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(Şiirler 1929 yılında yazılmıştır. Ali Feyzi Kızılkeçili, Harf İnkılabından sonra (1928)  yeni harflere alışabilmek için şiirlerini deftere tarih 

atarak yazdığını ifade eder. Şiirler, kendi el yazısıyla yazdığı defterden alınarak yazılmış,  noktalama işaretleri ve bilinmeyen kimi 

kelimelerin anlamları parantez içinde ilave edilmiştir. Şiirler yazıldığı dönemin söyleyiş özelliklerini taşımaktadır. ) 

 

 

                       Beyit 

Oku oğlum oku, her yerde ve her çağda oku 

Oku evrakta, tabiatta ve eşyada oku 

 

                    Kıta 

Âsâr yok idi, ben geldim dehre   (dünyaya) 

Dükettim asırları almadım behre (hisse) 

Dehrin önünü sonunu bulmadım 

Ölmüş derlerse inanma, ben hiç ölmedim 

 

                   Kıta 

Hayatta neşeyi men eden kimdir 

Tabiat o neşeyi saçmakta her gün 

Yapıp yıkan, hiç durmayan kimdir 

Sönecek fenersin, ömrün bu bir gün 

 

                   Kıta 

Daşıma suylan döner mi dermen (değirmen) 

Akarsu olmalı dâimâ cârî  (sürekli akan) 

Dolmazsa eğer dimağ ilimlen 

Cür’et-i câhil olur hayâle târî  ( taze) 

 

                 Kıta 

Öyle bir varım ki her şey bende ben de her şeydeyim 

Hem seven hem sevmeyen; çirkin, gözel bendedir 

Kâinatta var olan hep bende, ben hep ondayım 

Hem esirim hem de sultan, cümle varlık hep bendedir 

 

                 Kıta 

Hep tabiatle cidaldir bu hayat 
Yılma gayret et zafer vardır sana 

Hiç usanma pek çalış hem et sebat 

Gör tabiat pek itaatkâr sana 

   

                 Rubai       13/Ağustos/ 1929 

Nur-ı irfana sahip olmeyen 

Allah’ı açık körmeyi diler 

(Len terani) den ibret almayan   (Beni göremezsin)  

Birlik evine girmeyi diler 

 

                 Rubai 
Bulur Allah’ı kendini bilen 

Allah kulundan ayrı değil 

Bütün eşyayı neşedâr eden 

Gören görünen o,gayrı değil 

                

                 Rubai 
Parça parça olan o dağa 

(velakin unzur) demek ne der    (ve fakat bak) 

Bakan acep kimdi dağa 

Âyan Musa’ya (tüptü) nedir    (tövbe) 

              

                 Rubai 

Göreyim seni deyip de sonra 

Tevbe etmenin hikmeti nedir 

Uzak mıdır Allah Musa’ya göre 

Burada Hakk’ın hikmeti nedir 

 

 



          

      Dörtleme      14/08/ 1929 

En ön lazım olan âdemoğluna 

Yaşamak bilgisin bilmelidir 

Ölüm hesabını bırak sonuna 

Ölürken de mutlu ölmelidir 

 

            Dörtleme     15/ 8/1929 

Sırr-ı tecella Musa yüzünden 

İlahi azamet meydana çıktı 

Hakk idi bakan Musa gözünden 

Dağ parçalandı, havaya çıktı 

 

                             İkilik 

Sabrımı sabrım düketti, sabrımın meftuniyim 

Ben sabırsız kaldığım çün âlemin menfuriyim 

 

 

 

                  Hakikat                     (Divanda benzeri mevcuttur.) 

Sorsalar bana nedir hakikat 

Cevabım her şeyin kendi hakikat 

 

Şüûn içinde var baliğ bir meal 

Budur her şeyde bir lisan-ı hal 

 

Görüyorum onu uçsuz bir deniz 

Elfaza (söze) sığar mı bir düşününüz 

 

Samt-ı sükûnun lisan-ı hali 

Belîğane söyler hüsn ü meâli 

 

Tesbiti muhkem meâl denişmez (değişmez) 

Fakat o meâle dimağ irişmez 

 

İrfanı kadar dimağ-ı insan 

Alır mest olur fütâde hayran 

 

Kendi mahiyyetini bilseydi âdem 

Hakikat nur ile olurdu hem dem 

 

Varlıkta hulasa vücud ü insan 

Bilir mi kendini nedir bir insan 

 

Eşya da bilmez kendi künhünü 

İlim bilir ancak kendi kendini 

 

Urf ü âdetle bağlanır beşer 

 Hür olamaz da esir yaşar 

 

Hisse göre çok bilgi uyanır 

Herkes hissini bir ilim sanır 

 

Her türlü kayttan kurtarsa kendin 

Okur kitabını anlar da kendin 

 

Ârife din, din-i hakikat 

Hakikatte olur Allah’a vuslat 

 

 

 

                       Dörtleme 

Geçmiş zamanların sanki bir hayal 

Gelecek zamandan var mı haberin 

Geçmişle gelecek vermesin melal 

En hoş demlerin şimdiki demin 

 

 

 



 

                Dörtleme 

Hayat denilen bir zıll-i hayal 

Yalınız eserin hissederiz 

Bir fener gibi döner gideriz 

Ne zevki kalır ne hiss-i melal 

 

 

               Dörtleme                   16 Ağustos 1929 

Yaşayış için tuttuğun yolda 

Gidersin yolları sendelemekle 

Hep yol aradın sağ ile solda 

Dükettin ömrünü endelemekle 

 

 

               Dörtleme                   18 Ağustos 1929 

Toprak bir bina içinde insan 

 Bu binanın olur encamı toprak 

Karışır toprağa uçar da hem can 

O topraktan olur en sonra bardak 

 

 

               Dörtleme   
Etsen de zevki sen ya etmesen de 

Her şeyin sonu yokluğa gider 

Korksan da sen ya korkmasan da 

Ölümdür sonun, yokluğa gider 

 

 

               Dörtleme   
İçen mi serhoş ya içmeyen mi 

Ayık kim görmedim, cihan serhoş 

Bilen mi ayık ya bilmeyen mi 

 Sendeler hepsi pek yaman serhoş 

 

 

               Dörtleme                   19 Ağustos 1929 

Baharda esen mevsim-i saba 

Ciğerlere tatlı bir gıda verir 

Olsa da bir müddet sonra heba 

Hiç olmazsa ömre az safa verir 

 

 

               Dörtleme                    

Söz zevkini her kimse bilmez 

Çiçektir söz, meal de koku 

Bu koku her dimağa girmez 

Yüzünü ekşidir dinlemez çoku 

 

               Dörtleme                

Söz bağçasına hele gir de bak 

Her söz içinde bir türlü koku 

Söz çiçeğinden bir demet bu bak 

Olur bir buket, şi’rimi oku 

             

 

               Dörtleme    

Gelirse ger güzün faslı, döker yaprak ağaçlar hep 

Alırlar cümlesi uyku gelince, ta bahar faslı 

Girüp de gizlenirler daneye otlar da bizden hep 

Umûmî yokluğun faslına bürhan hikmetin aslı 

                                 

 

               Dörtleme                    21/08/1929 

Nakıl nedir, bir insan sözü 

Sen de insan ol, kavra özü 

Düşün de kavra hakiki yüzü 

Aklın özünde o yüzün özü          

                



 

               Müstezat      

Sevdim seni ey nur-i mübeccel 

                           Mahbûb-i  ezel 

Canım sana ey nazlı gözel 

                           Bağlı  müselsel 

Aşkınla yanan âşık-ı billah 

                           Çok sever Allah 

Âşıklara lazım ki vefakâr 

                           Olmalı ey yar 

Kanun u muhabbet budur işte 

                           Doğru gidişte 

Azmin yok ise girme bu işte 

                            Tehleke peşte 

Sevdim demeği görme sakın kâfi 

                            Çok tecrübe nafi 

Âşık eğer olmaz ise sâfî 

                            Aşkın kavafı 

 

               

            Dörtleme     25/8/1929 

Başlangıç hikmete, Allah korkusu 

Hikmetin ne başı var ne bir ucu 

Tûl ile arzının yoktur ölçüsü 

Yetmez o bilgiye dimağlar gücü    

 

             Sekizleme      25/8/1929 

 

Şeniyet denilen ceryan-ı efkar  

Yok üslub u ilme bir istinadı 

İşte bu ceryandır mihver-i edvar 

Dönmez yolundan çokdur inadı 

İlim âlimlere olsa da hâkim 

Gine şeniyetin izini güder 

Bu akıntıya uymalı âlim 

Yoksa sa’y-ı gayrat hep yoğa gider 

              

            Dörtleme      

Urf u âdetle bağlanır beşer 

İşte insanın bu itikadı 

Bağlanır buna hep esir yaşar 

Girmez hürlüğün dimağa tadı 

 

            Beşleme 

Künah korkusu, sevap gayratı 

Sekte verir hem dimağı yorar 

Hür,  hayatında hakikat arar  

Bulan hakikati eylemez zarar 

Arayan bulur her sırr-ı hikmeti 

 

             Altılama           25/8/1929 

Urf u âdetten soyun hür yaşa 

O bağlar sana düşünce vermez 

İşlet dimağı bak dağa daşa 

Yaz düşünceni, akıl yanılmaz 

Serbest düşünen cümle kardaşa 

Hediyye eyle, asla atılmaz 

 

            Dörtleme     30/8/1929 

Tuba ağacı ne, sen bilir misin? 

Kökü yokarda, dallar aşarda 

Her ne ararsan verir meyvasın 

Dükenmez yimekle hep o kararda 

 

            Dörtleme 

Ağlayarak sen geldin cihana 

Fakat sevinç ile gülerdi ailen 

Öyle yaşa ki ölürsen sana 

Ağlasın cihan, bir sen ol gülen 



        

 

     Dörtleme 

Kadın var ki erkekten büyük olur zekâsı 

Beyinsiz, ahmak olan erkek hayvan değil mi? 

İrfanlığın aranmaz erkek ile dişisi 

Erkek aslan aslan da,  dişi aslan değil mi? 

 

            Dörtleme   1/9/1929 

Görenekler beyine bağ 

Cahillikle taassuptan 

Bırakmaz hiç onu o ağ  

Korkar ağdan kurtulmaktan 

 

            Dörtleme 

İnsan nasıl dersin buna 

İnsan kılıklı bir mezar 

Duymaz kulak, gözler âmâ 

Canlı, ölü yörür gezer 

 

            Dörtleme 

Akıl büyük sermayedir 

Beyin onun hazinesi 

Beyin anahtarı nedir 

Düşünmenin o hür sesi 

 

            Dörtleme 

Eskiliğe bağlı bir kul 

Serbestliğe etmiş veda 

Bir kütle ki hepsi hodul 

Beklenmez onlardan vefa 

 

            Dörtleme 

Cumhuriyet hükümeti  

Yıktı hepsini kökünden 

Biz Türkleri irşat etti 

Taç geydirdi akla nurdan 

 

            Dörtleme 

Ey milletim aç gözünü 

Devir bu gün bilgi devri 

Garbe doğru çevir yüzün 

Seyreyle gör milletleri 

 

            Dörtleme 

Bak ne yapmış medeniyet 

Uçan uçgaç  (uçak) , koşan mütur (motor) 

Verir akıllara hayret 

İycatlar ne kadar çoktur 

 

            Dörtleme 

Düşünce mahsulu bunlar 

Bak beyinler neler bulmuş 

Atmış eskiliği onlar 

Yepyeni bir âlem olmuş 

 

            Dörtleme 

Serbes serbes düşündüler 

Tutarak aklın yolunu 

Akla uygun düşünceler 

Buldu bu kudret yolunu 

 

            Dörtleme 

Sudan yumşak oldu demir 

Türlü şekillere girdi 

Hep kudretten oldu esir 

Tılsımı buldu erdi 

 

 



 

 

            Dörtleme 

Sen de bırak eskiliği 

Ol medeniliğe koşan 

Unut eski tembelliği  

Gayrat kuşağını kuşan 

 

            Dörtleme 

Düşünürken bağsız düşün 

Akla engel olanı at 

Tecrübenin tut da peşin 

Başka şeyi bir pula sat 

 

            Dörtleme 

Kulak asma göreneğe 

Akla uymaz âdetlere 

Herkes ayıplar mı deye 

Sapma, bakma engellere 

 

            Dörtleme 

Aklı olan uyar akla 

Akla uymaz nakle bakma 

Değil mi bu bir kuru kelle 

Bilgiyle olur mu sapma 

 

            Dörtleme 

Anlayana sinekler saz 

Bilgisi var sözü sezer  

Anlamazsa davul da az 

Kafa boştur salma gezer 

 

            Dörtleme 

Çarkı felek hızlı döner 

Hep kılıklar hayal gibi 

Fener midir yanar söner 

Yapar yıkar masal gibi 

 

 

        İnsanın Mahiyyeti      2/9/1929 
İnsan, hayvan hislerinden bir hisse 
Sahiptir ki olur onda her türlü 
Fecâatler, fazîletler ne ise 
Onu işler mahiyyeti işte bu 
 
            Dörtleme  
İnsanlığın rengi yoktur ayrıca 
Türlü türlü hisler ile daima 
Yalpa yapar sağa sola başkala 
Gaflet ile olur ümrü ber hevâ 
 
            Dörtleme  3/9/1929 
Yoktur direği desteği bak şu tavanın 
Bir cazibe ki var tutuyor hepsini anın 
Hep anladığı doğru mu ki anlayanın 
Çok tecrübe, ciltlerle kitap okuyanın 
            Dörtleme  
İşletmek için bu yeni yazıyı 
Yazdım bu dörtlemeleri düşünüp 
Zevka gitsin gitmesin düşünmeyüp 
Yazdım aklıma gelen her şeyi 
 
            Dörtleme         4/9/1929 
Dinden ayrılmaz asla felsefe 
Dini bağlamış müçtehitler hep 
Öyle geniş ki bendeki mezhep 
Zevk-i meşrular geçer ön safa 



 
 
9 Eylül Böyük  Zafer     4/9/1929 
  
(“Metin, el yazması aslına uyarak yazılmış, günümüz yazım kurallarına uygun değişiklikler yapılmamıştır. Metnin 
aslı 1 Kasım 1928 Harf İnkılabı’ndan hemen sonra yazıldığından yazım kuralları ve noktalama işaretleri yoktur.) 

 
 
ne doğru bahseder namık kemal türkte necabetten 
edib-i fâdılın sözü açıktır her kerametten 
“hakir oldise millet , şanına noksan gelir sanma” 
“yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymattan” 
bu millet eskiden dört yüz çadırla kurdu bir devlet 
cihana şan şeref saldı böyük satvetle şevketten 
fütûha devam edüp cihanı titretirken hem 
tehâşi etmedi altı asır her türlü mihnetten 
itaat,  inkıyat  bu milletin eski hısalidir 
onunçün Türkler ayrılmaz itaat ile vahdetten 
mutî aslan denir türk oğluna en doğru tabir bu 
onun bu hassası türkün ecdat kanıdır çünkü fıtretten 
itaat hassası türkün edildi sôi istimal 
atıldı ham ellerle o baruyü şehametten 
bu ifratkar itaale esir olmuşsa da gerçi 
fakat çıktı salabetle ona mürşit bu milletten 
umumi harp sonunda türk silahsız kaldı naçar 
şüôrsuzca atıldı harbe nakıs bir siyasetten 
silahsız türkler üstüne yürüdü vahşi yunanlı 
lüit corcla  (Loyd  George) vahidüttin nümûne yaptı vahşetten 
bütün namusu millet çiynenüp  berbat olurken hem 
hurâç fetvası neşretti vahidüttin denaetten 
ederdi İngiliz yardım yonanlılar yürürlerdi 
verirdi top tüfenk tanklar  hayasız corçla hitten 
silahsız türklerin yurduna girdikçe alçaklar 
rezilane merasimle vururdu dem fütuhattan 
bu vaz’iyetle erbabı hamyyet coştu hem taştı 
huruç etti kemal paşa şafak söktürdü zulmetten 
onun etrafına toplandı hep türkler kadın erkek 
ona peyk oldu hep millet o gazi nûr bu ümmetten 
sakarya sonra afyonda şafak söktü ümit arttı 
sonunda dumlu bunarda doğup gün şanı satvetten 
gine kurdu bu millet yep yeni devlet pür istklal 
bu cumhuriyeti yaptı yıkılmış eski devletten 
bu  millet yokluk içinden çıkarır mucize elbet 
ona gazi gibi mürşit olursa nôri vahdetten 
güneş doğdu yıkıldı milletin üstündeki kâbôs 
dokuz eylulda kurtulmuş idik biz cümle mihnetten 
o gün hem öyle bir gün ki cihanı yıktı hem sarstı 
lüit corclar yonanlılar yuvarlandı o satvetten 
bu millet yılmaz usanmaz olursa zorlu bir mürşit 
nur âlde mustafa kemal gibi kuvvetli mürşitten 
salabet var necabet var bu kan ecdadımız kanı 
o bir şimşek ki şavk vermiş sehametten celadetten 
şehidi olmeyen bir türk evi yoktur aranılsa 
o namusu yolunda hiç çekinmez ki şehadetten 
ne muciz söz imiş namık kemalin sözleri şimdi 
hakir oldu fakat hiç düşmedi o kadr ü kıymetten 
 
 
 
                 Dörtleme      5/9/1929 
Bir işi yapmak için aranır önce yolu 
Hırs ile sen yapmağa atılma ha her işi 
Her işin var şüphe yok kolaylıklı yolu 
Bilmediği işlerden iflas etti çok kişi 
 



 
               Dörtleme      7/9/1929 
Allah birdir deyemem, bir sayı pek çok 
Tektir o başka bilmem, başka lafa karnım tok 
Sayı hesap riyazı birden say git sonu yok 
Allah’a yoktur mazı, sonu gibi önü yok 
 
                  Dörtleme      8/9/1929 
Emniyetle bu âlemde gidene 
Akıl göler (güler) fikir de hayret eder 
Güvenme bir şeye uy ahengine 
Her varlık kölge gibi gelir geçer 
 
                  Dörtleme     8/9/1929 
Ey gafiller bu müheyyel âlemin sonu bir hiç 
Bu mükevkep nakışlerle süslenen kuppede hiç 
Bak zevkına  hep süûnat hadis olur  olur hiç 
Bütün dünya bağlı bir nefese en son o da hiç 
  
                   Dörtleme      
Dünyaya gelir iken sana da sordular mı? 
Nasıl geldin sen bile farkında olmadın hiç 
Giderken de sormazlar, ölüm isteyen var mı? 
Serhoşça bir yolculuk,  aymadan hiç durma iç 
 
                    Dörtleme      
Yazılan hep yazılar cümle hayatın bu yüzü 
Yok mudur bu varlığın başkaca bir de iç yüzü 
Bilinenle görüleni yazanın doğru sözü 
Bilinmeyenden bahsetme etme inkar o yüzü 
 
                 Dörtleme   9/9/1929 
Birleşüp de iki el birbirini tutmaz ise    
Kafasını sevinç tepmesi ezemez kederin 
Bir gece pîri muğanın hem bezmi olmaz ise  
Ta be sabah birlikte içmezsen gitmez kederin 
 
                  Dörtleme  
Geçmiş günlerden bahsile esef etme 
Gelecek günü ümmide halef etme 
Geçen geçti geleceği de bilmezsin 
Beyhude yere ömrünü telef etme 
 
                Dörtleme 
Nazarım her nereye baksa o nur dalgalanır 
Öyle mestim bilemem mescidi, meyhaneyi ben 
Nereye baksam o veçhi iptisam gölgelenir 
farkı yok bir görürüm Kâbe’yi puthaneyi ben 
 
                Dörtleme 
Hak severmiş gözeli ya ben niçin sevmeyem 
Hakk’ın sevdiğini sev, sever Allah da seni 
Sevgi fıtretten gelir, fıtret böyle neyleyem 
Elimde mi sevmemek, çazibe çeker beni 
 
              Dörtleme 
Gerçekten aşık olan maşuka etmez cefa 
Maşuk gülden naziktir, aşık gülü soldurmaz 
Candan seven güzeli , aramaz zevk u safa 
Canını feda eder , gülü rencide etmez 
 
             Dörtleme      12/9/ 1929 
Kadın hakkı da haktır fakat bunu kim sezer 
Hududu var şüphesiz uymalı ölçüsüne 
Kadının erkeğine hükmeylemesi benzer 



Tavukların horoza makam öğretmesine 
 
             Dörtleme       
Yaşamağı zannetme bir lokma bir hırkadır 
Medeniyet icabı ihtiyaçlar pek çoktur 
İçtimaî yaşayış başka türlü olmuştur 
Çalışmayan tembele bir banımcık tuz yoktur 
 
             Dörtleme      13/9/ 1929 
Ahvaline bel bağlama sür’atli geçer çok 
Zevkı da safası da gamı da kederi de 
Ecsâmı da ecsâdı da âsârı da hem de  
Eşkâl-i cihan  çok denişir hiç de sebat yok 
 

 
              Dörtleme       
Ne yamandır senin aşkın ölüm ehven görünür 
o nasıl dat ki dimağa değirilse azıcık 
Ne akıl onda kalır her ne fikir düşünecek 
Nereye baksa yüzü aşıka rûşen görünür 
 
                 Dörtleme      15/9/ 1929 
İkbali de idbârı da bir milletin ahlaktır     (talih ve talihsizliği) 
Tarihe bak mahvomuş milletler nasıl mahvolmuş 
Yıkılmış önce ahlakı sonra hepsi yok olmuş 
Onlar elbet böyük ibret olmaklığa layıktır 
 
                 Dörtleme       
Her insanın kıymatı gözel huyu ile ölçülür 
Gözel huylu insan kendi kıymatını artırır 
Kötü huylar insanı fenalığa götürür 
Her milletin kuvveti ahlakı ile ölçülür 
 
                Dörtleme      
Dinin emrettiği komşu hakkı içtimaîdir 
Akrabaya uzak yakın komşular hep böyle 
İkramın yok ise bile herkese tatlı söyle 
Minnetle altın vermekten güler yüz bil âlîdir 
  
                Dörtleme      
Millet hakkı böyük haktır ona hürmet etmeli 
En yüksek bir vazife, bu vazifeyi güdelim 
İçtimaî hakta kudsiyet böyüktür bilelim 
Hulasa bu vazifeyi dindarâne gütmeli 
 
                   Dörtleme      16/9/ 1929 
İslam dini gözel huylardan ibarettir ancak 
Ahlaksızda arama hiç din-i iyman bulunmaz 
Ahlaksızlıktan böyük, insana muzır şey olmaz 
İslamlık da insanlık da ahlak iledir ancak 
 
 
                       Dörtleme      
Tabiat eşyaya hakim bir kuvvettir yorulmaz 
Bir kanuna tabidir hiç ondan asla ayrılmaz 
O kanunu öğrenmeli ona uygun gitmeli 
Bundan başka bir yol ile mesut olunmaz 
 
  
                    Dörtleme       
Tabiatın hiç denişmez sâbit bir kanunu var 
Ârif olan insan, dinini tabiatte arar 
(Sünnetullah) denilen söz uygundur bu kanuna 
Tabiate uygun bir din olur ancak paydar 



 
                     
                      Dörtleme      17/9/ 1929 
İnsanda akıl var her türlü tedbir etmek için 
Tedbir doğru yolu gören kılavuz gitmek için 
Her işte sen onun peşinden ayrılma, yanılma 
İşte bir doğru yol sana, bahtiyar olmak için 
 
                       Dörtleme       
Müslümanın böyük borcu vazifeye tevessül 
Vazifeyi dikkatli yaptıktan sonra tevekkül 
Hadisâtın şüûnatı bilinmez gelmeden 
Bir ümidle teslim olmaktan başka çare müşkül 
 
                    Dörtleme       
Şüûnatın ceryanını tutmak için imkan yok 
 buna karşı durmak için çalışanlar, ahmak çok 
Onun ceryanına dikkatle bakarak uymalı 
Bundan başka çare yoktur saçma lafa karnım tok 
 
                      Dörtleme      18/9/ 1929 
Tedric ile olan tekamülden bilinen hikmet 
Göstermekte ârifane nasıldır fıtret 
Basîretle bakılırsa halıkın eltafına 
Zerre zerre letafetle verir dimağa lezzet 
    
                      Dörtleme 
Eserleri ile bilinir müessirin ilmi 
Çünkü bu eserler hep onun âsârı değil mi 
İşte âsârı bak var mı onun ilminin sonu 
Akıl, irade, tetbir hep ondan bir nur değil mi 
 
 
                    Dörtleme      20/9/ 1929 
Fıtretin pek böyük bir lütfu dimağın parlaması 
Dimağ açılmazsa mümkün değil söz anlaması 
Anlamağa kabiliyet, aşı çağı gibidir 
Arif sözü bir aşıdır, kabildir aşılanması 
 
                      Dörtleme       
Kabiliyyet aranır her şeyden evvel  sende 
Ara bak var mı o kabiliyyeti kendinde 
Bir aşı tutmak için aranır aşı çağı 
Ârif sözü aşıdır tutmaz o her mevsimde 
 
                       Dörtleme 
Nur-i irfan, nur-i zekâ yok ise bir insanda 
Ârif sözü yer bulamaz arar onun aklında 
Yoktur onda aşı kabiliyeti hiç arama 
Aşı tutmadığı gibi berbat olur sonunda 
 
                       Dörtleme 
İlmin sözü pırlantadır kıymatı var pek böyük 
Cahil olan beyinsizin dimağına ağır yük 
Buna rutubetsiz ağaç mı desem yahut diken 
Destek için bir odun mu yahut bir kütük 

 
                       Dörtleme            22/9/ 1929 
Bir milletin layık değil birbirine etmesi 
Haset, garaz, kin, intikam, ihtiraslar gütmesi 
İnsanda pek gözel huydur, kusuru affetmesi 
Her ferdine vazifedir hem bu yolda gitmesi 
 
 



 
                       Dörtleme 
Hisse göre doğar insanın dimağından ahlak 
Duyguyu sahih sâlim bir yola sevk etmeye bak 
Hisler duygular muhite göre dimağa doğar 
Muhîte de çok dikkat et kötü muhiti bırak 
 
                       Dörtleme        23/9/1929 
En kötü bir huydur asabiyetle hiddet etmek 
Küççük bir delilik derler hiddetle şiddet etmek 
Sert sirkenin küpünedir zararı meşhur masal 
Akıl tedbir ondan kaçar , pek kötü işte bu hal   
 
                        Dörtleme 
En böyük bir pehlevanlık yenebilmek hiddeti 
Akıl tedbir pek sever çünkü hal-i sükûneti 
Sükûnet halinde akıl hâkim olur kurtarır 
Her beladan sahibini fakat zor etmek sabır   
 
                        Dörtleme     24/9/1929  
Bir temel var ahlak için eyi sanmak herkesi 
Fakat eyi tanımadan dost edinme kimseyi 
Güler yüzle tatlı dildir gözel huyun gür sesi 
Herkese var ahlak borcun öğren o vazifeyi 
 
                          Dörtleme 
Arama kimsede uyup, vazifen değil senin 
Görürsen de söyleme sen aybını hiç kimsenin 
Sevişmeyi gideren şey birbirin zem etmek 
İğrenç huydur aybını söyleme sakın kimsenin 
                             
                        Dörtleme     25/9/1929  
Kusurunu başkasının üstüne atıvermek 
Yahut kötü bir şeyle birbirine iftira etmek 
Bunlar pek kötü birer huydur, çok sakınmak gerek 
İnsan olan yapmaz, yapandan daha eyi eşek 
 
                        Dörtleme 
Gözel huylu insan, insanlar içinde böyükdür 
Ne zannettin insanlığı, hep birbirine yükdür 
İnsanlara hizmet eden insanlıkta böyükdür 
Davşan tersi gibi kokmaz, bulaşmeyen hüdüktür 
                             
                        Dörtleme     25/9/1929  
Gerçek sözlü temiz özlü insan bir ağaçtır ki 
Kökü yerde sâbit, onun dalları göklerdedir 
Kararsız , ahlaksız, şüpheli insan da vardır ki  
Sâbit değil, köksüz ot gibi hep dolaşmektedir 
 
                          Dörtleme 
Şarap damlasına sofu estağfurullah çeker 
Başka haramlar değildir onun vazifesinde 
Her haram serhuş etse idi insanları eğer 
Acep ayık insan kalır mıydı bütün âlemde 
 
                         Dörtleme           26/9/1929 
Başı elmas çivili zümrüt gibi bir  tavan 
Sordum bu tavan ben, gökyüzü derler imiş 
Bir tanesi en böyük zan ettim gömüş sahan 
Meğer onun adına bütün ay derler imiş 
 
                        Dörtleme 
Bize bakan yıldızlar, bizi görüyorlar mı 
Dilleri yok ki nasıl sorup da öğrenelim 
Biz severek bakarız, onlar anlıyorlar mı 



Akıl, beyin onlarda var mı ; nasıl soralım 
 
Gökyüzü yavaş yavaş ne muntazam gidiyor 
Döndüğünü kendisi acep hiç biliyor mu 
Bilmiyorsa kendisi acep kim döndürüyor 
Görmek, duymak, irade onlarda bulunur mu 
 
                   Dörtleme 
Günün, ayın, yıldızın dilleri yok söylesin 
Uyku içinde midir acep hep bu hareket 
Gece gündüz durmazlar, gördüm gider cümlesin 
Ne dükenmez yolculuk yorulmeyorlar elbet 


