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NAAT
     
Erhan Çamurcu

Hira’nın eteğinde mahzun kaldı merhamet;
Gül Nebi, gül yüzünü gönlümüze merhem et.

Sen gittin ya ey Nebi, kuşlar da yetim şimdi;
Taziyeme gelen yok, kalmadı samimiyet.

Şimdilerde bulutlar gölge etmez bizlere;
Çoktan battık kumlara, her yanımız melanet.

Okçular tepesinden tekrar indi müminler;
Dünya bir cenk meydanı, tek derdimiz ganimet.

İzin üzre yürümek sırattan keskincedir;
Sünnet diye uyulur, bir haylice garabet.

Tesettür moda şimdi, örtünmek çok pahalı;
Ziynetleri örtmenin akıbeti ticaret.

Sen iki gün üst üste tok yatmadın döşekte,
İki öğün üst üste yemeden durmaz ümmet.

El Emin’dir bir adın, güvenir herkes sana;
Ümmetin bunalımda, yalan oldu emanet.

Fukaraya gizlice verir idin sadaka,
Verdiğini yüzüne vurur olduk akıbet.

Sen ki Habibullah’sın, idrake gücüm yetmez;
Seni onca övsem de sonum hep mahcubiyet.

Ben günahkâr bir kulum, aklım ermez uzağa;
Şefaat kıl ey Nebi, nasip olsun hidayet. 

OLMAZ
     
Esat Anık

Özlenen görünüp göze gelince
Gönül halden hale girmese olmaz.
Sevdiğim yerlere basmasın diye
Kendini yollara sermese olmaz.

Dolaşıp yollarda meclise girse
Nur cemali görüp kıyama dursa
Çiçekler içinde güller de varsa
Muhabbet bağından dermese olmaz.

Aşkın şarabından bir kez içince
Gönül hayran olur hâra düşünce
Dergâh kapısından gelip geçince
İhvana bir selam vermese olmaz.

Âşık olan bir gün düşermiş derde
Bilmez ki, derdinin dermânı nerde
Gönülden gönüle yolu gider de
Yârin kapısında durmasa olmaz.

Vakit tamam olup zaman erince
Gönül, aynasında dostu görünce
Elest Meclisi’nde ikrar verince
Bir yiğit sözünde durmasa olmaz.

İmanla semâya kalkınca eller
Bülbül feryâdına açılır güller
Hakk’ın rızasına tâlip gönüller
Beklenen vuslata ermese olmaz.

Sevda damlaları vurunca cama
Gönül sahibini düşürür gama
Dünyanın gözüyle görüyor ama
Gönlünün gözüyle görmese olmaz.

Umarız Sina`da Tur`dadır diye
Belki de gizlenen sırdadır diye
Acaba kim bilir nerdedir diye
İnsan sevdiğini sormasa olmaz.


