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XII. Hafta

ENES GÜRBÜZ
İNSAN GİTGİDE...

ÖMER KESKİN
ISSIZ ODA

x.
insan bu asırda
insana karışmaktan
ne de çok hoşlanır
en ufak bir zaman boşalsın
koşar kapar hemen
boşa geçirmez şehveti
vatan muhalifliğini
bir zarif varmış
demiş:
ben bu çağdan nefret ettim
etimle kemiğimle nefret ettim

Issız odada hergün ağlayıp uyanmayı
Hasretinle savrulan parçalanmış kalbe sor
Herşeye katlanırken yokluğunla yanmayı
Kâinatı yıkılan sırçalanmış kalbe sor

YUNUS EMRE
BANA BU TEN GEREKMEZ
Bana bu ten gerekmez can gerektir
Ol baki Cennet'e iman gerektir

Kalpten kovulan gönül yalnızlıkla barışır
Kimsesizlik bastırır, hayallere karışır
Çapraz sorguda akıl hülyalarla yarışır
Kafesten kaçar yürek, gelince bedeni dar
Doğrulur insan birden ruhuna umut serper
Cisminden kurtulunca yarına kanat çırpar
Uçarken son gücüyle, sevgi duvarı çarpar
Yıkılır sırlı duvar, arkasında bekler yâr
(...)

HESAPLAŞMA
Yüreğim sükûndur aklım anarşi
Bir figan eylesem yıkarım arşı
Nefsim boz dese de vicdânım karşı
Doğruyu yanlışı sorma zamânı
Yıllar akıp gider direnme sabret
Kazancın kayıptır almazsan ibret
Koca hanı yakan bir hırsla kibrit
Yarayı bereyi sarma zamânı
Gönlüm delik deşik bin bir cerâhat
Güneşim gurubda vakti kerâhet
Hakkın dîvânına varma zamânı
Son müjdeyi getir beni şâd eyle
Huzuru bul bana sal dilşâd eyle
Mücrimsem bırakma gel irşâd eyle

Bular hot geçti Uçmak arzusundan
Didar göstermeye Sultan gerektir

Gem ile dizgini vurma zamânı

N'iderim Uçmağı yahut huriyi
Bana dergahına seyran gerektir

MUHAMMET BARAN ASLAN
HAFTANIN RESMİ

KOSOVA
Kapalı sandıkların diyarı gibi.

Namaz ü vird ü tesbih, zikr ü Kur'an
İnayet bunlara Hak'tan gerektir

Ağaç köklerinin yuvası gibi.
Eski denizlerden gelen son gemi.

Hakikat şerbetin içen aşıklar
Başı açık, teni uryan gerektir

Seni de rüyama getirsin diye.
Bu gece erkenden yattım Kosova.
Haline ağlıyor daş,taş ve ana.

Aşık Yunus bu sırrı anlayanın
Ciğeri büryan, gözü giryan gerektir

Haftanın Resmi: Karaman Aktekke Camii

FÂİK KUMRU

Boynum düşmüş yere umar berâat
HAFTANIN
HAFTANINSÖZÜ
SÖZÜ

Zehi mürşit ki bizi Hakk'a iltür
Aşık canı ana kurban gerektir

Eğer Muhammed'e ümmet olursan
Dilinde zikr ile Kur'an gerektir

Yayına Hazırlayan:
Enes Gürbüz

Alnın pak, başın dik toprağın kara.

BU SAYFADAKİ ALINTILAR

Haftanın Sözü: Cahit Zarifoğlu

