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     ARİFİN GÜNCESİ

“Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,
 Her nefeste aşk ile, yaratanı anarız.
 Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,
 Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız”(Hacı Bektaş Veli)

I. gün…

dayadı sırtını ulu çınara, söyleşmek için arif…
daldırdı divitini simsiyah mürekkep hokkasına
“ayın, lâm ve ye” harflerini istifledi papirüsün kalbine
kerbela’dan esti bir deli rüzgâr, samyeli kıvamında…
hatıralar kan revan, dudaklar suyun hasretinde….

kıpkızıl şafaklara gül yüzlü umutlar ısmarladı arif…
hayyam’ın kadehini gezdirdi titreyen dudaklarında
ırmağından uzak düşen damlalara acıdı hüzünkar…
mumdan bir kuğunun düşünü gördü ateş denizlerinde
aydınlığın darasını düştü kör karanlıklardan….

II. gün…

düşünceliydi madımak’ın küllerinde gül yetiştiren arif…
temmuz sıcağında kardelenler çiçek açtı gönül ovalarında
gün tutuştu yaralı yüreklerin tenhalarında, ateşte semaha durdu erenler…
arif bir ‘âhhh’ çekti derinden, rihter ölçeğinin kaldıramayacağı…
can kırıklarını topladı cam kırıkları arasından…

âlemin pörsümüş kalbini avuçlarına aldı arif…
insanlığa sevgi ipini uzattı uçurumların eşiğinde
yüreğinin kapısını gün yüzlü baharlara açtı arif…
hançerini çekti, gönül mülküne dadanan haydutların üzerine
hacı bektaş’ın ışığında yürüdü sonsuzluğun kalbine…

III. gün…

hüseyin’in acısıyla kerbela’da yüreği atan arif…
güvercinlere yuva yapar zeytin ağaçlarının dallarında
paylaşıldıkça çoğalır yaşama tutunan….. 

…..güneş yüzü görmüş sevinçler ve umutlar
darağacında büyüdükçe büyür pir sultanların gölgesi

mazlumların âh’ı karışır kızgın gözyaşlarına…
bumerang misali döner, zulüm yaftası asılır zalimlerin boynuna
tarih düşülür suskun ve yorgun zamana…



nesimî’nin, kan yerine gül suyu akar damarlarından
aklın aydınlığında cevap bulur girift sualler…

IV. gün…

kökü mazide olan âtîdir köprüler kuran arif…
sevgi tohumları saçar mütebessim gönül toprağına
göverir ruhun yamaçlarında sıra selviler…
gözyaşı şişelerini doldururken güvercinlerin zeytin yeşili gözyaşları
bütün ırmaklar denizlerin ağzında kucak kucağa…

melamet hırkası yaksa da teni, gönenir ruhun arka odaları
bir meczup, kerem misali arar şirin’ini kuytularda
tacını, tahtını ayaklar altına serer, yürek tahtının taliplisi…
aşk ve muhabbet deveran eder kılcal damarlarında 
hasret ateş olur, yakar gözyaşıyla ıslanmış papirüsleri

V. gün…

varsılla yoksula aynı mesafede durur arif…
bir somun ekmek bin kişiyi doyurur kanaat sofrasında
bir damla su, bin yanık bağrı serinletir
masallar göz kırpar gerçeklerin gül yüzlü endamına
karanlığın gözlerine mil çeker buğday sarısı güneş…

içine tut gönül aynanı, ey dost içinin derinine!…
tövbe sularıyla temizlensin kirlenen keşmekeş ruhlar
bırak üstün dağınık kalsın, topla içindekileri seherde….
bütün günahları doldur pişmanlık heybesine, 
başka cana yer kalmasın ateşin kızgın kalbinde…

VI. gün…

hem arıdır, hem arıtır, endişelerin çöplüğünde debelenenleri arif….
sevgi boyasıyla boyar içindeki evrenin duvarlarını
şeytandan evvel nefsini taşlar, balçıktan pişirilmiş taşla ve sabırla….
kanatlanır sevgi kitabının harfleri, dağılır boşluğa…

ayır ayırabilirsen ak’ı kara’dan arif…
şeyh bedrettin’ın sofrasının katığı….. 

      …..hürriyete sevdalı yüreğinle…
gönül meydanlarına dikiver…. 

…..hünkar hacı bektaş veli’nin o tunçtan heykelini

VII. gün…

gönül kıblesinde, ateşlerde semaha duran arif….
…..uykularında şaha kalkar rahvan yürüyüşlü atlar…

masmavi gökleri kuşatır zeytin ağacının göğe uzayan dalları 
…..gönül sazının telini titretir hüzün taşıyan rüzgarlar…



kâinatın avuçlarından kayar kırık dökük hayatlar….
…..ân gelir canan kapıyı dıştan kapar….

RUMUZ: BALIM SULTAN


