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IﬁK'› anlamak...
"‹lim kesbiyle paye-i ri'fa
Arzu-yi muhal imiﬂ ancak
"IﬁK imiﬂ her ne var Alem'de
‹lim bir kil ü KAL imiﬂ ancak,"
....
"Süluk-› fakr etvar›m,mezak-› ›ﬂk halimdir.
Tecerrüd alemi seyrinde alem pay- malimdir."
Fuzuli
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Cenab› Hakk'›n Lütfu ve inayeti ile...
IﬁK'a bezenirisem,
Yunus'un Emresiem,
Fuzuli'nin ‹'siem.
O'nun nefesiem...
orhan karakuﬂ

IﬁK; Muhayilede serili alem ve ötesi ile birebir dönüﬂümü (gönül
operatörü) gerçekleyerek Rab'in halvetine varmak ve vuslatta nur
olup erimektir... (Tasavvufi Praksis ircas›)
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AFGAN’LI DÜNYA KIZI ﬁERBETGÜL
Bir mülteci kamp› harabeleri aras›nda,
Toprakla et t›rnak olmuﬂ bir genç k›z bedeni,
Kahredici bir tarihin,
Sükun hayk›ran bak›ﬂ›n›,
F›rlat›r üstümüze...
Uzak do¤unun Tora-Bora’daki sert topra¤›,
Harp bombard›man›nda tuz buz olurken,
Bir garip kaﬂif Stive onda ﬂunu buldu:
O bak›ﬂ ki kuvvesi insandan gücünü al›r yaﬂamdan.
ﬁerbetgül bedeninden ›ﬂ›k saçar dünya yüzüne.
Kayna¤› gür bu yürekleri eriten bir enerji ak›ﬂ›,
H›ﬂ›m ile herkesi döndürür kendi özüne,
Tan›kl›k eden o foto¤raf karesinde...
Keskin bir ac›y› yaln›z ve belirsiz bir ortam›,
Bir dergiye kapak yapan cesur yürekler,
Kendimizi sorgulayan harl› bir kancay› takt›lar beynimize.
Neden di niçin di yok,
Gelece¤e güvenimiz de yok,
Belirsiz keder ›zd›rap ve ac› dolu günlere inat
Bir genç k›z›n varl›¤›nda,
‹nsanca yaﬂam isteyen bir ça¤r›,
O anlarda onunla buluﬂma var...
2002
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BARIﬁA TENEKE ÇALMAK
Bar›ﬂ istiyorum, hemde çok…
Savas›z bir dünya için “teneke çalarak”,
Bar›ﬂ bal› yapan ar›lar› ça¤›r›yorum…
Sabah gazetede gördü¤üm Irak’l› mahzun çocuk,
Ortado¤udaki savaﬂta beklide ölecek..
Hiroﬂimada, Filistinde ölen,
Ve gelecek günlerde;
Emperyalist düzen sürsün diye,
Öldürülecek insanl›k için a¤l›yorum…
2003
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ﬁ‹MD‹ IRAK’I ANLAYALIM
Ortado¤u çöllerinde “esmer gelinin”
Baht› aç›lmad› zulüm elinden.
Yazg›daki “kara” zalim gücünden,
Dicle -F›rat ile a¤lar Türkiye derinden
Cihan harplerinin sakl› nedenleri,
Ba¤r›ndan enerji ç›karan mememleri.
Milenyum ça¤›nda parçalamak niyetleri,
Baﬂ›na gelmedik kalmad› sebep zenginlikleri.
O¤ullar› k›zlar› hep insani kavimden,
Arap, Türkmen, Asuri, Kürt kendi kan›ndan.
Ortak Kültür dokusu kitab-› “Kuran’dan”
Nil ça¤lar Afriikada, ses gelir M›s›r’dan.
Kopar›lan memeden pay almakt›r dertleri
‹nliyor bedeni,telef olmuﬂ çocuklar› erleri
Ç›kar peﬂine düﬂmüﬂ k›ﬂk›rt›lan o¤ullar›
Koparan›n elinde kalacak bahçe ve ba¤lar›
“Tek diﬂi kalm›ﬂ canavar” göz koymuﬂ “memelere”
“Bizans” sütten ç›km›ﬂ kaﬂ›k diplomasi nicelere
Yalan satar medyalarda at›p tutan “hergele”
Dünya alem önününde apaç›k yap›l›yor alavere.
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Güneﬂin bat›dan do¤du¤u söylenir bu medeniyette,
Herkes bilir esas› do¤udaki manada, ﬂavk-› bilimde.
Sudan gelen yaﬂam balç›kt› mezopotamyada…
Avrupada demlenir ça¤r›s›, yank›lan›r dünyada.
‹nanmam›ﬂt› bedeni zulüm eden efendilerine,
Kimi kral,kimi baﬂkan kimi de ﬂeyh oldu kendine.
Soylar verdi Ba¤dat,Basra ve Musul illerine.
Emanettir “bu memeler” sulhu yapacak nesillere.
2003
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SÖYLEﬁEL‹M SEN‹NLE
Çok s›k›nt›l› bir ortamda biçare isen,
Açmazlara düﬂürülmüﬂ k›skaçta isen,
Boynunda zincir ve kement zindanda isen,
Her ﬂeyin bitmedi¤i bir an vard›r orda sen.
Yaln›z, çaresiz ve bahts›z de¤ilsin,
Can›m›zdan bir cans›n içimizdesin.
Kulak ver rüzgara sesimiz orda.
Direncimiz aﬂk›m›z ya¤mur ve Gün’de.
Hamurumuz topraktan onursa kendinde
Kesme umudun gelecekten en zor an›nda.
Haks›zl›¤a karﬂ› dur,sulhu bul zamanda.
Hak ve adalet yolunda sars›lmaz bir inançla,
S›k› durmal› her k›ﬂ›n ard› mutlak var›r bahara…
2003
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Bac›m Nurcan (Tezcan) Karakuﬂ Candan’a...
06.06. 2013
2003 Topraklar›n› iﬂgale ,
onurlar›n› aﬂa¤›lanmaya karﬂ› savunanlar›...
"Harp ve sulh" ile selaml›yoruz.
Bugün Ortado¤u'da Irak halk› k›y›ma u¤ruyor.
Susmay›n!.. K›y›lacaklar s›ra bekliyor, dahas› var.
K›y›m yapan Amerika' l› "komutan" laf ediyor “Savaﬂ” bu.
Parçalanm›ﬂ kafas› ile babas›n›n cans›z bedenini yan›nda,
Beﬂ yaﬂ›nda kurﬂunlanan k›z›m›z›n sabitlenmiﬂ ac› bak›ﬂlar› ise
Hayk›r›yor..."savaﬂa hay›r !”
Bak›n, saf ve temiz çocuklar savaﬂ› oyun san›yor.
Körpecik bedenler kavruluyor yan›yor sars›l›yor...
"Ak›ll› füzeler" evin avlusunda oynarken yakal›yor birini,
O analar›m›z›n ad›n› taﬂ›yan küçücük Zeynep'tir.
Kameralardan soru soran insanlara ameliyat sonras›,
Minicik elleri bal ve bar›ﬂ kokan nefesi ile ›l›k sesi:
"Öyle, ﬂöyle, böyle oldu." ak›ls›z savaﬂ›n füzesi "bizi buldu" diyor.
Ortado¤u'da katliam yapan Ey insafs›zlar...
Canlar›m›za tak etti.
Buna yürek nas›l dayana.
Çocuklar›m›za k›yan "efendilerin cellatlar› "...
Diplomasi oyunun “…alçaklar›”,
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Biliniz ki vicdan›m›zdaki öfke aya¤a kalkt›.
K›l›ç boﬂald› k›n›ndan ayr›ms›z tüm ezilenlerin
Ellerinde "Zülfikar",
Kerbela'day›z.
Sizin boynunuzu ba¤›ﬂl›yoruz.
Dönüp evinize gidiniz...
31.03.2003
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ﬁ‹MD‹ F‹L‹ST‹NDE
Dün Hiroﬂimada bir çocuktum,
ﬁimdi filistinde.
Tank paletleri ve füzeler alt›nda.
Can veren bir k›z›m 12 yaﬂ›nda.
Feryad›m savaﬂ naralar› aras›nda duyulmuyorsa
Kulaklar›n›za f›s›lday›m.
Burada biz canlar…
Kan›m›zla sulan›yor bu topraklar.
F›ﬂk›racak “Aden’den” bu genç k›z bedenleri,
Aslanlar do¤uracak pençesiz.
Tanklar› eritecek bak›ﬂlar›,
Ak›llara durgunluk verecek hünerleri.
Bugün duymuyorsan›z duyacaks›n›z yar›n,
Sulh güneﬂi ezgilerimizle …
Kurcaklar savaﬂﬂ›z bir dünyay›.
ﬁark› ve türkülerimizle...
2003

‹srail savaﬂ tanklar›n›n ateﬂi alt›nda bir k›z çoco¤unun ölümü vesilesi ile
kaleme al›nd›.
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SAVAﬁA BEﬁ KALA
Emperyalistlerin Ortado¤uya sald›r›s›nda
Bu savaﬂ meﬂru de¤il hunharca.
Ne hak ne hukuk gözü dönmüﬂ barbarl›k.
Hayallerinde petrol var gözlerine duras›.
Ortado¤uya bu vahﬂi sald›r›da
Binlerce ›rakl› çocuk bilelimki ölecek.
Bize ne demeyelim.
Onlar bu topraklar›n filizi.
Irak halk› ve bölge insanlar›,
Yüzy›l›n k›y›m›nda katledilecek.
Bize ne demeyelim.
Bilelimki k›y›m yap›lacak.
Binlerce y›ld›r kaderimiz onlarla,
Birlikte yaﬂad›k bu co¤rafyada.
Ve yine bilelimki hesap sorulacak.
Savaﬂa karﬂ› sulhu seçenlerce:
Mutlaka bu zalim katiller,
‹nsanl›k denizinde bo¤ulacaklar..
19.03.2003
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KEND‹NDEN OLANI B‹L
Bu dünyada bir ﬂeylerin fark›nda ol.
Kendinden olan› bil, kendini bileni bul.
Her olur olmaz derdin açma ey Kul !
Kendinden olan› bil kendini bileni bul.
Yaﬂam› derinden kavray›pta davran.
Taklide düﬂmeden öze gelene dayan.
Her yer cennet mekan› gönülde ayan
Kendinden olan› bil kendini bileni bul
Düne hay›flanma bugünleri karart›r.
Bu güne hayran olma umutlar› kapat›r.
ﬁu yada bu deme var her ﬂeyde bir nektar.
Kendinden olan› bil kendini bileni bul.
Helal sana emekler cand›r sana ecdad atan
Karagün dostu kardeﬂ eﬂin ola yoldaﬂ-› can
Seçip sürdü¤ün yolda Hakk’a güven anbean
Kendinden olan› bil kendini bileni bul.
2004
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BESLAN’DA ÇOCUK KATL‹AMI
2004 y›l› A¤ustos'un sonu ve Eylül'ün baﬂ›
Olanlar insan olan›n düﬂünemeyece¤i bir vahﬂetti,
‹nsanl›k tarihi ne yaz›k ki o elemli günlerini de kaydetti.
Yüzlerce çocuk pürü pak tertemiz masum bedenler,
Beslan'da kahpece vurulup kavrulup parçaland›lar.
Ne din ne devlet, ne de hak hukuk meram›,
Yalan dolan dolu dezenformasyona kan›lmamal› ,
Dünyan›n karagünü o okuldaki hunharca çocuk katliam›.
T.C. vatandaﬂl›¤› kimli¤i var Alana diye birisi,
Hikayesi ve naaﬂ›n›n bulunuﬂu yaralad› herkesi,
"Ne olur beni b›rakma anne! Öldürecekler!!!" ç›¤l›¤›,
Sorduruyordu her kad›n ve erke¤e kendi kendine.
"Al›p küçü¤ünü, Alana’y› ölüme terk etmek do¤ru muydu?"
O anda buz gibi tüm Analar beﬂeriyat harap oldu.
Ç›kmaz hat›rat›m›zdan ç›plak bedenleri ile kiminin bak›ﬂ›,
Kiminin suya ekme¤e ve anas›na doyas›ya sar›l›ﬂ›,
Neresi kurtarma eylemi düpedüz dirimlerin katlediliﬂi,
Periﬂanl›k... Aç susuz sa¤a sola çocuklar›n savruluﬂu.
Ya mezarlar baﬂ›nda can› çekilmiﬂ bir ac›l› Rus ana.
‹ki yan›nda iki cenaze körpecik evlatlar› ‹rina ve Alina.
Eﬂi dostu ve hemcinsleri toplanm›ﬂ her biri bir yan›na.
Az sonra kavuﬂacak “Azize“ bedenler geldikleri topra¤a.
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Milenyum ça¤›nda unutmak unatabilmek mümkün mü?
‹nsanl›¤› yok eden medeniyetin katliamc› gizli servislerini,
Hertürlüsünü lanetlemeli insanl›k yaftas› ne olursa olsun,
Sevgisiz ve vicdans›z " teröristleri ve terörist devletleri“...
09.09.2004
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FAC‹A-‹ C‹NAYET
‹stanbul’dan Ankara’ya kesilen tek bir bilet.
‹ki arkadaﬂ›m›z Serpil Hoca ile Arifo¤lu Muhammet.
Tren kazas› denilen asl›nda facia-i cinayet,
Her canl› gibi ölümü tatt›lar.
Vakitsiz sanki ve de kimsesiz Heyhat!!!
O gün “Maraﬂ’a bir haber geldi” dediler ki “Arif ’ler öldü.”
Maraﬂl› sordu: “Neydir ki bu yaﬂam›n hikayesi?
Neden öldü?”
Fatihalar okuyan, namaz›n› k›lan Maraﬂ’l›lar ﬂöyle dedi:
“Takdiri ilahi böyle imiﬂ, ecel onlar› o yolda buldu.”
Yak›nlar› feryat figan arkadaﬂlar›n›n ço¤u Ankara’dan.
Gözyaﬂlar›n› saklay›p içlerine atan, “ezilmiﬂ” 78’li kuﬂaktan.
Toprakla buluﬂan bedenini son ana kadar yaln›z b›rakmadan,
Cinsiyet ayr›m› ile kuﬂat›lm›ﬂ mezarl›¤a ayr›ms›z girerek
hep birden,
Dualar aras›nda bak›ﬂ›p, sessizce söyleﬂtiler.
“Ruhlar› bizimle yaﬂayacak dediler...”
Temmuz 2005
‹zmit’te meydana gelen tren kazas›nda ölenlerin an›s›na
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SULH IﬁK’LARI
Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k yolunda,
Yaz bahar aylar›m karak›ﬂ 30 Mart’tan 6 May›s’a,
Bat›ya uzanan medeniyet beﬂi¤i Anadolu’mda.
Güdümlü iﬂkence tezgâhlar›nda cans›z bedenler,
Dara¤açlar›nda dal fidan gibi delikanl›m.
K›z›ldere kan ça¤l›yor Ey halk›m!!!
Gözleri billur bilinçleri diri,
Yüzleri apak, Yunus gibidir her biri.
Vicdanlarda mutlak hak ve adalet,
Cesur yürekleri dolu halk ve memleket.
Kanlar›n›n son damlas›na kadar devrimci ON’lar,
Ayd›nl›k gelece¤imiz için “güneﬂe gömüldüler.”
15.06.2008
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KUTSANMIﬁ ‹SYANLARDAYIM...
Baﬂ›mdan yand›m Tunus’ta ,“Yasemin devrimi” oldu ad›m.
Y›k›ld› saray› diktatörün, canlans›n M›s›r’da murad›m.
Kahire’de Tahrir meydan›nda h›nca h›nç hayk›ran canlar›m.
Gelece¤imi çalan finansörler, bir taﬂla rejimler y›kar›m.
Dönenceler k›skac›nday›m, ummanda için için yanar›m.
“Oligark ahtapota” kefendeyim, de¤iﬂim için dayan›r›m.
Ankara, Ostim sanayi çukurunda, benimde yan›yor bedenim.
Ac› dolu yaﬂamlarday›m, kurban de¤il canl› canl› gidenlerim.
Gözlerin çok nemli, volkan gibi öfkeli, neden susuyorsun?
Yaﬂanabilir yeni dünyay› birlikte kurmal›, neden duruyorsun?
06.02.2011
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BAKIN ﬁ‹MD‹ YALANA AYA⁄INA DOLANA
Aslan gibi adam›z iﬂe gelince çakal›z.
K›l›ç kalkan oynar›z, yallah göbek atar›z.
Demokratik partiyiz ,tepeden iﬂ yapar›z,
Yoktur birden fark›m›z, Pazar’a caka satar›z.
Halk için “u¤raﬂ›r›z” zalime s›rnaﬂ›r›z.
Halk› haktan ay›r›p koltuklar› isteriz
Yemimiz bolca ise liderimiz överiz,
‹kballer olmaz ise itten mundar ideriz.
Güçlünün karﬂ›nda titrerken yüre¤imiz
‹çerlerde efeyiz d›ﬂar›larda küfeyiz
NATO’lara teﬂneyiz sofrada haramiyiz.
A¤z›m›z ﬂap›rdat›r manidard›r tatminiz.
Do¤rulukla çal›ﬂmaz çalmalara mahiriz
Elimizde ﬂifreler O’ndan evvel ahiriz.
Türlü türlü yalanla kul hakk›n› çalar›z
Allah kahretsin! yok bunda yalan›m›z.
13.04.2011
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L‹BYA VES‹LES‹ ‹LE DO⁄UNUN
MAZLUM HALKLARINA...
Bu dünyada hak hakkaniyet arasan “yok”,
Yolsuzluk düzenbazl›k riya ararsan çok.
Yeni dünya kurmak için yoldaﬂ› dost arsan “yok”,
Ya¤ma talan ve yalan dolana paydaﬂ ararsan çok.
21.03.2011
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S.O.S JAPONYA…
Hey dünyadakiler buras› Japonya,
Güneﬂ çocuklar›n›n baﬂﬂehri Tokyo.
11 Mart 2011 yer yar›ld› umman kabard›,
Gökler dürüldü bir k›yamet an› bizleri sard›.
Okyanustan gelen bir canavar dev tusunami,
Ne ﬂatafatl› imalat koydu ne ba¤ ne de Sandai.
Depremler f›rt›nas› tüm adam›z› sallad›,
Ard›ndan nükleer safralar›m›z da patlad›.
Teknoloji devi idik bütün yap›sal›m›z taﬂt›.
Kay›plar onbinleri aﬂ›nca buna ak›llar ﬂaﬂt›.
S›k›nt›dan patlasa içine atan Japon.
ABD’den ezik bir halde istedi derman.
Yeni bir dünya için dost olmal› tüm halklar.
Bu afetin ac›s›n› belki bu yaklaﬂ›m paklar.
21.03 2011
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‹Ç‹NE BAK
Göresin aﬂk›n› kendinde
Kaderin Gesi ba¤lar› içinde,
Erimeli gönüller bedenlerde ,
Özüne kaim kalas›n kavlinde,
Ara kendini derin beninde,
Dalgalan›r ateﬂlerin bendimde,
Halvet ki vuslat, sen ki benle,
Mevlam›n selameti kendili¤imde.
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ÇIKSAM YÜCELERE
Erenlerle seyri alem,
Bir damlada bin bir evren.
Özün orda; “sakl›” kelam,
O “Aﬂk olsun” dosta sitem.
Kendim gibi bildim serden,
Söyleyesin tav›r›n neden ,
Nadim olsun gayr› andan,
Yarenli¤i kurban eden .
Zor zamanda piri H›z›r,
Yan›nda yörende haz›r.
Sanma Adem nedenleri,
Vesile O, Hak’t›r sebepleri.
Kalpler k›r›ld› m› bir kez,
Düzletmeye sözler yetmez.
Diri candan dostlar eﬂsiz.
Geçer mi günler güneﬂsiz?
20 Ekim 08
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SULH’A AB‹DE
Bir bar›ﬂ günündeyiz! Siirt’in can cananlar›.
Nedir ya Rab bu haller? Ey dünyan›n efendileri.
Dört k›z kardeﬂin havan'da kavruldu bedenleri,
Kör bir kukla robotu vurdu tuz-buz oldu hücreleri.
Ad›m ki Nurcan ﬂimdi Iﬂk’tan bir bedenim.
Benimki Nergiz soldu tüm çiçek demetim.
Kevser’dir ad›m Kur’an dan gelen derman›m,
Bende derim ki nankör ve de körsün kardeﬂim.
22.09.2011
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GAZZA MARﬁI
Ey toplumcu yurtsever cengin hak›nda,
Yurdumuz emperyalist iﬂgal alt›nda,
Yolun aç›k sulhu yücelt baht›nda,
Her toplumcu yurtsever gönül taht›nda.
Ey toplumcu yurtsever s›¤›n Mevlana,
Özün kuvvet bulsun toplan harmana,
E¤ilir da¤lar sana bakma fermana,
Her toplumcu yurtsever yürür meydana.
Ey toplumcu yurtsever Allah aﬂk›na ,
Zalim füze-kalkan ç›ksa karﬂ›na,
Derman sende davran nurlar ﬂan›na,
Her toplumcu yurtsever çelenk baﬂ›na.
Yeryüzünde cennet alem Rabb›ndan,
Ademe Ahit Levh-i Mahfuz hatt›ndan,
Durma yürü bilim-teknik sath›ndan,
Her toplumcu yurtsever gelir Hakk'›ndan...
09.10.2013
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BERABERL‹K
Kiminle ne için hangi sebeple,
Düﬂünmeden dalma iﬂin içine.
Akl›na vur riskleri ölç birikiminle,
S›nanm›ﬂla yola düﬂ beraberlikte.
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B‹LGEL‹K
Fikirsiz ﬂak›yan olma sözünde,
Araﬂt›r oku yaz görgü önünde,
Bilinçli düﬂünmek iﬂin özünde,
Bilgelik; davran›ﬂ duruﬂ sözünde.
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ERDEML‹L‹K
Sevgi sun emek ver her bir yap›ta
Vicdanl› ol meyil etme inci yakuta
Katlan ac›ya diren haks›z›n zulmüne
Erdemlik; avuç açmakt›r güneﬂ seline.
Mart 2004
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S‹TEM
Duydumki bensizde mutlu yaﬂ›yormuﬂsun,
Gölge etmem sana u¤ramam yaban obana,
Hat›rat›n oldu¤un gibi koydum koynuma,
Sözlerimde ne varki buna ﬂaﬂ›yormuﬂsun.
Ekim 2010
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YGS mi ﬂifresiz?
Sen sakin kal çocu¤um , kul hakk›n aranacak,
Gelece¤ini çalan düzen, bir fiskede y›k›lacak.
Vicdans›z ‘erk gücüne’ hayatta çok rastlanacak,
Do¤ruluk yolunda kal , Hakk’›n nuru parlayacak.
Nisan 2011
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GAR‹P ÇEK‹C‹…
‹zdivaç yörüngesindeki
‹ki genç bir katrede buluﬂmuﬂ,
Gördü iki gözüm dilim söyleki:
“Dünya Ay’a, Ay Dünya’ya kavuﬂmuﬂ.”
ﬁubat 2011
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KAPTAN...
Buhranlar›n ortas›nda rotas› ayan gemi gibi,
Kaptan›m sensin arad›¤›m aﬂk›n demi gibi.
ﬁubat 2011
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B‹R SÖZ D‹YEM…
Öyle bir söz söyleyem anlaﬂ›lmaz halimdir.
O gönülden akan bir ﬂ›raki Iﬂk’tan bal›md›r.
Ocak 2011
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IﬁK’IN BAKIﬁINDA…
Bebe¤im güneﬂten gayr› bak›ﬂma sak›n ,
Gözlerim yerdedir üstüne basma sak›n.
Ocak 2011
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GAM NE K‹ VARSA KASAVET...
Yan›nda olsa da eﬂin varsa arada kasavet,
Düﬂün ki erkek kad›na kad›n erke¤e hasret
Ocak 2011


38

ﬁiirler

B‹R LAHZA AﬁK...
Mah cemalin görünce gönül penceremden,
Gümbürdeyerek yüre¤im f›rlad› yerinden.
Ocak 2011
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ARﬁIN GÜCÜ…
Seni sarabilsem arﬂ›n olup derinden,
Gö¤üs kafeslerim erir aﬂk›n terinden.
Ocak 2011
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BA⁄LI BEN‹…
Bilmem neden birden çözüldüm sana
Yüre¤im dilimde , gözlerin umman bana.
Ocak 2011
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...VURMA
Beni benden al›p kalbimden vurma,
Bir yaral› ceylan›m birde sen vurma.
Mart 2011
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B‹R CUMA SABAHI
Hazin olur bülbüllerin feryat figan ötüﬂü,
S›k› sar›l ayr›l›kt›r, bedenlerin topra¤› öpüﬂü,
Yaﬂayan b’as onlar, belliki bu alemden ruhlar›n göçüﬂü,
Baharlar her zaman baﬂkald›r›d›r, o anlarda “ﬁah”lar›n düﬂüﬂü.

May›s 2011
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F‹DAN’LARA GÖNÜL ÇELENK’‹
Kar boranda çok hazin olur,
Bülbülerin feryat figan ötüﬂü.
Ac› bir ›zdrap yüre¤ime doluyor,
Alt› May›s'ta her mezarl›k dönüﬂü.
May›s 2011
Ruhlar› ﬁad olsun.
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KADINIM...
Kendi dünyas›n› kuramayan insana,
Mengene gibidir iki farkl› dünya,
Yer de yoksa duygu ve hülyalar›na,
Gönlünce yaﬂamak bir baﬂka bahara..
Mart 2011


45

Orhan Karakuﬂ

HAYYAM G‹B‹ B‹R ﬁEY...
Necisin sen, her bir ﬂeyi nas›l bileceksin,
Her yan›n ve her ﬂeyinle bir hiçliktesin
Ak›l kasenden ç›kan berbat ﬂeytani histerin
Baﬂ›n arﬂta k›ç›n tahta sanma ruhen pisliktesin..
Haziran 2012
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Aﬂka dair
O YAR SEN M‹S‹N?
Tak›l› kald›n sen akl›ma,
Buda öyle bir ﬂey mi ola?
Çok zor girdik ›ﬂ›kl› yola
Gönlüm sonsuz aﬂk› sende bula.
Ah! O ﬂirin bak›ﬂ›nla...
Gözlerinden içime ak›ﬂ›nla,
Susam›ﬂ gönlüme dolas›n,
Edal› sevdal› biricik aﬂk›nla.
Baﬂ baﬂa oldu¤umuz zamanlarda,
Dünya cennet mekan› o anlarda,
Anlats›n sevdam›z› bin bir canl›,
Bülbül güle söylesin ﬂark›lar›nda.
Seninle geldik bu yeni günlere,
Kader sarmallar›nda heran birlikte,
Sulhta ay›ﬂ›¤› meyvelerimizle,
Dile¤im böylece ayr›lmay›z ölenece.
2000 Milenyum
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SESS‹SL‹K ‹Ç‹NDE
Dünde olanlar ne kadar yak›n,
Ya yaﬂananlar her yeni günde.
Baﬂlad›¤›m›z o yerler…
Kavilleﬂti¤imiz günler bu günlerin içinde.
Beraberdik her an gün tükense, yar›n gelse de.
Haller iﬂlenirdi, kalplere ve beyinlere
Duygular›m›z yüklenirdi, tüm hücrelere.
Pek ala…
Gözlerin saf ve duru idi, buland› neden?
Sorard›m her halin, sitemin kimden?
Omuzlar›mda dünya kalbimde varken sen.
Kendini yüce tutar m›,
Haddini ve kendini bilen.
Kendinden kaçamaz kimse asaleti kökünden.
Sevda baﬂka bir tutkuydu sanki seninle beden.
Yitince gelmiyor aﬂk iksiri gözeden.
Kaderimiz bu belli ki ne senden ne benden .
May›s 2002
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ARAYIﬁ
Giderim oyana, giderim bu yana
Nas›l ulaﬂ›l›r ola yaﬂad›¤›n diyara
Aﬂk›na susam›ﬂ›m dökme onu kedere
Gelelim yan yana verelim can› dara.
Gelip geçen yolculara topraklara taﬂlara,
Sorar›m gördünüz mü? bir izi varm› ola,
Döne done varay›m diz çökeyim huzura,
Bulmakt›r seni dile¤im açl›lan kollar›mla.
Eriyip kavrulsam savursalar küllerimi
Onca ses aras›nda duyas›n feryad›m›,
Sor yar nice halim tutki uzanan elmi,
Ba¤r›mda hissedeyim s›ms›cak nefesini.
El ele tutuﬂarak semaya yükselelim.
Seyredip alemleri hakças›n› seçelim.
Ömür boyu bu yazg›y› oralarda sürelim.
Buradaki mutlu sonu anlatmal› dizelerim.
2002 Sonbahar›
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BAMBAﬁKA
Göründü¤ün anlarda seninle dolar yaﬂam›m.
Köpürüyor duygular, hülasa divanedir halim.
Kaçamaz çekiminden var olan tüm benli¤im.
Iﬂ›¤›nla yek vücut yörüngendedir hücrelerim.
Karﬂ›laﬂma gününü sab›rs›zl›kla beklerim.
Gelmeyince umudu baﬂka güne eklerim.
Ya göründü¤ün o anlar› nas›l anlatabilirim?
Bilgi gücüm yetmiyorki ifade etsin hislerim.
Karmaﬂ›k duygu bu yükün kökleri kaderimde.
Çekim sevgi be¤eni bu aﬂkta bir sarmal halinde.
Varl›¤›nla dolan hat›ratlar her ﬂeyin ile içimde.
Zamans›z zamanlarda çalkalan›ryor beynimde.
Gözlerin s›ms›cak bir o kadar da derin.
Orda bulur asudeli¤i ona dalar giderim.
Mektuplar yazan ›ﬂk huzmesi içine girerim,
Gerçek budur ﬂöyle ki o bak›ﬂlarda eririm.
Dokundukça ellerimiz ses verir titreﬂimler.
Akan giden zamanda ayr›l›k üstümüze çöker.
Gönül sedas› bu atide “umutlu olal›m” yeter.
Hoﬂça kal denmesin belki de o yar›nlar yiter.
2002 Sonbahar›
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Nevroz bayram›n› farkl› bir yaklaﬂ›mla karﬂ›lamak ve kutlamak
için toprak yüzlü insanlar diyar›ndan esinlendi¤im ﬂiirimi
il¤ilerinize sunar›m. Ferhat ile ﬁirin aﬂk› do¤açlama tüm sevenleri
temsil eder,ana k›tan›n bahar› karﬂ›lay›ﬂ müjdesi olur.

PLATON‹K TASSAVVUF‹ SERANAT
Toprak yüzlüm, can gözlüm
Hayyam'dand›r , cüretim…
Seni gördü¤üm anda;
Ateﬂten bir ok olur,
Yay alt›nda yüre¤im.
Sana ulaﬂmak için
Ferhat’la kardeﬂ olur,
Çelikleri eritir,
Da¤lar deler ellerim…
Seni buldu¤um anda;
Kalbimdeki da¤lar›n,
Bahar gelir ba¤›na,
Aﬂk ya¤muru alt›nda,
Islan›r yapraklar›m,
Kan›m coﬂar ça¤lan›r,
Seller olur ba¤r›mda…
Kavuﬂtu¤umuz anda;
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Eriyen hücrelerim,
Kaybolur senli¤inde,
Her ﬂeyler alt üst olur,
Var olan benli¤imde.
S›n›rs›z bir çekimdir;
Kurtulamaz hiç kimse
Aﬂk›n özgürlü¤ünden…
‹ﬂte haller meydanda;
S›r›ls›klam ›sland›m,
Is›n›yorum aﬂk›nda,
Meﬂk dolu bak›ﬂ›nda;
Ayd›nlan›rken yüzüm,
Güller açar ba¤r›mda…
Söyleﬂelim bu anda;
Ballar damlar dillerden
Bak›ﬂal›m dört yanda,
Billur akar gözlerden.
Uzat›nca elleri,
Kenetlenir kendinden,
Sen ben de¤il ,
Tüm evren devinen bedenlerde…
21 Mart 2008
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ÇIKSAM YÜCELERE
Erenlerle seyri alem,
Bir damlada bin bir evren.
Özün orada “sakl›” Kelam,
O “aﬂk ” ola dostlara sitem.
Kendim gibi bildim serden,
Söyleyesin tav›r›n neden ,
Nadim olsun gayr› AN’an
Yarenli¤ini kurban eden.
Zor zamanda piri H›z›r,
Yan›nda yörende haz›r.
Sanma Adem nedenleri,
Vesile o Hak’tan sebepleri.
Kalpler k›r›ld› m› bir kez,
Düzletmeye sözler yetmez.
Diri canlar dostsuz eﬂsiz.
Geçer mi günler güneﬂsiz.
20 Ekim 2008
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SANCIDI BAﬁIM
Ne dertlerle dolu dünya,
Baﬂlara sar›lm›ﬂ güya.
A¤r›sa baﬂ›m üzülme gülüm,
Kendi derdim söylesin dilim.
Ne demeli onca iﬂe,
Taﬂ›ya dur yüklenir ise.
Sorumluysan ati güne,
Çözmelisin dertler neyse.
Gel hele yan›ma sokul,
Araﬂt›r soruﬂturda tak›l,
Alma cüheladan ak›l,
Hürmetimle özden kat›l.
K›yma yar bedenime,
Ellerimden elin çekme
Katlan›lmal› ac› güne ,
Baldan sefa sab›rla gele.
Ekim 2008
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ATAﬁ’‹N TOPRAKLA VALS‹D‹R
Merhabalar yarenim
Hay›rl› günler dilerim.
Söyleﬂelim bilelim,
Ataﬂ› toprak edelim.
Ey ataﬂ…
Özün gelse de ›ﬂk’tan,
Yüzün olur topraktan.
Sanma “kara”d›r; toprak,
O güneﬂ gibi nurdan.
Ya Toprak…
Çi¤nenmedi bedenin,
‹ncinmesin yüre¤in.
Ba¤r›ndand›r demeti,
Ataﬂtaki çiçe¤in.
Ey Ataﬂ…
Magmalarda devinir,
Okyanusta akars›n.
Topra¤a bak göresin,
Iﬂk ya¤murun çözesin.
Ya Toprak…
Everest’ten Alp’lere,
Mademki sen yücesin.
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‹nci olsun sözlerin,
Tomurcuk gül bezesin.
Ey Ataﬂ…
Uzaylarda gezersin,
Kadir k›ymet bilesin.
Ba¤lan›nca dillerin,
Gözlerinle söylersin.
Ey Toprak…
P›narlardan su al›r,
Denizlere akars›n.
Göllere maya çal›p,
Kal›p kal›p dökersin.
Ya Ataﬂ…
Da¤lansa da ci¤erin,
Harlanmas›n alevin.
P›nara bak göresin,
Tözü plazma süzesin.
Ya Toprak…
Komutasyonda gücün,
Ataﬂ› ›slah edesin.
Çöllerden uzak durup,
Vadilerde demlensin
May›s 2008
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SEVG‹L‹ YAREN
Üryan gelirim sana,
Bedenim ba¤r›na yaslad›¤›nda,
Gönüller harman yüre¤im avucunda.
Derde derman olan her nefes ve anda,
Ölçtürme k›ymetin nurun sonsuz bu âlemde.
Gonca gül ki sende o, bal tad›nda
Gözlerinden geçip ötesine aksam da
Divanelik benden içeri her bir insanda
Yunsam ar›nsam o derin asude ummanda.
Gördü¤üm onca yaren Serap.
Yaren arzulayan gönlüm harap.
Her dem arad›¤›m Aﬂk› belli ki ; Ya Rab,
Meﬂk-i meﬂvereti sende buldum sende Ya Rap...
May›s 2008
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Maniden D‹ZELERE
Yenicene insan olsan,
Gelip de karﬂ›mda dursan,
Sana var›p kap›n çalsam,
Gönül yap›n açar m›s›n?
Ellerinde k›nanan var m›?
Ya kalbinde yaran var m›?
Yar arar›m soran olsan,
Barabar arﬂa ç›kar m›s›n?
Söylenecek sözler çoktur.
Özüm sende gönlüm hoﬂtur.
Çöle akan p›nar gibi,
Aﬂk ça¤lar›nda yunar m›s›n?
Asl›han’dan Yunus’a dek,
Divaneler Pir haneden.
Merhaban varsa ölene dek.
Kavilim var tam yürekten.
May›s 2008
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ADEM VE HAVVA
Deki öyle:
Sen olas›n k›z› Hawa,
Benki olayd›m Adem,
Böyle bir yaﬂam nas›l ola?
Ola ki yaratm›ﬂ ola Mevlam.
‹ncelikte ipekten ince,
Deyiﬂim bu gider mi güce?
Sevda deme yönelince,
Coﬂkun ›rmak olgun gence.
Dünya senle cenneti ala,
Doyulur mu hiç hayat› aba?
“Memnu meyve” sakl› anda,
Me¤erki oda aﬂk iksiri ola.
Ekim 2008
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KEND‹ME S‹TEM
Aﬂk ile vard›¤›mda saf ve uryand› halim.
Bir zaman da¤lad›n ci¤erim... neyleyim.
Öylece ba¤r›ma taﬂ bas›p dindirdim ac›m.
Art›k özümü zedeler kopard›¤›n dallar›m.
Bedenler bir yay sözler sanki avulu ok.
Söylenemeyen sözlerim inan ki içimde “yok”.
Gözlerinden aks›n ab› hayat istemem öfke seli,
H›rsla oluﬂamaz imgen h›ﬂm›n alevlerin yeli.
Kendi kendinle bo¤uﬂma ar›n özün duru k›l,
Cümle alemde de çok var istemem verme ak›l.
Iﬂkla saf aﬂka yönel tüm kalbince bu ize tak›l,
Yarenlik düﬂmesin yere DOST kalal›m ...
Candan kat›l.
27.07.2008
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ÖZLEM
Arzuyla yönelirim sana
Sorar›m seni ona buna.
Ya ç›kas›n sen karﬂ›ma.
Ya bir haber edesin bana.
Dönerim yana yana,
Yorulmadan diyarlarda.
K›rk y›l kölesi olurum,
Can›mdan yaren olana.
Dert görmesin ellerin,
Hasret çekmeye gözlerin,
Sevgiye hasret kalm›ﬂsa,
Aﬂkla sulana yüre¤in.
2009
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‘SENC‹LEY‹N’
Gel hele ﬂirindem maral›m,
ﬁ›radan muhabbet kural›m.
Semadan gönüllere akan,
Aﬂk ›ﬂk›n› saral›m.
Ve o anlarda saç›l›p,
Meﬂke derin dalal›m.
Cenneti ala her mekan,
Aray›p mihrap bulal›m.
Neden deyü sorana,
Anadan üryan olal›m.
Sorgu sual edene,
Kalpler divan› kural›m.
Durum budur diyerek,
Hüküm için varal›m.
Haller buysa ne olur?
ﬁehrazat’a soral›m.
“Aﬂk’ta hudut yok” desin,
Cemi cümle sulh olsun.
Da¤lar yazs›n ferman›,
Ummanlara katal›m.
12.07.2009
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Ece’ye takdim ‘MUTLAK’ AﬁK
Bak›ﬂlar›m›z ﬂu andaki senli benli kapsamda,
Evveliyat zaman›n içinde bu zamanlar›n kesiminde.
Zor de¤il bu anlara çekebilmek olanlar› geçmiﬂte,
Seni anlamland›rd›¤›m anlar o silinemez gülüﬂünde.
Dilim dama¤›mda demlenir, ﬂekil bulurum yaﬂam iksirinde.
Biçimlenir aﬂk›n ak›m yo¤unlu¤u bedensel seviﬂimde
Eriyen hücreler savrulur da¤›l›r enerjetik evrende.
Beynim ve bedenim kas›l›r harmanlan›r cisminde.
Dam›t›lan Gül ﬂerbeti yatarken gönül deminde,
Sevi derinli¤i ne sende ne bende ortam›n kaf ’esinde.
ﬁak›rdayan namelerle ›ﬂ›ldan›r Bülbül nefesinde.
Hoﬂça kal demek yok ola soluklan›r›m senin teninde.
Temmuz 2009
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SULH‹YETL‹ SAK‹NL‹K
Nedir senin halin böyle?
Dilin tutuk baﬂ›n e¤ik
Gözlerini çakm›ﬂ yere,
Nefeslerde var oluﬂun.
Buzdan duvar içindesin
Dokunamaz sana eller.
Yüreklerden aksa lavlar,
Bak›ﬂlar›n gö¤e belki kalkar .
Söylesene neler gördün,
Ac› tatl› tende yaﬂad›n
Öyle deme sen de CANs›n ,
Bir nebze Aﬂk’a muhtaçs›n.
Ekim 2010
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AKIﬁ...
Aﬂk’›nda kendin göresin,
Kaderin a¤lar› içinde.
Nereye gidebilirki bu ak›ﬂ?
Eriyor gönüller bedenin de.
Seni kendinde aran›rken
K›blende varal›m sonsuzuna.
Özünde kaim kalas›n kavlinle,
Ara kendini derin benli¤inde,
Dalgalan›r nurlar›n bendenimde ,
‹darak›mda hayalin saklar›m.
Halvet vuslattas›n senki benimle.
Ekim 2010
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MANEN AﬁK’A DA‹R
Özden Gelir, dilden akar.
Baldan tatl› ﬂ›r’dan ç›kar.
Gözde ›ﬂkla nurdan çakar.
Kalplerdeki hardan akar.
Yap›lanmaz kap›lanmaz.
Caml› mekanda duramaz.
Kum tanesine de s›¤maz,
Umman olur çölde durmaz.
Seni sana koymaz, onu buna,
‹çinde ilmi cebir vede simya
CERN’deki parça “quanta”
Bin bir zerin özü sakl› Su’da.
Miraç› geçen Cemal’i olur.
Kaynay›p gönül’e dolur.
Pay›n almaz çiçek solur.
Hara bezenmiﬂ Güller kal›r.
Kas›m 2010
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SEVG‹L‹ GÜNÜM...
Kaf da¤›n›n ötesine Anka kuﬂu götür beni.
Yüre¤imde aﬂk yaras› Kara sevdam güldür beni.
Yüce da¤lar› aﬂal›m Diyar-› aﬂka ulaﬂal›m.
Kiraz dal›nda meral›m murad› orda bulal›m.
Lal dudakl›m dili ball›m, gözlerinde iksir sakl›m.
Cemi cümle alem gezdim, gövdem boﬂta yoktur akl›m.
Zamanlarda ölüm dirim, her an›nda bir dem var›m.
Vuslat için senle yarim , evvel Allah her dem var›m.
Hoﬂ sohbette bak›ﬂal›m, buselerde koklaﬂal›m,
Divaneler der coﬂal›m, arﬂ’dan öte kavuﬂal›m.
ﬁubat 2011


67

Orhan Karakuﬂ

LAL YAREN
Nerden düﬂtü yar ﬂavk›n,
Gözlerim doldu, ﬂaﬂk›n.
Gönlümdeki seller coﬂkun,
Beynimi sard› birden aﬂk›n.
Peri k›z› hemdir halin,
Seyre bir doysam cemalin,
Kalem yetmez sözler yal›n,
Aﬂka var m›d›r? Mecalin.
Yarenlik özler içerim,
Paramparçad›r ci¤erim.
Sensizliktir bu kaderim.
Yoksan orda çeker giderim.
Gah yürürsün bu mekanda
Gah süzüldün o pinhanda,
Bahtiyar ol ﬂu cihanda,
Ad›n kals›n kul çobanda.
Güneﬂ gibi parlak tenini,
Sarabilsem ince belini
Buselersem yüzbin yerni,
Arﬂa taﬂ›r YAK savur beni...
May›s 2011
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YOK BÖYLE B‹R ﬁEY
ﬁimdi seninle idim, elinde idi elim,
Yok oldu SERin kayboldun melle¤im.
Aran›p duruyorum nerdesin sevdi¤im?
Sesini duyabilsem ya gönül verdi¤im.
Kime yar olduysan,ondan dile¤im.
‹ncinmesin tenin ve yufka yüre¤in.
Heran karﬂ›mda duruyor selvi bedenin.
Sanmam uzaktas›n RUHen benlesin.
Keder yeis gamd›r cümle hallerim,
Kifayetsiz sözler yetmez lald›r dillerim,
Buket edip sunam yar sana bu sözlerim.
Da¤›l›p savrulmuﬂ neçare k›r›ld› bellerim.
Demem ﬂuki sensiz bende derbederim
Iﬂ›ks›z güneﬂ gibi soldu kaderim,
Ç›kas›n karﬂ›ma Asl› olki Kerem’im.
Çoﬂar alemle dolar m›? bunca hallerim.
Eylül 2011
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Orhan Karakuﬂ

EY YAREN
Seni özler yüre¤im,
Yaradandan dile¤im,
Baht›m›za gün do¤sun
Hasretimiz son bulsun.
Kavuﬂal›m bahara,
Dokunmadan ﬂaraba,
Gönlümüzdeki mera,
Aﬂk yolunda can bula.
Dallar›m›zda güller,
Mazlum sesi bülbüller,
Sar› sar› sümbüller,
Mekanlarda gürlerler.
May›s 2012


70

ﬁiirler

ARﬁA TAﬁAN
Belirdi ans›z›n karﬂ›ma neﬂeli bir ahu, Sultani ceylan.
Mahzun kalbimle içerim kaynatan bak›ﬂlar› aﬂk-› nurdan.
Süzülen halleri gonca ipek gibi dalgalan›r meﬂk-i nardan.
Böyle bir yar nasip etmeli koynuna cümle âlemi yaradan.
Sözleri bir yakamoz yank›s› titretiyor yüre¤im ikiz kapa¤›.
Aﬂk-› muhabbetin ﬂah› anbean taﬂ›p arﬂa vuran y›ld›z yuma¤›.
Daralan mahallimi s›k›ﬂan baﬂ›m› dolduruyor her an kelams›z varl›¤›.
Umutla gelece¤i yaﬂar›m o anda, ﬂen ve coﬂkun bir bahar sa¤ana¤›.

ﬁubat 2012
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Özgeçmiş..
1959 yılında Malatya ili Kuluncak ilçesinde doğdu. İlköğretimini Hekimhan Köylü Köyü'nde orta
öğrenimini Ankara'da yaptı. Bolu Öğretmen Okulunda başlayan eğitimini sürgün dolayısı ile Isparta Gönene Öğretmen Okulunda tamamladı.
1976 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Matematik bölümünü 1980 öncesi toplumsal olaylardaki aktivesi ve 12 Eylül askeri darbesi nedeni ile
ile yarım bıraktı. Askerlik görevini yaptıktan sonra 1989 yılında intibakla dönüş yaptığı Matematik
bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini, 1994'te
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çeşitli sanayi
sektörlerinde girişimci ve matematik bilim uzmanı olarak eğitim sektöründe ve özel işletmelerde
öğretmen, kurucu ve müdür olarak görevler yaptı. Pür matematikle uğraşıları çerçevesinde Tasavvufi Praksis felsefi yaklaşımı için çabalamaktadır. Evli olup yetişkin iki çocukları vardır.
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