yeter

Ne sevdalı sözler, ne de pür neşen,
Ceylana benzeyen sekişin yeter.
Gül sineden kopup gönlüme düşen,
Şelale misali akışın yeter.

Tükense enerjim bitse mecalim,
Tozlara karışsa saçla, sakalım.
İnsafın kurusa olsan bir zalim,
Meşaleler gibi yakışın yeter.

Tarumar eylesen sinemi delsen,
Hak ne verdiyise elimden alsan.
Güneşler yaksa da sararıp solsan,
Şu laleler gibi kokuşun yeter.

Taş basıp bağrıma dövünüp dursam,
Kurtlara kuşlara tek seni sorsam,
Fizan çöllerinde çaresiz olsam,
O haleye benzer nakışın yeter.

Bakışın dervişi sevdaya salsa,
Kainatın varı tek sen de olsa,
Nerde olduğunu bir Allah bilse,
Merdaneler gibi bakışın yeter.

Cehennem narında yansam da pişsem,
İnce neşterlerle yaralar deşsem,
Eyüp Peygamberin derdine düşsem,
Zehirli okları sokuşun yeter.

16.8.2002 Kayseri Sabit İnce
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YETER ARTIK

Yeter artık bu kadarla bitirek,
Eksiğimiz varsa çabuk yetirek.
Ne istersen bedelini getirek,
Yorma şu garibi yollara dogru.

Sabit İnce
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Yetmez Mi

Halk müzigi diye halka sunulan,
Sacmalardan usandik biz yetmez mi?
Allanip pulanip cama konulan
Özgün deyip özümüze el atan,

Söz bilmeyip sözümüze söz katan
Kazanc amacıyla klipler yapan
Ucmalardan usandik biz yetmez mi?

Arabeskle türklügüme yan bakan
Kültürümü yakip ocagim yikan
Türküme cesitli isimler takan
Picmalardan usandik biz yetmez mi?

Baragim, bozlagim, halayim barim,
Türkümde söylenir cilem efkarim
Gözlerimden cağlar o agitlarim
Tasmalardan usandik biz yetmez mi?

Firat kenarinda munzur daginda,
Agitlar yaktim ben gesi baginda
Kopuzlar calardim Tanri daginda
sacmalardan usandik biz yetmez mi?

INCE ince karlar gibi yagardim
Yaylalarda gezer koyun sagardim
Veysel idim her gönüle sigardim
cosmalardan usandik biz yetmez mi?

03.01.1999 kayseri

Sabit İnce
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Yolcu

Aşık Çağlari’ye-

Bir kapıdan girip birinden çıkan,
Bu handaki yolculardan birisin.
İnsanlık adına bir ışık yakan,
Hacıbektaş erlerinden erisin.

Ey yolcu gardaşım sorum sanadır,
Sözlere aldırma esas manadır.
Bütün yolculuklar sonsuz, sonadır,
O zaman ki dirilerden dirisin.

Karanlık geceye yoldaş olmuşsan,
Canının içinde canan bulmuşsan,
Vardım derken yarı yolda kalmışsan,
Bilesin ki ya cin, ya da perisin.

Yalnızlığı yoldaş ettim yar deyi,
Açtım şu sineyi al da yar deyi,
Çok çukurlar gördem bura yar deyi,
O zaman ki ahmakların ser’isin.

Bu öyle bir sevda yaktıkça yakar,
Her fert dayanamaz canından bıkar,
Yandıkça dumanı başından çıkar,
Bu ateşte zerrelerden zerisin.

İnce ince yanan dumanım böyle,
İstersen alay et gönlünü eyle,
Bir şey anlamışsan dostlara söyle,
Onlarda yansın da böyle erisin.
Sabit İnce Kayseri 4.10.2002
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Yolmusun Sen

Önü toprak sonu toprak,
Yanmasaydı açmaz yaprak.
Herkes diyor kara toprak,
Ak diyecek yol musun sen?

26.05.2002 Isparta Yolu Sabit İnce
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Yoruldum

Su fani dünyaya geldim geleli,
Bir sevda pesinde kostum yoruldum.
İnsan olup kendim bildim bileli,
Azgin seller gibi costum duruldum.

Sevgi sevgi diye türküler yaktim,
Sevda ülkesinde ben bir duraktim.
Nem var nem yokise size biraktim,
Sarmasik misali actim sarildim.

Bir güzel görünce figanim artti,
Askin kantarina cikarip tartti.
Kum tanesi gibi sacti firlatti,
Sevda cöllerinden astim yoruldum.

Kırkbesinde koca belim büküldü,
Saclarim yolundu tel tel döküldü.
Umutlarim iplik iplik söküldü,
Buzdaglari gibi dondum kirildim.

Hayat penceresin kapayip actim.
INCE bir han idi cok gelip gectim.
Sevda irmagindan bir zerre ictim,
Vefasiz bir yare taptim vuruldum.

(Kayseri)
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YUH OLSUN..

Her gördüğün insan sanma,
                                    Tatlı sözlere aldanma.
                                     Alış verişine kanma,
                                  Kanarsan, yuh olsun sana.

                                    Canım cicim dese bile,
                                   Kalbinde vardır bir hile.
                                      Hileyi getirir şere,
                                 Görmezsen yuh olsun sana.

                                 Masumane boyun büker,
                                     Ocağına incir diker.
                                     Açarsan dişini söker,
                                  Bilmezsen yuh olsun sana.

                                     Kime yaran olur isen,
                                    Onunla yola gidersen.
                                   Eğer bir lokma yer isen,
                                  Yutarsan yuh olsun sana.

                                 Dinleyin garipler sözü,
                                   Cahillerin kördür gözü.
                                    Lağım çukurudur yüzü,
                                 Gülersin yuh olsun sana.

                                   Dinle İnce'nin sözünü,
                                   Seyreyle sahte yüzünü.
                                    Vallah çıkarır gözünü,
                                   Verirsen yuh olsun sana.

                         1994 TMO Bölge Müdürlüğünde yazılmıştır.
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http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

YUNUS KARACA

-Değerli saz üstadı Yunus Karaca'ya-

Sanki Yunus'un bir misli,
Nevşehirli, Türkmen asli.
Hoş bakişli gül nefesli,
Sarıyor Yunus Karaca.
Beş Ocak da Ankara da,
Gözü yok ikbal, parada.
Acısı var her yarada,
Kanıyor Yunus Karaca.
Saz çalıp, türkü söylüyor
Gönlünü dostla eğliyor,
Kalbini hakka bağlıyor,
Yanıyor Yunus Karaca.
Dost meclisinde pervane,
Hak kapısında divane.
Erce geliyor meydane,
Yarıyor Yunus Karaca.
Dağlar O'na engin gelir,
Dost kadrin kıymetin bilir,
Sarraf olur altun alır,
Biliyor Yunus Karaca.
İnce dünya boş bilirsen,
Canın verir dost olursan,
Kapısı açık varırsan,
Tanıyor Yunus Karaca.

SABİT İNCE  Ankara yolunda

Sabit İnce
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Yüce Dağlar

Basi boz dumanli ey yüce daglar,
Siz de benim gibi yasli misiniz?
Yaylaya kurulan kutlu otaglar,
Ecdadim nerede söyler misiniz?

Yüce Erciyesim basin boran mi?
Nerde Dadaloglum sana yaran mi?
Esini dostunu yaren soran mi?
Sirdasim ey daglar bilirmisiniz?

Yaylalarda koyun, kuzu melesir
Güllerin dalinda bülbül söylesir.
Yücesinde nazli yarim eylesir,
Söylen güzelleri severmisiniz?

Yaz gelince yaylalarim senlenir,
Koyaginda türkülerim dinlenir.
Gözyasimla ne agitlar söylenir,
INCE'ye de selam söyler misiniz?

20.7.1996-Kayseri
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Yük Hamalı

Deneme yanılma prof olamam,
Bildiğim herkesin ortak malıdır.
Dostlarımı bundan mahrum koyamam,
Bu fakir bilginin yük hamalıdır.

Dostluk ve sevgide zenginlik boldur,
Hoşgörü dostluğa uzanan yoldur,
Kudret ocağından uzanan koldur,
Elbisem yırtıktır kırk yamalıdır.

Dostlar sayesinde öğreniyorum,
Gece uykusuna direniyorum,
İyi bilenlere imreniyorum,
Merak ve öğrenmek ilk temelidir.

Yoldaşım sazımla dertleşir durur,
Dostluğu, sevgiyi teller vurdurur,
Fırtınalar kopar, diller kurdurur,
Bu beste İnce'nin kul emelidir.

sabit ince Kayseri 23.5.2004
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Zaman Var

Gençliğinin kıymetini,
Bilir amma zamanı var.
Büyüğüne hürmetini,
Verir amma zamanı var.

Sağlığının değerini,
Dostlarını, severini,
Komutanı, yaverini,
Bulur amma zamanı var.

Gün gelince hamı yeter,
Elbet ektiğimiz biter.
Kurt da kuzu ile yatar,
Olur amma zamanı var.

Bülbül kavuşur gülüne,
Aşık saz alır eline,
Mecnun olan aşk çölüne,
Gelir amma zamanı var.

Kararan bakır kabını,
Saflar gasb olan hakkını,
Mazlum zalimden ahını,
Alır amma zamanı var.

İçtiğin şarabın tadın,
Bülbül misli bu feryadın,
İNCE o dört harfli adın,
Kalır amma zamanı var.

BESTELENDİ
23.4.1996 sabit ince
.
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Zavallı Babam

Dert ortağım haldaşımsın,
gideriken yoldaşımsın.
konuşan o dildaşımsın,
hey benim zavallı babam.

sırlar açık sırdaşımsın,
hem babam, arkadaşımsın.
ağacımda bir aşımsın,
hey benim zavallı babam.

Hem bülbülüm, hem gülümsün,
yedullah da vekilimsin.
çorak çölün zemzemisin,
içir hey zavallı babam.

Hem muhammed, hem Ali'sin,
hem velisin, hem delisin.
Hakkın bir gonca gülüsün,
açıl hey zavallı babam.

İnce yeter artık deme,
kimseye sırrını verme.
ifşa ederler Aleme,
hey benim zavallı babam

21/12/1994 Kayseri
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Zenginlik

Akıl en büyük zenginlik,
                                   Kıymetini bilirsen sen.
                                   Ne kötüdür bilgisizlik,
                                   Bilmediğin bilir isen.

                                  dep büyük mirasındır,
                                  Bırakıp gidebilirsen.
                                  Sevgi senin parçandır,
                                  Koparıp verebilirsen.

                                  İlim maldan hayırlıdır,
                                  Arayıp bulabilirsen.
                                  İlim sana muhafızdır,
                                  Bilgiyi sevebilirsen.

                                  Mal vermekle azalır,
                                  Kıyıp da verebilirsen.
                                  İlim durmadan çoğalır,
                                  Karını bilebilirsen.

                                  Mal yenilir, insan biter,
                                  Farkında olabilirsen.
                                  İNCE dediklerin yeter,
                                  Faydalı olabilirsen.

                                17.8.1996-Kayseri
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Zor Oluyor

garibin derdi çilesi,
yaralıyor, yaralıyor.
fukaranın boş filesi,
zor doluyor, zor doluyor.

Bayram gelir arefesi,
zor oluyor, zor oluyor.
yoksulluğun yok çaresi,
bulunmuyor, bulunmuyor.

Kaynamıyor tenceresi,
taş kaynıyor, boş kaynıyor,
İnce yok mu ki çaresi,
aranmıyor, aranmıyor.

Kayseri

Sabit İnce
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Zübeyde Kız

Alamanyalardan geldin,
apti köye gelin oldun.
Hacıyı güzel mi buldun,
söyle bana Zübeyde kız.

Ana, baba Almanya da
yeşil marklar cüzdanlarda,
ne işin var sap samanda,
yazık olur zübeyde kız.

köyde ne işin var idi,
Hacı'yı sana kim dedi?
Alamanya rahat yerdi,
niye geldin Zübeyde kız.

yüzün güleç dilin tatlı,
yaşayın hacıyla mutlu.
melek olasın kanatlı,
cennettesin Zübeyde kız.

Yeter İnce başka deme,
ünün yayılsın aleme.
Başka söz gelmez dilime,
yeter mi bu Zübeyde kız.

1/1/1995Kayseri

Sabit İnce
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