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SEN 
Lütfü KILIÇ 

 

 

Şahmeran kisvelim, şehla bakışlım 

Şavkıyan aşkımın şûlesisin sen 

Gözleri mahmurum, göğsü nakışlım 

Zihnimde âlânın âlâsısın sen 

 

Sensiz altım, üstüm, dört yanım gurbet 

Her günüm âh u zâr, her günüm hasret 

Derbeder hâlimin çaresi vûslat 

Ruhumun meskeni, sılasısın sen 

 

Cevahir yürekli cansın, cânânsın 

Güneş güzelliğin görsün, uyansın 

Bahçeler kıskansın, dağlar kıskansın 

Dünyanın en güzel lalesisin sen 

 

Özüme sevdayı koydun, yanarım 

Bütün benliğimi eritir nârım 

Seni düşünürüm, seni anarım 

Kalbimin çözülmez çilesisin sen 

 

Seni düşündükçe bir hoş olurum 

Tarifi imkânsız lezzet alırım 

Derdime dermanı sende bulurum 

Matlaşan gönlümün cilasısın sen 

 

Görmedin, ahvâlim sana ayandı 

Âhımın dumanı arşa dayandı 

Lebinden bir su ver, ciğerim yandı 

Çeşme-i hayâtın lülesisin sen 

 

Göremem, rüyada görsem ne fayda 

Hayalde saçını örsem ne fayda 

Atımı dörtnala sürsem ne fayda 

Varamam, Alamut Kalesi’sin sen 

 

Ben yorgun süvari, sen deli taysın 

Körpesin, civansın, tazesin, toysun 

Ben batan güneşim, sen doğan aysın 

Belli ki, başımın belâsısın sen 

 

Lütfü’yü üzmeğe meram eyleme 

Ömr-ü hâzanımı haram eyleme 

Ateşte bırakıp, Kerem eyleme 

Gerçekten, kimlerin balasısın sen 

 

 

BİR DEĞİL MİDİR 

 
Emrullah BEDİR 

 

Kaşımız, gözümüz farklı olsa da  

Neşemiz, ahımız bir değil midir 

Yıllardır resmimiz ayrı kalsa da 

Bizim cenahımız bir değil midir 
 

Talas’ta tarihi destan yazardık 

Kudüs’te Haçlıya mezar kazardık 

Hain tuzakları derhal bozardık 

Bizim silahımız bir değil midir 
 

Yüreğe közledik şehit Asım’ı 

Özledik Memun’u ve Mutasım’ı 

Yeniden kuralım gel Avasım’ı 

Bizim felahımız bir değil midir 
 

Sen yokken Paris’e döndü kıblemiz 

Papaza aldandı, yandı cümlemiz 

Atina patentli bütün imlamız 

Bizim eyvahımız bir değil midir 
 

Tevhitten ayrıldık söndü günümüz 

Şam’da, Kahire’de yandı canımız 

Kan gölüne döndü dört bir yanımız 

Bizim günahımız bir değil midir? 
 

Gözler âmâ ise suç mu güneşe 

Tövbesiz nefisler düşer ateşe 

Nasıl yüz çevirir kardeş kardeşe 

Bizim ıslahımız bir değil midir 
 

Selamı sabahı kestin mi bana 

Ebedi müebbed küstün mü bana 

Deli rüzgâr gibi estin yabana 

Bizim fersahımız bir değil midir 
 

Urumçi’de aktı yine kanlarım 

Haince vuruldu Arakan’larım 

Eğer sen yanarsan ben de yanarım 

Bizim iflahımız bir değil midir 
 

Beraber aşardık sıra dağları 

Beraber yaşardık altın çağları 

Yazık ki kuruttuk yeşil bağları 

Bizim refahımız bir değil midir 
 

Ezan bir, Kur’an bir, imanımız bir 

Mü’minler kardeştir, düşman değildir 

Yeter şu bitmeyen tefrika nedir 

Bizim ilahımız bir değil midir 

 

 

 


