
ÇEŞME’DEN HÜZÜNLERLE  
   

Gök gök,deniz deniz mavi  

Gözlerine mil çekilmişlere.  

Köpük köpük,bulut bulut ak  

Çeşme’den hüzünlerle…  

  

Portakal portakal güneş  

Aydınlık nedir bilmeyenlere,  

Güneş güneş portakallar  

Çeşme’den hüzünlerle…  

  

Kütük kütük,salkım salkım üzüm  

Çökük avurdlu,kemik ellilere.  

Öbek öbek,hevenk hevenk yıldız  

Çeşme’den hüzünlerle…  

  

Defne defne,zeytin zeytin barış  



Düşünceleri eğri büğrülere  

Mart martı,kumru kumru özgürlük  

Çeşme’den hüzünlerle…  

  

Burç burç,kemer kemer tarih  

Geçmişlerine dudak bükenlere.  

Sütun sütun,kubbe kubbe sanat  

Çeşme’den hüzünlerle…  

   

R A K S  
  

Başladı raks ufukta  

İşaret verir vermez  

Karanlık aydınlığa.  

Kıpkızıl tül perdeler .  

Açıldı birer birer  

Kapıları gümüşten,  

Yakuttan,zebercettn,  



Sütunları altından  

Alevden kaşaneler  

İçinde raks ediyor  

Işık saçlı periler…  

  

Kavalın,neyin,orgun,  

Harbin,lirin,davulun,  

-Melekler korosunun…-  

Ruhu kanatlandıran,  

Afakı tutuşturan  

İlahi nağmeleri  

Sararken çember çember  

Fetihsiz zirveleri,  

Halay çeken yiğitler  

Sarsıyor göğü,yeri,  

Defler,ziller,kudümler,  

Mest olmuş semazenler…  

  



Bu cümbüş,bu armoni,  

Bu şahane senfoni  

Ortasında şaşkın,mest  

Dolaşmak ne saadet!  

Bu ne ikram ya Rabb’i,  

Ya Rabb’i bu ne izzet!  

  

Kendini bu yangına  

Nasıl atasın gelmez,  

Cihanı kalp paraya  

Haraç-mezat satasın…  

Ruhun yanmadan nasıl  

Nasıl alırsın nefes  

  

Bitmese hiç bu fasıl…  

  

A Ğ A Ç   
(ÇAM)  



  

Çağlardır tanıdığın,tanıyorum sandığım,  

İnandığım,korkmadan sırrımı paylaştığım  

Bilge çam ağacıyla buluştum bugün yine.  

Yazdan kalma bu son güz kuşluğu tırmandığım  

Yaşlı dağın gördüm ki ay saplanmış böğrüne…  

O beni benim onu tanıdığımdan iyi  

Tanıyabilir,bundan sevecenliği belki…  

  

Dayadım sağlam,yorgun gövdesine sırtımı,  

Duydum damarlarımda ılık canlılığını.  

Kollarından birine yaslayınca başımı  

Özsu ırmaklarının sosuz çağıltılarla  

İçimden geçe geçe alev kesilişini…  

  

Ürpertili,aydınlık,sırlı sulardan gelen,  

Kuzey rüzgarlarıyla hışırdayan,inleyen  

Dalların ezgileri ruhumun göklerinde  



Yankılanıyor ince serçe ötüşleriyle…  

Köpük kanatlıların boğuk,özgür sesleri  

Gözlerimin önüne getiriyor bir anda  

Fenerleri gözleyen gamlı gemicileri,  

Işıkları görmeyen gamsız yürecikleri…  

  

Karıncaların sonsuz kervan dizileriyle  

İmrenmemek elde mi geliş,gidişlerine…  

Böcekler kıpır kıpır çalılar arasında,  

Çırpınıyor ışığı sonsuzluk ülkesine  

Taşımak için kuşlar güçsüz kanatlarında…  

  

Dışa doğru büyüyen,için için çürüyen  

Kent’in uğultusunu öğütüyor çarkında  

İnsanın suskunluğu uçuk dudaklarında…  

-Kentler insanlığını 8unutturdu insana,  

İnsanlar kimliğini unutturdu kentlere…-  

  



Çember çember yayılan tüm sesleri bastıran  

Kutlu Çağrı’ya uyan cümle yaradılmışla  

Durduk kıyama,uyduk İmamlar İmamı’na,  

Alın vurduk,yüz sürdük toprağa yakınmadan…  

-Aşktı ruhlarımızı saran can damarından…  

   

Açıldı önümüzde bir yol ta ufka kadar,  

Göründü ak giysili,bedir yüzlü yolcular.  

Dürüm dürüm dürüldü yakın,uzak ufuklar,  

Yatay koordinatlar,düşey koordinatlar…  

Odaklaştı duygular,düşünceler,sonsuzlar,  

Bir alev yumak olan gönül pirizmasından  

Yansıdı sonsuzluğa sonsuz tayflı kuşaklar.  

Aralandı tunç,demir,altın,ışık kapılar…  

Yürüdük ellerimi,yüreklerimiz dolu,  

Yürüdük,geçtik sağlı,sollu uçurum yolu…  

Konakladık alev bir çağlayanın altında,  

Derdik demet demet gül özgürlük ağacından,  



Sonsuz goncalı,sonsuz renkli güller ışıktan,  

Sunmak üzere Çağ’ın çiçeksiz ruhlarına…  

  

En çok ağlayanımız,en gönül yakıcımız  

Konuştu iliklere işleyen ses tonuyla;  

“İnsanların başı boş bırakılmadığını,  

Nasıl anlatacağız,nasıl anlatmalıyız.  

Kardeşliği,barışı,sevgiyi yücelterek,  

Elleri,gönülleri can can kilitleyerek,  

İç ve dış tabuları,putları devirerek,  

Aşk’ın acılarını severek,sindirerek,  

İnsanca yaşamayı,insanca paylaşmayı  

Nasıl başaracağız,nasıl yaşatacağız…?  

Yorgun kollarımızda,bükük sırtlarımızda  

Geleceklere neyi,nasıl taşıyacağız?  

-Sevgiden,kardeşlikten,inançtan gayrıyı mı…?-  

Bunu anlamalıyız,bunu haykırmalıyız  

Bazı şeylerden ödün vermemiz pahasına…  



KARANLIK VE….  
   

Gün kavuştu…  

Birazdan karanlık bastıracak…  

Kuşlar sustu,  

Fırtına dindi,  

Bütün tekneler döndü limana,  

Kuşlar yuvalarına…  

  

Bir,iki düğmeye bastık mı  

Pırıl pırıl aydınlanacak  

Odalarımız,salonlarımız,  

Vitrinlerimiz,bulvarlarımız…  

  

İçimize çöken karanlıkları  

Kim,nasıl aydınlatacak  

Bilen var mı…?  

  



Işıl ışıl gökler altında  

Bulvarlarda,meydanlarda  

Kol gezen yalnızlığa ve karanlığa  

“Dur” diyecek bir yiğit yok mu…?  

  

Alev alev bağrını açacak  

Bir çılgın aşık yok mu…?  

   

UFUK ÇİZGİSİ  
  

Bir tepenin,bir doruğun,  

Bir yokuşun başında durun!  

Başınız dik,yüreğiniz pek olsun…  

Önce derin bir soluk alın,  

Sonra basarak toprağa korkusuzca  

-O’nun kutlu varlığı tüm atomlarınızda…-  

İlk adım(lar)ınızı atın!  

Yürüyün bayır yukarı doğru…  



-Tırmanmaya başlayın tepeye/dağa ya da…-  

Soluğunuzun kesilmesine aldırmayın,  

Hele gerisingeri dönmeyi  

Aklınızın ucundan bile geçireyim demeyin!  

  

Arada bir durup soluklanın…  

Güç toplayıp yeniden  

Yola koyulun…  

  

Yürüyün,yürüyün,  

Soluk soluk,adım adım…  

  

Çığlıklar ata ata dönüp dursun  

Başınızın üzerinde  

Kuzgunlar,martılar,güvercinler,kartallar,  

Varsın sinsi,sinsi baş uzatsın  

Çalılıklar dikenler içinden  

Yılanlar,akrepler,kırkayaklar,  



Varsın sema etsin çılgınca  

Kooardinatsız uzay boşluğunda yıldızlar,  

Galaksiler,pulsarlar,nebulalar…  

  

Yürüyün…  

Arkanıza bakmadan,  

İlerleyin tepelere,doruklara doğru,  

Rüzgarlara,boralara,tipilere,  

Kanyonlara,uçurumlara,çavlanlara aldırmadan…  

Gitgide güçlensin içinizde  

Sevginin sıcaklığı ve uğultusu…  

Yürüyün…  

Işık gayzerler püskürsün bağrınızdan…  

  

Bütün yorgunluğunuzu unutursunuz  

Ayaklarınız altına serildiği an  

Ta ufuklara dayanan  

Denizler,ovalar,kırlar,ormanlar…  



Kendinizi kendinize,  

Kendinizi O’na,O’nu kendinize  

Daha yakın hissedince,  

Kendinize ve evrene  

Bambaşka bir açıdan bakınca  

Yeniden doğmuş gibi olursunuz…  

  

Artık korkusuzca ve umutla  

İnebilirsiniz tepeden aşağı,  

Sevgi,özgürlük,barış pusatlarıyla  

Kuşanmış olarak baştan aşağı,  

Karışabilirsiniz insanların arasına…  

  

Ve açabilirsiniz kollarınız,yüreğinizi  

Bir evren vatandaşı olarak  

Cümle insanlara,  

Tekmil yaradılmışa…  

  



YENİDEN YAPILANMA  
   

En az lambada kadar göz doldurdu,ünlendi  

Çağ’ın en son modası;”yeniden yapılanma!”  

Süper cüce devlerin gövde gösterileri  

Artık karşılanmıyor heyecanla,korkuyla.  

Zevzeklik,hayasızlık,estetiksizlik biri,  

Hokkabazlık,cambazlık,aldatmaca öteki…  

  

Yürekler üzerine abanan karabasan  

Dağılıyor sevginin amber soluklarıyla…  

Konuşulan tek konu belki de artık FURKAN.  

İslam Çağlar’ı aşan koordinatlarıyla,  

İslam olanca gücü,olanca saflığıyla  

İnsan’ın hizmetine hazır bekliyor her an.  

  

İnsan’ı kendisinden,İnsan’ı Mabud’undan  

Uzaklaştırmak için söz birliği etmişler  



Uğruna kan dökülen,baş verilen değerler,  

Mukavvadan sanemler,eciş bücüş beyinler…  

  

Koparılamaz doğru bildiği inancından  

Ne tanklar,ne tüfekler,ne uçaklar,füzeler,  

Ne atom,ne hidrojen,ne mide bulandıran  

Politik oyunlarla,ne nötronla yürekler…  

Sonsuz alev çemberler oluşturan öfkeler  

Gitgide daralarak boğar müstekbirleri,  

Kursaklarında kalır,gelir burunlarından  

Bin elle yedikleri,bin elle içtikleri…  

  

Taş taş üstüne konmaz,su dövülür havanda  

Ruhlar arınmadıkça,renkler barışmadıkça,  

Ufuklarda başlarda o ateş yanmadıkça,  

Çürümeye dönüşür “yeniden yapılanma”!  

  

G E L S İ N  



   

Var mı paylaşmak isteyen yalnızlığımızı,  

Nice bin sonlu çığlık içinde  

Sonsuz ıssızlığımızı…  

Dev med-cezirlerin uğultusuyla  

Dövülen yüksek kıyılarda  

Martılarla,albatroslarla,yıldızlarla  

İçin için ağlayışımızı….  

Gelsin,  

Zamanlar üstü bir yerde,  

Güneşlerin  

Hiç kavuşmadığı ufukların altında  

Bulsun bizi.  

Akkorlaşmış yüreğimiz  

Avuçlarımızda  

Oradayız,  

Orada…  

O ve biz..  



Onlar ve biz…  

Gelsin,  

Görsün halimizi  

Görebilirse…  

   

NE ÇIKAR  
  

Tutuşursa tutuşsun ne çıkar  

Üç dönümlük tarlam benim,  

Varsın lime lime olsun yüreğim,  

Yıkılsın ak badanalı kır evim…  

Yeter ki komşu tarlalara  

Sıçramadan kıvılcımlar  

Önü alınsın alevlerin…  

  

Ü M İ T  
   

Bir ülkede,  



Bu gezegende,  

Bir kentte ,  

Bir kenar mahallede  

Ve bu evrende  

Dört yetimiyle dul,  

Ebeveyni yaşlı,hasta  

Ve yoksul,  

Yersiz,yurtsuz,  

Kimsesiz bir genç kadın,  

Ümitle  

Bakabiliyorsa hayata,  

Ve sessiz,vakur  

Direnebiliyorsa  

İnancıyla,namusuyla  

Bu kahpe Çağ’a,  

Amansız bir savaş veriyorsa  

Hayatın sonsuz cephelerinde,  

Tüfeksiz,topsuz,  



Var demektir insanlığın  

Kurtuluş ümidi hala…  

  

SEVENLER, SEVİLENLER…  
  

Sonsuz saygım var sizin yürekten sevginize,  

Gelin görün ki kalbim ölümsüz tek sevgiyle  

Dolu,dopdolu canlar,bu yeter hepimize…  

  

Kimseler incinmesin,acı çekmesin diye  

Gelin birlik olalım,gösterelim özveri.  

Mevsimler üstü Yurd’un sonsuzluk ikliminde  

Buluştuğumuz zaman ayrılmamak üzere ,  

Artık birleşeceğiz kutsal,ilahi sevgi  

Azığımız olacak,diri tutacak bizi.  

Ölümsüz Sevgili’nin sevecen kollarında  

Tadacağız en yüce mutluluğu birlikte,  

Artan,durmadan artan bir esriklik içinde.  



  

Bu hoyrat,bomboş,yavan,kirli gezegendeki  

İklim elverişsizdir gönül bahçesindeki  

Sevda çiçeklerinin açabilmesi için  

Başka,bambaşka şartlar gerekir kuşkusuz ki!  

  

Sabır,çile,ızdırab sonsuzluk ikliminin  

Solmaz çiçekleridir,her an başka bir renge  

Bir kokuya bürünür açarlar Bahçeler’de…  

  

K A Ç I N C I  
   

Kaçıncı konuşu şu serçenin şu dala,  

Dalın kaçıncı filizlenişi bu?  

Ah,konuşabilseydik zamanla…  

  

Şu bulutlar kaç renge girdi şu ana dek,  

Güneş kaç kez doğdu,kavuştu?  



Bilinen ne ki doğadan topu topu  

Üç,bilemedin beş renk…  

  

Kaçıncı damladır şu avucuma düşen,  

Kaçıncı kalemdir mürekkebi tükenen…?  

Başını kaldırma yukarı doğru  

Ayağın kesiliverir yerden…  

  

Kaçıncı yüz şu karşımdaki…?  

İlk insanın soluğu  

İçimde sanki…  

  

YENİ ZAMAN AŞKLARI  
  

Yeni zaman aşkları bir tuhaf oldu şimdi.  

-Her şeyde bir tuhaflık Yüzyıl’ın özelliği…-  

Çoğu gencin kaynıyor sanılan sineleri  

Bir damla suya özlem duyan çöllerden farksız!  



Menevişli gözlerden süzülen göz yaşları  

Çileden,ayrılıktan habersiz,ızdırabsız,  

Görmemiş,tatmamışlar aşkın acılarını…  

-Kavuşmak mıdır aşkı yücelten,ayrılık mı,  

Bir kul mu sevilmeye layıktır Yaradan mı?-  

  

Ne söyleseniz boştur,dinlemezler,faydasız,  

Sanırlar ki hayatta tek amaç mutluluktur!  

-Mutsuzluğu bölüşmek mutsuzlarla zor mudur?-  

Onlar için mutluluk sevmektir,sevilmektir,  

Sevmenin,sevilmenin kuralları yok mudur?  

Sevgi öyle kolayca içilen iksir midir?  

-Bazan bir ak güvercin,bazen bir avuç kordur…-  

  

Severler,sevilmezler,sevilirler,sevmezler,  

Hüznün doru atından ürkerler,çekinirler,  

Neyi,nasıl,ne zaman yapacaklar bilmezler…  

Mutluluk(!) yollarında tökezlenip düşerler…  



İlgi çekmek uğruna akıl almaz oyunlar,  

Bir sözle,bir fiskeyle kırılır,dökülürler…  

Hayal kırıklıkları,acılar,pişmanlıklar,  

Boşunadır,sevenler sevilenden can ister…  

  

Soylu,yüce gönüller sevilmeden severler…  

  

Sarar renk renk yığınlar gizemli ufukları,  

Volkan ağzına düşen çiydir gençlik aşkları…  

  

TÜRBELER VE ÇEŞMELER  
  

Yeryüzünde bir yere gidişler,gelişlerde  

Yolunuz üzerinde,yolumuz üzerinde  

Her an alın alına,açık seçik,göz göze  

Gelebileceğimiz kırık dökük bir türbe  

Çalılıklar,kaktüsler tünemiş çevresine…  

  



Yüksek,şanlı,evrensel geçmişimizden bize  

Kalan kutlu bir anı,değerli bir armağan,  

Yiğit,yüce gönüllü can atalarımızdan…  

  

Ne var ki son yıllarda,bezgin ruhlarımızdan  

Uçup giden sevgiye,ilgiye,hoşgörüye,  

Gönülden gönderilen “ihlas” a,”fatiha”ya  

Hasret kaldığı belli her halinden açıkça,  

Boynu bükük,gözleri dolu dolu görene.  

Yakındığı falan yok durumundan yine de,  

Yitirmemiş hiçbir şey inançlı onurundan,  

Daha içten,daha sık hatırlanacağından…  

  

Yolun öbür yanında sonsuz anılarına  

Dalmış olan çeşmenin pek farkı yok türbeden,  

Hüzünden,ızdırabdan,ilgisizlikten yana…  

Bir zamanlar yolcuya,yakın,uzak komşuya  

Hızır gibi yetişen,sevindiren,can veren  



Dudakları kurumuş,başı saçkıran olmuş,  

Gözlerinin ışığı sönmüş,dili lal olmuş.  

Bir zamanlar ışıklar parıldayan alnında  

Haşarı çocukların değil,geçkinlerin de  

El,ayak,göz izleri derinleşmiş gitgide…  

  

Türbeler ve çeşmeler yetim çocuklar gibi,  

İlgi,hoşgörü,sevgi bizden bekledikleri…  

  

Onlar geçmişimizin kilometre taşları,  

Geleceğimiz için sonsuzluk ışıkları,  

Evrensel bir mirasın çok özel parçaları,  

Dehanın,zarafetin,kudretin kanıtları…  

  

Bir “fatiha” okudum yüreğim sızım,sızım…  

  

Birden sonsuz güvercin belirdi ufukların  

Üstünde,bulut bulut indiler çığlıklarla,  



Türbenin çevresini sardılar öbek öbek…  

O anda aydınlandı bambaşka bir ışıkla  

İçler,dışlar tutuştu dumansız yalazlarla,  

Yakın,uzak tepeler,ağaçlar,mezarlıklar…  

  

Çeşmenin her taşından fışkırdı gürleyerek  

Sular,doldu boşaldı kurnalar,kana kana  

İçtiler avuç avuç bağrı yanık yolcular…  

Tasını,destisini dolduran doldurana,  

Atını,devesini suvaran suvarana…  

  

Katılmamak elde mi onların coşkusuna…  

  

G A Zİ  D E D E  
  

Donuk şubat güneşiyle aydınlanan  

Mezarlıklar içindeki  

Eski bir cami avlusundaki  



Garip ve yaşlı adam  

İçinizi burkar il bakışta…  

Bir zaman sonra  

Hayranlığa dönüşür hisleriniz  

Onunla kokuştukça…  

Yumuşak,içli,sakin ses tonuyla  

Söz ederken geçmiş günlerden…  

İki cihan savaşıyla  

Balkan ve İstiklal harplerini ,  

Uzak cephelerde geçen  

Mahrumiyet günlerini  

Gören kanlı gözleri  

Sık sık dalar gider ufuklara  

Ve buğulanır  

Dupduru damlalarla…  

  

Bir canlı tarih olan  

-O büyük Gazi’ye hayran…-  



Gazi Salih Dede’yi  

Bir kez görseydiniz  

Eminim siz de severdiniz.  

Doyumsuz sohbetleriyle  

Kendinizden geçerdiniz,  

Kendinize gelirdiniz…  

Ardından içiniz yana yana  

Derin bir “ah” çekerdiniz…  

   

İSHAK KUŞU  
  

Tam gök kapılarının açıldığı vakitler,  

El,ayak çekildiği  

O olağanüstü demler,  

Derinden derine duyulur  

İshak kuşunun içe işleyen sesi.  

Kesik,buğulu inleyişlerle  

Dua eder gibidir sanki  



Gecenin sonsuz dinginliğinde…  

  

Neler gibidir bu ötüşlerde  

Bir duyabilsem,anlayabilsem,  

Duyduklarını,düşündüklerini,  

Duyurmak istediklerini,  

Neler vermezdim neler…  

  

Umut dünyası işte…  

Belli olmaz,bir gün olur  

Açılır Aşk’ın penceresi,  

Bakarsın ruhum bir kuş olur  

Süzülüverir içeri  

Kanatları alev alev…  

  

M E D - II  
  

Ah,o med zamanları deniz kıyıları,  



Ruhun arayıp da bulamadığı,  

Zamanların,mekanların gözlerde,gönüllerde  

Dürüm dürüm dürüldüğü  

O demler ki olağanüstü…  

Ne bulunmaz,ne erişilmez hazdır  

Sinenin sonsuzluğunda köpüklü uğultuları  

Duymak derinden derine  

Med zamanları…  

  

Ve o uğultuların ardından  

Dev martıların kanatlarında  

Ürpertici bir dinginlik iner de,  

Evrenler derin bir soluk alır ya,  

Yüreklerle birlikte,  

Hani hicran ufukları  

Ruhun kıvılcımlarıyla tutuşur da  

Bir boydan,bir boya,  

Çakıllar,kumsallar ve kayalar  



Elmaslaşır,kristalleşir,altınlaşır,  

Güneşler,nebülözler,galaksiler  

Tomurlaşır,gülşenleşir,goncalaşır,  

Hani yemişler,dallar,çiçekler,yapraklar  

Ballaşır,şekerleşir,saydamlaşır,  

Hani beyinler ve ruhlar  

Pınarlaşır,ırmaklaşır,çılgınlaşır ya,  

, Ak taylar,ceylanlar su içmeye inerler ya  

Gözyaşı ırmağından,  

Hani uzaklar yakınlaşır,  

Damlalar ummanlaşır,  

Ummanlar damlalaşır ya…!  

  

O zaman,  

İşte o zaman  

Der derebildiğin kadar,  

Devşirebildiğin kadar devşir  

O yemişlerden,düşüncelerden,duygulardan  



Yerlerin ve göklerin cömert topraklarından…  

  

Ve koş koşabildiğin kadar  

Kucağında yemişler,yıldızlar,güneşler,  

Çiçekler,çelenkler,evrenler,  

Yalın ayak,baş(ı) kabak,  

Akreplerin,kırkayakların,yılanların üzerinden  

Işık seller gibi aşarak  

Ak akabildiğin kadar  

Ovalardan,kanyonlardan,labirentlerden…  

  

Yalnızlık sıradağlarının  

En yüksek doruğunda kurulu evine  

Vardığın zaman,  

İki gözün sonsuz çeşme  

Ağla ağlayabildiğin kadar…  

Senden mutlusu olur mu,söyle  

Bir konuğun varsa ağırlanacak  



Bu gece hele…  

  

Bu coşkulu/hüzünlü güz akşamı  

Ne büyük mutluluktur yaşanan  

Alçakgönüllü,onurlu hanede…  

  

Yo,hayır,hayır,  

Sen  

Cümle açları,çıplakları  

Davet et  

Zengin evrensel sofraya…  

Sonra,  

Otur ve seyret  

Onları,  

-Gözlerindeki ışıltıları...-  

İliklerine dek ürpererek…  

Haykırabildiğin kadar haykır  

İçinin içinden,  



, Onların mutluklarıyla gönen…  

  

Ve Alemlerin Rabbi’ne şükret  

Edebildiğin kadar,  

Günahkar,hakir,  

Ve nankör kul Ahmet…  

  

D U Y G U L A R  
  

Kaplıyor sonsuz gök ovalarını  

Şafağın bağrından fışkıran gümrah ışık selleri,  

Başlıyor usul usul parıldamaya  

Ve için için ürpermeye  

Doruklar minareler,çatılar,kuleler,sular,koyaklar  

Ve çimen yapraklarının üst yüzleri…  

  

Uzak,dev ormanların sırlı uğultularını  

Duyuyorum ruhumun sonsuzluğunda,  



Denizlerin köpük köpük kabarıp patlayışını  

O gönlümü ürperten kayalıklarda  

Dolunay zamanları…  

  

Yağız atlar görüyorum  

Doludizgin koşan çılgın kişnemelerle özgürce  

Bir ufuktan bir ufuğa…  

  

Ve ah,her türlü duyguyu tadıyorum  

Bu olanlar karşısında  

Göklerden akan alev nehirden  

Bronz bir tasla kana kana…  

   

Ç I Ğ  
  

Bir çığ düşüyor kalbimizin üstüne  

Alev bir çığ,  

Sevda doruklarından…  



  

Kalbimiz,kalbimiz ki sellere kapılmış  

Bir körpe budaktır  

Henüz tomurları patlamamış,  

O evrensel,o muhteşem Ağaç’tan  

Hoyratça koparılmış…  

  

Biz “melali anlamayan nesil”iz…  

  

F E N E R  
  

Selam Sana ey fener,ey güngörmüş çilekeş,  

Sana geldim bu güzel sonyaz günü,içimde  

Yıllar,çağlar öncenin ölmez anılarıyla…  

Dur,bir bakayım sana eski bir dost gözüyle,  

Sakın hatırlamadım deme,ne olur bana!  

Gerçi hatırlanacak biri değilim ama,  

Söndü mü yaktığımız içimizdeki ateş?  



Sana geldim taptaze,coşkulu bir yürekle,  

Sana geldim sızısı o günlerin içimde…  

  

Hatırla,saf yüreği hummalarla kavrulan,  

Yalın ayak,baş kabak bağrını sana açan,  

Mahzun,anlaşılmayan küskün delikanlıyı.  

Hatırla,dalgaların coşarak zaman zaman  

Birlikte söylediği ölümsüz şarkıları…  

Senin kadar katıksız,özgür,büyük ve yalnız  

Kaç şey var şu yalancı gezegende,pervasız  

Meydan okuyabilen tertemiz yüreğiyle  

Cümle kalleşliklere,tekmil çirkefliklere…  

  

Sen,deniz ve martılar,ben mahzun yapayalnız,  

Yanardı Ummanların tuzuyla canlarımız…  

Göklerden hevenk hevenk ışık sağanakları  

Yıkardı yosun tutmuş kayaları,ruhları…  

Yaslanırdım senin ak,güçlü,temiz sinene,  



Dalardım saatlerce,yüzyıllarca engine…  

Itır,kekik,anason,tütün,yosun,reçine  

Ve iyot kokuları yakardı genzimizi.  

Çıldırmış bunlar derdi görseler halimizi…  

  

Yiğit,saf bir mü’mine benzetir(d)im hep seni…  

Günler,geceler,aylar,yıllar,yüzyıllar boyu  

Uğuldayan sulara direnişin yok muydu…  

Açık denizde yalnız yol alan teknelere  

Sendin,sensin gösteren yollarını sevgiyle.  

Yanan,sönen gözlerin sonsuz menevişlerle  

Çok şey söylerdi bana,söylüyorlar da hala…  

Anlardım,böyle mümkün yaklaşmak uzaklara,  

Bu yüzden hissederdim sana yakın kendimi…  

   

Sana geldim,taptaze anılar belleğimde…  

O,sen,martılar,deniz yeniden o günleri  

İstedim ki duyalım,yaşayalım birlikte  



O büyük,o ölümsüz,anlatılmaz demleri…  

Yanlış zaman seçtiysem kusurumu bağışla!  

Biliyorum başından aşkındır işlerin ya,  

Ne yapayım,gönlüme hükmetmek elimde mi?  

Nasıl hep diri kalır duygular,düşünceler  

Söyle,ey güzel,soylu,ey dost,çilekeş fener…  

  

Senden kalır yanım yok bahttan yana benim de…  

  

M E L A N K O L İ  
   

Her şeyi hayra yormak en belirgin huyumdur,  

Hoşgörü ruha sonsuz huzur veren duygudur…  

Bu yüzden barınamaz uzun süre içimde  

Tasalar,üzüntüler,sıkıntılar belki de…  

  

Dün geceden beridir süren sağnak dinince  

Çıktım yağmur sonrası Kent’e bir göz atmaya,  



Kimler ne alemdedir aramaya,sormaya…  

  

Kutsal gözyaşlarıyla yunmuş toprak kokusu,  

Uzaklaşan suların ürperten uğultusu…  

Serin ve temiz hava ferahlattı içimi,  

Dağıttı ne zamandır sancılı benliğimi  

Sinsi sinsi kemirmek isteyen kasaveti…  

Yıllardır,yüzyıllardır birikenler sinemde  

Bir çıkış arıyordu bu güz ikindisinde…  

  

Ve işte ilk mısralar vardı dudaklarıma…  

“Yazık,and olsun yazık Aşk’ın bakışlarına  

Uzak,yabancı kalmış gözlere,gönüllere,  

Yazık Karanlıklar’ı dost tutmuş yiğitlere,  

Yazık benliğine söz geçiremeyenlere,  

Yazık acıya düşmen baht üstü bahtsızlara…”  

  

Kent’e baktım,büyüyen,hızla değişen Kent’e,  



Görmedim aradığım ruhu çizgilerinde.  

Stattan gelen uğultu ürküttü kumruları,  

Yüreğimi kanattı mahzun haykırışları…  

  

Sararmış yaprakları üstünde çimenlerin  

Gördüm iğne yapraklı dalların,filizlerin  

Hüzünlü,yalnız,ürkek kirpiklerinden sarkan,  

İçinde galaksiler,evrenler ışıldayan  

Duyguların otağı ilahi billurları,  

Gökleri yeryüzüne taşıyan kanatları…  

  

Tok çekiç seslerini duydum yankılar yapan  

Yumuşak yamaçlardan yamaçlara sıçrayan…  

Ve üşüyen dallardan havalanan kuşların  

Sonsuzluğuna doğru yangınsız ufukların  

Kanat vuruşlarını hiçbir iz bırakmadan…  

Gagaları kızarmış serçelerin gözleri  

İliğime işliyor,yakıyordu sesleri…  



  

Yolumun üzerinde sessiz dünya;kabristan…  

Bir şey olmamış gibi geçemezsin yanından…  

Dedelerim,pederim,amcalarım,dostlarım,  

Çocukluk,okul,asker,oyun arkadaşlarım…  

Bir “fatiha”ya nasıl,ne kadar susamışlar  

Yanlarına çalımdan varılmayan sultanlar…  

  

Değişen birçok şeyin yanında değişmeyen  

Bir şey vardı,tek bir şey gözden gizlenemeyen.  

Perdeleri çekilmiş,buğulanmış camların  

Ardında şiddetlenen sancısı has inancın…  

-Hayat nerede,nasıl,niçin harcanıyorsa,  

Anlam,değer kazanır,kaç göz bunu farkında?  

Böyle bir fırsat ele bir kez geçiyor oysa…!-  

  

Yetmedi dağıtmaya gönlüme çöken hüznü  

Gök dallarından sarkan güllerin tebessümü.  



Yoktu aradığım şey-anladım-bu dünyada.  

Mümkün olsa her şeyi görmek can aynasında…  

  

Şükür,güzel Allah’ım,bizi karanlıklardan  

Kurtarıp çekiyorsun Kendine zaman zaman…  

Bilmem ki neden kanar bir yerlerim durmadan,  

Yoksa habersiz miyim ızdırabın tadından..?  

  

Burçlar’ın üzerinden safir sulara doğru  

Süzülürken göklerin altın gözlü,onurlu  

Ecesi,duyguların kapıldım lav seline…  

  

Çağırılıyor muydum ne öteler ötesine…  

  

Y A Z  
   

Evren mi bize yakın,biz mi evrene uzak,  

Evren içinden evren sıyrılıyor silme aşk.  



  

Yer mi yakın güneşe,güneş mi vurgun yere,  

Çöreklenircesine nedir çöken yüreğe?  

  

Arslan burcuna giren hangi gezegen,neden,  

Hangi gizli sebepler galaksileri yeden?  

  

Sel sel olmuş ışıklar taşıyor çanaklardan,  

Püskürüyor ufuklar boyunca volkanlardan.  

  

Giriyorken yeni bir burca hayat güneşim  

Sütbeyaz kuşaklara çekiliyor yüreğim…  

  

Bu Çağrı’ya uymamak dünyada mümkün değil,  

Bu Çağrı maveranın içimdeki aksidir…  

  

Bu Çağrı’ya cevaptır müthiş infilaklarla  

Maddenin erimesi mananın potasında.  



  

Kıyıları mersinler,çiçekler,böğürtlenler,  

Kaktüsler,kesintisiz ardıçlar,gür dikenler,  

  

Kekiklerle sınırlı bir yolda yürüyorum,  

Ayak izleri hala taze çocukluğumun…  

  

Kavrulmuş dikenlerin,çimenlerin içinden  

Adını bilmediğim bitkicikler aniden  

  

Yükselerek sanki yol gösteriyorlar bana,  

Yaradan’ı en güzel anışla ana ana…  

  

Kayalar arasından fışkırmış kütüklere  

Rastgeldikçe depreşen hüzündü içimizde…  

  

Gölgesinde dinlenme ümidi görmediğim  

Nice umut ışığı saçan bellerden geçtim…  



  

Ağaçlar köklerinden tepelerine kadar  

Taşkın bir güzelliğin şavkıyla yuyulmuşlar  

Rengarenk yollar,keskin yarlar,sırlı mağralar,  

Mesafeleri hiçe indiren boz kanatlar…  

  

Çocukluğumun zümrüt ovalarından geçtim,  

Yamaçlara çıktıkça göründü ilk gençliğim…  

  

Genişleyen çevremde derin hatıralar da  

Bir bir filizleniyor nadaslı topraklarda…  

  

Dağılıyor sisleri ufuklardan mazinin,  

Geliyor o rayiha soluğunda atinin…  

  

Hala ayakta cömert kütükler arasında  

Gözlerimi dünyaya açtığım yığma dam da.  

  



Arılar ,çekirgeler,ağustos böcekleri,  

O sorumsuz günlerin unutulmaz sesleri…  

  

Karşı kayalıklarda çın çın ötüyor gibi  

Beni ta bağ evinden çağıranların sesi…  

  

Havlamalar,ötüşler,kişnemeler ovada,  

Keskin somun kokusu buram buram havada.  

  

Topraklar bereketli göğüslerini açmış,  

Gökler bu göğüsleri bengi-suyla kandırmış…  

  

Belli dayanamamış müthiş hatıraların  

Ağırlığına,çökmüş geren çatısı damın…  

  

Dönüp geldiğim yöne bir göz atayım dedim,  

Keşki bakmaz olaydım ,dışıma çıktı içim…  

  



Altın başları eğik,saf saf omuz omuza  

İçimizi ürperten sonsuz hışırtılarla  

  

Hare hare zikreden başakları seyrettik,  

Bir ardıcın ardında içimiz ezik ezik…  

  

Ordular tekbirlerle sefer hazırlığında,  

Mü’minler kıyam durmuş ibadet nizamında…  

  

Gönülden arzu ettik milletler içersinde  

Seçilmiş milleti de görmeyi bu “hal” üzre…  

  

Ağladım ırmak ırmak çağladı gözyaşlarım  

Güldürdü dağı taşı mukadder yalnızlığım…  

  

Bir doruğu aşınca,bir başkası ufukta,  

Uğultulu vadiler derin,aralarında…  

  



Uzaklaşıyor sanki doruklar yürüdükçe,  

Yükler ağırlaşıyor zaman ilerledikçe…  

  

Öyle bir yere geldik,boyuta ulaştık ki,  

Orada toprak,su,gök visale ermişlerdi.  

  

Platin çakışlı zeytin denizleri üstünde  

Sonsuz renkli desenler kuşlar maviliklerde…  

  

Kuşlar ki,görmediğim neleri görüyorlar,  

Şakıyorken coşkuyla el çırpıyor yapraklar…  

  

Bu hercümerç içinde dinginliğin sesini  

Duyabilmek için bir çift kulak yeterli mi?  

  

Daha ürperticidir sessizliğin çığlığı,  

Çok gördük avaz avaz yırtınan kuklaları!  

  



Alev harmanlarının tırpansız hasadında  

Martılar ak çığlıklar maviliğin bağrında.  

  

Onlar ki,ediyorlar iştirak “Ya Hakk”larla  

Ruhu kanatlandıran zikir prangalarına.  

  

Zamansız ve mekansız tümseklerden fışkırmış  

Nergis boyunlu taşlar donmuş birer haykırış…  

  

Serviler koyu yeşil birer huzur sütunu,  

Tatmin olmuş ruhların uhrevi coşkunluğu…  

  

Her bir yanınız deniz görüyorsunuz ama,  

Yıllar,yüzyıllar gerek ulaşmak için daha.  

  

Seyredebilirsiniz sonsuz aynalarında  

O’nun tebessümünü ruhunuz tuğra tuğra…  

  



Yürüyün,uzaklaşır gibi olsa da afak  

Sabrınıza sarp dağlar mutlaka ram olacak…  

  

Hissediyor derinden,daha derinden insan  

Benliğini kuşatan İrade’yi her yandan…  

  

Daha yakın burada insan göğe,toprağa,  

Ölümsüzlük ölüme,karanlık aydınlığa…  

  

İyilik kötülüğe,kötülük iyiliğe,  

Bu kadar uzak olur bilmem başka nerede…!  

  

İnişlerin de ayrı hazzı vardır zirveden,  

Her inişin sonunda bir yamaç başlar zaten.  

  

İçi içine sığmaz insan bayır inerken,  

Güneş ne “hal”e döner zevale yaklaşırken…  

  



İniş,toparlanıştır,çeki düzen veriştir,  

Yeni hamleler için bileniş,güçleniştir.  

  

Dursuz,duraksız akış,çalkalanış,kaynayış,  

Tek hedef Yaradan’ı içten anış,kutsayış…  

  

Evren(ler)le insanın birleştiği o anlar,  

Bu “an”ı yaşayanlar,ancak o “an”ı anlar…  

  

O “an” duyar derinden mü’min olduğunu can,  

Durur o büyük deprem,yeri göğü sallayan…  

  

Birdenbire farkına varır sonsuzluğunun  

O duyguyla ürperen evrenin ve ruhunun…  

  

Bu ışıklı dünyada gölgelere yer yoktur,  

Açılan Sayfalar’da yaş-kuru neler yoktur…  

  



Bütün gölgeler,yükler kalkar ruh üzerinden,  

Perdeler birer birer çekilir pencereden…  

  

Bir dere yatağının içinde ilerlerken  

Daha uzak hissettim kendimi benliğimden…  

  

Abanmış pulluğuna nasırlı elleriyle  

Genç çiftçinin güneşler yüzünde,gözlerinde…  

  

Sürünün çıngıraklı yürüyüşü yankılar  

Yaparken yamaçlarda dolar,taşar kuyular…  

  

Nereye bu sefer ey kutlu ruh orduları,  

Sizsiniz ufuklardan ufuklara suları  

  

Bir ışık tarlasına,şehrayine çeviren,  

Evrenleri saçından,tırnağına ürperten…  

  



Nerden tutuşturdunuz,hangi büyük yangından,  

Bu meş’aleleri ki,parlak nebulalardan…  

  

Dev dalgaları gibi okyanusların dağlar,  

Çepçevre denizleri,ovayı kuşatmışlar…  

  

Onların sinesinde daha emin kuzular,  

Taylar,damlar,bostanlar,buzağılar,çocuklar…  

  

Ve nihayet olanca güzelliğiyle deniz…  

Onu böyle görünce bulutlaşır içiniz…  

  

Suların kayalara doğaçlama yazdığı  

Benzersiz ezgileri dinlemenin o hazzı…  

  

Dalgaların açıktan “Es-Selam”la gelişi,  

Bembeyaz “şükürler”le secdeye serilişi…  

  



Dinecek gibi olur dinmez sandığın sızın,  

Denize kavuştuğu iklimde son ırmağın…  

  

Kıyılar mı sulara doğru ilerliyordu,  

Sular mı kıyılara doğru sokuluyordu…?  

  

Dalgalar görür gibi kayaların yerinde (içinde)  

Uzanan kumsalları her hücuma geçişte…  

  

İki büyük,ebedi aşık,güneş ve deniz,  

Bir anlatılmaz hicran,kelimesiz,visalsız…  

  

Yıllarca,yüzyıllarca savruldum rüzgarıyla  

Özgürlüğün,sevdanın sonsuz berzahlarında…  

  

Görenlerin fışkırdı şu söz sinelerinden;  

“İşte ebediyete kement atmış bir adem…”  

  



Denizin uğultusu,kuşların cıvıltısı,  

Yamaçların kokusu,dalların hışırtısı  

  

Benden uzakta,benden başka kuşakta değil,  

And olsun umurumda değil,hiçbir şey değil…!  

  

Denizler köpürmeye,dağlar silkelenmeye  

Başlamaz mı gelmeye yerin altı,üstüne…  

  

Kuşlar içime doğru sürü sürü uçmaya,  

Ballar ağulaşmaya,kör kuyular taşmaya…  

  

Vadiler gölgelerin müşfik serinliğine  

Bürünürken yürüdük akkor ürperişlerle…  

  

Gündüz içinden gece yılanın derisinden  

Sıyrılışına benzer bir çıkışla çıkarken,  

  



Sevda küheylanıyla dönüş yollarındaydık,  

Dumansız yangınların gönüllü yakıtıydık…  

  

Sarıyordu sonsuz bir zar gibi kalbimizi,  

Gökler,mor,gülkurusu,lacivert,nar çiçeği…  

  

Sonra birden kıpkızıl menevişlerle yandı,  

Yeri,göğü,ruhları sardı sevdanın narı…  

  

Koy içine kapanık mahzun,ezik ruhuyla  

Açıyor sırlarını onu anlayanlara…  

  

Yollar,meydanlar mecra akan insan seline,  

Hedef korkunç;Deniz,kum,hava,yeme(k),sevişme…  

  

Pencereler,bacalar,duvarlar,kaldırımlar  

Şahit gözler,kulaklar,yıldızlar,nebulalar…  

  



Nasıl göz yumsun nasıl gökler bu nankörlüğe,  

Nasıl dönmesin küskün boz yığınlar geriye…  

  

Nasıl bir mıknatıstır çeker şiddetle böyle  

İnsanları güneşsiz,yıldızsız bir iklime…?  

  

Gece…Derin,tılsımlı,aşk dolu yaz gecesi…  

Sırlar üstü sırların kilitsiz bilmecesi…  

  

Gece…Kumsal ağlıyor sessiz hıçkırıklarla,  

Bir benim ortak,bir de yıldızlar utancına…  

  

Aşkının sonsuzluğu tebessümüne bile  

Bir yakıcılık katmış Çağlar’ı ürpertirce…  

  

Bu gece yıldönümü zaferler zaferinin,  

Göklerdeki şölene siz de iştirak edin…!  

  



-Dışardaki şölenin coşkusu,boyutları,  

İçerdeki yanında sinek vızıltısıydı…-  

  

Eser yoktu neş’eden iştirak edenlerde  

Tedirgin ve muzdarip ruhların şenliğine…  

  

Güçlendirin şavkını gönül kandillerinin,  

Ve alın yerinizi çevresinde Bedir’in…  

  

Bu gece şafağa dek kanatlarında rahmet  

Melekler inecekler tekbirler getirerek…  

  

Bu gece kaldırmaya gelmez başı secdeden,  

Bu gece kaçırmaya gelmez fırsatı elden.  

  

Yaşamadan anlamak,yaşamadan anlatmak  

Mümkün olsaydı eğer kalemimizi kırmak!  
 


