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     Hocam M. Sabri Koz’a

Bekliyorum kaç zamandır durgun sular pınar olmaz
Dost dostuna son mihmandır hiçbir zaman ağyar olmaz
Yara yaraya dermandır gün geceye fener olmaz
Bu aşk bir bahr-i ummandır, buna hadd ü kenâr olmaz
Delîlim sırr-ı Kur’ân’dır, bunu bilende âr olmaz.

Git dersini al veliden var uzaklaş ahaliden
Kaçma yağmurdan doludan boşa korkarsın deliden
Gözü yaşlı bir validen hal diliyle gel gel eden
Süregeldik ezelîden, pîrim Muhammed Ali’den 
Şarâb-ı lâ-yezâlîden, içenlerde humâr olmaz.

Zaten derdin pare pare çek kendini bir kenara
Dokundukça kanar yara suçsuzlar da gider dara
Demir âsâ çıkan Tur’a ne at ister ne de buğra
Eğer âşık isen yâre, sakın aldanma ağyâre  
Düş İbrahim gibi nâre, bu gülşende yanar olmaz.  

Gücü yetenler zebuna dokunmaz suya sabuna
Ölüm ibret anlayana vuslat firakla yan yana 
Dünya yaklaşıyor sona bu gafletten kim uyana
Kıyamazsan ser ü câna, ırak dur girme meydana
Bu meydanda nice başlar, kesilir hiç sorar olmaz. 

Gam yurdunda kalanlara gökte bulut yolanlara
Bir ekmeğin bölenlere zulme karşı gelenlere
Alacağı silenlere ağlayıp az gülenlere
Hak ile hâk olanlara, kendi özün bilenlere
Dost yolunda ölenlere, kan pahâsı dinâr olmaz.

NIZAMOĞLU SEYYID SEYFULLAH’IN  
“BU AŞK BIR BAHR-I UMMANDIR” MUSAMMAT GAZELINI TAHMIS
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Sözü yetmeden yolmayız ham hayallere dalmayız
Hadsizle haber salmayız namert kapısı bilmeyiz 
Yüzsüzle ekmek bölmeyiz gâvur davulu çalmayız
Biz âşığız biz ölmeyiz; çürüyüp toprak olmayız
Karanlıklarda kalmayız, bize leyl ü nehâr olmaz.

Düşünce ecel peşine zehir katılır aşına
Kırağı düşer kaşına varırsın kemal yaşına
Yanıp aşkın ateşine kapılırsın telaşına
Bak şu Mansur’un işine, halkı üşürmüş başına
Ene’l-Hakk’ın firâşına, düşenlere tımâr olmaz.

Bu gelip geçen devrandır her dakika imtihandır
Zaman verilen imkândır o da gelip geçen andır
Bekliyorum ne zamandır gelmezse halim yamandır
İşte bu sırr-ı Kur’ân’dır, “Küllü men aleyhâ fân”dır
İki kapılı bir handır; konan göçer, karâr olmaz.

Söz dilin altında sestir insan vardır pek nekestir
Bu ruh, esrara makestir ten kemikten bir kafestir
Dünya üç günlük hevestir alıp verdiğin nefestir
Seyfullah sözünde mesttir, şeyhinden aldığı desttir
Dîvâne-râ kalem nîsttir, ne söylese kınar olmaz.  

     Tayyib Atmaca


