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TESKİN ETME BENİ    
 
Osman Aktaş

fırtına mı kasırga mı bora mı
eğilmez başımı eğdin be güzel
gözler ela mıdır yoksa kara mı
yürek parçalandı değdin be güzel

dünya ile tüm ilgimi bitiren
her gelişte gönül köşküne giren
varlığı dünyama huzur getiren
karanlığı bölen aydın be güzel

sen şiirsin ta tepeden tırnağa
mecnun ettin beni gelip bu çağa
bir sazan misali düşürdün ağa
yanındaki kaba koynun be güzel

selvi misin çınar mısın çam mısın
beni derde salan güzel gam mısın
bir tuzakta sihirli bir yem misin
avcı mısın ava saydın be güzel

anlaşılan ben keremim sen aslı
elbet haktan gelir sende ten aslı
bakışın tan siman ise gün aslı
tohumdum kabuğum soydun be güzel

cenneti aladan saldığın koku
unutturdun işte hem varı yoku
zülfünle bağladın sen sıkı sıkı
en derin yerime değdin be güzel

elif misin yoksa mim mi sin misin
her yanım sen dolu yoksa bin misin
acep bedenimi saran ten misin
beni bedenine giydin be güzel

huzurda eğildim terleyip durdum
bakışın üstümden çevirmen derdim
gözlerim kapadım ölümü gördüm
üstüme gerilmiş yaydın be güzel

fizahî aşkından kan kusar oldu
itiraf zor gelir hep susar oldu
bir baktın bu gönül tam hasar oldu
dağdım ferhat gibi oydun be güzel

BEDDUÂ   

Mustafa Sade
 

Ey vefâsız! Dilerim sevgiye eb’âd olasın 
Ne yüzün gülmeyi görsün ne de âbâd olasın 

Dokunurken sana eller kurusun şevk damarın 
Düşesin aşk eşiğinden yere berbad olasın 

Aynalar alnına sarsın yüzümün çizgisini 
Yüreğin gam çıkınıyken dile imdâd olasın 

Yeniden kaydımı yaptın çilenin mektebine 
Sen de tüm dertlere mahir gama üstâd olasın 

Beni terk eyledi çoktan umudum, mutluluğum 
Bu duâmdır! İki dünyâda da nâşâd olasın
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