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ZEVREVAN

Züleyha Özbay BİLGİÇ
 

Bulutun gölgesine ziyadır doğduğu an
Bahardır ayaz gönle iki çiçek zehrevan

Muştularla dökülen Furkan’ın baş tacıdır
Mühürlü dudakların yegâne ilacıdır

Mihrabın gölgesinden nur damlar çisil çisil
Gözyaşları nehirdir ve bir çiy kadar asil

Paslanmaya yüz tutmuş gönüller durulur mu
Yağmurda ıslanmayan rahmete vurulur mu

Farzet ki, ulviyetin nefesinde dirildin
Has bahçenin nadide güllerinden derildin…

Zehrevan ki, mahşerin şefkatli serinliği
Ruhun çölünde gölge, bembeyaz gelinliği

Ayetin kutsiyeti dökülürse dilinden
Açılır tüm kapılar ulviyet kandilinden

Rahmetiyle kuşatır o Halık-ı Zülcelâl
Melekler istiğfarda mevsimlerden son melal

Gündüzler güze küskün aşka müptela gece
Sükûta çoğalıyor her zikir, hece hece

Sıratta can yoldaşı pırıl pırıl bir şûle
Günahın kirli yüzü akar gider meçhûle

Zehrevan, cürmü örten istiğfar kadar serin
Ab-ı hayat dökülür sînesine seherin

Garipler sofrasına rahmet tecelli eder
Bir yoksulun gülüşü böyle kaç cennet eder

Çatlayan dudakların Kevser ile ıslanır
Nefis sürûra erer dil, huzura yaslanır

Yüreğinde güzide yakarışın kelamı
Kanat çırpar ukbadan bir güvercin selamı

İçli bir niyaz gibi parlar secde-i nişan
Beşaretle karşılar seni Resul-i Zişan

Zehrevan gül busesi misk u amber kokulu
Zehrevan ismi azam ipek atlas dokulu

ERENLER

Fikret GÖRGÜN

Ne eylese, ne söylese şaşmaya 
İnsanoğlu çiğ süt emmiş erenler. 
Kiminde barınmaz âr, namus, hayâ 
Kimi olgun, kimi hammış erenler. 

Yaşlının öğüdü masalmış gence
Altını bilmeyen değişmiş tunca
Hakikat sırrına ermeden önce 
Körpe kuzusunu gömmüş erenler. 

Nefis karıştırır akla karayı
Gafil görmez sînedeki yarayı
Sevgiyle bezeli gönül sarayı 
Bir nadide, ince cammış erenler. 

Sabreyleyen menziline erişmiş
Atı çalan İblis ile yarışmış
İyi, kötü birbirine karışmış
Yaşanılan zorlu demmiş erenler. 

Dünya malı uykuları kaçıran
Boş hayaller yârdan, serden geçiren
Deveyi apansız yardan uçuran 
Gördüğü bir parça yemmiş erenler. 

Kimi sevgi ekip saygı görmemiş
Kimi dikeninden gülü dermemiş
Kimisine ölüm de ders vermemiş
Gerçeğe gözünü yummuş erenler. 

Fikret,  ahkâm kesiyorsun habire! 
Haddini bilmemek girer kibire
Kendimize sormalıyız bir kere
Hakiki Müslüman kimmiş, erenler?

 


