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Üşüyorum
 
uAbidin Güneyli

Yüreğim paramparça, böyle bakmak olur mu?
Avcı kurşunu ile sevdalar vurulur mu?
Sevmekten kim usanır, âşıklar yorulur mu?
Kar yağıyor dağlara donuyor, üşüyorum
Yanmaktan kim usanır, piştikçe pişiyorum

Yolunda ölmek değil, senin ile savaşım
Sevmekten kim utanır eğilmez benim başım
Yollarında koşmaktan, usanmaz bir aşığım
Kar yağıyor dağlara donuyor, üşüyorum
Yanmaktan kim usanır, piştikçe pişiyorum

Gittiğin gün başıma, yağan yağmurdu kardı
Sığmadık bu dünyaya, ikimize çok dardı
Sevmek için gücümüz, kuvvetimiz de vardı
Nasıl ayrıldık bilmem, aklıma şaşıyorum
Yanmaktan kim usanır, piştikçe pişiyorum

İstanbul
 
uÖmer Ekinci Micingirt

Huzuru aşk yelesi sende buldum teselli 
Tefekkür bercestesi siluetin ne güzel 
Gül yüzlümün muştusu iltifatı tecelli 
Kudsiyet harmanları Eyüp Sultan ne güzel 

Sana vurgun şairler mesrur olur hayranı 
Topkapı’dan başlanır mehteranın bayramı 
Sahabeler harmanı evliyalar sultanı 
Hakikatin sancağı kutlu mekân ne güzel 

Her sokak  irfan yolu aşka sevkiyat başlar 
Nağme-i efkâr ile hu hu ötüşür kuşlar 
Yakarışlar kuşatır nura gark olur yaşlar 
Lisanımda İstanbul kalpte iman ne güzel 

Ayasofya hep hüzün ses veriyor her yerden 
Seyreyler minareler uzak kaldı tekbirden 
O eşsiz vasiyeti hatırlıyorum birden 
Secdeleri kanatan kutlu divan ne güzel 

Beyoğlu’nu düşündüm sessiz sessiz derinden 
İzahsız mertebeler ses gelir içlerinden 
Kahkahalar boğuşur gecenin toy yerinden 
Kurtuluşa çağıran sırlı beyan ne güzel 

Benzersizsin İstanbul esmasın baştanbaşa 
Tevhidin mikyasıyla mihenk bulur temaşa 
Her sokakta bir şehit abdestsiz gezmem hâşâ 
Nurani makberleri suskun civan ne güzel 

Aşk kuşanmış İstanbul aşkın istikbali hem 
Marifet yolculuğu her taşı ahali hem
Fetihlerin iklimi sonsuzluğun eli hem
İsmine sevdalanan gönül koyan ne güzel

Boğaziçi hikmetli şüunatı şahâne 
Çağ kapadı çağ açtı ihtişam kim vaha ne 
Medeniyet resmetti ar bilmeyen cihana 
Ulubatlı yiğidin şehit Hasan ne güzel 

İstanbul’la dertleşip İstanbul’la çağladım 
Fatih’te büyülendim Beyazıt’ta ağladım 
Bu sevgiyi bu hüznü imanıma bağladım 
Ne muhteşem bir şehir şu İstanbul ne güzel 


