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Annem’e
 
uMevlüt Yavuz

Dokuz ay karnında taşıdın beni
Bir kez olsun “off ” dedin mi hiç anne
Yıllarca uykusuz bıraktım seni
Bazen susuz kaldın, bazen aç anne

Yaşamaz, yaşatır, verir hep emek
Fedakarlık demek, annelik demek
Mümkün mü bu hakka, bedel ödemek
Anladım “öff ” niye, büyük suç anne

Göğsün yastık oldu, başlarımıza
Ellerin mendildi, yaşlarımıza
Koynunda dalardık, düşlerimize
Olsa da ne kadar, vakit geç anne

Şefkat bereketi, çok etti azı
Dünyada huzura, erdirdi bizi
Yanlışa götürmez, ananın izi
Gecelerimize, ışık saç anne

Bizim için, kendinden hep, sen geçtin
Zararlıyı, zararsızı, sen seçtin
Kendinde denedin, önce sen içtin
Kevser’den de, kana kana, iç anne

Ödemeye kalksak, borcumuz sana
Değer biçilir mi, anne hakkına
Ulaşana kadar, gençlik çağına
Hesaba vurulsa, bilmem kaç anne

Kanından, canından, verdiğin sütün
Gecesiz, gündüzsüz, binbir zahmetin
Hatrına, son ana kadar hizmetin
Göreyim, inşallah, gelmez güç anne

Akvaryum gibidir, dünya dalınca
Eline gelmez de, izlersin anca
Vakit gelip, emir vaki olunca
Huzur-u kalp ile, burdan göç anne

Elinde tespihin, dilinde zikir
Ölümü hoş gördün, dünyayı hakir
Karşılayıp dostça, Münker ve Nekir
Başına koysunlar, nurdan taç anne

Babacığım
 
uFikret Görgün

Ne söylesem noksan, ne yapsam yarım.
Kadrini anlatmak güç, babacığım.
Varlığınla azalıyor efkârım.
Başımda zümrütten taç, babacığım.

İzlerin gülümser bakınca düne,
Gönülden duanla geldim bu güne.
Azarlamak, kızmak kimin haddine,
“Öf!” denmesi bile suç babacığım.

Senin güzel ahlâkınla süslendim.
Güven veren omuzuna yaslandım.
Taş dokunsa “baba!” diye seslendim.
Başında kalmadı saç, babacığım.

Yüce Mevla’m kat kat versin ecrini.
Sıhhatli ve uzun etsin ömrünü.
Cennet yapsın ahretteki yerini.
Kana kana Kevser iç, babacığım.

Bana ayırırdın en güzel payı.
Yutmaz idin ben yutmadan lokmayı.
Harcasam dünyayı, uzatsam Ay’ı!
Hakkın ödenir mi hiç, babacığım?

Sen doldurdun senle geçen her demi,
Senden aldım taşıdığım erdemi.
Ne olur hakkını helal et, emi,
Cennetin yolunu aç babacığım,
Fikret’in önünü aç babacığım.


