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                                               Her ümmetin(milletin)belli bir eceli(süresi) vardır.Onların eceli  
                      geldiği(süreleri dolduğu) zaman,ne bir an geri bırakabilirler(geri kalırlar),ne  
                      de öne alabilirler(öne geçerler.).”(Tam vaktinde batıp giderler) Araf(7),Ayet:34 
 
                                              “Bunun hikmeti şudur;Allah,bir topluma verdiği nimeti,onlar 
                     kendilerindeki(iyi hali) değiştirmedikçe,değiştirici değildir.Şüphesiz ki Allah, 
                     çok iyi işitendir,her şeyi bilendir.” Enfal (8),Ayet:53 
 
                                              “Şüphesiz ki,bir toplum(un bireyleri)kendi özlerindekini değiş- 
                     tirip bozmadıkça Allah o toplumun(bireylerin) durumlarını değiştirip bozmaz.” 
                                                                                                                       Rad(13),Ayet:11 
 
                                                “Biz hiçbir kenti,onun bilinen bir yazısı olmaksızın helak(yok) 
                    etmedik.”(Yok ettiğimiz her ülkenin yazılmış,belirlenmiş bir süresi(ömrü)vardır. 
                    O süre dolunca onları yok etmişizdir.) 
                                                “Hiçbir millet(toplum)ecelinin önüne geçemez ve onu gecikti- 
                    remez.(Her kavim mutlaka kendisi için belirlenmiş sürede(süresi gelince)yok 
                    olur.) Hicr (15),Ayet:4-5 
 
                                              “Hiçbir kent(belde,ülke)yoktur ki Biz,Kıyamet Günü’nden önce 
                     onu yok edecek veya şiddetli bir şekilde azap edecek olmayalım.Bu Kitap’ta 
                    (böylece) yazılmıştır.” İsra (17),Ayet:58 
  
                                              “İşte zulmettikleri(haksızlıklar ve taşkınlıklar yaptıkları) için 
                    helak(yok) ettiğimiz kentler.Biz onların helakları için de belirli bir zaman tayin 
                    etmiştik.” Kehf (18),Ayet:59 
 
                                               “Hiçbir ümmet (toplum)ne süresinden ileri geçebilir,ne de geri 
                    kalabilir.”(Ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir.) Mü’minun (23);Ayet:43 
 
                                               “Biz uyarıcılar(göndermiş)olmadıkça,hiçbir kenti helak(yok) 
                    etmemişizdir.”(Helak etmeden önce mutlaka uyarıcı(elçi) gönderdik.) 
                                                                                                            Şuara (26),Ayet:208 
 
                                               “Biz (refah içinde) yaşantılarıyla şımarmış nice kent(ler)i 
                     helak(yok)etmişizdir.İşte kendilerinden sonra pek az oturulabilen meskenleri! 
                     Onlara Biz varis olmuşuzdur.”(Hepsi Bize kalmıştır.) Kasas(28),Ayet:58 
 
                                                “Nice kentler var ki,Rabb’inin ve Elçi’lerinin buyruğuna baş 
                      kaldırmıştır.Biz de onları çetin bir hesaba(sınava)çekmiş ve onlara görülmemiş 
                      şekilde(bunu hak ettikleri için) azap etmişizdir.Böylece onlar,yaptıklarının kar- 
                      şılığını tatmışlar ve işlerinin sonu,tam bir hüsran(ziyan) olmuştur.” 
                                                                                                                  Talak(65),Ayet:8-9 
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                                                                             .1. 
 
 
 
 
                                               Bir kuyrukluyıldızsın sen ey Türk Ulusu… 
                                               Bir kuyrukluyıldız ki,sonsuz evrenin derinliklerinden belirip 
                gitgide arttırarak hızını,parıltı(sı)nı ebediyete doğru yüzen,ilerleyen umutlu ve 
                coşkulu… 
                                              Bir ırmaksın sen ey yüce Budun,ama ne ırmak ya! 
                                              Ta Altaylar’dan,Tiyan-Şan’lardan,Ergenekon’dan,Orta-Asya’nın 
                sonsuz çöllerinden,steplerinden fışkıran gür bir pınar ki,akarak zamanın ufuksuz 
                ovalarında,bereket,umut,sevinç,kahramanlık,aşk,sevgi,adalet…dağıtmışsın,dağıtır- 
                sın,dağıtacaksın O Gün’e dek yerkürenin yedi iklim,dört bucağına… 
                                              Şimdilik karar kılmışsın güzel Anadolu’da… 
                                              Ondan mı böyle bereket,coşku,uygarlık,sevgi…kol geziyor bu  
                güneşli,aziz topraklarda… 
                                              Ondan mı kozmik ışıltılar yakamozlanıyor bakışlarda,alınlarda.. 
                                              Bir okyanussun,alabildiğine engin,engin ve coşkun… 
                                              Ah,yok mu o kıyılara doğru uğultulu medlerle koşuşun atılışın, 
                köpük köpük saçılışın,ruhunu savuruşun ya! 
                                              Bir ulu ağaçsın,çağlarüstü bir ağaç,her mevsim çiçek açan,her 
                mevsim meyve veren cömertçe,coşkunca… 
                                              Alev yeleli,fecir bakışlı,şimşek adımlı bir yağız atsın,frekanssız  
                kişnemelerinle ürperten bütün zamanları/mekanları tepeden tırnağa… 
                                              Fakat hey,hey sevgili Ulus’um… 
                                              Bu olağanüstü gücünü,önü alınmaz coşkunluğunu,soyluluğunu 
               yitirdiğin an bil ki yok olursun! 
                                              Hey gözünü sevdiğim,kurban olduğum can Anadolu’m hey… 
                                              Sen sonsuz dek yaşa,sonsuzluklara sığmaz kutlu varlığınla… 
                                              Ve kendini bil,tanı artık ne olursun! 
                                              Senin için bileniyor sinsi sinsi tırnaklar,hançerler… 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             



   
                                                                              .2. 
 
                                             Ey yüce ve aziz Millet! 
                                             Ey,bütün zamanlardan/mekanlardan izler,hatıralar,renkler,sesler, 
            kokular taşıyan,barındıran,yansıtan onurlu Yurt… 
                                             İbrahim’lerin,Yunus’ların,Mevlana’ların,Hacı Bayram’ların, 
            Fuzuli’lerin,Baki’lerin,Leyla ile Mecnun’ların,Kerem ile Aslı’ların,Ferhat ile Şirin’ 
            lerin,Sinan’ların,Battal Gazi’lerin,Fatih’lerin,Yavuz’ların,Alparslan’ların,Akif’lerin, 
            Kemal’lerin,Mehmet’lerin,Zeynep’lerin,Nene Hatun’ların,Sütçü İmam’ların kutlu  
            toprakları… 
                                             Topraklarımız…O topraklarımız ki,iyiliksever Güneş coşkun bir 
            sevinçle doğulardan yükseldiği andan itibaren,batılara doğru alçalmamak için elin- 
            den geleni yapar,azıcık daha üzer(ler)inde kalabilmek için,bu cennetimsi toprakları 
            doya doya seyredebilmek,ışıkların en güzellerini,en yararlılarını buralara cömertçe 
            serpmek,serpebilmek için…İyi,güzel,ölümsüz,evrensel yasa onu batı ufuklarının  
            sonsuzluğuna doğru çeker ve gömer ne yazık ki! 
                                              Fakat ah,bu yüce Yurt’ta,Anadolu’da akşam üzerleri de,gurub- 
            lar,geceler de,gündüzler,şafaklar kadar iç açıcı,gönül okşayıcı,coşturucu,yüceltici, 
            esritici,oldurucu,bereketli olmaz sanılmasın! 
                                              Hepsinin,her zamanın,her mekanın,her mevsimin,her “an”ın ayrı 
            bir güzelliği,özelliği,çekiciliği,görkemi,büyüsü vardır ki,dille anlatılamaz,kalemle 
            yazılamaz!Yaşanması,yaşanması gerekir mutlaka olanca coşkunluğu,saflığı,genişliği, 
            derinliğiyle,inanın! 
                                             Dalgaların,sayısız hatıralarla yüklü sonsuz renkli/periyodlu 
           dalgaların kah yumuşak,tatlı hışırtılarla,kah çılgın uğul uğul saldırışlarla okşadığı, 
           dövdüğü fosforlu çakıllar,kumsallar,yarlar,falezler,soylu,özgür yürekli kül kanatlı- 
           ların kah sevinçli,kah acılı,kah hüzünlü,kah coşkulu çığlıklarla olağanüstü desenler 
           çize çize uçuştukları gökler,rüzgarların kah uğultularla sarstığı,tırmaladığı,kah içli, 
           dokunaklı ıslıklarla dolaştığı yarı aydınlık dev ormanlar,görkemli yüce doruklar, 
           eteklerinde yayılan sonsuz kırlar,bayırlar,ovalar,mağaralar,pırıltılı koylar,körfezler, 
           ırmaklar,çağlayanlar,göller,serin yaylalar,iç bayıltıcı kokuların saçıldığı gümrah 
           bahçeler,bağlar,korular,yangınlı ufuklar,gurublar,sevgi dolu bakışlar,yürekler, 
           gönüller… 
                                            Esirgememiştir Ulu Yaradan hiçbir güzelliği bu can verilesi,kan  
           dökülesi topraklardan… 
                                            Ah,ah biz değerbilmezler…Daha doğrusu her geçen gün çoğalan 
           değerbilmezler… 
                                            Neyse,fazla deşmeye,kaşımaya gelmez bu yarayı.Bir kez kanama 
           başlamaya görsün,durdurmak mümkün olmaz kanları!  
                                            Sonsuz kırlardaki gelinciklerin,nergislerin,papatyaların,çimen- 
           lerin,böğürtlenlerin…üzerlerinde cıva cıva,elmas elma ışıldayan o olağanüstü kabar- 
           cıklardan,yalçın doruklardan yuvarlanan çığlara,petrol,mercan,pamuk,gül…rengi 
           yığınlardan yerlere akan yıldırımlara,şimşeklere,denizlerin lacivert derinliklerinde 
           yaşayan sayısız yaratıklara,rengarenk dünyalara kadar her parçasında ayrı,apayrı 
          bir çekicilik,bir baş döndürücülük,göz kamaştırıcılık,ruh tutuşturuculuk…olan sevgili 
          Yurt… 
                                           Sen ey,uğrunda göz kırpmadan can verilecek olan, 
                                           Ve uğrunda can verenlere en büyük armağanı onları ebedi uyku- 
          larında-daha doğrusu sonsuz mutluluklarla,nimetlerle dolu gerçek hayatlarında-ılık, 



          şevkatli bağrına basmakla veren sen!Ne büyük bir onur,sonsuz bir kıvançtır bu ey koca 
          Vatan!  
 
 
 
                  
 
                                          Ah,bu onura,bu kıvanca ulaşan bahtlılar üstü bahtlılar!Size gıbta 
                etmemek,hatta kıskanmamak elde mi! 
                                          Ey,büyük ve saygın ölüler!Aziz şehidler… 
                                          Sizler,evet sizlersiniz bizleri ayakta ve canlı tutan,tutacak,şanlı 
                hatıralarınız,ölümsüz varlıklarınızla çağlar çağlar boyunca-Mahşer’e dek-onurla 
                yaşatacak olan yiğitler…                                           
                                           Yüce Yaratıcı,en güzel sözlerini bu topraklara bakarken söylemiş, 
                söyletmiş olmalı… 
                                                                                   *** 
 
                                            Ey büyük,soylu Türk Milleti… 
                                            Ey,yüzyıllar boyunca tarihin sisli ufuklarında ölümsüz parıltılar  
               saçan,saçacak olan dev Güneş… 
                                            Ey,kökü Orta-Asya’nın bereketli topraklarında(n) beslenen,güçle- 
               nen,yemişlerini çöllerin kutlu kızgınlığında olduran ve cömertçe Çağlar’a sunan ulu 
               Ağaç… 
                                            Ey,Çağlar’ı zafer naralarıyla saran,sarsan,gökleri sancak yapıp, 
              gölgesinde destanlar,efsaneler yazan kahramanlar kahramanı asil Irk… 
                                            Ey,barışta da,savaşta da davranışları erkekçe,yiğitçe Türk’çe olan 
              dar günlerinde de,iyi günlerinde de vakarından,yiğitliğinden,onurundan,azminden, 
              alçakgönüllülüğünden bir şey yitirmeyen yüce gönüllü insanlar diyarı hey… 
                                            Ey yüzyılların unutulmaktan uzak hatıralarıyla ruhunun büyüklü- 
              ğüne büyüklük,temizliğine temizlik…katılan muhteşem Anadolu’m… 
                                            Ey,aydınlık ufuklu,kartal bakışlı,ceylan yürekli Yurdum… 
                                            Sen ey,sevgililerin,sevgilerin en güzellerinden,en soylularından,en  
              temizlerinden,en unutulmazlarından… 
                                            Ey sen,uğrunda göz kırpmadan can verilecek olan… 
                                            Sana sesleniyorum,sevgi,iyilik dolu yüreğimden taşan ürperişlerle. 
                                            Beni dinler misin,söyle dinler misin? 
                                            Dur,dur,ne olursun,bir an olsun ara veren çılgınlıklar(ın)a… 
                                            İçim,içimiz kan ağlıyor seni böyle gördükçe… 
                                           Öylesine çaresiz,o kadar muzdaribim ki bilemezsin! 
                                           Fakat umutsuz asla…! 
                                           Ah,bana bir şey,hiçbir şey sorma! 
                                           Dokunsalar ağlayacağım and olsun ki!                                            
                                           Hoş,seni düşünmediğim,senin için gözyaşı dökmediğim,sana dua  
             etmediğim,senin için bir şeyler yapmaya çalışmadığım zamanlar kendimi pek öyle 
             yaşamış,insan hele Müslüman-Türk sayamıyorum ya! 
                                           Sen var beni anlama! 
                                           Bu sefihliğe varan çılgınlıkların,vurdumduymaz davranışların- 
             la ızdırabıma ızdırab,utancıma utanç,öfkeme öfke kattığını bil! 
                                           İçimi dökmesem boğulacağım anlıyorum ki! 
                                           Belki bana kırılır,gücenirsin,fakat umurum değil… 



                                           Sen ister gücen,ister öfkelen bana…Ne çıkar…Bu,gerçekleri  
            haykırmama engel olur sanma! 
                                          Gerçekleri söylemek,haykırmak-zor ve acı da olsa-benim görevim 
            sevgili Millet’im… 
                                          Eziliyorum,kahroluyorum yıllardır,yüzyıllardır bu suçun ağırlığı  
            altında… 
                                         Öyle bir suç ki bu,ancak içimi döktüğüm zaman hafifler,affolunur  
            belki! 
                                         
 
 
 
           
 
                                              Dinle!Bu yürekten kopan içten dileklerimi,iç döküşlerimi dinle! 
                                              Dinle ey Müslüman-Türk kulağı,kulak ver iyice… 
                                              Sonsuz stepleri arşınlayan batır atlıların nal seslerini,kılıç şakır- 
                tılarını,zafer naralarını dinle! 
                                              Bedr’in ufuksuz çölleri,kızgın gökleri saran,okyanusları tutuştu- 
                ran barış çığlıklarını duy,inle! 
                                              Dinle Bizans’ın,Roma’nın yıkılmaz surlarını,Viyana kapılarını 
                döven top seslerini,ürper aşk dolu yüreciğinle… 
                                              Dinle Yavuz’ların,Fatih’lerin,Alparslan’ların,Kanuni’lerin… 
                muhteşem ordularının burç burç gökleri,saran,ürperten uğul uğul dualarını Çağ- 
                lar için de yürü de… 
                                              Dinle boyutsuz kubbeleri çınlatan,sarsan aydınlık gönüllerin  
                inleyişlerini… 
                                              Sakarya’dan,Dumlupınar’dan,Anafartalar’dan,Conkbayırı’ndan, 
                Malazgirt’lerden…yükselen,çember çember çağları kuşatan Allah Allah seslerini… 
                                              Dinle,ey şanlı Müslüman-Türk,dinle de kurtul o karanlık duygu- 
                lardan,düşüncelerden,çarpık davranışlardan ağ ağ saran temiz yüreciğini,kıvrak 
                beyinciğini… 
                                              Ancak,parlak,görkemli geçmişinle övünmenin pek fazla bir an- 
               lamı ve yararı olmadığını,olamayacağını da bil,anla! 
                                              Gelecekleri kurmak için olanca gücün ve iyi niyetinle çalışman                      
               çabalaman gerektiğini asla aklından çıkarma ve hemen kollarını sıva… 
                                             Geçmişinde övünmekten çok,geleceğini kurmakta yararlanacağın 
              malzemelerin(maddi ve manevi dökümanların)en yararlı olanlarını,en iyi şekilde seç- 
              meyi,kullanmayı öğren ve uygula…    
                                             Allah’ın en büyük Dost ve Yardımcı Güzel Elçi’nin de tek şaşmaz                          
              kılavuz olduğunu hiçbir zaman unutma! 
         
 
                                           
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                 .3. 
 
 
 
                                                 Ey,göklerin sonsuz burçlarında dalgalanan,yürekleri hoplatan, 
                burgaçlandıran,Millet’i tek beden,tek ruh halinde toplayan,şuurlandıran,birlikte 
                sevindiren,birlikte hüzünlendiren,birlikte coşturan,zaferlerden zaferlere,menziller- 
                den menzillere,hedeflerden hedeflere koşturan sen, 
                                                 Ey,en güzel,en kutlu armağan,en büyük,en ölümsüz hatıra 
                yüce gönüllü yurtseverlerden,yiğitler yiğidi gazilerden,şehidlerden, 
                                                Seni ebediyete kadar elden ele,gönülden gönüle,doruktan doru- 
               ğa,çağlardan çağlara,kuşaktan kuşağa…taşımaktır,aktarmaktır,dalgalandırmaktır 
               bize yaraşan,bize düşen… 
                                                Ey,ufuk ufuk,güneş güneş,nebülöz, nebülöz,gönül gönül yanan, 
               tutuşan,kavrulan aşkının büyüklüğünden,arılığından,ölümsüzlüğünden,bulut bulut, 
               köpük köpük ağaran iyilikten,coşkunluktan,sevinçten… 
                                               Müslüman-Türk’ün bükülmez bileğinde daha da yücelen,güçle- 
               nen,ölmezleşen Bayrak,ey sen! 
                                               En güzel türküleri,en içli ezgileri,şiirleri söyleten,en olmayacak 
               işleri başartan,göklerin serinliğini,derinliğini,sonsuzluğunu,coşkunluğunu,dingin- 
               liğini,dengesini ve sönmez ışıltısını gönüllere oya oya işleyen sen, 
                                               Nice renklerin,seslerin,kokuların,duyguların,düşüncelerin,bakış- 
               ların,duruşların,edaların,tavırların…ışıltısı altında toplandığı,kaynaştığı ey sen,  
                                              Ey,unutulmaktan uzak olan…Ebediyen dalgalan sonsuzluklara  
               çıkan yolumuz üzerinde…Yüceldikçe yücel,güzelleştikçe güzelleş,özgürleştikçe öz- 
               gürleş,ünlendikçe ünlen… 
                                             Hiçbir güç indiremesin seni gönder(ler)inden,silemesin gözleri- 
               mizden, çıkaramasın yüreğimizden,belleğimizden… 
                                             Başımızın üzerinden eksik olmasın sonsuz gölgen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 



 
 
                                                                              .4. 
 
 
 
                                                  Ey,anlı,,şanlı,onurlu,yiğit Türk Ordusu, 
                                                  Dostun onuru ve kıvancı,düşmanın gizli/açık korkusu… 
                                                  Barış,özgürlük,insanlık,adalet,ar-namus,din-iman için seve  
                 seve,göz kırpmadan canından geçen eşsiz kahramanlık ve iman simgesi şehid- 
                 mehmedçik… 
                                                 Ey,ölümsüzleri-şimdilik-ölümlülerinden çok olan,doruktan  
                 doruğa,ülkeden ülkeye,iklimden iklime,kuşaktan kuşağa,çağlardan çağlara, 
                 sonsuzluklardan sonsuzluklara,yüreklerden yüreklere…kutlu sancağı taşıyanlar… 
                              
                                                 Bu ne görkem,bu ne sadelik,bu ne güzellik,yiğitlik… 
                             
                                                 Ey,engin sularda dağ dağ dalgalarla,şimşeklerle,yıldırımlarla, 
                 kasırgalarla boğuşa boğuşa,gece-gündüz rota tutan ışık bakışlı gurbet yolcuları, 
                 Vatan’ın iyiliği,esenliği,güveni için Vatan’dan ayrılığa seve seve,yana yana katla- 
                 nanlar… 
                                                Ve Vatan’a yan bakan kem gözleri mühürleyen,çelik kanatlı, 
                 garip ötüşlü dev kartallar,atmacalar… 
 
                                                Hepiniz,hepiniz -en üstünüzden,en astınıza dek-üzerinize düşen 
                 kutsal görev(ler)i her zaman hakkıyla yaptınız,yaparsınız,yapacaksınız… 
               
                                                Siz(ler) Bedir’de iman,Uhud’da özgürlük,Malazgirt’te adalet, 
                 Çanakkale’de,Sakarya’da bağımsızlık,Anafartalar’da hayat.İnönüler’de,Kıbrıs’ta 
                 barışsınız… 
 
                                               Sizler,sizler ki değil bu dar sahifelere,yerlere göklere,gönüllere 
                 sığmazsınız… 
                                                  
                                               Allah,imanınızı kavi,gücünüzü,sabrınızı sonsuz,şanınızı,zaferle- 
                 rinizi  ebedi kılsın! 
                                              İç ve dış ufuklarınızda(n)güneşler,hilaller,dolunaylar hiç eksik 
                olmasın,kavuşmasın! 
                                               
                                             İnanç,akıl,cesaret,zafer ve şahadet hep dostunuz,yoldaşınız olsun! 
                                        
                                            Ey güzel ve büyük Asker,gazan mübarek olsun!       
 
 
 
 
 
                             
 
 



 
                                                                                   .5. 
 
 
 
 
                                               Kütüphaneler ve tapınaklar… 
 
                                              Evet bu iki kutsal mekan,bireyleri ve toplum(lar)ı derinden 
               etkileyen-etkilemesi gereken-mekan(lar),en çok sevdiğimiz,en çok uğrayacağımız 
               yerler olmalıdır sevgili çocuklar,gençler,yurttaşlar… 
                                                
                                              Ruhu arıtan,güçlendiren,yücelten içten inanç ve ibadetler,kafayı 
              (beyni) ışıklandıran,besleyen,aydınlatan,ufkunu genişleten,yükselten,onu üretken 
              hale getiren kitaplar,iyi yararlı kitaplardır ancak… 
 
                                              Kahvehaneler,barlar,diskotekler,pavyonlar,gazinolar,stadyumlar 
              bilmem nereler değil! 
 
                                              Bizi ebedi aydınlıklara çıkaracak olan yol,ruh ve kafa dengesi 
              tam olan benliklerden geçer ancak! 
 
                                             Dejenere olmuş,çürümüş,kokuşmuş kuşaklardan,başka yerler- 
              den değil! 
    
                                             Barışın,sevginin,iyiliğin,adaletin,hoşgörünün…velhasıl dengenin  
              ve erdemin  egemen olduğu(olacağı) o ideal Altın Çağ,o Güneş Ülke bizim,bizlerin 
              cömert,güçlü,hünerli elleriyle gerçekleşir ey Millet gerçekleşirse.(1) 
 
                                             Eğer istesek,gerçekten yürekten istesek Çağ’ı,Çağlar’ı aşan, 
              tekmil zamanlara –yeniden-örnek ve önder bir toplum olma(ma)mız için hiçbir sebep, 
              hiçbir engel yok,birbirimizi sevmemizden,anlamamızdan,kardeşçe birbirimize el 
              uzatmamızdan,sarılmamızdan gayrı şu mahzun ve çilekeş gezegende…… 
 
                                             İnanmalıyız bu güzel gerçeğe… 
 
                                             İnanırsak,gerçekten inanırsak başarabiliriz ancak!                  
 
 
               ____________________________________________________________________ 
 

(1) “Barış,adalet ve sevginin hüküm süreceği Güneş Ülke’nin gerçekleşeceğine  
  inanıyorum.Çünkü Türkler var.” 

                                                                                    Campanella(1568-1639);”Güneş Ülke” 
                                                                                     adlı ünlü eserin yazarı İtalyan düşünür. 
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                                          Oh,bu atlar,bu yağız ,bu doru atlar de nereden çıktılar…Ufuk yeleli 
                 şimşek bakışlı,tayfun haykırışlı,soylu atlar… 
                                           Sisli,dingin derinliklerden doludizgin,bir bilsek nereden geliyor, 
                 nereye gidiyorlar… 
                                           Terli sırtlarındaki şu kahramanların yüzlerindeki edaya,gözlerin- 
                 deki kozmik ışıltılara,seslerindeki çağları sarsan gürleyişlere bakın,dinleyin…Din- 
                 leyin de,açılan derin yaralar,acılar onsun ruhlarınızda sevgili yurttaşlar… 
                                           İşte bakın,bakın görmüyor musunuz önümüzden geçiyorlar… 
                                           Ah,bizleri de alsalar yanlarına… 
                                           Ey atlılar,ey yiğit süvariler,durun durun,bir kelimecik olsun söyle- 
                 yin,bir tebessüm,bir nazar edin bizden yana da ne olursunuz!Nereden gelir,nereye  
                 gidersiniz…? 
                                          Fakat ah,o da ne!Niçin,niçin bizleri öyle kırgın,öyle-ne bileyim- 
                 sitemkar,belki küçümseyen,belki öfkeli…bakışlarınızla vuruyorsunuz,yaralıyorsu- 
                 nuz ta can evimizden ey atlılar… 
                                          Sonsuz Stepler’den mi,Bedir’den mi,Uhud’dan mı,Malazgirt’ten mi, 
                 Çaldıran’dan mı,Mohaç’tan mı,Firdevs’ten mi,Adn’dan mı…?Nereden,nerelerden 
                -böyle serapa aşk,serapa inanç,serapa özgürlük. –geliyorsunuz…? 
                                          Hey gidi arslanlar hey…Kükreyin,şahlanın,uçun şimşek hızıyla… 
                                          Sizinledir,sizinledir her zaman yanan benliklerimiz… 
                                          Sizler,sizler ki diş geçirdiniz Çağlar’a,soluk aldırmadınız Ölüm’e... 
                                          İyiliksiniz,güzelliksiniz,doğruluksunuz,özgürlüksünüz,yüceliksiniz, 
                 ölmezliksiniz… 
       .                                 Her şeyinizle,her yönünüzle taht kurmak için yaratılmışsınız sanki 
                 mahzun gönüllerimizde,gönüllerde… 
                                          Bizi de,bizi de alın yanınıza ne olursunuz! 
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                                           Tekmil zamanları/uzamları-iklimleri,kuşakları-ölümsüz ışıltısıyla 
                aydınlatan Meş’ale,ey Müslüman ey Türk oğlu,senin el(ler)inde daha coşkun bir  
                ışıltıyla aktarılsın geleceklere… 
 
                                           Fakat Ah!Ruhu acıyla burkan,yakan,kavuran gerçek bir yalan 
                olsa! 
                                            
                                          Yalan olduğuna inanılsa!  
 
                                           Can kurban yalanın böylesine! 
 
                                           Eğriyi karanlıklara gömen,doğruyu nebülözlere kuşak kuşak, 
                burç burç yükselten o “yalan” nerede? 
 
                                           O yalana “yalan!” diyecek ağızlar,başlar,ruhlar nerede? 
 
                                          O “yalan”ın “doğru “olduğunu kanıtlayacak,haykıracak davranış- 
                larda bulunacak yiğit ve özgür bireyler,toplumlar nerede? 
 
                                          Ve ah,nerede o zaman- o yer- ki,alkış tutsun,taşısın gerçeği omuzlar 
                başlar üzerinde,gönüllerin en,en derinlerinde… 
 
                                          Bütün yalanlar ayaklar altında,yürüsün Gerçek Yüce İdeal’e, 
                doruklar doruğuna…elinde coşkun kozmik ışıklı Meşale’siyle… 
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                                             Biz katıksız,halis bir vatanseveriz,insanseveriz… 
                                             Vatanımız,Milletimiz için ne kuru sıkı nutuklar atanlardanız,ne ün 
                  şan,çıkar uğruna kul(lar) önünde eğilenlerden,el-etek öpenlerdeniz… 
                                            Biz,soylu,onurlu,gururlu,özgür gönüllü,kalender bir şairiz… 
                                           Sızlayan,kanayan ruhumuzun duygularını anlattıkça,içimizi dök- 
                  tükçe az da olsa yükü hafifleyen,rahatlayan bir yalnız,bir muzdaribiz…  
                                            Millet’in-hatta insanlığın-bugünkü yürekler acısı hali ruhumuzun  
                  tedirginliğine tedirginlik,acılarına acı katıyor…    
                                            Ve içimizden şöyle haykırmak geliyor… 
 
                                            Sen bizimsin ey asil Millet,biz senin…Sen olmazsan biz,biz olmaz- 
                 sak sen bir işe yarar mıyız,söyle!Sen ki gelecek Altın Çağ’larda önder olup yol 
                 göstereceksin azmuş,sapıtmış İnsanoğlu’na…Evet,aynı gün,aynı duygularla,aynı 
                 düşüncelerle sen ve biz… 
                                           Aynı gün olsun ölümümüz de,yer pamuk pamuk savruldu- 
                 ğunda,gök(ler) dal dal yarıldığında,erimiş bakır gibi aktığında…Birbirine karışsın 
                 nefeslerimiz… 
                                          Ne sanıldığı gibi geçici heveslerle teselli bulur kırgın,muzdarip  
                 gönlümüz,ne de huzur bozucu ünlerle,alayişlerle…Aziz Vatan’ın aydınlık ufukları- 
                 na çöken ağır sisler,dumanlar şöyle silkelenip de dağılmadıkça,savrulmadıkça, 
                 yüzümüz gülmez,kanmaz gönlümüz,isterse dörtbir yanımızda saf saf melekler dön- 
                sün içli ilahilerle… 
                                         Tam bir Müslüman-Türk ruhu var bizde…Armağan olsun yüce  
                Millet’e arılığıyla,coşkunluğuyla…O Millet ki,pek zor,pek acılı günler yaşıyor şu 
                son zamanlarda… 
                                        Ey Rabb’im!Ne olacak bu güzel Millet’in hali…Her adım başı  
                bir üçkağıtçı,her köşe başı ünü,mevkiyi,kovuculuğu,yalancılığı…putlaştıranlar, 
                pazarlayanlar,onulmaz yaralar açtıklarının farkında değiller mi Milli Ruh’da…? 
                                       Millet,Millet’im kendine gel hey…Ey Yüzyıl’ın,Yüzyıllar’ın gözbebe- 
                ği,sen olamazsın hayır,inanmam,böyle düşünen,böyle davranan…Sen ey Millet’im, 
                sen değil miydin bir zamanlar aşk,kahramanlık,onur,barış…dağıtan Çağlar’a ışık 
                kanatlarınla…Dev yıldızlar gibi sen değil miydin hayat,coşkunluk veren ruhlara? 
                                      Millet’im yanlış,bozuk bir yoldasın andolsun!Gitgide daha derinlerine 
                doğru ilerlediğinin farkında mısın karanlıkların? 
                                      Söyle,geriye dönmeye zamanın mı var takatın mı?İlerliyorken sisler, 
               dumanlar içersinde bir yolunu aramıyor musun Işık yakmanın?Bari bir umut belir- 
               sin,karanlık,puslu yolun aydınlansın…Aydınlansın ki,seni çağlar üstüne çıkaracak 
               izlere rastlayasın… 
                                     Birlik ey Millet,her zaman samimi,gerçek bir birlik,kaynaşma gerek… 
               Şöyle eller,gönüller kenetlenmeli,kaynaşmalı aşkın aşınmaz ışık bağlarıyla…Birlik- 
               ten denge,güç,sevgi..doğar… 
                                    Ancak birlikten doğan dengeyle,güçle,sevgiyle ayakta kalır toplumlar, 
              uluslar…    
                                   Bak,uzayın sırlı sonsuzluklarında da birlik olduğu için yücelik,güç,sevgi 
              denge…kor kor ışıldar nasıl da!   
                                   Madem bir parça ondan sevgili Topraklar da,niçin sarsınlar onu duman 
              lar?Üstelik o değil midir yaralı fakat asil bağrında ölümsüz başlar barındırmakta  
              olan da…  



                                                                                                                                               
 
 
 
                                              Teslim olmak yok ey Millet asla,teslim olmak yok hemencik öyle 
                 o kancıkların,düzenbazların,alçakların oyunlarına…Ne olursun ah,bizi kahretme 
                 sana hiç yaraşmayan davranışlarınla!Gel,sözünü tut,etme eyleme artık aklını 
                 başına devşir…Geçmişini düşün…Geleceğinin de en az o kadar parlak olması  
                 için çalış,çabala… 
                                             Bizleri yalnız felaketler mi yaklaştıracak,kaynaştıracak birbirimi- 
                 ze ey yurttaşlar…Niçin aşkta,dostlukta,sevinçte,acıda…her şartta yakın değiliz,ola- 
                 mıyoruz birbirimiz(l)e…Bu mu Müslümanlık,bu mu Türklük Allah aşkınıza… 
                                            Tarih denilen bir ulu kitaba en ölümsüz,en göz kamaştırıcı sahife- 
                 leri yazan ellerin torunlarını böyle karanlıklara doğru pervasızca yürü(yo)r gör- 
                 mek yakıyor volkan volkan mahzun yüreğimizi… 
                                           Ey Ulusal Ruh,artık toparlan…Aç ışık ışık kanatlarını,şöyle gökle- 
                 re doğru bir uzan.Uzan da tazele bir kez daha evrensel şanını..Yaşart gözlerimizi... 
                                           Ey Müslüman-Türk,ey yurttaş,ey Millet,ilk iş olarak öz Ruh’unu  
                 tanımaya çalış,tanı ve kendi kendini sev,say,değer ver…Çok şeyler yapabileceğine 
                 inan,güven… 
                                          Bak göreceksin o zaman nasıl dostların seni daha çok sevecek, 
                 düşmanların azalacak,kalanlar senden çekinecektir…. 
                                          Güneşin ışıltısı,kuşların cıvıltıları,ırmakların,ormanların,okyanus- 
                 ların uğultuları,insanların bakışları,gülümseyişleri,ufukların yanışları,tomurların 
                 patlayışları..sana daha güzel,daha anlamlı,daha muhteşem,daha sade,daha sevil- 
                 meye,görülmeye değer bulunacaktır,görünecektir… 
                                          Bu az şey midir sanıyorsun ey kutlu Millet’im!Ey can kardeşim,ey 
                 yurttaşım,ne olursun-artık-düşünmesini öğren!  
                                          Kim,ne olduğunun bilincine varsan,varsan da kendine ve çevrene, 
                Çağ’a,Çağlar’a o gözlerle bakmasını,görmesini,düşünmesini denesen! 
                                          Ya siz,ya siz,kimliklerinden(kişiliklerinden) utanç duyan zavallıcık- 
                lar,bahtsızlar üstü bahtsız ruhlar ya siz!   
                                          Siz “Müslümanlığın”,”Türklüğün” gerçek anlamda ve bütün boyut- 
                larıyla ne olduğunu biliyor musunuz?Sizin tarihten hiç mi haberiniz yok,hiç mi  
                Allah aşkınıza söyler misiniz? 
                                         Nedir bu,bazı körpe yüreciklere alev bukağılar gibi sarılan illet ey 
                Rabb’im! 
                                         Çok acı çekiyor ey yoldan çıkmışlar bu Millet sizin yüzünüzden! 
                                         Ne olursunuz artık,kendinize gelin! 
                                         Ellerinizi vicdanınıza koyun lütfen! 
                                         Körpe yüreklerin üzerinden çekin…! 
 
                                         Ah,hep aynı şeylerdir düşünülenler çoğu gençlerce,yetişkinlerce, 
               geçkinlerce.. 
                                         Bir yolunu bulup-çok kısa zamanda ve mümkün olan en az emekle, 
               ya da emeksiz-zengin olmak,güncel tanımla(n)masıyla “köşeyi dönmek”,bir kat,bir 
               araba-daha fazlası olsa daha iyi olur-televizyon,buz dolabı,çamaşır,bulaşık makine- 
               leri,en lüksünden mobilyalar,çanak(uydu)antenler,bilgisayarlar…mal,mülk,servet, 
               saman…Daha neler,daha neler… 
                                       Bilim Çağı’nın teknolojisinin bütün marifetleri,hünerleri,sihirbazlık- 
               ları emrinize amade sayın bayanlar baylar…Alın kullanın hepsini tepe tepe…              
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                             
 
 
                                          Hele hele bir de zengin eş buldun mu,ne iyi olur,artık sorma gitsin 
                ondan sonra…Ekmek elden,su gölden…Yak çubuğunu,puronu,geç şömine karşısına, 
                ya da deniz manzaralı verandaya,yudumla buzlu viskini,atıştır havyarını,somonunu 
                alımlı,çalımlı arkadaşlarınla,iyi gün eşinle,dostunla,bak keyfine…! 
                                          Canım,adaaam sen de,bize ne değil mi ya! Boş ver,aldırma Allah 
                aşkına! Gününü gün et şu yalancı dünyada! 
                                          Varsın Vatan’da,yeryüzünde-evrende-yüzbinlerce,aç,susuz,çıplak, 
                öksüz,yetim,bilgisiz,eğitimsiz…bir gülümseyişe,bir tas sıcak çorbaya muhtaç,bir 
                tutam sevgiye hasret temiz ve yalnız gönüller olsun! 
                                         Varsın  savaşlar,entrikalar,saçma sapan yarışmalar,gösteri(ş)ler, 
                ahmaklıklar,çılgınlıklar…yüzünden sayısız insan evinden barkından,sevdiklerinden, 
                sağlığından,yerinden yurdundan,çoluğundan çocuğundan olsun! 
                                         Canım –bütün bu olan bitenler-bizi ne alakadar eder! 
                                         Kendi bacağından asılır her koyun! 
                                         Gün bu gün,dem bu dem,boş vern canım,vur patlasın,çal oynasın… 
                Ömürler su gibi akıp gidiyor…Yaşamak gerek yaşamak! 
                                         Hayır,hayır yağma yok …Olmaz,olmaz böyle şey…O kadar kolay, 
                o kadar ucuz değil yaşamak! 
                                         Bu kadar sorumsuz,kuralsız,ülküsüz,çılgın bir yaşayışa hayat demek 
                böyle düşünenlere,böyle davrananlara katılmak,en geniş anlamıyla “insan” demek, 
                hele hele Müslüman-Türk demek ne kadar yerinde olur,ne kadar… 
                                        Bu,en azından çok yüksek ve anlamlı bir değer(i) olan hayatı hafife 
                almak olur,o kadar… 
                                       Biz(ler) ne New-York’lu,ne Los Angeles’li,ne Paris’li,ne Londra’lı, 
                ne Varşova’lı,ne Moskova’lı,ne Roma’lı…ne bilmem nereli değiliz ve asla olamayız, 
                olmamalıyız da… 
                                     Biz(ler) olsak olsak Edirne’li,Ardahan’lı,Erzurum’lu,Trabzon’lu,Sam- 
                sun’lu,Adana’lı,Ankara’lı,Van’lı,Bitlis’li,Kars’lı,Siirt’li,İstanbul’lu,Bursa’lı,Aydın’ 
                lı,Konya’lı,Antalya’lı,Mardin’li,,Kayseri’li,İzmir’li…süzün kısası Anadolu’luyuz, 
                Türkiyeli’yiz…Ve öyle kalmalıyız öz olarak her çağda… 
                                    Kökü İslam,gövdesi Türklük,yemişleri adalet,barış,özgürlük,kardeşlik, 
                vatanseverlik,iyilik,mertlik,inanç,konukseverlik,yiğitlik…olan o olağanüstü  Ağaç, 
                ancak ve yalnız Anadolu topraklarında bulmuştur,bulacaktır,bulmalıdır en uygun  
                gelişme ve serpilme,bütün zamanlara/mekanlara dal budak salma imkanını,yerini… 
                                    Biz Onlar’dan değil,Onlar biden öğrensinler “insanlığı”,manayı,haki- 
                kati,medeniyeti…   
                                    Ah,sizi gidi diplomalı kara cahiller… 
                                   Hasta ruhlu karanlık aydınlar(!)… 
                                   Yeteneksiz,beceriksiz aşıcılar…Bu Ağaç sizin aşınızı tutmaz…Uğraş- 
                mayın,çırpınmayın boşuna… 
                                   En tehlikeli sahtekarlar,ikiyüzlüler,binbir yüzlüler… 
                                   Para,ün,mevki…v.b.dünyalık çıkarlar için her şeyi yapabilenler! 
                                   Siz(ler)den yaptıklarınızın hesabını bir gün-er-geç,ama mutlaka- 
                soracaktır bu Millet’in seçkin evlatları…Yakında,hem de pek yakında… 
                                   Kimsenin,kimselerin kuşkusu olmasın bunda! 
                                   Hazır olun maskelerinizi indirmeye alçaklar! 



                                                                                                                                            
 
 
                                       Toplumları(milletleri) ayakta tutan,onlara hayat,ruh ve yön veren, 
               soyut ve somut değerler,çağlar boyunca değişmemiştir,pek değişeceğe de benzeme- 
               mektedir. 
                                      Aksine bunları hor görmek,önemsememek,değiştirmek,değiştirmeye 
               yeltenmek,çabalamak-ki bu yapının temellerini dinamitlemek,kolon ve kirişlerini 
               yıkmak gibidir-milletlere(toplumlara)her zaman pahalıya mal olmuş,güçlü bünye- 
               lerini derinden derine sarsmış,sarsmış,hırpalamış,uLusal Ruh’u ağır bunalımlar, 
               ızdırablarla kıvrandırmıştır. 
                                     Şu günlerde bizde ve acunda(gezegenimizde) bu duruma bolca çarpıcı  
               örnek(ler) gösterilebilir. 
                                       
                                      İdealist,dürüst,mert,zeki,akıllı,ileri görüşlü,geniş ufuklu,yüksek kül- 
               türlü(gerçek anlamda bilge),zamanüstü,adil liderler,birbirlerini ve topraklarını-bü- 
               tün değerleriyle-gönülden seven,sayan,koruyan,gözeten,özgür vatandaşlar,gönülleri  
               barış,adalet,özgürlük,kahramanlık,vatan,insan sevgisi gibi yüce duygularla yoğrul- 
               muş,coşkunlaşmış,tutuşmuş güçlü ordular,bilinçli,uyanık,milli-özellikle milli-ve  
               evrensel kültürlerle yakından tanışık ve barışık Yurt ve dünya olaylarını özenle izle- 
               yen çözümler üreten,öneriler getiren,kişilikli gerçek aydınlar,dallarında en üst basa- 
               maklara çıkmış din,bilim,sanat,fikir adamları,düşünürler,sanatçılar… 
                                        İşte ulusları(toplumları)ayakta tutan,ruh,hayat ve yön veren somut  
               ve soyut değerlerden bazıları,başlıcaları… 
                                        Onlardır,onlar olmalıdır kılavuzlarımız,başımızın taçları… 
                                        Din,dil,kültür birliği,aynı Ülkü’ye gönül ve can verme derecesinde  
               bağlılık,yurtseverlik..v.b.Bunları değiştirmek,bunlardan vaz geçmek.ödün vermek 
               mümkün müdür,akıl karı mıdır? 
                                        Hayır,hayır,olsa olsa çılgınlıktır,hainliktir,ahmaklıktır…   
                                        
                                        Milletlerin de insanlar –ve öbür yaratılmışlar gibi-bir hayatları, 
               biçilmiş ömürleri içinde karanlık,aydınlık,acı tatlı,inişli çıkışlı…günleri,dönemleri 
               vardır…Bu normaldir…Bu dalgalanışlar,sarsılışlar,çalkalanışlar milletleri daha bir 
               toparlanmaya,daha çok bilinçlenmeye,davranışlarına çeki-düzen vermeye doğru  
               götürüyorsa yararlıdır bile demek yanlış mıdır? 
                                         Özellikle bizler,biz Türkler için böyle durumların(dönemlerin)milli 
               kaderimizde ne kadar büyük roller oynadığını,şanlı tarihimize az olsun ilgi ve yakın 
               lık duyanlar çok iyi bilirler… 
                                          Çağlar,gelmiş,geçmiş Türk milletlerinin tam uçurumun kenarına  
               geldikleri sırada,bağrından kahramanlar(halk önderleri) çıkarıp yeniden toparlan- 
               dıklarına,güçlendiklerine,yeni atılımlar,zaferlerle şahlandıklarına yakından tanıktır. 
                                          Ve yüne Yüzyıllar,vatanının,milletinin özgürlüğü,bağımsızlığı,onuru 
               namusu için hayatlarını hiçe sayan,canlarını göz kırpmadan veren binlerce ünlü, 
               ünsüz,adlı,adsız kahramanların ölümsüz ruhlarının sönmez ışıltılarıyla aydınlan- 
               maktadır… 
                                          Evet,o evren gönüllü kahramanlardır ki,her yönüyle mükemmelliğin 
               kusursuzluğun değiştirilemez,eşiz örneği olan yüce dinimiz de onlara “şahadet”gibi 
               peygamberlikten sonra gelen en yüksek manevi bir makam,unvan ve onurunu ver- 
               miştir. 
                                          Ne mutlu,ne mutlu onlara! 
                                          Vatan,onların büyük,ölümsüz hatıraları,aziz kanlarıyla onurlanmış- 
               tır,onurlanmaktadır,onurlanacaktır… 
                                           Ruhları şad olsun! 
  



 
                                                                                                                                       
 
 
 
  
                                               Bu yüce,soylu Millet,her çağda,her şartta binlerce kahraman 
                çıkaracak olgunluğa,dolgunluğa,coşkunluğa daima sahiptir… 
                                               Ve her zaman da olacaktır… 
                                               Bize düşen bu büyük,kutsal emaneti onların aziz hatırasına  
                yaraşır bir şekilde korumak ve geleceklere aktarmaktır,taşımaktır…  
                                               Ancak;böylesine güç ve önemli bir görevi yerine getirmenin de 
               kuşkusuz bazı şartları,kuralları,sorumlulukları vardır.  
                                               Sana bu gerçekleri unutturan bu lüks,konfor,sefahat düşkünlüğü, 
               bu savurganlık humması,ey Millet’im kendi kendine indirdiğin korkunç darbeler, 
               bağrına sapladığın alev hançerlerdir and olsun! 
                                               Öyle darbeler ki,Ruh’ta kapanmaz,onmaz yaralar açmaktadır. 
                                               Avrupa’lara,Amerika’lara yararlı bir şeyler,Millet’in gelişmesi- 
               ne,yücelmesine katkısı olacak bilgiler,deneyimler elde etmek,onları uygulamak aşkı 
               ve niyetiyle gidenler,yolunuz açık,bahtınız yüksek olsun! 
                                               Güle güle gidin,güle güle gelin… 
                                               Gittiğinize,uğraşılarınıza,çabalarınıza değsin! 
                                               Fakat siz oralara sırf “eğlenmek”,milli geliri har vurup harman  
               savurmak için başıboş,bomboş yürekler,kafalarla gidip,daha boşalmış,daha yıpran- 
               mış,daha uzaklaşmış,,yabancılaşmış olarak dönenler… 
                                               Ne olurdu,o bayağı zevkler,keyifler için çar-çur ettiğiniz geri  
               gelmez zamanları,milyonları,milyarları Millet’inize bıraksaydınız da onurumuzu  
               zedeleyen davranışlar içine girmeye-ona buna avuç açmaya-mecbur kalmasaydık… 
                                                Allah,Kitap,Peygamber aşkına,bu mu vatanseverlik!Ne olur  
               aklınızı başınıza devşirin artık!   
                                               Yoksa size göre  önemli olan vatanseverlik değil de,açıkgözlük, 
               dalaverecilik,üçkağıtçılık,sefahat mi?Söyler misiniz…!   
                                                Ama şunu asla unutmayın ki ,bu Millet’in,bu güzel Millet’in  
               baskın bir çoğunluğu sizin gibi değildir ve olmak da istememektedir… 
                                                Bu,yalnız bu gerçek-bile-sizin geleceğinizi görmemize 
yeterlidir. 
                                                Siz(ler)bu vatan,bu Millet için asla gelecek değilsiniz! 
                                                Ancak gelecek bu ülkenindir,bu milletindir… 
                                               Gerçek yurtseverlerin,gerçek idealistlerin… 
                                               Ah,bunu bir görebilseniz,bir anlayabilseniz! 
 
 
                                                                              *** 
 
                                               Gözyaşı döktük Millet’imiz için…İçimizde akan sonsuz debili  
               alev ırmaktan At’ımızı kana kana içirdik…Ve ölçüsüz güç veren acıdan kanatlana- 
               rak kuşaklar,kuşaklar…geçtik…Bu kuşaklardan hiç birisinde umut verecek bir şey 
               görmedik,bizler için de,onlar için de,O’nun ışıltılı Yol’una girmekten başka… 
                                                Din’den,Töre’den uzaklaştıkça,hiç beklemeyelim bir arpa boyu  
               bile ilerlemeyi,yükselmeyi…Boşluk,karanlık yoğunlaştıkça ruhlarımızın derinliklerin 
               de,o boşlukları,karanlıkları gür ışıklarla aydınlatmaya çalışmıyorsak var gücümüzle 
               söyleyin suçu kendimizde mi aramalıyız,başkalarında mı yoksa? 



                                                                                                                                               
 
 
 
        
 
                                           Gözlerimizi bin açmalıyız ey canlar,ayırt edebilmek için akı karayı. 
                Kulak vermeliyiz bizleri derinden derine çağıranların ulvi seslenişlerine…Ancak 
                bu ses,bu sesler bizi aydınlık geleceklere giden doğru,emin ve sağlam yolu göstere- 
                bilir…Yakınımızda,baş ucumuzda,aramızda…çok kancıklar,çok yalancılar var bili- 
                yor(sun)uz…O halde,içimizdeki kutsal ışığı söndürmek için sinsice uğraşanların 
                ışık tutalım kem bakışlarına… 
                                           Varsınlar kursunlar uğursuz tuzaklarını dağıtmak için kutlu Bir- 
                lik’i.. 
                                           Bir taşımızı bile yerinden oynatamazlar,bir dalımızı bile kopara- 
                mazlar biz  sağlam atarsak temellerimizi ,güzel bağlarsak kirişlerimizi,iyi korursak 
                fidelerimizi… 
                                           Kancıklık,alçaklık derler sizin bu yapıklarınıza ey ne idüğü belirsiz 
               işbirlikçiler,onursuzlar…Çıkın ortaya bir boy gösterin bakalım hele erkekçe de göre 
               lim kimdir daha kuvvetli yeryüzünde de,gökyüzünde de asıl kazançlı olan,haklı bulu- 
               nan da… 
                                           Bu Budun’un kafa,ruh yapısına asla uygun olmayan zevzeklikleri 
               çalan,kotaran hırsızlar,vatansız,inançsız…ruhlar…Ve o hırsızlık mal(lar)ı bile bile 
               satın alan büyük suçlular…Hazır mısınız hesap vermeye?Divan kuruldu,İnsanoğlu 
               Huzur’da…Doğru dediniz sizler eğriye,ispat etmeniz bunu gerekir şimdi…Tanıkla- 
               rınız nerede?Niçin susuyorsunuz?Binbir türlü yalanlar,dolanlarla masum beyinleri 
               birbirlerine kırdırırken elleriniz ovuştururken sizden keyiflisi yoktu ama…! 
                                          Dilediğimiz odur ki Ulu Yaradan’dan,şu günlerinden daha acılı 
               günler görmesin sevgili Vatan…Nasıl yırtarak karanlıkları Güneş,mutluluk,umut, 
               sevinç saçarsa,sıyrılsın artık bu acılardan mutluluklara layık Vatan da…Sinsi,fır- 
               saçtı kem nazarları eritsin kor kor bakışlarıyla… 
                                          Düdükler çalsın,tütsün bacalar,yakılsın çubuklar…Yurd’un en 
               ücra köşelerinde…Yakılsın türküler,kurulsun düğün-dernek sofraları,savrulsun 
               tınaz tınaz harmanlar…Sevinç,mutluluk,huzurla daha bir anlam,daha bir güzellik- 
               le pembeleşsin solgun yüzler,çevrilsin dikenli ufuklardan sonsuz şafaklara altın 
               bakışlar…Yoğun göksel,kozmik ışıklar aksın gürül gürül mahzun ruhlara… 
                                         Kendine dönüş şölenleriyle inlesin dağ,taş,yayla,doruk…aşkla, 
               kıvançla…  
                                         Uçurumların,kör kuyuların yolunu tutsun İfrit, uyuz kuyruğu apış 
               arasında…   
                                          Güvercinler,kartallar,albatroslar,martılar,kumrular,bülbüller… 
                öbek öbek insin avlularımıza,çatılarımıza,meydanlarımıza,ruhlarımıza… 
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                                        Ey sen,yüksek tavanlı,gümrah ışıklı kutsal mekanlarda(havadar 
           anfilerde)kafa patlatan,dirsek çürüten büyük hedefli genç adam… 
                                        Ey sen,sonsuz kubbeli ışıl ışıl mabedlerde-ve evren mabedinde- 
           alnını secdeye vuran,gönlünü En Yüce Sevgili’ye sunan bahtlılar bahtlısı,mutlular 
           mutlusu insan… 
                                        Sen ey,besili cömert göğüslü sürülerini Toroslar’ın,Ağrı’lerın,Boz- 
           dağ’ların,İstrancalar’ın,Erciyeş’lerin,Nemrut’ların…eteklerinde,yüce Anadolu’nun 
           coşkun pınarlı,gümrah örtülü yayla(k)larında,gürbüz otlaklarında yayan çoban kardeş. 
                                         Mangal gibi yüreğin,volkanlarla,çavlanlarla,sıradağlarla,ırmaklar- 
           la,galaksilerle eş… 
                                         Ve sen,sen,mükellef sofralarda,parlak salonlarda,pır pır dönen,gö- 
           bek şişiren,ense kalınlaştıran,çığlıklı kahkahalar ata ata,pembe,ak,kırmızı..kristal sağ- 
           raklar tokuştıran “hiçler”in şerefine,ülküsüz,amaçsız,çilesiz,sorumsuz…hanımefendi, 
           beyefendi… 
                                          Ne zaman,ne zaman öğreneceksiniz üzerinize düşen görevi! 
                                          Ya sen,ya sen bay nutukçu başı! 
                                          Her şeyi gördüğünü sanan şaşı!  
                                          Kolaydır bar bar bağırmak,çağırmak,kuyruklu yalanlar,yakası  
            açılmadık sözler savurmak yüksek-aslında alçak-kürsüler ardından,platformlardan, 
            ekranlardan…bilgisiz,bilinçsiz,nasipsiz yığınlara... 
                                          Düşündüğünü açıkça söylememek,söyleyememek korkaklıktır! 
                                          Ya da söylediğini uygulamamak,ya da yapamayacağını bildiği 
            bir şeyi söylemek!İşte bu,yalancılığın,alçaklığın dik alasıdır! 
                                          Yerine getirebilmektir söylenenleri-ya da yapamayacaklarını hiç 
            söylememektir- asıl önemli ve güç olan! 
                                          Sen gözlerini kısar,ellerini ovuşturur,yalanır,bin bir türlü çıkar 
            hesapları,planlarıyla gelecek seçimleri düşünürsün,gözlersin..Gelecek kuşakları  
            değil! 
                                          Çünkü sen bir politikacısın,bir eyyamcısın!Gerçek bir siyaset ve 
            devlet adamı değil! 
                                          Senin için üç günlük iktidar koltuğundan,beş günlük beylikten(!) 
            forstan,gösterişten,kap-kaçtan…başkasının ne önemi olabilir…! 
                                          Varsın geçmişler inim inim inlesin!Millet’i böyle gördükçe,işi  
            yoksa geleceklerin “hal” den bir şeyler umsun,beklesin!Bu gerçekler seni ancak 
            kıs kıs güldürür…Başka şey değil…! 
                                         Seni nasıl bir yere koymak,nasıl nitelendirmek gerekir,belli değil! 
                                     
                                         Gönül diler ki,bizleri her sabah ışık ışık bakışlarını açınca,daha bir 
            kaynaşmış,daha bir güçlenmiş,daha bir olgunlaşmış,daha bir yücelmiş,daha bir ken- 
            dine dönmüş,benliğine,kimliğine kavuşmuş olarak görsün Tan… 
                                         Dağıtsın bağımsız Cumhuriyetin gür meş’alesi çöken yığınları 
            yollardan,odalardan,doruklardan,ufuklardan,ruhlardan… 
                                         Öyle güçlensin,öyle yücelsin ki sevgili Vatan-ve Millet- alev harfler- 
            le simgelediği ölümsüz dileklerini silemesin göklerden,gönüllerden zaman… 
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                                      Anadolu,ey güzeller güzeli Yurt,can Anadolu… 
                                      Anadolu’ya biz yaraşırız,bize Anadolu yaraşır,,müşfik Anadolu… 
                                      Ne güzellikler,ne yücelikler,ne ölümsüz hatıralar gizlidir bu canım 
            topraklarda derinden saran,sarsan,ürperten en duygusuz-sanılan-ruhları…Her şey 
            büyüktür,iyidir,temizdir,soyludur,sonsuzdur buralarda… 
                                       Anadolu demişler,Anadolu,can Anadolu… 
                                      Uygarlık(lar) burada bulmuştur çağlar boyunca,burada bulmaktadır, 
            burada bulacaktır aradığını,unuttuğunu… 
                                       Yeni bir sır,yeni bir mucize çıkacaktır ortaya tanyerinin her ağarışın- 
            da,toprağa her kazma vuruluşunda şaşkınlık,hayranlık,belki korku,belki de kuşku,ya  
            da kıskançlık uyandıracaktır dostlarda,yağılarda… 
                                       Ne denilirse denilsin,ne düşünülürse düşünülsün gerçek budur bu! 
                                       Sözün kısası,özü Anadolu demişler,Anadolu… 
                                       Anadolu…Anadolu…Anadolu’muz…Müslüman-Türk’ün –burayı 
            Yurt edinmiş herkesin-can verilesi kutlu yurdu… 
                                       Yurdumuz…Anadolu’muz…Bugünlerde ömrünün-belki de-en acı,en  
            çileli,en utanç verici,en kahredici dönemini,dönemlerinden birini yaşıyor…Yaşamak  
            zorunda bırakılıyor…  
                                      O asiller asili,eğilmeye alışkın olmadığı yüce başı,daha düne kadar 
            elini eteğini öpenlerin önünde eğilecek oluyor… 
                                      Anadolu,Anadolu…Anadolu’muz…Yurdumuz… 
                                      Aşkımız,toprağımız,şanımız,onurumuz… 
                                      Bereketli toprakları sıkılsa “şüheda fışkıracak” Anadolu… 
                                      İnancın,sevginin,uygarlığın,barışın,hoşgörünün…güneşli,dolunaylı 
          (gece,gündüz aydınlık)yolu… 
                                     Şimdi o topraklardan zakkumlar,ayrıklar,putlar,garip çığlıklar yükse- 
           liyor…          
                                     Bir avuç kuklanın,bir avuç hokkabazın,bir tutam şarlatanın,ruhuna el 
         -sana asla layık olmayan-bir avuç bağımlının,işbirlikçinin seni böyle apar-topar meçhul 
          bir zaman-mekan boyutuna doğru sürüklemesine daha ne kadar göz yumacaksın,sabre- 
          deceksin!? 
                                    Kendine gelmen,şöyle bir silkinmenle onları sırtından atabilecek güçte 
          olduğunun farkında değil misin? 
                                   
                                    Anadolu’nun kutsal ve temiz topraklarına uzanan kirli,kötü niyetli eller 
          Ne yapabileceğinizi sanıyorsunuz?Ah,ne kadar,ne kadar uzak,yabancısınız Milli Ruh’ 
          tan çılgın sefihler…Eğlenmek başka şeydir sefahat başka…Siz bir batağın içindesiniz... 
          Bir batak ki,dörtbir yanı alev,dörtbir yanı gayya…Ancak bir İp’e,sağlam,kopmaz bir  
          İp’e sarılırsanız kurtuluş ümitleriniz artar…Ne sandınız ya! 
                                    Bu Anadolu,bu Anadolu yok mu!Ah,taşı,toprağı,bağı,bahçesi ülkü,aşk, 
          barış,uygarlık,yasa,iyilik,güzellik,doğruluk,şan,şeref dolu Anadolu…Buradan,yalnız 
          buradan geçer özgürlük,sevgi,sonsuzluk…yolu…Silinmez izler vardır onun her parça- 
          sında geçmiş,gelecek tekmil çağlardan…Arınmış gönlünün ışıltısı yanar,söner derin 
          anlamlı bakışlarında…  



                                                                                                                                             
 
 
                                            Sen,sen ki damarlarında Osman’ların,Ali’lerin,Ömer’lerin,Ebu  
          Bekir’lerin,Alparslan’ların,Yunus’ların,Mevlana’ların,Fatih’lerin,Yavuz’ların,Hamza’ 
         ların,Hasan’ların,Hüseyin’lerin…hatta yalvaçların ve Yalvaçlar Yalvacı’nın kokusu, 
         rengi,gönül,göz,ayak izleri…kanı dolaşan,onların huylarıyla huylanmış,pusatlarıyla  
         kuşanmış,aşklarıyla arınmış gönüllere,bedenlere aşıksın,alışıksın,layıksın… 
                                            Bu şarlatanların –kenelerin,at sineklerinin- senin sırtında ne işleri 
         var söyler misin? 
                                            Sen,sen ki,kulaklarında,şakaklarında Amazon’ların,Nil’lerin, 
         Dicle’lerin,Fırat’laruı,Sakarya’ların,Volga’ların,Tuna’ların,Seyhun’ların,Ceyhun’ların, 
         yakın ve uzak denizlerin,ormanların uğultularının yankılandığı ,sinesinde kainatların 
         sema ettiği,bakışlarında güneşlerin,dolunayların,yıldızların doğup,kavuştuğu yiğitlerin  
         otağısın,otağıydın… 
                                            Anadolu…Anadolu’m…Anadolu’muz…Söyler misin sana ne oldu? 
                                            Farelerin,bukalemunların,solucanların,yılanların,kuzgunların, 
         köstebeklerin,sırtlanların,köpeklerin,maymunların…istilasına (mı) uğradın…?! 
                                            Ey Anadolu,Anadolu…Can Anadolu… 
                                            Sen putların,yalanların,küçüklüklerin,yüzeyselliklerin…baş tacı 
          edildiği değil,yerle bir edildiği iman ve fazilet beldesisin…Öyle kalmalısın…! 
                                            Anadolu,Anadolu,hey Anadolu… 
                                            Silkin…Üzerine serpilmiş ölü toprağını silkele…Kalk ve yürü… 
          Sen,”çağdaş”lığa değil,”çağlarüstü”ne sıçramaya namzetsin,layıksın… 
                                            Ve bu güç,bu kudret-maddi,manevi değerleriyle-fazlasıyla var 
          and olsun! 
                                            Kendini bil,kendini tanı…Sen bu değilsin,değildin,olamazsın! 
                                            Bugün seni böyle öksüz,mazlum,harap,mahzun bırakanlara gere- 
          ken dersi ver,ne olursun!   
                                            Sana layık olanı-olanları-ara,bul…Bulabilirsin,bulmalısın… 
                                            Gençsin,güçlüsün,imanlısın…Daha ne istiyorsun…Daha ne bek- 
           liyorsun… 
                                            Elinden binbir türlü hileyle,düzenle,oyunla alınmış olan kutsal 
           haklarını-seni sen yapan değerleri-geriye iste…!Almasını bil! 
                                            Sen,sen ol,yalnız sana ait olanları al ve en iyi biçimde kullan! 
                                            Bak bakalım o zaman önünde hiçbir güç durabilir mi,dayanabilir 
           mi,tutunabilir mi,üstünlük sağlayabilir mi…          
                                            Anadolu,Anadolu…Hey,hey Anadolu…Güzel Yurd’umuz... 
           Müslüman-Türk’ün kutlu,bereketli,cömert,kahraman yurdu… 
                                            Kendine gel,çeki düzen ver,kendini bil,ne olursun!Kendine dön… 
           Seni senden almak isteyenlerin tatlı sözlerine,büyülü bakışlarına kanma!Önlerine  
           olanca gücün,olanca inancınla dikil! 
                                            Seni öz benliğinden uzaklaştırmak,yağmur damlaları kadar saf 
            ruhunu bulandırmak için kurulan tuzaklara dikkat et,kapılma,aldanma! 
                                            Anadolu,Anadolu…Anadolu’muz…Asil ve talihsiz Yurd’umuz… 
                                            Kaldır asil ve hummalı başını ufuklara bak! 
                                            Orada gitgide büyüyen,güçlenen mahzun Hilal’i göreceksin!        
                                            Dolunay zamanı gelince enginlerdeki med-cezirlerle birlikte , 
            imanlı ruhlarda da med-cezirler başlayacak… 
                                            Dumansız kozmik yangınlarla tutuşacak ufuklar boydan boya…  
                                                                      



                                                                                                                                           
 
 
 
                                            O zaman,işte o zaman,artık maddi ve manevi perişanlığın doruk- 
               larında dolaşan,daha doğrusu gayyalarında,burgaçlarında çırpınan insanımızın ve 
               çağımız insanının kurtarılma,kurtulma,barış,kardeşlik,huzur,dinginlik,mutluluk… 
               vadilerine,beldelerine,kuşaklarına,boyutlarına…göç etme zamanı gelmiş olacaktır… 
                                            O zaman,işte o zaman barışın,kardeşliğin,sevginin,adaletin,hoş- 
               görünün…topyekün imanın ve medeniyetin-yani İslam’ın-ezeli ve ebedi sayhası 
               senin kavrulan sinenden yükselecektir… 
                                           Yükselecek ve yedi iklimi,yedi kuşağı ışık çemberler,dalgalar… 
               halinde saracaktır,sarmalayacaktır… 
                                           Anadolu…Anadolu… 
                                           Kendine gel,hafızanı yokla,şanlı geçmişini hatırla!Kendini bil! 
                                           Kendini gör, keşfet,gücünün farkına var,kendini anla! 
                                           Geçmişlerde olduğu gibi,geleceklerde ;İnsanlığın umudu sensin, 
              sen olacaksın,sen,sen…   
                                           Ah,bu gerçeği artık bir görsen,görebilsen… 
                                           İçindeki ölümsüz ateşi tutuşturmak için bir kıvılcım yeter de artar  
              bile!  
                                          O kıvılcım da yine senin içinde… Közleşmiş gönül ocağında… 
                                          O kıvılcımın sonsuz kere sonsuz katı her imanlı göğüste kaynıyor, 
              kaynıyor,kaynıyor…Püskürecek bir zaman,zemin bekliyor,arıyor… 
                                          Güçlü bir soluk bekliyor belki de… 
                                            
                                          Anadolu..Anadolu…Ey Anadolu... 
                                          Çağ ve Çağlar senin bir işaretini bekliyor… 
                                          Zamanlar ve mekanlar senin,evet senin gülşen gülşen tebessümüne, 
            kızan kızan yiğitliğine,gönül gönül büyüklüğüne,ceylan ceylan bakışlarına hasret çeki- 
            yor… 
                                          Zamanlar ve mekanlar seninle vuslat için bekleşiyor… 
                                          Artık kabuğunu kırmanın,tuzakları bozmanın,ortaya çıkmanın za- 
            manıdır… 
                                          Senin aşkınla yanan,seni bekleyen,senden çok şey umanları hayal  
            kırıklığına uğratma! 
                                          Zamanın senden yana olduğunu anla! 
                                          Kalk ve yürü,yürüt Çağ’ı,Çağlar’ı Çağlarüstü kuşaklara… 
 
             
                                          Anadolu ey,Anadolu’m,hey hey,hey… 
                                          Ne sanıyorlar seni o bir şeyler sananlar kendilerini sanki… 
                                          Anlat efsanevi öykünü yeni baştan bilmeyenlere,öğrensinler bir yol 
           hele kimmişsin sen… 
                                          Doğ bin güneş,,dolunay,galaksi,kuazar,nova…parlaklığında,tutuş- 
           sun bütün ufuklar,tutuşsun ışık yangınlarıyla… 
                                          Tutuşsun ırmaklar,ormanlar,denizler,gönüller coşkuyla… 
                                          Onlar’ın,o bahtsızların karanlık katran bulanmış yüreklerine uzat 
           ışıktan ellerini,öğret nedir barış,kardeşlik,özgürlük,uygarlık,batırlık,sevgi… 
                                           Hatırlat,birer birer,anlat güzellikle,unuttuklarını unutmak istedik- 
           lerini o bahtsızlara… 



                                                                                                                                                
 
 
 
                                     Loş,kasvetli,can sıkıcı odalarını,ufuklarını,yüreklerini ışıldat,aydınlat 
                 kutlu,ölümsüz aydınlığınla… 
                                     Belki utanırlar,pişman olurlar düşündüklerinden,söylediklerinden, 
                 yaptıklarından…Olur a! 
                                     Çıkmadık candan ümit kesilmez derler ya! 
                                      Sen de yerine getir kutsal ulusal/evrensel görevini,cömertçe saç,serp... 
                yumuşak,bengi ışıklarını dosta,düşmana,Çağ’a,Çağlar’a… 
                                     Saç ki,çiçeklerini döken ağaçlar gibi,tadacağımız,bazen tatmadan  
                dağıtacağımız günler bir an önce gelsin büyülü,hayat verici yemişlerini… 
                                     Ancak o zaman,o zaman belki farkına varabiliriz büyüklüğünün,gücü- 
                nün,etkinin ne olduğunu geçmişte,halde,geleceklerde… 
                                     Ancak o zaman hafifler-belki- bu ağrılar az olsun yüreğimizde… 
                            
                                    Anadolu’lu gibi yaşamak dururken aşkla,onurla,şanla,niçin niçin ey 
                kardeşler onun bunun çirkin dürtüleriyle,boş özentileriyle ruh göklerimize çelik 
                ağların gerilmesine,ziftten yığınların çöreklenmesine göz yumuyoruz?Ey sen Türk, 
                ey sen Müslüman farkında mısın ne yapıyorsun!? 
                                     Ey Millet!Barış kendi kendinle!Çok pişman olacaksın sonra and olsun! 
 
                                     Yaşayacaksan Anadolu’da yaşa,seveceksen Anadolu’da sev,öleceksen 
                öl Anadolu’da… 



                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
                                                                             .14. 
 
 
                                           
 
                                             Güneş erken doğar değil mi anam,bacım,ağam,,kardeşim,erken 
                 kavuşur değil mi sizin oralarda… 
 
                                              Yalnız daha görkemlidir dağlar,sis çökmüş,karlı,yangınlı,yalçın 
                 doruklarıyla,yankılı uçurumlarıyla… 
 
                                              Nehirler daha coşkun akarlar,gürülderler,çağıldarlar derin ve 
                 geniş yataklarında… 
 
                                              Soylu içli sesler,ezgiler yankılanır obadan obaya,koyaktan koya- 
                ğa,bayırdan bayıra,doruktan doruğa…  
 
                                              Hüznün,acının çizgileri daha derindir alınlarda,bakışlarda…    
 
                                              Ve asıl önemlisi ağacığım,anacığım,bacım,kardeşim,daha iyi 
                 tanırsınız siz Ulu Yaradan’ı… 
 
                                              Onun için daha iyi bilirsiniz güçlüklere dayanmayı,kafa tutmayı, 
                 kötülüklere karşı durmayı-savaş açmayı- yüzyıllardır bu kutlu Millet’i ayakta tut- 
                 mayı ve daha “insan” olmayı… 
 
                                              Hiç utanmadan,arlanmadan,arlanmadan sizi küçümsemeye kal- 
                 kanlara en güzel,en etkili cevabı susarak,çalışarak,üreterek,severek…vermeyi… 
 
                                             Gerçek bir “Müslüman”ca,”Türk”çe,”insan”ca ömür sürmeyi, 
                “Müslüman”ca,”Türk”çe,”insan”ca bu diyardan göçmeyi… 
 
                                              Onurlu,yiğit,ödünsüz,özgür-evrensel-örnek bir kimlik sergilemeyi 
 
                                              Velhasıl,Çağ’ına,Çağlar’a Müslüman-Türk’ün kim,ne olduğunu 
                 göstermeyi… 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                         
                                                                                                                              
 
  
                                                                                   .15. 
 
 
     
                                             Ey Millet’e,milletlerine yön verenler…Dikkatli,çok dikkatli olun. 
                                             Sizi seçen,yücelten bu Millet’tir,bu toplumdur,toplumunuzdur… 
,                                            Suyunu içtiğiniz,havasını soluduğunuz,ürünlerini yediğiniz,giydi- 
               ğiniz,okullarında okuduğunuz,kollarında uyuduğunuz,gölgesinde dinlendiğiniz,uğ- 
               runda hayatınızı ortaya koyduğunuz bu topraklardır,bu yurdunuz… 
                                              Ona tepeden bakmayın…Sade olun…Dürüst,mert,adil,merhamet- 
               li,anlayışlı,içten olun… 
                                               Milletinize,milletlerinize-toplumlarınıza-karşı olduğunuz gibi 
               görünmemek gerçekten büyük bir sapmadır,suçtur… 
                                               Şehirlisiyle,köylüsüyle,genciyle,yaşlısıyla,cahiliyle,aydınıyla, 
                çiftçisiyle,esnafıyla,memuruyla,emeklisiyle,zenginiyle,yoksuluyla,ordusuyla,çolu- 
                ğuyla,çocuğuyla,öğretmeniyle,öğrencisiyle,doktoruyla,mühendisiyle,çobanıyla… 
                                               Millet’in “millet” olması için bunların tümü gereklidir,milletleri 
                millet yapan bütün ölümsüz-ulusal,evrensel-değerlerle… 
                                               Bu değerleri bireylerdir,yurttaşlardır kuran,yaşatan,geleceklere  
                aktaranlar beyinleriyle,yürekleriyle,topyekün benlikleriyle… 
                                               Özellikle gelecek,gelecekler çok önemlidir çok,halden de,geç- 
                mişten de… 
                                               Millet,hatalara bir sefer,iki sefer,bilemediniz üç sefer göz yumar 
                katlanır… 
                                               Ya sonra?Kendilerine yeni bir önder,önderler arar,bulur da! 
                                               Öyle bir sağduyu,keskin bakış(basiret) vardır ki,bu yüce gönüllü 
                babacan,bilge insanlarda…Değme aydınlara(!) parmak ısırtır… 
                                               Yeni önder(ler) de Millet’e,milletine layık olmak zorundadır, 
                durumundadır… 
                                               Oyun,oyuncak değildir liderlik,önderlik… 
                                               Hele şarlatanlık,hokkabazlık,eyyamcılık hiç değil… 
                                               En güç,en çapraşık işler,problemler,durumlar,olaylar karşısında 
                sağlam,kararlı bir duruş sergileyen,en etkili,en yapıcı,olumlu kararları vermek,so- 
                runlara çözüm üretmek,en sağlıklı sonuçlara ulaşmak…her babayiğidin harcı olma- 
                sa gerek! 
                                               En engin,en derin,en kapsamlı-çok boyutlu,evrensel-düşüncele- 
                rin barındığı,üretildiği kafalar,en yüce,en soylu duyguların boy gösterdiği ruhlar 
                başarabilir ancak bu ulusal-ve evrensel-kutsal işi,görevi ender olarak… 
                                             (Uzmanlar her on milyon kişide bir kişinin önderlik nitelik ve 
                niceliklerini(yeteneklerini)taşıdığını söylemektedirler.) 
                                              Ama Millet’in,milletlerinin(toplumlarının)bütün karakter(istik) 
                özelliklerini kişiliğinde toplayan,taşıyan,Millet’i temsil etmeye ve yönetmeye gerçek 
                ten layık olan sembolleşmiş liderler… 
                                           -Desem ki ey liderler;Ey bu Millet’in umudu,bel bağladığı dolunay 
                beyinli,şafak yürekli kudretli kişiler…Yüksek kürsüler ardından kalabalıklara sesle- 
                nirken söylediklerini kalpleriniz de onaylıyor mu? 
                                            Yapamayacağınız işleri bile bile yapacağınızı söyler,sonra yan  
                çizerek bu asil ruhlu ,seçkin Millet’i aldatır,tedirgin ederken vicdanınız sızlamıyor 
                mu?- 
 



                                                                                                                                            
 
 
 
 
                                      Bugün bu Çağ’da-yalnız bizde değil- “soluk mavi bilye”de(ki) hangi 
             milletlerde,toplumlarda böyle liderler görülebilmektedir? 
                                     Daha doğrusu niçin görülememektedir? 
                                     Çünkü ruhlardaki soylu duygular,kafalardaki yüce fikirler,düşünceler 
             gerilemiş,dumura uğramış,uğratılmıştır. 
                                     Bunda en büyük rol kuşkusuz,kitle iletişim araçları(MEDYA)nın ehil  
             olmayan ellerde-bilerek,bilmeyerek-amacı dışında(toplumun yapılandırılması yerine 
             dejenere edilmesi yönünde)kullanılmasıdır. 
                                     Sarsılmaz bir inanç,Allah,Peygamber,aile,vatan,insanlık…sevgisi,ira- 
             de,hakseverlik,hoşgörü,düzenli bir aile hayatı,dürüstlük,onur,vakar,ileri görüşlülük, 
             akıl yürütme(sentez ve analiz yeteneği)zamanında,yerinde doğru karar verebilme,ce- 
             saret…gibi nitelikler yanında,yüksek bir zeka ve kültür(bilgelik)temiz bir vicdan,ruh 
             ve beden sağlığı da gerçek bir liderde aranan-bulunması gereken-niteliklerdir…  
 
                                                                                 * 
 
                                      İnsanoğlu’nun yeryüzünde göründüğü çağlardan beri üzerinde en çok 
            durulan,tartışılan konulardan biri de sanıyoruz-büyük insan kitlelerini yakından ilgi- 
            lendirmesi sebebiyle-liderlik ve bir liderde bulunması öngörülen nitelik ve nicelikler- 
            dir. 
                                     Bugünlere kadar elde edilen bilgi ve birikimlerin değerlendirilerek  
            varılan,ulaşılan sonuçlara göre gerçek bir liderde bulunması gereken özellikler(nitelik 
            ve nicelikler)genel çizgileriyle belirlenmiştir. 
                                     Bunlar; 
                                    1. Hızlı ve sağlıklı(yerinde ve zamanında)karar verebilmek,planlarını 
            pratiğe geçir(ebil)mek için en uygun zamanı ve mekanı belirleyebilmek(Kararlılık) 
                                    2. Yaratılıştan(doğuştan) gelen bir yürekliliğe,yiğitliğe sahip olmak. 
                                    3. Sağlam,sarsılmaz bir inanç(Allah,Peygamber,vatan insanlık sevgile- 
            ri) ve irade sahibi olmak. 
                                    4. Sorumluluk bilincinde olmak.Karşılık beklemeden kişisel özveride 
            bulunabilmek. 
                                    5. İleri görüşlü,sezgileri,içgüdüleri güçlü,zaman üstü olmak. 
                                    6. Ruhen ve bedenen dengeli,sağlıklı,komplekssiz,sağlam karakterli, 
            (kişilik,seciye),alçakgönüllü,sade,yalın ,ama bakımlı olmak. 
                                    7. İnsan sarrafı olmak.(İşe göre insan,insana göre iş seçiminde ve  
             atamalarda isabetli davranabilmek,en az hatayla görev(ler)i ehline,en yeteneklisine 
             verebilmek.) 
                                    8. Liderlik yaptığı kitleleri seven ve onlar tarafından sevilen,haksever, 
             fedakar ve hoşgörülü halkın içinden gelen bir insan olmak.(kimlik sergilemek) 
                                    9.Hayatının her safhası,aydınlık aydınlık,temiz,onurlu geçmiş,sağlam, 
             düzenli,mutlu bir aile hayatının reisi olmak.(Bu özellikleri ona güven duyulmasını 
             sağlar) 
                                  10. Çok yönlü bir insan olmak.(Yüksel ulusal,evrensel genel kültüre, 
             iyi bir eğitime,okuma ve öğrenme aşkına,evrensel bir dehaya,fark edilme arzusuna, 
             danışmanlarının önerilerini değerlendirebilecek derecede geniş bir bilgi yelpazesine 
             sahip olmak,kendini,ulusunu,çağını,çağları iyi okumak)(Bilgelik) 
 



                                                                                                                                               
 
 
 
                                     11. Adil ve hızlı işleyen(sonuca varabilen)bir adalet(ve devlet)sistemi- 
               ni hayata (pratiğe)geçirebilecek kadroları oluşturabilmek. 
                                     12.Diplomatik-ulusal ve uluslar arası kriterlere uygun-karizmatik bir 
               kişilik sergilemek. 
                                     13. İnisiyatifi ele almayı beklemeden harekete geçmeyi yeğleyen,ken- 
               disine güveni tam olan(özgüven),sürekli yeniliğe açık,hep iyiyi arayan,başkalarının 
               fikirlerine de saygı duyan,değer veren bir kişilik ortaya koymak. 
                                     14. Kişisel arzuları içinde yüksek insanlık idealleri taşımak. 
                                     15.Fiziksel ve duygusal yönleriyle güçlü,üstün olmak.(Zeka ve duygu 
              IQ’larının yüksekliği.) 
                                     16. Ekip kurma ve teşkilatçılıkta-onları sevk ve idarede-üstün yetenek- 
              lere sahip olmak. 
                                     17. En zor görevlere talip olma,onları başarma konusunda ısrarlı, 
              talihsizlik ve zorluklara,acılara,haksızlıklara karşı dayanıklı ve mücadeleci olmak. 
                                     18. Hizmetine talip olduğu kişilerin-kurum ve kitlelerin-amaç ve çıkar- 
              larına sahip çıkmak,korumak,onları kişisel çıkarlarının üstünde tutmak.. 
                                     19.Üretken,araştırıcı,çok çalışkan,her yaştan,cinsten,kültürden insanla 
              iletişim(diyalog) kurabilmek.(Kendisiyle ve başkalarıyla barışık,içi dışı bir…) 
                                     20. Yüksek mevkilerde insana musallat olan negatif duygu,düşünce ve 
              davranışlardan(gurur,kibir,megalomani,hükmetme,ezme ,kendini beğenme duygusu) 
              uzak kalabilmek.(Pozitif enerji yayabilmek) 
                                    21. Fikir,düşünce ve duygularını en iyi ve en etkili biçimde ifade edebil 
              me(düzgün konuşma (hitabet) ve yazma yeteneği)ve olayları kavrama,değerlendirme, 
              sonuçlandırma yeteneğine sahip olmak. 
                                   22. Başarısızlıklar,olumsuzluklar,engeller karşısında asla ümitsizliğe, 
              cesaret ve düş kırıklığına kapılmamak. 
                                   23. Şeref,ahlak ve dürüstlüğünden hiçbir zaman-ve şartta-ödün verme- 
              mek. 
                                   24. Hata yapabileceğini her zaman kabul edip,hatadan dönmeyi,özür 
              dilemeyi bilmek. 
                                   25. Gücünü-ve yetkilerini-kötüye kullanmamak. 
                                   26. Birlikte çalıştıklarına karşı kırıcı değil,fakat adil ve disiplinli olmak, 
              görevlerini aksatmaları,savsaklamaları-ya da ihanetleri-halinde ödünsüz davranmak 
            -ceza ve ödül verme prensiplerini tarafsız uygulamak-haklarında gerekli işlemleri  
             yapmak,yaptırmak.  
                                   27. Yüksek bir kazanma arzusu ve rekabetçilik ruhu taşımak. 
                                   28. Elindeki bütün olanakları ve argümanları en iyi ve en olumlu biçim- 
             de-devletin ve milletin-yararına kullanabilmek. 
                                   29. En karmaşık sorunların çözümünde,üstesinden gelmede sağduyusu- 
             na,sabrına ve bilgisine güvenmek. 
                                   30. Sahip olduğu özellik(nitelik ve nicelik) ve birikimleri ömrünün sonu- 
             na kadar geliştirme,zenginleştirme çabasını aralıksız sürdürmek.                   
   
                                   Üç aşağı,beş yukarı,bir liderde aranan-bulunması gereken-nitelikler, 
             nicelikler bunlardır denilebilir.Ama hiçbir bilginin-bize göre-kesin olmadığı düşünü- 
             lürse,bu maddelerde,zaman içinde değişen şartlara,koşullara göre bazı düzenlemeler. 
             yapılabilir. 
 
 
 



                                                                                                                                             
 
                                      
 
                                     Liderlik,insanları(kitleleri) harekete geçirme,heyecanlandırma,coştur- 
                ma,yönlendirme (sevk ve idare),yeni ufuklara,hedeflere,mutluluğa,özgürlüğe,yüce 
                ideallere yöneltme,büyük hedeflere ulaştırma sanatıdır. 
                                     Siyaset(politika değil) bu sanatın uygulanmasında kullanılan en etkili 
                ve geçerli araçtır. 
                                     Şimdi,lütfen elinizi vicdanınıza koyun,ülkemizde ve dünyada lider diye 
                ortalarda dolaşanları bu kriterlere bir vurun!Bu ölçülere uyan kaç kişi bulacaksı- 
                nız?Ya da bulacak mısınız? 
                                     Bırakın bu niteliklerin/niceliklerin tamamını,üçte,beşte birini-belli baş-   
                lılarını-benliklerinde toplayan,barındıranlara bile-yönetilenler olarak-razıyız… 
                                     Ama ne gezer!Anlayacağınız işimiz oldukça zor…  
                                    Geleceğimiz için gençlere güvenmekten,onlara bel bağlamaktan başka 
                çaremiz kalmıyor… 
                                    Yeter ki iyi eğitilsinler,önleri açılsın,yeteneklerini birikimlerini ortaya 
                koyma imkanı tanınsın!  
                                    Evet,bu büyük,soylu Millet,bu işi de çok iyi bildiğini,arasından,içinden, 
                bağrından seçkin liderler,sanatçılar,bilim adamları,kahramanlar,her alanda büyük 
                ruhlar,yetenekler çıkarmakla kanıtlamıştır yüzyıllar boyunca, 
                                    Yeniden kanıtlaması için de hiçbir engel yoktur aslına bakılırsa… 
 
                                    Dürüst,bilinçli,namuslu,halkçı,özgür ruhlu,adil,vatansever önderler, 
                bilginler,gerçek aydınlar,sanatçılar,askerler,eğitimciler…ardlarından gidilecek, 
                sözleri dinlenecek kişiler olacaktır,olmalıdır… 
                                    Yanık tenli,nasırlı elli çiftçiler,hamarat,hünerli işçiler,emekçiler,esnaf 
                ve zanaatkarlar,tüccarlar,iş adamları…çevrelerinde kümelenerek teşvik edilmeli, 
                ödüllendirilmelidirler ki,çalışma hevesleri,güçleri,veriml(ilik)leri artsın… 
 
                                                                               *** 
 
                                    Çağımızda neden bir Hz.Ömer,bir Selahaddin-i Eyyubi,bir Gazneli  
                 Mahmud,bir Atilla,bir Alparslan,bir Fatih,bir Sezar,bir İskender,bir Annibal, 
                 bir Kanuni…yetişmemektedir… 
                                    Bunun bütün boyutlarıyla-sebep ve sonuçlarıyla-araştırılması gerek- 
                 mektedir. 
                                               
                                    Fakat öyle bir gerçek vardır ki,önyargısız yaklaşıldığında,hiçbir  
                 ölümlüde,ister devlet adamı,ister sanatkar,filozof,bilim adamı…kim,ne olursa 
                 olsun tamamının bulunmadığı bu özelliklerin,üstün nitelik ve niceliklerin-belki 
                 fazlasıyla-yalnız en belirgin biçimde Hz.Muhammed’in kutlu evrensel kişiliğinde 
                 toplanmış oldukları görülecektir. 
                                    Çünkü O,yalnız O,Bizzat Allah tarafından seçilmiş,eğitilmiş bir insanın 
               -bir Allah Elçisi’nin-sahip olabileceği bütün üstün nitelik ve niceliklerle donatılmış, 
                bütün insanlığa,bütün zamanlara/mekanlara önder(model) insan olarak gönderil- 
                miştir,görevlendirilmiştir. 
                                    O’nun hayatında en küçük bir gösteriş,alayiş,bir riya,bir çıkar hesabı, 
                şana,şöhrete,maddiyata düşkünlük,hatta bir meyil bulamazsınız.Böyle şeyler O’nun 
                için söz konusu olamaz!O gerçek bir dehalar üstü deha (fetanet sahibi)yüce bir 
                ruhtu.İnsanlık O’nun ölümsüz öğretisine ve olağanüstü kişiliğine her çağda giderek  
                daha fazla muhtaç olacaktır.        
  



                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
                                           Ve İnsanlık,O’nu lider olarak kabul ettiği,liderlik iddiasıyla ortaya 
                  çıkanların da-sade insanların da-O’nu örnek aldığı gün,gerçek mutluluğa,barışa, 
                  dengeye,huzura kavuşabilecektir. 
                                           O’nun olağanüstü,soylu,evrensel hayatını kendilerine örnek alan 
                 (seçen)benlikler-hangi konumda olurlarsa olsunlar-önce Allak Katı’nda saygınlık, 
                 onur kazanacaklar,böylelikle insanlık ailesi içinde hem sağken,hem öldükten sonra 
                -er ya da geç-hak ettikleri seçkin yere sahip olacaklardır. 
                                           Bireyleri böyle olan toplumları,önderleri böyle olan milletleri artık 
                 kim durdurabilir… 
                                           Bilim,sanat,siyaset,askerlik,ekonomi…v.b alanlarda öncü olmak, 
                 geleceklere kalıcı izler bırakmak için önlerinde hiçbir engel kalmamış demektir. 
                                          O,-artık-Çağ’ının ve Çağlar’ın örnek alınacak,ardından gidilecek 
                -kıskanılsa da-takdir edilecek bir milleti(seçkin topluluğu) haline gelecektir. 
                                          Böylece bacalardan daha gür dumanlar tütecek,topraktan daha  
                 dolgun başaklar,gecelerden daha parlak gündüzler,gurublardan daha yangınlı  
                 fecirler,hilallerden daha aydınlık dolunaylar çıkacaktır,fışkıracaktır… 
                                          Pencerelerden daha sağlıklı yüzler gülümseyecektir çiçek çiçek… 
                 Çiçekler daha bir coşkuyla,tomurlar daha bir arzuyla patlayacak,ağaçlarda,bahçe- 
                 lerde,ormanlarda,saksılarda,ırmak boylarında,bayırlarda,yaylalarda,doruklarda, 
                 ovalarda,kanyonlarda,ruhlarda… 
                                         Gökler daha bir sevgiyle ağaracak Yurd’un hüzünlü ufuklarında… 
                                         Denizler,çavlanlar,ırmaklar,ormanlar…daha bir coşkuyla uğulda- 
                yacak…     
                                         Gelin,gelin kardeşlerim,bakın bakın nasıl coşmuş tabiat…Gelin 
               onun dilinden anlayanların ardı sıra koşalım kırlarda,ovalarda,bulutlarda,ufuklar- 
               da,galaksilerde,ruhlarda…Çağlar,çağlarca gür haykırmalarla…     
                                         Başkalarının şekil,model ve yön verdiği bir toplum(millet)bir Vatan 
               değil,bizim istediğimiz,kişiliği oluşmuş,oturmuş,kişiliğimizi,benliğimizi kazanmış 
               bütün resmi ve sivil kurum ve kuruluşlarıyla tam bir uyum ve barış içinde yürüyelim 
               geleceklere umutla,sevgiyle,inançla kaynaşmış olarak… 
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                                          En batılarındayım sevgili Anadolu’nun,güzeller güzeli Yurd’un… 
                                          Yaşlı,güngörmüş Kutludağ’ın sağlam sırtına çıkıp güneşin doğduğu 
                yöne göğüs verip de şöyle iki yanıma açınca sevecen kollarımı,oh kucağımdadır 
                kollarım arasındadır,sinemdedir artık Yurd’um,olanca temizliği,ılıklığı,olanca 
                ululuğuyla… 
                                          Kızanları,efeleri,beyleri,dadaşları…Çiftçileri,ırgatları,emekçileri, 
                öğretmenleri,öğrencileri,dedeleri,nineleri,anaları,bacıları,sevdaları,sevdalıları, 
                acıları,hüzünleri,coşkuları,umutları,umutsuzlukları,öfkeleri,çaresizlikleri… 
                velhasıl o evren gönüllü,dolunay alınlı,fecir bakışlı insanlarıyla… 
                                          Karlı,yalçın dorukları,bire on,bire yirmi,yüz..veren cömert toprak- 
                larıyla,çavlanlarıyla,türküleriyle,mağaralarıyla,doruklarıyla,şarkılarıyla,horonla- 
                rıyla,zeybekleriyle,barlarıyla,kilimleriyle,halılarıyla,şimşekleriyle,yıldırımlarıyla, 
                erenleriyle,şehidleriyle,yetimleriyle,öksüzleriyle,mahzunlarıyla,şımarıklarıyla… 
                                         Ruhu olduran,onduran ızdırabları,zafer vadeden coşkunluklarıyla... 
                                         Yüreğimdedir yürekleri canım işte! 
                                         Can evimin baş köşeciğinde,en seçkin yerinde… 
                                         Ne hacet var sözü bunca uzatmaya… 
                                         Ben Anadolu’nun yüreğindeyim,Anadolu benim yüreğimde… 
                                         A dostlar,a düşmanlar,a Çağ,a Çağlar,daha ne diyeyim…Sözün 
                 özü,doğrusu,işin aslı,astarı budur,bu işte! 
                                          
                                        Ey Anadolu’nun yedi iklim,dört bucağındakiler… 
                                        Doruklar,vadiler,bozkırlar,ovalar,yaylalar,ırmak boyları,göl,deniz 
                 kıyıları,mağaralar,inler,ormanlar…     
                                        Burada,en batılarda sizin için çarpan,ürperen mahzun ama inançlı, 
                umutlu bir yürek var… 
                                        Uygarlıkların ebedi yurdu Ege’nin altın güneşi,duru sonsuz turkuvaz 
                mavisiyle koyun koyuna… 
                                        Dantel dantel granit kayalıklarda patlayan dalgaların köpüklü uğul- 
                tuları arasında martıların kanat çırpışlarını bir görseniz ah,çığlık çığlığa… 
                                        Fakat ah,bilmem,bilmem ki nasıl diner ruhumuzu burkan,yakan,ka- 
                vuran bu sancılar… 
                                        Bu ayrılık,bu özlem acıları canlar,cananlar… 
                                        Ve görseniz nasıl tutuşturduğunu sonsuz boyutlu gökleri,yürekleri 
                kutsal yangınların sabah akşam,gece gündüz-ruhumuz gibi-coşkunca yüksek  
                ufuklar boyunca… 
                                        Biliyorum yangınların daha büyük ve gümrah olduğunu sizin oralar- 
               da da… 
                                        Sizlere mavi gönderiyorum…Türk mavisi,deniz mavisi,Ege mavisi… 
               Umut umut,kucak kucak gönül dolusu…Hevenk hevenk,kuşak kuşak,tayf tayf renkler, 
               sesler,ışıklar… 
 



                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
                                        Aklar gönderiyorum…Martı akı,bulut akı,köpük akı,yürek akı… 
                                        Bunlar belki karın doyurmaz,acıları(nızı) dindirmez ama…Gönül- 
              lerimizin de,yüreklerimizin de beslenmeye,teselliye ihtiyaçları var… 
                                        İşte ellerim,işte yüreğim…Yüreklerinize,ellerinize doğru uzanık 
              olanca içtenliği,olanca inancı,olanca sevgisiyle…Nasıl yaşamak için dallarını bu- 
              daklarını aydınlığa doğru uzatırlarsa bitkiler,işte öyle… 
                                        Uzatın sizde ellerinizi,açın bağırlarınızı… 
                                        Duymuyor musunuz sesimi,yüreğimin aşkla,umutla çarpışını duy- 
              muyor musunuz Çalab,Yalvaç aşkına… 
                                        Kardaşlarım,arslanlarım,bacılarım,yiğtlerim,kızanlarım,dadaşlarım  
              hey… 
                                      “Dünya ve ahiret kardeşlerim…”benim… 
                                        İnancınızı ve umudunuzu asla yitirmeyin…! 
                                        İndirin balyozunuzu güçlü demirciler,vurun örsünüzde(ki) ruh gibi 
              yanan akkor nesneye,savrulsun yıldız yıldız kıvılcımlar göklere göklere şöyle… 
                                        Savurun gürbüz tohumlarınızı hamarat çiftçiler cömert topraklarını- 
             za,fışkırsın gümrah altın başaklar…Ve dalgırlansın nazlı nazlı ovalar enginlerce ışıl- 
             tılı gökler altında… 
                                        Sizin haklarınız-ödenmeyecek kadar-çoktur,büyüktür üzerimizde… 
                                        Hakkınızı helal eden ey toprağın çileli dostları can ırgatlar… 
                                        Koşun koşun hevesle,arzuyla tezgahlarınızın başına emekçi kardeş- 
             ler,körpe yürekler… 
                                        Toplumum yapısını ayakta tutan temel taşları,kirişler,sütunlar,gizli 
            ve gerçek kahramanlar… 
                                        Atın sağlam ağlarınızı derin,gizemli sulara gözüpek balıkçılar… 
                                        İnciden,elmastan değerlidir pak alınlarınızda kristalleşen ılık damla- 
            lar… 
                                        Ekmeğini taştan çıkaran yiğit insanlar… 
                                        Sizler olmasaydınız ne yapardık,ne yapardı toplumlar… 
                                        Allah yüreğinize,kollarınıza güç versin… 
                                        Sevelim,koruyalım,işleyelim,en iyi şekilde değerlendirelim toprağı- 
            mızı,suyumuzu şanımıza,vatanseverliğimize yaraşırca… 
                                        Bir kafa,bir yürek olalım,direnelim tekmil haksızlıklara,yalanlara, 
           oyunlara,kancıklıklara… 
                                       Unutmayalım ki,ey toprakdaşlar,yurttaşlar,hepiciğimizin bağırların- 
           da,ruh ovalarında nice Yunus’lar,Fatih’ler,Barbaros’lar,Sinan’lar,Alparslan’lar,Ya- 
           vuz’lar,Akif’ler,Galip’ler,Hasan’lar,Hüseyin’ler,M.Kemal’ler,Mehmetçik’ler…filiz filiz 
          boy atmada,tomur tomur patlamada… 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                         
 
                                                                           .17. 
 
 
 
                                               Bir Millet ki,en kusursuz,en yüce dinken Din’i,en güzel dillerden 
        biriyken dili,en beğenilen bir sistemle yönetildiği söylenirken,Allah,Peygamber,kanun, 
        nizam,kural…tanımaz,başkalarını öve öve göklere çıkarırken küçümser şanlı geçmişini, 
        inkar eder büsbütün zaman zaman hatta, 
                                               Bir Millet ki,görevden kaytarmayı,birbirine yalan söylemeyi, 
        oyun oynamayı açıkgözlülük,akıllılık,dürüstlüğü,özveriyi,iyi niyeti enayilik sayar bireyle- 
        ri,fakiri kibirli,isyankar ve açgözlü,en olmayacak yerlerde har vurup harman savururken 
        servetleri şımarık ve müsrif zenginleri,mirasyedileri,yoksula,yetime,yolcuya..yardıma  
        gelince sıkar da sıkar avuçlarını,oğul,kız,torun,ana,babaya,büyüklerine birer “moruk” 
        nazarıyla bakar, 
                                              Döverken ağır balyozuyla akkor metali örsünde –yüreği gibi- 
        demirci,ter içindeyken ışıklı alnı,çift sürer,harman döver/savururken,ekin ekerken/ 
        biçerken çiftçi,ufuklara kuşkuyla,hüzünle bakar,”denizin bereketi gitti,bu işde de hayır 
        kalmadı” der balıkçılar, 
                                               Memur amirinden,amir memurundan,esnaf müşterisinden, 
        müşteri esnaftan yaka silker,vatandaş devleti,devletin vatandaşı ile arasındaki bağlar 
        kopar,iyilik,yardımlaşma,dayanışma,kardeşlik,sevgi,barış,hoşgörü,doğruluk,özgürlük, 
        adalet,din,iman v.b.söz açılınca yüzler buruş(turul)ur,dudaklar bükülür,bakışlar bulanır, 
        atılır ardı ardına çığlıklı kahkahalar,omuzlarda taşınır,baş tacı edilir yalancılar,alçak- 
        lar,tefeciler,hırsızlar,hortumcular,dolandırıcılar,günü birlik soytarılar,eyyamcılar… 
                                              İşte o millet-o toplum-raydan çıkmış tren gibidir,çıkmak üzeredir 
        ya da…     
 
                                                                                 * 
 
                                              Bir yol ki tuttuğumuz,bir yol ki Allah selamet versin! 
                                              Bize kılavuzluk edenlere de akıl,fikir,feraset lütfetsin… 
                                             Hem de koşa koşa gidiyoruz,akıl almaz bir sersemlik,bir umursa- 
        mazlık,baştankaralık,ürküten bir bilinçsizlikle…  
                                             Çiçek çiçek derilir sanıyoruz taşı,dikeni… 
                                             Yolun sonu uçurum,yolun sonu çavlan biliyıoruz…    
                                             O bize özgü korkusuzluktan,gözüpeklikten,ataklıktan üç-beş kırın- 
        tı kalmış ya,aklımız sıra ona güveniyoruz!   
                                             Korkmak,korkmak gerek oysa,dikeninden,taşından,sonundan bu  
        bozuk,bu tehlikeli yolun. 
                                             Korkmak gerek ki,ona göre –temkinle- atalım adımlarımızı kar- 
        deşlerim.  
                                             O zaman korkusuzluğumuz,gücümüz,özgürlüğümüz,kimliğimizle, 
        her şeyimizle övünebiliriz belki!                                             
                                            O zaman örnek olabiliriz dosta,düşmana,Çağ’a,Çağlar’a… 
                                            Eh,büsbütün de ne yaptığımızı bilmez bir halde değiliz bereket  
        versin! 
                                            Canım,bunların hepsini biliyoruz,biliyoruz da,nedir,nedendir 
        bu başıbozukluğumuz  gitgide küçülten,güçsüzleştiren bizi acunda? 
                                            Nedir bu rezillik,kepazelik Allah aşkınıza!Yakışır mı bu davranış- 
        lar en yüksek prensipleri taşıyan bir Din’e,kültüre,tarihe,birikime sahip olan bir Millet’e 
                                           -  



                                                                                                                                                 
 
 
 
                                     Aynı akıl almaz soytarılıklar,ruh dağlayıcı kayıtsızlıklar,duyarsızlıklar, 
               çılgınlıklar yeni yetmemizde,geçkinimizde…Yazıklar olsun yazıklar…! 
                                     Madem Müslüman’ız,Türk’üz diyoruz,Müslüman gibi,Türk gibi düşün- 
               meye,davranmaya,yaşamaya mecburuz…O kadar… 
                                     Ne geçmişler bizlerden bunları umardı,ne gelecekler böyle bir şey  
               bekler…  
                                    Onlar ki,her şeyi bırakmışlar bize yükselebilmek için her yönden… 
                                    Dikkat et,ey yüce Millet’im,bir hayır gelmiş mi,geliyor mu sana o 
               dost görünenlerden,dost bilinenlerden…! 
                                      
                                    Evet,sevgili gençler,kuşkusuz eğlenmek,gezip tozmak da hakkınız,sev- 
               mek,sevilmek de…Fakat en büyük hakkınız olamaz,olmamalıdır asla! 
                                    Böyle kabul edeceksiniz bunu,bileceksiniz nedir nelerdir asıl göreviniz! 
                                    Düşünün kimsiniz,neyin nesisiniz? 
                                    Olmasın akılcığınız üç karış havada,ruhunuz dolaşmasın bataklıklarda, 
               karanlık mağaralarda,ormanlarda… 
                                    Ah,ince ruhlu,zarif endamlı genç kızcağız,gürbüz yapılı delikanlıcık… 
               Sizler ikiniz,hele sizler… 
                                    Anlıyoruz,birbirinizi çok seviyorsunuz…Ne güzel…Çok güzel…Soylu, 
               övülecek bir davranış bu kuşkusuz insanca olduktan sonra… 
                                    Fakat değimli ki yeryüzünde barış,kardeşlik,özgürlük yok…Değimli ki, 
               yalan,dolan,ün,gösteriş,kin,savaş,şiddet…övünç konusu,geçer akçe, 
                                    Değil mi ki binbir türlü sorunla,entrikalarla karşı karşıya sevgili Yur- 
               dumuz da… 
                                    Ben nasıl gülebilirim,kol kola,dudak dudağa gönül eğlendirebilirim, 
               fink atabilirim loş koruluklarda,serin gölgeli parklarda,diskolarda,gazinolarda, 
               sıcak kumsallarda,şurada,burada… 
                                   Hayır dostlar,yok yok olmaz böyle şey,yapamam bunu asla!Böyle bir 
               şey sinmez içime,böyle bir davranışı yakıştıramam kendime… 
                                   Böyle davranmış olmakla yalnız kendimi düşünmüş olurum ki,bu yoktur 
               olamaz benim sözlüğümde,sığmaz “insanlık”,”ahlak” anlayışıma… 
                                  Demek istediğimiz o ki;Başkaları aç,çıplak inlerken inim inim,doğru ol- 
               maz,olamaz tatmaya kalkışmamız mutluluğu,eğlenceyi,şunu bunu benim güzel,sevgi- 
               li can kardeşlerim,yurttaşlarım,büyüklerim,küçüklerim… 
                                   Ve düşünün,lütfen düşünün  Vatanımız’ı birbirimizi sevdiğimizden 
               çok sevmemiz,başkalarını kendimizden çok düşünmemiz gerekmez mi?Söyleyin! 
                                   O zaman nerede kalır bizim Müslümanlığımız,Türklüğümüz,insanlığımız 
               Ne olur susmayın,konuşun,haksız mıyız? 
                                   Daha ne kadar ey sevgili gençlik ve ey kutlu Millet’im,şarkıcıların,şar- 
               latanların,eyyamcıların,artistlerin,futbolcuların,yalancı peygamberlerin,sahte şeyh- 
               lerin,düzenbazların,üfürükçülerin,muskacıların,falcıların,kahinlerin,medyumların… 
               peşlerinden gideceğiz,koşturacağız,onlara inanacağız,onlardan medet umacağız!  
                                   Bunlar bizi nereye çıkarırlar,ulaştırırlar?Ne vermişler,verebilirler 
               bize,insanlığa çağlar,çağlar boyunca…    
                                   Ne zaman aklımızı başlarımıza toplayacağız…? 
                                   Ya o lider bozuntuları…Bizleri birbirimize katan,kırdıran,küstüren, 
               düşman yapan…şarlatanlar,sapkınlar,megalomanlar,paranoyaklar… 
                                    Liderlikten zerre kadar nasibi olmayanlar…   



                                                                                                                                               
 
           
                                      Gerçek liderlere,hayatlarını milletlerine hizmete adayanlara sözümüz 
                 yok kuşkusuz.Allah onlardan razı olsun…! 
                                      Allah aşkına susmayın!Duymamazlıktan gelmeyin,cevap verin,nedir  
                bu başıbozukluk,bu bilinçsizlik,bu vurdumduymazlık…! 
                                      Kendimize gelelim,aklımızı başımıza devşirelim-ne olur-artık! 
                                      Kimi,kimleri alkışlıyorsun,örnek alıyorsun ey Millet! 
                                      Nasıl bu kadar şaşkın,duyarsız olabiliyorsun,doğrusu hayretler üstü  
                hayret! 
                                      Ne zaman,niçin seviniyor,ne zaman,niçin acı duyuyorsun? 
                                      Ah,yüreğim,kırgın,yaralı,mahzun yüreğim!Bugünleri de mi görecek- 
                tin!Dayan dayanabilirsen bu acılara,bu utanca,bu kahra! 
                                      Yeter,yeter Allah aşkına,artık yeter…!   
                                      Bu vatan uğruna canlarını seve seve,göz kırpmadan feda eden,edebi- 
               len yiğit,ölümsüz vatanseverlerin,aziz,kutlu şehidlerin hatırası aşkına, 
                                      Bu yüce Millet’in  geçmişinin,geleceğinin aşkı için yeter! 
                                      Gülmeyin,dudak bükmeyin ne olur,bu içten çığlıklarıma! 
                                      Gülmeyin,sonra gülünç duruma düşen siz olursunuz,biz oluruz and 
                olsun! 
                                      Allah-hepimizi-bu utançtan korusun! 
                                       
                                      Ey yüce Millet’in soylu gençleri! 
                                      Hepimizin umudu,gözbebekleri… 
                                      Aldanıyorsunuz,aldatılıyorsunuz,doğan güne,yanan,tutuşan ufuklara, 
                çakan ışıklara and olsun! 
                                      Birer zambak,birer ful,birer gül,birer nergis..gibi koklanıp atılıyorsu- 
                nuz! 
                                     Vatan sevgisi,insanlık,barış,özgürlük..sevgisiyle dolsun gürül gürül 
               gönülleriniz,beyinleriniz…Atomlarınız sevginin verdiği coşkunlukla dönsün,dönsün.. 
                                     Çevirin karanlık,yoğun dumanlı ufuklardan,yüzlerden,bakışlardan 
               güzel gözlerinizi ne olursunuz! 
                                      Bu Vatan’ın,bu Millet’in yüzü gülecekse sizin yüzünüzden gülsün! 
                                      Hatırlayın ve anın bir an olsun,görkemli geçmişinizi,başınızı kaldırıp 
               tavla,bilardo,konken,içki masalarından… 
                                      Vazgeçin,el çekin artık düşünmeyi,duygulanmayı zayıflatan,unutturan  
               boş,aykırı davranışlardan… 
                                      Söyleyin ah,sonu gelmeyecek mi bu ülküsüz,bu başıbozuk davranışla- 
               rın,hayatın… 
                                      Ey Rabb’im!Nedir bu gürültülü,patırtılı,vurdulu,kırdılı görüntüler? 
               Ruhları,kafaları allak-bullak eden olaylar acıdan,utançtan… 
                                      Oh,Allah’ım gözlerime inanamıyorum! 
                                      Bunlar mı,bunlar mı,”Ordum”(1) diye beğendiklerin,seçtiklerin, 
              en güzel nitelikler,niceliklerle donattığın… 
                                      İnsan ruhun ve beynini eğiten,olgunlaştıran,evrensel boyutlara taşı- 
              yan yerler buraları mı? 
                                     Bunlar mı,buralar mı eğitim,öğretim,bilim yuvaları…? 
                                     Durun,durun ey sevgili kardeşler,ne olursunuz yapmayın! 
                                     Sizleri kim bu hale getirdiyse,getiriyorsa utansın! 
             -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             (1): “Benim bir ordum vardır.Onlara “Türk” adını verdim. – Kudsi Hadis 



                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                                      Ne oldu,ne oluyor sizlere?Düşünmesini mi unutunuz yoksa?! 
                                      Ne olur artık,sonu gelsin bu çılgınlıkların,aykırılıkları,saçmalıkların... 
                                      Alayla,umursamazlıkla bükülen dudaklarınızın kıvrımlarında,bir tuhaf 
              ışıldayan göz bebeklerinizde sizin farkında olmadığınız,hiç de hoş olmayan işaretler 
              görüyorum! 
                                      Eğlence bitsin,kutsal görev başlasın,çalgılar sussun! 
                                      Geçmişin coşkun inancından,ataklığından,batırlığından alacağınız 
              kutsal güçle sizler olacaksınız-olmalısınız-bu mahzun Millet’in geleceğini hazırlaya- 
              cak,kuracak,yaşatacak onu Altın Çağ’a taşıyacak olan sizler… 
                                      Neler bekliyor sizlerden aileleriniz,bu vatan,hatta insanlık neler… 
                                      Söyleyin,sevgili kardeşler,susmayın,sağduyuyla düşünün ve konuşun! 
                                      Daha iyi,daha güzel,daha yüce değerler varken,niçin daha değersiz, 
              önemsiz olanların peşinden koşmaktasınız?  
                                      Ulular Ulusu,bizleri dans etmek,son hızla delice motor,araba kullan- 
              mak,içki içmek,stadyumlarda,sinemalarda,bilmem nerelerde taşkın anlamsız davra- 
              nışlarda bulunmak,”aşk”ın “a”sını bilmeden sözde sevişmek için mi yarattı? 
                                      Ah,genç kardeşler,körpecik fideler ah!Sabahlara kadar dansinglerde, 
              diskoteklerde,tavernalarda,barlarda…tepinmekle,stadyumlarda,hipodromlarda… 
              ses telleriniz kopuncaya kadar bağırıp,çağırmakla,sokaklarda,meydanlarda,kampus- 
              lerde,bahçelerde…birbirinizi kırmakla mı bu yüce Vatan’a,Millet’e,insanlığa yararlı 
              olacaksınız,olacağız…? 
                                      Çok kısa,sınırlı bir zaman-zamansızlık- dilimi içinde tensel hazlar için 
             Milyonlar,milyarlar harcayanlar,bazen bu yolda-boş yere-hayatlarını bile verecek  
             kadar bilinçsizleşenler,çılgınlaşanlar ey sizler,Vatan’ınız ,için,insanlık için,kendiniz 
             için-olumlu ve yararlı-neler yaptınız,neler yapabilirsiniz?Neler yapmayı düşünüyor 
             sunuz? 
                                      Bu dağılma(lar),kırılma(lar),birbirimizden uzaklaşma(lar),kopma(lar) 
             sarsılma(lar) hayra alamet olamaz! 
                                      Bizi böyle olumsuz ve tehlikeli bir yola,sürece sürükleyen negatif güç- 
             lere karşı ancak “Birlik” bilinciyle karşı durabiliriz,direnebiliriz! 
                                      Birlik dostlarım,Birlik…Birliktir bizi tek Ruh,tek Beden halinde acuna 
             örnek olacak,kafa tutacak kadar güçlendirecek,yüceltecek olan Birlik…Ve bu birliği 
             sağlayacak önderler,gerçek,güvenilir,ulusal,evrensel çapta büyük düşünen,büyük düş- 
             ler kuran ve bunları gerçekleştirebilecek kadroları oluşturabilecek donanımda öncü 
             benlikler… 
                                     Onları bulmamıza,onlara ulaşmamıza engel olan cümle engelleri, 
             oyunları ancak birlik olarak-kavga ederek,kamplara ayrılarak,zıtlaşarak değil-aşa- 
             biliriz… 
                                      Şimdi el ele,gönül gönüle,omuz omuza vermenin tam zamanıdır… 
             daha ne bekliyoruz…! 
                                       Bugüne değin kimlerin bizlere neler verdiklerini biliyoruz! 
 
                                       
 



 
                                                                                                                                          
                                                    
 
 
                                           Desem ki ey din adamlar ı;Bütün zamanların en yüce,en kusursuz 
              Din’i olan İslamiyet’in temsilcileriniz.Fakat ah,bu ölümsüz Din!i gereğince-bütün 
              boyutlarıyla,enfüsüyle,afakıyla-gereğince anlayabiliyor,algılayabiliyor,anlatabiliyor, 
              onun ruhuna girebiliyor musunuz?”İlminizle amil” olamadığınız için halk üzerinde 
              de etkili olamıyorsunuz.Lütfen görevinizin kudsiyetini,benzersizliğini idrak ederek 
              yaşayın,yaşatın…Allah rızası için bunu yapın… 
                                          Gerçekten bu görevi bir Peygamber mesleği olarak algılayan,be- 
              nimseyen,yürüten yüksek karakterli,üstün ahlaklı bilginlerimize en derin sevgi ve 
              saygılarımızı sunmazsak haksızlık olur… 
                                           Desem ki ey sanatçılar,ey bilim adamları;Milli dehamıza uygun, 
              onu besleyecek,güçlendirecek,Çağ ve Çağlar içinde daha belirgin,daha etkin kılacak 
              kalıcı,yüksek nitelikli çalışmalar,araştırmalar yapsanız,ürünler verseniz,fikirler ileri 
              sürseniz,çözümler üretseniz,sistemler geliştirseniz,yorumlar yapsanız…nasıl olur…? 
                                           Desem ki ey doktorlar,mühendisler,avukatlar,öğretmenler…Hayat- 
              ta yalnız kazanmaktan,eğlenmekten başka şeyler(in) de olduğunu hatırlayarak ve  
              kabul ederek,bilgi,birikim ve yeteneklerinizi yurttaşlarınızın,insanlığın emrine ve ya- 
              rarına adamakla,yurttaşlık ve insanlık görev(ler)inizi yerine getirmeye çalışsanız,ak, 
              kara,doğu,batı,güney,kuzey…ayırımıyla,sizi besleyen,büyüten,sonunda sıcak koynuna 
              alıp şevkatle saracak olan topraklarınızı beğenmemezlik etmeseniz… 
                                          Ve siz,yeryüzünün çeşitli ülkelerine-iklimlerine,kuşaklarına- yüzde 
              doksan dokuz maddi çıkar düşüncesiyle dağılmış olanlar artık Yurd’a dönün…Sizle- 
              re her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu bilmezlikten,görmezlikten gelmeyin  
              ne olur…! 
                                         Desem ki ey çiftçiler,ey hamarat işçiler;Bu güzel,bu bereketli,cömert 
              mi cömert topraklar sizlerden daha çok ilgi bekliyor,emek bekliyor…Haydin sıvayın 
              kolunuzu,paçanızı,bire on veren topraklardan bire yirmi,bire elli almak için çalışın, 
              çabalayın… 
                                         Bacalardan,ocaklardan daha gür dumanlar tütsün… 
                                         Sokaklar,evler,köyler,kentler,metropoller…daha bir aydınlansın, 
             daha bir büyüsün… 
                                        Desem ki ey yoksullar;Nasıl olur artık bıraksanız miskinliği,karam- 
             sarlığı,kör kaderciliği,anlamsız kibri,komik kıskançlıkları,kahve köşelerinde,şurada, 
             burada sürtmeyi de elinizden geldiğince karınca kararınca,yuvanıza,Yurd’a,Millet’e 
             yararlı olmanın yollarını arasanız… 
                                        Desem ki ey basın(tüm medya) mensupları;Görevlerden en güç,en  
             kutsal olanlarından biri de sizlerinken,basın özgürlüğünün verdiği büyük kolaylık, 
             fırsat,imkan ve elverişliliği en iyi,en onurlu,en dürüst biçimde kullanamaz mısınız…? 
                                        Desem ki ey zenginler,varlıklılar;Bu sefihçe,bu sorumsuzca yaşayış- 
            tan-böyle yaşayanlar için-ne zaman vaz geçeceksiniz?Kazancınızı hiçler uğruna çar- 
            çur edeceğinize Millet’in yararına,hizmetine sunmanız,-büyük yatırımlarla istihdam 
            alanları açmanız-daha insanca,daha soylu bir davranış olmaz mı? 
                                        Ve yine desem ki ey siz,ey siz gençler…O güzel,o soylu kafalarınızda 
            filizlenen fikirleri birbirinize açıklarken,niçin hiçbir sınır,hiçbir kural tanımıyorsunuz 
                                        Niçin,niçin “tartışma” sınırını aşıyor,”boğuşma” ortamına giriyor- 
           sunuz?  



                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
                                        Söyleyin,doğru değil mi,yalan mı?Allah aşkınıza…! 
                                        Bana kızmıyorsunuz ya sevgili kardeşlerim! 
                                        Hoş kızsanız da işin doğrusu bu ya! 
                                        Gelin Kitab ve Bayrak üzerine and içelim… 
                                        Yiğitçe,Müslüman’ca,Türk’çe bir and olsun bu! 
                                        Öyle bir and ki,parmak ısırsın Yüzyıl,Yüzyıllar,utansın,baş eğsin 
             bu büyük andın önünde bütün andlar… 
                                        Andımız şöyle olsun dilerseniz; 
                                      “Vatan ve millet uğrunda gözümüzü kırpmadan,kılımızı oynatmadan 
            canımızı seve seve vereceğimize,niyeti iyi olduktan sonra  öz benliğimizi yitirmemek   
            kaydıyla,herkese konukseverliğimizi göstereceğimize,dostluk,kardeşlik elini uzatacağı- 
            mıza,niyetinin kötü olduğunu sezdiğimizi-kim olursa olsun-önce barışa davet edecece- 
            ğimize,çağrımızı dinlemediği takdirde kendimizi savunmak ,ve insanlık ailesi içinde  
            layık olduğumuz yeri almak için olanca inancımız ve iyi niyetimizle çalışacağımıza  
            Allah,Kitap,Peygamber,Sancak,namus,şeref ve bütün mukaddesatımız üzerine and içe- 
            riz” 
                                       Desem ki kendi kendime;Ey zavallı ben…Düşündün mü hiç kaç kişi  
            çıkar seni dinleyen,dinler görünen…Belki senin gibi yalnızlar ve mahzunlar... 
                                       Heyhat…İşte akkor göz yaşlarım başladı bile süzülmeye solgun yanak 
             larımdan alev alev avuçlarıma… 
                                       Ağla ey kalbim ağla…!Belki hafifler ızdırabın az olsun…! 
                                       Varsın kimselerin haberi olmasın bundan…Yeter ki vatan için,insan 
            lık için dökülecek birkaç damla göz yaşımız,verilecek bir canımız olsun! 
                                       Vatan sağ olsun…Millet güçlensin,yücelsin,ölümsüzleşsin… 
                                       Çağ’ını,Çağlar’ı aşsın…İnsanoğlu’na önder olsun… 
                                       Selam,selam,sevgi ve saygılar sana olsun ey geleceklerin Çağlar’ı             
             aşmış,kendine dönük,şahsiyetini bulmuş yüce Türk Ulusu… 
                                       Ey,özgürlükler,yiğitlikler,iyilikler,güzellikler…yolcusu…                        
                                       Selam sana,sevgi sana,saygı sana evrenler,kucaklar,gönüller dolusu.. 
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                                    Ya sizler analar,babalar,ya sizler… 
                                    Nedir,nelerdir yaptıklarınız çocuklarınız için lütfen söyler misiniz? 
                                    Suçunuz büyük bunu kabul ediniz! 
                                    Sizlerin de de suçu var evet,sizlerin de gençliğin bu hale gelmesinde! 
                                    Bir bakın,geçmişini,dinini,dilini,törelerini-kısaca bütün milli/manevi 
         değerlerini-bu kadar küçümseyen,hor gören bir toplum(millet) daha gösterebilecek 
         misiniz,gösterebilir misiniz şu yaşlı,çilekeş gezegende? 
                                  -Kuşkusuz,yanlış düşünen,yanlış davrananlaradır bu sözlerimiz,yakın- 
         malarımız,serzenişlerimiz…- 
                                   Bir gerçektir,acı bir gerçek oysa,böyle davranan milletlerin(toplumla- 
         rın)çekildikleri tarih sahnesinden… 
                                   Ne olur söyler misiniz,ne olacağız bu gidişle? 
                                   Kime benzemeye çalışıyoruz,kimlere? 
                                   Niçin,niçin söyler misiniz? 
                                   Ey Türk Milleti,ey yüce budunum,ne oldu,ne oldu sana? 
                                   Bak büyüyor yaran gitgide… 
                                   Şunu iyi bil,aklından çıkarma!Yürüdüğün bozuk yoldan dönmezsen 
          gömüleceksin karanlıklara… 
                                   Sanıyor musun iyi gün dostların üzülecekler bu acı sona… 
                                   Allah göstermesin o günleri ne bizlere,ne onlara… 
                                   Ah,o içinden pazarlıklılar…Seni böyle gördükçe çıldıra yazıyorlar 
          gizli,insanlık dışın sevinçlerinden… 
                                   Sen öyle misin ya! 
                                   Sen onlar gibi misin soylu budun… 
                                   Oh,hayır hayır asla! 
                                   Hep iyiden,güzelden,onurdan,haktan,halktan,barıştan…yana olan sen… 
                                   Zarar gördüğün bile oluyor zaman zaman iyi niyetinden… 
                                   Fakat ne çıkar,ey göklerde bile kahraman tanınan soylu budun… 
                                   Onlar hep kaybeden oluyor,sen kazanıyorsun… 
                                   Ey bütün zamanların gözbebeği, 
                                   Ey adaletin iliği,barışın peteği… 
                                   Ey özgürlük,ey inanç,ey sevinç,ey aşk,ey güven…     
                                   Fazla zamanın kalmadı inan  and olsun ki,kendini toparlaman için yeni- 
        den,her şey bitmiş sayılmasa da! 
                                   Silkin,ürper,canlan ey Millet,her şey bitmeden,iş işten geçmeden,baston 
         kırılmadan,yap beklenen atılımlını,sayılı günler sona ermeden… 
                                   Bak nasıl kaynıyor,burgaçlanıyor sular,nasıl yalaz yalaz tutuştu boydan 
         boya ufuklar… 
                                   Yuvarlanıyor doruklardan,sarp yamaçlardan korkunç uğultularla çığ- 
         lar,önlerine ne gelirse yakıyor debisiz lav ırmaklar… 
                                   Dönüyor,dönüyor çark ve eziyor,yutuyor,parçalıyor dişliler ne atılırsa  
         acımasızca… 
                                   Ey Müslüman-Türk,düşün,taşın,duy,gör,kork ve ürper En Büyük Gün’ün 
          dehşetinden… 
                                   Sizlere de çok önemli görevler düşüyor analar,babalar,büyükler… 
                                   Düşün ve davran Müslüman’ca,Türk’çe,insanca,”kul”ca… 
                                   Bak o zaman bir zarar gelir mi sana-birey ve toplum olarak-Çağ’dan, 
         Çağlar!dan,yangınlardan,çığlardan,tayfunlardan,sellerden.                                 
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                                          Her birey,Millet ve insanlık ailesi içindeki yerini,görevini fark   
                 etnemiş-ya da fark etmek istememişse-yaratılışının sebebini kavrayamamış,en 
                 azından “insan” denilip denilmemesine de pek aldırmıyor demek değil midir? 
                                          Böyle düşünen,böyle davranan bir benlik kendini hiçe saymış,kendi 
                 kendini inkar etmiş olmaz mı?Ve bu,onu “insan” yapan bütün değerleri de,ailesini 
                 milletini,insanlığı,evren(ler)i,hatta Allah’ı inkar ediyor demek değil midir? 
                                          Böyle bir bireyin ailesine,milletine,insanlığa ve kendisine ne yararı, 
                 ne vereceği olabilir? 
                                         Ona yaşıyor denilebilir mi? 
                                         O,duyamıyor,göremiyor,düşünemiyor demek değil midir? 
                                         Kuşlar,bulutlar,ırmaklar,çiçekler,dağlar,ufuklar,yıldızlar,galaksiler. 
                ve cümle evren(ler)anti evrenler olanca ışıltısı,görkemi,coşkusu,ulaşılmaz dengesi, 
                kusursuzluğuyla onu da herkes,-her şey-gibi iyiliğe,güzelliğe,doğruluğa,merhamete, 
                sevgiye,adalete,düşünmeye,duymaya,sonsuzluğa,ölümsüzlüğe,Tek Ölümsüz Olan’a 
               -çokluktan Bir’liğe- çağırmaktadır. 
                                         O kulaklarını tıkıyor,gözlerini,yumruklarını sımsıkı yumuyorsa,ken- 
                di kendini aldatmış,kendine en büyük haksızlığı yapmış olur.Evren yine olanca gör- 
                kemiyle,coşkusuyla döner,ışıldar,genişler,çiçekler açar,tomurlar,goncalar patlar, 
                ırmaklar,denizler,ormanlar…uğuldar,şimşekler çakar,sağanaklar iner…sevenler  
                sever,gülenler güler,ağlayanlar ağlar,çıldıranlar çıldırır… 
                                         O bütün soylu,güzel,yüce duygulardan,düşüncelerden yoksun ve  
                uzak,”insanlık”tan kopmuş,çıkmış,uzaklaşmış olarak yaşayan bir ölüden-bir ka- 
                davradan-farksızdır. 
                                         Ah,ne yazık ki,gitgide çoğalıyor ülkemizde,gezegenimizde böyle  
                robot insanlar,androitler… 
                                         İnsan’ı birey ve toplum olarak “insan” ve “millet” yapan temel öğe 
                bilimdir,sanattır,kültürdür,topyekün üst düzey ulusal ve evrensel eğitimdir… 
                                         Evet,sevgili Millet…Bu ,bütün büyük zekaların ve ruhların benimse- 
               diği,önerdiği,birinci öncelikli bir öğüttür,değerdir…  
                                        Her şeyden,her şeyden önce…Yoldan,köprüden,fabrikadan…her şey- 
                den önce okul gereklidir,okul ve öğretmen bu Yurd’a… 
                                         Okullar ve öğretmenler… 
                                         Okullar,öğretmenler ve öğrenciler… 
                                         Ve ömürleri boyunca öğren(i)ci olanlar,öğrenci kalanlar… 
                                         Ve yurtsever,engin kültürlü,çok yönlü ,üstün yetenekli öğretmenle- 
                rin (topyekün eğitimcilerin) yetiştirdikleri,eğittikleri,toplumlarına ve insanlığa yü- 
                ce değerler katan,katabilen,üretken,hünerli,yurtsever,insansever,inançlı,yüksek  
                karakterli gençler… 
                                         İşte gelecekteki Büyük Türkiye’nin mimarları arasında ilk sıraları 
                alacak olanlar,almayı hak edenler…Evet onlardır,onlar olacaklardır,onlar… 
                                         Bilgiyle(tefekkürle,kültürle,sanatla,bilimle)aydınlanmış bir kafa 
                (beyin),inançla arınmış,güçlenmiş,özgürleşmiş,sevgiyle yücelmiş bir ruh,yürek,can.. 



 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
                                            İşte ideal Müslüman-Türk genci,bireyi… 
                                            Ve bu seçkin-ulusal ve evrensel değerlerle donanmış- bireylerden 
              oluşan Türk Milleti… 
                                           Vatansever,haksever,barışsever,insansever,ağırbaşlı,akıllı,uslu, 
              terbiyeli,dengeli,çalışkan,güvenilir,dürüst,namuslu,geçmişine(tarihine,kültürüne, 
              geleneklerine,inançlarına) saygılı,ancak bütün kültürlere açık,geleceğe umutla bakan 
              güvenle ilerleyen,gerçek bir Müslüman-Türk kimliği… 
                                          Türkiye yükselmeye,gerçekten-her yönüyle sağlıklı bir şekilde-geliş- 
              meye,dengeli büyümeye,yerde  ve göklerde saygınlık kazanmaya layıktır. 
                                          Ve bu büyük düş, hepimizin içten çabaları,Allah’ın izin ve yardım- 
              larıyla yakın bir gelecekte gerçekleşecektir… 
                                          Gerçekleşecek, hem Millet’in,hem cümle insanlığın uzun zamandır  
              gülmeyi unutan yüzü gülecek,gönlü gönençle  dolup taşacaktır… 
                                          Zaman bizim yararımıza işlemektedir… 
                                          Ey kutlu Müslüman-Türk Milleti,istikbal senindir… 
                                          Ey Müslüman-Türk,Yüceler Yücesi’nin sana verdiği kutlu,evrensel 
              görevi yerine getirmenin zamanı gelmiştir,geçmektedir… 
                                          Çağ ve Çağ’lar senden bunu beklemektedir…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           
 
                                                                      S O N   S Ö Z  
 
 
 
 
                                     Hemen hemen her alanda,dalda(bilim,sanat,din,kültür,siyaset,askerlik) 
              yetiştirdiği değerli milli,evrensel beyin ve ruhlarının insanlığa kattığı üstün değerler- 
              lerle(kahramanlık,konukseverlik,ahlak,mertlik,bilgelik,adalet…)insanlık tarihi içinde 
              haklı olarak çok seçkin ve saygın bir yere sahip olan yüce Türk Milleti,son yüzyılda 
              hiç de alışık ve layık olmadığı bir sarsılış,çözülüş,çöküş,gerileyiş,çürüyüş dönemine 
              sürecine girmiş-bazı şer güçler tarafından-sokulmuş bulunmaktadır. 
                                    Bekli de ,yorgun ve hasta ruhlarında despotizm ve megalomani gibi  
              arazlar yüzünden,Millet’in büyüklüğünden,soyluluğundan,gücünden habersiz,devlet 
              yönetiminde hiç de ehil olmayan,bu konuda gerekli birikimi ve vizyonu bulunmayan, 
              devlet adamlığı niteliklerinden yoksun benliklerin(kadroların)hasbelkader yönetime 
              gelmesiyle,giderek bozulan,alt-üst olan sosyo-kültürel,sosyo-ekonomik,sosyo-politik 
              dengeler,kısıtlanan özgürlükler,gelir dağılımında,eğitimde,sağlıkta,barınma ve diğer  
              alanlarda görülen adaletsizlik,milleti oluşturan unsurların(bireysel ve toplumsal  
              ölçüde)baskın çoğunluğunun maddi ve manevi sıkıntılar içinde kıvrandığına,sosyal 
              patlamaların sınırları zorladığına dehşetle tanık olunmaktadır. 
                                    -Bunun sorumluğunu ey sevgili yurttaşlar,biraz da-henüz seçmesini 
              öğrenemediğimiz,toplumsal belleğimiz ve bilincimiz çok gevşek ve zayıf olduğu için- 
              kendimizde aramalıyız. 
                                     Aramalı ve yurttaşlık bilincimizi geliştirerek bizleri aldatanlara karşı 
               uyanık olmalı,adımlarımızı ona göre atmalıyız. 
                                     Kötü niyetli olmadıklarını kabul etsek de,kendilerini yönetmekte bile  
              zorlananların,büyük,önemli bir devleti-milleti-yönetmeye kalkışmalarının sonucu  
              bundan başka ne olabilirdi ki! 
                                     Yangın yerine döndürdükleri Vatan’ı,hala güllük,gülistanlık gören, 
              göstermeye çalışan,yaptıkları çağdaş devrimlerle(!) sorunları(nı) çözeceklerini  
              sanan,aslında Çağ’ın ve halkın çok gerilerinde kalan bir anlayışın çağdaş(modern)  
              bir yönetim sergilemesini-dünyayla entegre olmasını-beklemek ham hayalden başka  
              nedir ki! 
                                     Devleti-hatta yer yer milleti-tümör(inşaallah iyi huylusudur)gibi saran 
              etik dışı yıkıcı oluşumların  önlenmesi konusunda yapılan bütün uyarılara-eleştirile - 
              re-kulak asmayan,yanlışlarını sürdürmekte direnenlerin,daha büyük bir yanlışları,  
              düşünen,derin,çok boyutlu düşünen,doğruyu görebilen,-Çağ’ını ve toplumunu iyi  
              okuyan,keskin bakışlı-ne yazık ki az sayıdaki-gerçek yurtsever yürekleri ve beyinleri 
              aydınıyla,halkıyla,derinden üzmektedir. 
                                      Binlerce yıllık ömrü boyunca bağımsızlığından asla ödün vermeyen 
             “Bağımsızlık benim karakterimdir…” diyen bir lideri de bağrından çıkaran bir  
               Millet’in bağımsızlığına son yıllarda usul usul,sinsice-içten ve dıştan-vurulan darbe- 
               lerin en sonuncusu en ağırı,en utanç vericisi oldu ne yazık ki! 
                                      Sözde Süper Güç’ün,azatsız dostlarının(!),Ülke’nin içine sürüklendiği, 
               düşürüldüğü derin ahlaki,ekonomik,siyasal bunalımdan çıkarılması,kurtarılması için 
               ortaya koydukları formül(ler,öneri(ler),tez(ler),adı geçenlerin milletimizin(halkımı- 
               zın) gerçeklerine ne kadar derinden(!) vakıf olduklarının açık,çarpıcı göstergeleri- 
               dir. 
                                      Öngörülen program(lar)ın onaylayıcı ve destekleyicilerinin kimler  
               olduklarına bakarak başarı  şansı,oranı imkanı ve Ülke’ye sağlayacağı yarar(lar) 
               daha kolay anlaşılabilir! 
 



                                                                                                                                            
 
    
 
                                            Her şeye rağmen,Ülkesinin gerçekleriyle iç içe yaşayan,sorunları- 
               nı  bilen,çözüm(ler) düşünen,her yaştan,her kültürden,her zeka,kültür düzeyinden 
               bireylerden oluşan büyük ve soylu fakat başsız(öndersiz) kaldığından dağılmış, 
               homojenliğini büyük ölçüde yitirmiş olsa da,bir Milletin varlığından söz edilebilir. 
                                            Sorunların çözümünde,Ülke’nin ve Millet’in düze çıkmasında 
              ilk ve en önemli adım(birinci öncelikli iş)gerçek bir liderin(her kesimin sevgi,saygı 
              ve güvenini kazanmış bir halk önderinin) çıkarak kadrolarını oluşturması,dağılmış, 
              şaşkın,kızgın,bezgin,yorgun-ama inançlı ve umutlu-olan Millet’i üstün ulusal/evren- 
              sel kişiliği çevresinde toparlayarak belirlediği yüce hedefine doğru yöneltme,yönlen- 
              dirme ve ulaştırmayı amaçlaması ve başarmasıdır. 
                                            Kökten bir değişim,bütün kurum ve kuruluşlarda yeni baştan bir 
              yapılanma,çağdaşlaşma,hatta Çağ’ı,Çağlar’ı aşma- ve oluşumla,büyük ölçüde genç 
              beyinlerin ve yeteneklerin yer alacağı çağdaş(toplumumuzun fiziksel ve ruhsal yapı- 
              sına en uygun,en ileri,en modern) bir yönetimin oluşturulması,donatılması ve pratiğe 
              geçirilmesiyle gerçekleşe(bile)cektir. 
                                            Çağdaş-hatta çağlarüstü-bir devleti ve milleti ancak kendi yağı- 
              mızla kavrularak,kendi milli ve evrensel değerlerimizi(materyallerimizi)akıllıca,yerli 
              yerinde kullanarak,kullanmasını bilen ehil ellere teslim ederek başarıya ulaşabiliriz. 
                                            Ulaşabilir,kardeşçe mutlu,başarılı,sağlam,sağlıklı,medeni bir 
             toplum oluşturarak yine Çağ’a ve Çağlar’a örnek ve önder olabiliriz. 
  



                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
                                         Ey benim anlı,şanlı,onurlu yiğit Millet’im…Mazlum,mahzun kardeş- 
                  lerim…Zor günler yaşıyoruz…Zor,acı,onur kırıcı günler…Gönüllerimizde derin  
                  yaralar açan sarsıcı,yüz kızartıcı olaylara tanık oluyoruz ister istemez…Onuru- 
                  muzla,dirliğimiz,düzenimizle oynayan zalimlerden hesap sorulacak günlerin uzak  
                  olmadığına inanıyorum,inanmak istiyorum… 
                                          Ancak inanırsam,inanırsak ve iyi niyetle çaba harcarsam,harcarsak 
                  er-geç başaracağıma,başaracağımıza inanıyorum.   
                                          Soylu kardeşlerim…Harran’ın,Çukurova’nın,Toros yaylalarının, 
                 Ihlara’nın,Menderes’lerin,bozkırların…beyleri efeleri,dadaşları,yiğitleri… 
                                          Siz  siz olun,evrenlerce geniş,aydınlık gönüllerinizdeki aşkı yitirme- 
                 yin…Ser verin,sır vermeyin…Aşksızlık,aşksızlık bizi güçsüzleştirir,öldürebilir… 
                                          İçerden,dışarıdan,yakınlardan,ıraklardan töremizi,ilimizi,köyümüzü 
                 kentimizi,obamızı,evimizi,barkımızı…dağıtmak,yıkmak,bizi kapılarında kul,köle yap 
                 mak isteyenler binbir türlü düzenler kuruyor,senaryolar yazıyorlar…Tetikte olalım. 
                 Benliğimizi yitirmeyelim…Bu oyunlara gelmeyelim,,tuzaklara düşmeyelim… 
                                          Ey Millet…Mağdursun,mazlumsun,mahzunsun…Ama asla ümitsiz  
                olmamalısın…İnançla ümitsizlik asla bağdaşmaz…Aydınlık günler,altın çağlar seni 
               -ve insanlığı-bekliyor…Hatta Altın Çağlar’a önderlik edebilirsin sen…Evet sen ey 
                Müslüman-Türk kardeşim…Bunu ancak sen başarabilirsin… 
                                         Sana da ancak böyle yüce işler yaraşır…Daha dün adını duyunca  
                tir tir titreyenler önünde el pençe divan durmak,boyun bükmek değil! 
                                         Kültürünü,ekonomini,sosyal yapını değiştiren,moral değerlerini çö- 
               kertmeye çalışan,bozan,yozlaştıran şer güçlere gereken cevabı verecek kudretin faz- 
               lasıyla var… Bu kudreti kullanmasını bil…Neden bu bağışlanmaz vurdumduymazlık, 
               bu uyuşukluk neden,neden bu atalet…! 
                                         Sen büyüklüğünü,gücünü zamanlar/mekanlar içinde-unutulmaz ör-  
               neklerle-kanıtlayan bir Millet değil misin?Söyle ne oldu sana?Artık üzerindeki ölü  
               toprağını silkeleyip beklenen şahlanışını yapmanın zamanı gelmedi mi? 
                                         Sonra tarih ve inandığın tek Allah önünde nasıl hesap vereceksin! 
              Düşün,düşün ey kahraman,ey büyük Millet…! 
                                         Bu günler,bu acı günler elbet geçecek…Sen daha acı,daha zor,daha 
              sarsıcı günler gördün geçirdin…Sarsıldın,sendeledin,ama yıkılmadın…Sen bir ağaç- 
              sın,evrensel bir ağaç…Budandıkça gücü,verimi artan bir ağaç…Sonsuz dalların,bu- 
              daklarınla Çağ’ı,Çağlar’ı,acunu kucaklarsın… 
                                         Sen en zor günlerde,karşında en aşılmaz engellerin olduğu demlerde 
              en büyük,en olağanüstü işleri başarmakla ünlenen bir ruha sahipsin…Bunu nasıl,na- 
              sıl bilmezlikten gelirsin! 
                                         Tutuştur közleşmiş ruh ocağını ölümsüz Meş’ale’nin sönmez alevle-                
              rinden…Çöz üzerine çöreklenen düğümü…Dağıt ufuklarını saran inatçı yığınları, 
              sisleri,perdeleri… 
                                        Ah,sahipsiz kaldın ey asil Millet…Sahipsiz ve öndersiz…Fakat ah, 
              suçu başkalarında değil,kendinde aramalısın! 
                                        Biliyorsun inandığın,taptığın Tek Allah;”Bir toplumun(milletin) 
              bireyleri kendilerinde bulunan(güzel meziyetleri)değiştirmedikçe,Ben de onlara 
              verdiğim nimeti değiştirmem” (Enfal(8),A:53) buyuruyor… 
                                         



 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
                                          Peki,o halde neden,neden bu kahredici “hal”ini sürdürmekte ısrar 
                 eder gibisin…? 
                                          Zalimlerin,firavunların,tiranların saltanatı uzun sürmez,sürmeye- 
                 cektir.Yeter ki sen,sana düşen görevin bilincine var… 
                                          Batıl,Hakk’ın önünde daima yenilmeye,ezilmeye,yok olmaya mah- 
                 kumdur.Her zaman böyle olmuştur…Yine böyle olacaktır…Batıl galipmiş,üstünmüş 
                 gibi görünse de bu zahiridir,geçicidir,aldatıcıdır… 
                                          Işığını imanlı ruhundan alan derin,anlamlı gözlerini aç!Hakikati  
                 gör!Kulaklarına tıkanan balmumlarını sök at!Evrensel Ses’i,seni ve tekmil insanlı- 
                 ğı adalete,barışa,kardeşliğe,ebedi kurtuluşa,sonsuz mutluluğa çağıran Evrensel 
                 Ses’i duy,dinle! 
                                         Ona sahip çık!Kendini ve kendinle birlikte insanlığı kurtar… 
                                         O Ses’i duyamayanlara duyurmaya çalış olanca inancın,olanca iyi 
                niyetinle,gücünle…  
                                         Bu olağanüstü işe talip olmak ancak senin şanına,çapına yaraşır… 
                                         Dünya ve ahiret kardeşlerinle manevi(ve maddi) bağlarını koparma, 
                o bağları daha bir güçlendir… 
                                         Batıl’ın şeytani hilelerine,düzenlerine,oyunlarına gelme,tuzaklarına 
                kanma,alet olma… 
                                         Onun,ona bağlı olanların hileleri zayıf,güçleri etkisizdir… 
                                         Yeter ki sen karşı koymasını bil aydınlanmış bir kafa,imanlı bir 
                ruhla…   
                                         O zaman,ancak o zaman Yüce Yaradan’ın,”Siz ümmetler(milletler) 
               içinden seçilmiş bir ümmetsiniz(topluluksunuz),iyiliği emreder,kötülükten alıkorsu- 
               nuz…”ilahi fermanının muhatabı olmaya hak kazanabilirsin! 
                                        Bundan daha büyük bir onur düşünülebilir mi?Düşünebilir misin? 
                                        Daha ne bekliyorsun Çalab,Kitap,Yalvaç aşkına…                  
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          
 
 
                                      “Vatan sevgisi imandandır…” buyurmuş insanların en güzeli,en akıl- 
              lısı ,en iyisi…Bu konuda da sözlerin en anlamlısını söylemiş…Evet,vatan sevgisi en  
              büyük sevgilerden biridir,öyle olmalıdır… 
                                        Vatan ve millet…Birbirinden ayrılmaz etle tırnak gibidir…Vatanse- 
              verlik,milliyetçiliktir aynı zamanda… 
                                        Milliyetçiliğin kelime anlamı;”Bir ferdin,milletini “millet” yapan 
              bütün maddi ve manevi değerleriyle sevmesi,koruması,sahiplenmesi,özümsemesi ve  
              hatta bazı olağanüstü hallerde bu değerler uğrunda seve seve hayatını feda etmekten 
              kaçınmaması(bu bilince ulaşmış olması)”olarak anlaşılmaktadır,anlaşılmalıdır. 
                                        Nelerdir bu değerler?Nasıl korunmalı,geleceklere nasıl aktarılmalı- 
              dır,taşınmalıdır?Başlıcaları din,dil tarih,kültür,toprak birliği,siyasal birlik,bağım- 
              sızlık…Atalarımızın yüzyıllardan beri yaşadıkları,korudukları bizlere emanet ettik- 
              ler,i adetler,milli örfler,gelenekler,görenekler… 
                                         Çağımızda,günümüz şartları içinde yeryüzündeki milletlere ve aziz 
              Türk Milleti’ne göz attığımızda,daha doğrusu bilinçle,basiretle,sağduyuyla baktığı- 
              mızda görüyoruz ki,bütün diğer milletler tarih,kültür,din,dil,gelenek ve göreneklerine 
              son derece bağlıdırlar,”millilik”lerinin korunmasında üstün bir çaba ve özen göster- 
              mektedirler. 
                                         Türk Milleti ise;-ne yazık ki-sevenlerini anlatılmaz kederlere boğ- 
              makta-düşmanlarını sevindirmekte- karamsarlığa düşürmektedir yanlış tutum ve dav- 
              ranışlarıyla… 
                                         Şöyle ki;Bütün zamanların en kusursuz,en gelişmiş,en yüce Din’i 
              olduğunu kimsenin inkar edemeyeceği-en azından hak ve adalet sahiplerinin teslim 
              ettiği-dinimizin ,sosyal hayatın,yapının bu vazgeçilmez,şuurlandırıcı,toplayıcı,bir- 
              leştirici,terbiye edici,en büyük hedefe yönlendirici ve daha sayılamayacak kadar çok 
              yararları olan ,olağanüstü unsurun ikinci planda kaldığı,bırakıldığı,hatta bazı Millet 
              ten kopmuşlarca horlanmakta olduğu ne esef  ve dehşet verici bir gerçektir! 
                                          Yine iyi değerlendirildiği,aydınlık kafalar,usta ellerce ,işlendiği  
              takdirde,en büyük ve ölümsüz şaheserlerin meydana getirilmesine elverişli bir yapı- 
              ya,zenginliğe,güce ve güzelliğe sahip olan Türkçe’miz,akıl almaz bir bilinçsizlikle 
            -daha büyük bir tehlike,hatta ihanet olarak-“arılaştırılma” adı altında kırpılıp kırpılıp 
             kuşa çevrilmeye çalışılmaktadır. 
                                          Bu arada;İslam-Türk medeniyetinin temel ve köşe taşları olan-hatta 
             bazıları insanlık medeniyet tarihinin-üstün eserler,günümüz Türkçe’sine aktarılarak  
             yeni kuşaklara tanıtılmak yolun gidilmesi gerekmez mi? 
                                          Sanatın,kültürün,tarihin,edebiyatın milletleri “millet” yapan belli 
             başlı unsurların en önemlilerinden biri olan Dil,bugün TV.ekranlarının,günlük maga- 
             zin,gazete ve dergilerin,hiçbir sanat değeri taşımayan yine günlük roman,hikaye,şiir 
             ve şarkıların dili değildir,olmamalıdır. 
                                          Bizim dilimiz Yunus Emre’lerin,Y.Kemal’lerin,Akif’lerin,Fuzuli’ 
             lerin,Galip’lerin,Baki’lerin,N,Fazıl’ların,Nazım’ların,Dağlarca’ların,Y.Kadri’lerin, 
             Tanpınar’ların,Haşim’lerin…dilidir…O günübirlik,ödül,alkış meraklısı şairciklerin, 
             yazarcıkların dilleri,ürünleri birer meteor izi gibi gelip geçicidir zamanın sonsuz  
             göklerinde,labirentoslarında… 
                                         Ne oluyor bu çapsız,yüzeysel,ün ve para düşkünü aydın daha doğru- 
             su entel(!) bozuntularına?Ne yapmak istiyorlar?Türk Yurdu’nda yaşadıklarının far- 
             kında değiller mi?! 



                                                                                                                                          
 
 
 
 
                                     Türk Milleti’nin dertlerini,sevinçlerini,coşkularını,dileklerini,sevgile- 
           rini,nefretlerini,acılarını,hüzünlerini…anlatırken,betimlerken,onun sevdiği,benimsedi- 
           ği,anladığı bir “dil”i kullanmayanlar,kendilerini nasıl “aydın” sayabiliyorlar,nasıl 
           Millet’in sözcüsü,duygularının tercümanı sanabiliyorlar! 
                                      Bu duyguları ruhunun iliğinde hissedemeyen,yaşayamayan,harmanla- 
            yamayan bir sanatçı kalıcı,değerli,seçkin bir ürün ortaya koyabilir mi? 
                                    “Batılılaşma”,”çağdaşlaşma”,hatta “evrenselleşme” ,”milli “ol(un)- 
           madan olmaz.Bunu da mı bilmiyorlar?Biliyorlar, bilmesine ya,yapacaklarını yine de 
           yapıyorlar!Aydın kaprisi mi dersiniz,aşağılık kompleksi mi? 
                                      Genç dimağlara zehirden,afyondan zararlı olan yanlış,çürük,yıkıcı, 
           çürütücü fikirleri,o canım Türkçe’yi de bozarak enjekte ediyorlar.Fakat bunda ne  
           dereceye kadar başarılı olabiliyorlar,olabilirler?Ürünlerinin satışına bakarsak bunu 
           kolayca anlarız…!Şimdi diyeceklerdir ki ,bir sanat eserinin değeri ve önemi satışının 
           çokluğu ya da azlığı ile ölçül(e)mez.Kabul!Peki,yazıldığı çağda anlaşılmayan,okunma- 
           yan bir eser daha modern olacak gelecek çağlara nasıl kalabilir?Çağ’ını anlatmayan, 
          Çağ’ı ile birlikte Millet’inin Çağ’ı içindeki yerini belirlemeyen sanatçı nasıl milli ola- 
          olabilir ve nasıl evrenselleşebilir?Hangi büyük sanatçı evrensel olurken milliliğini, 
          milli olurken evrenselliğini belirlememiştir. 
                                      Dante mi,Göethe mi,Hugo mu,Whitman mı,Akif mi,N.Kemal mi ,  
          Sheakespeare mi,Firdevsi mi,Fuzuli mi,Cervantes mi,M.İkbal mi…..? 
                                      Örnekleri ve sözü uzatmak mümkündür… 
                                      Ya binlerce yıllık tarihimizle övüneceğimize,onu yeni,büyük ulusal ve  
          Evrensel başarılar(ımız)la zenginleştireceğimize,küçümsemeye,hatta inkara varan 
abuk- 
          sabuk davranışlarımızla,fikir ve ruh sapınçlarıyla kendi kendimize indirdiğimiz darbe- 
          lere daha ne kadar dayanacağız,katlanacağız! 
                                      Geleneklerimiz,göreneklerimiz,törelerimiz de öyle…Varsa yoksa taklit 
          çilik,varsa yoksa Avrupai giyim,kuşam,davranış özentileri… 
                                      Oysa bugün-dün ve yarın da-İslam-Türk gelenekleri,görenekleri,töre- 
          ri (topyekün maddi ve manevi boyutlarıyla kültürü) bizi hiçbir millete özendirmeyecek, 
          aksine başka milletleri(toplumları) bize özendirecek-bir güzelliğe,zarafete,dengeye, 
          derinliğe,zenginliğe ve mükemmelliğe sahiptir.                    
                                      Bütün bu gerçeklerden sonra söylenecek tek şey kalıyor… 
                                      Biz biz olalım,kendi kendimize sahip çıkalım,her alanda “milli” kalır- 
          ken evrenselliğe de kapılarımızı kapa(t)mayalım.  
                                      Yoksa bu gidişle zaten varlığımızdan rahatsız olanların ekmeğine yağ  
          sürmüş olacağız… 
                                      Ey yiğit ve aziz Millet,artık kendi kendinin değerini bilmenin,kendine 
          dönmenin ,kendini ifade etmenin zamanı gelmiştir,geçmektedir… 
                                      Bunu başarmak senin en büyük ülkündür… 
                                      Başarı senin değişmez alınyazındır… 
                                     Çünkü inançlısın,güçlüsün,akıllısın,sabırlısın,kahramansın… 
                                     Geleceğin,Işık(Bilgi) Ve İnanç Çağı’nın baş mimarı ve önderi sen, 
          sen olacaksın,olmalısın…  
                                     Böyle büyük ve kutlu bir işe gerçekten layıksın…                                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
Bölüm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ş  E  H  İ  D 
 
 
 
 

Bağrında evrenlerin sema ettiği yiğit, 
Aradığın orada çağlar üstü dava,git…! 

 
Silinsin yüreğinden ev-bark,ana-baba,yar, 

Kucak açmış bekliyor seni ebedi diyar. 
 

Davan öyle büyük ki yüzyılları aşıyor, 
Sen niçin ölüyorsun,pek az beyin kavrıyor. 

 
Yıldızsız gecelerde sonsuz tarrakalarla 
Yarılan ufuklardan sensin geçen atınla. 

 
Kanının bir damlası şifa Çağ’a,Çağlar’a, 
Gözyaşın lezzet katar Havuz’un şarabına. 

 
Çağlar doğar,kavuşur gönül bahçelerine, 
Denizler tatlılaşır sen tebessüm edince. 

 
Sen Tuba’sın,yayılır gölgen Arş’ın altında, 

Adın bir efsanedir ulu gök katlarında. 
 

Alnında yanan nurla aydınlanır yüzyıllar, 
Şimşek bakışlarınla coşar,taşar ırmaklar… 

 
Yarasalar güvercin olur avuçlarında, 

Sultanlar Sultanı’nın “rıza tacı” başında. 
 

Mabedlerin güneşli,ferah avlularında, 
Kemerleri mercandan revakların altında, 

 
Kuşların çığlığında,rüzgarın kanadında 

Senin soluklarındır duyulan damla damla… 
 

Işık Uygarlığı’nın mimarları içinde 
Anılacaktır senin şanlı adın en önde. 

 
Sen ki Çağ’ın,Çağlar’ın ruhunu aşk örsünde 
Döğerken kıvılcımlar yıldızlaşır evrende… 

 
 
 
 
 



Kül kül yığılır,tınaz tınaz savrulur harman, 
Tuz-buz olur kayalar ruhunun sayhasından. 

 
İnsanlık onur duyar,yücelir hatıranla,, 

Çağlar yön değiştirir bir adım atışınla… 
 

Olgunlaşır bin meyve bir damla göz yaşınla 
Yüzyılların en ulu,en cömert Ağaç’ında. 

 
Sen ey,kutsal çelengin en nadide çiçeği 
Firdevs saraylarının ey ölümsüz güveyi. 

 
Şehid,ey şanlı şehid,kutlu olsun hicretin, 
Uzat billur tasını bağrı çöl çöl Beşer’in. 

 
 
 

***** 
 
 

KUVAYI MİLLİYE RUHU 
 
 
 

Kalkın,üzerinizde ölü toprağı mı var…? 
Uyanın ey miskinler,eyyamcılar,aymazlar, 
Vatan elden gidiyor,çöküyor karanlıklar 

Aydınlık ufuklara,ruhlara,kafalara, 
Yurdumuzun sırtına hançer saplayanlar var, 

Ilkı vadilerine düşüyor yıldırımlar… 
 

Modernizm düşleriyle oyalanan benlikler, 
İçin için çürüyen “öz”ü mü görecekler! 
Limon çiçeklerini kar hevengi sananlar, 

Lalezardan  menekşe,zakkum dermeye kalkan 
İçi dışına dönmüş,dışı içinden beter 

Yalancılar,nadanlar,korkaklar,vefasızlar, 
En büyük günahlarla lekelenen alınlar… 

 
Ruhunu sattıkların kimler yok pahasına! 
Ulusal egemenlik için armağandır kan… 
Hayır,hayır boşuna umutlanmasın eller, 

Ulusun soylu ruhu hazırdır şahlanmaya…! 
 
 
 
 
 
 
 



G E N Ç L İ Ğ E 
 
 

Dolaştım kırgın gönlüm avunur belki diye 
Ulvi,muhteşem fecrin güzel aydınlığında, 

Acılarım az olur esenir dileğiyle 
Çözdüm vurduğum gemi tutsak arzularıma… 

 
Yaşasın ay-yıldıza çağları aşıranlar… 

 
Yürüdüm insanlığın,Ulus’un geçmişine, 

Yaşadım yeni baştan soluk soluk çağları. 
Zaman,mekan dün bügün karıştı birbirine 
Tattım pek az yüreğin tattığı duyguları… 

 
Var olsun ay-yıldızı gönlünde taşıyanlar… 

 
Arş,Kürsi,kara,deniz sarsıldı o Sayha’yla, 

İndi göklerden saf saf,bölük bölük melekler, 
Yarılan topraklardan amber yaralarıyla 

Kalktı,Mahşer’e doğru yürüdü Mehmetçikler… 
 

Nur olsun ay-yıldızı göklere çıkaranlar… 
 

Derdim birkaç soluk gül gönül bahçelerimden 
Uzattım çekinerek şanlı kahramanlara. 
Değen her gül onlara tazelendi yeniden 

Gül bahçesine döndü dağ,taş,siper…o anda… 
 

Yaşasın adlarını ay-yıldızla yazanlar… 
 

Neden olmasın bu gül bahçelerinin aksi 
Yıllardır,yüzyıllardır sır yüklü ufuklarda 

Görülen yangınlar ki,ne kadar coşkun,ulvi, 
Açılan karanfiller yarin dudaklarında… 

 
Var olsun ay-yıldızla ufukları aşanlar… 

 
O güllerden bir demet verebilseydim eğer 

Bugün bu gerçeklerden habersiz yüreklere. 
Koklatabilseydim ah,bu gülleri bir sefer 
Gözüm açık gitmezdim öteler ötesine… 

 
Nur olsun ay-yıldızla zaferlere koşanlar… 

 
Fakat görüyorum ki,içim paralanarak 

Çiçekten gayrı her şey,her şey var ellerinde. 
Şöyle birbirlerini aşkla kucaklayarak 

Ufuklara koşmaktan kokuyorlar belki de! 
 



Yaşasın ay-yıldızı hedefe uçuranlar… 
 

Ne oluyor size hey Fatih’in,Alparslan’ın 
Kanuni’nin,Yavuz’un,Osman’ın torunları… 

Şanınızdan utanın,kanınızdan utanın… 
Sarsmanız gerek sizin şu anlar zamanları… 

 
Sağ olsun ay-yıldızın uğruna baş koyanlar… 

 
Bir oyuncak oldunuz “izmler”in ellerinde… 
Nasıl görmemezlikten geliyorsunuz hayret 
Kardeş olduğunuzu,en zor günlerimizde 

Neler ummuştu sizden,neler görüyor Millet! 
 

Nur olsun ay-yıldızı canına yeğ tutanlar… 
 

Brakın artık dalaşı,yersiz çatışmaları, 
Size hır-gür yaraşmaz,verin gönül gönüle. 

Aşabilmemiz için bunalımlı çağları 
Millet’çe hep birlikte,omuz verin sizler  de… 

 
Yaşasın ay-yıldızın gölgesinde koşanlar… 

 
Böyle davranışınız mal oluyor nelere… 
Göremiyor musunuz,sezemiyor musunuz 
Bugün uzanan eller kardeş diye sizlere 

Yarın hançer olacak,anlamıyor musunuz…? 
 

Var olsun ay-yıldızı yaralara saranlar… 
 

Siz siz olun dinleyin Hakikat’in Sesi’ni. 
Satmayın ruhunuzu-ne olur-üç,beş pula 

Ey asil bir Millet’in ümidi,yiğitleri, 
.                     Size bağlı yeniden hükmetmemiz Çağlar’a… 

 
Nur olsun ay-yıldızı burç burç yüksek tutanlar… 

 
Siz kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz! 

Öldürmeyi,yıkmayı,dökmeyi,devirmeyi 
Ezilen mazlumlara hizmet sanıyorsunuz! 

Halk için halktan yana olmak buymuş demek ki! 
 

Yaşasın ay-yıldızı başlara tac yapanlar… 
 

Sen ey genç kardeş,önce tamamla üzerinde 
Fiziksel ruhsal yönden büyük,gerçek devrimi, 

O zaman göreceksin öbek öbek çevrende 
Çoluk,çocuk,genç yaşlı toplanan kitleleri… 

 
Var olsun ay-yıldızı sayanlar,saydıranlar 



 
Yürürken gün kavuşmaz,aydınlık kuşaklara 

Kardeşlik,barış,sevgi,adaletle el ele, 
Eşiz örnek olarak Yüzyıl’a,Yüzyıllar’a… 

Onur duyacak geçmiş ve gelecek seninle…. 
 

Yaşasın ay-yıldızı çağlardan aşıranlar, 
Var olsun ay-yıldızı canına kazıyanlar… 

 
. 
 

***** 
 

 
 

Y   A   K   I   N   M   A 
 
 

 
Uykularımı bölen,beynimi uğuldatan 
O yakıcı gerçektir çileme çile katan! 

 
Çile ki,dilsiz çekse bir demagog kesilir, 
Çile ki,dağa inse dağ mekan değiştirir! 

 
Rabb’im Sen’in aşkınla yanan gönüllere bak, 

Kafese kapatılmış kuş gibi çırpınarak 
 

Nasıl ulu,ölümsüz,kutlu,şanlı adını 
Anışları sarıyor,sarsıyor kuşakları… 

 
Sana adanmış canlar niçin muzdarip olsun, 

Çatılara güvercin yerine baykuş konsun! 
 

Yetmez mi bunca çile,bunca zillet yetmez mi, 
Yaralı kalbe döndü gül,nergis bahçeleri… 

 
Kim kesti yollarını gümrah akan suların, 
Kavalını kim çaldı kuşağından çobanın? 

 
Furkan aşkına söyle,nasıl düştük bu hale, 
Yok mu bunun ilacı,nedir bu derde çare? 

 
Bedir’de,Niğbolu’da,Mohaç’ta,Malazgirt’te, 

Varna’da,Kosova’da,Uhud’da,Preveze’de 
 
 

Adını gönüllere,göklere nakşedenler 
Şu halimizi görse ne yaparlar,ne derler…! 

 



Hamza’lar,Ulubat’lar,Sümeyye’ler,Mehmed’ler, 
Aşk uğruna can vermiş nice erler,yiğitler… 

 
Ak-kara örümceğin kıskacı daraldıkça, 

Atlar engereklerden ürküp şaha kalktıkça, 
 

Tağut’un veletleri çifte bayram yapıyor, 
Kubbe’yi yıkmak için tırnaklar bileniyor. 

 
Uzadıkça uzuyor hileler,desiseler, 

Bundan mı gecikiyor yoksa özlenen Zafer…! 
 
 

Ağaç’ı taşlayanlar niçin anlamıyorlar, 
Dallarda onlara da yetecek bol ürün var. 

 
Rabb’im,ne olur söyle,emret ordularına 

Son versinler bu korkunç,yıkıcı karmaşaya! 
 

Ezilen inançsızlar değil,inananlardır, 
Adını bayrak yapan gerçek kahramanlardır. 

 
Senin için yaşayan,Senin için ölenler, 

Çağlar’a kardeşliği,sevgiyi öğretenler… 
 

Neden,neden ey Rabb’im,saflarda gevşeme var, 
Niçin yan yana değil,aykırıdır omuzlar… 

 
Nasıl izin verirsin üç-beş süper hoyratın 

Elinde solmasına güllerin,zambakların…! 
 

İster misin Çağlar’ı saran dallar,budaklar 
Yıldırım yemiş gibi yansınlar,kavrulsunlar, 

 
Razı mısın seherde,rahmet yüklü gecede 

Açılan eller kopsun,sürüklensin sellerde… 
 

İster misin dağılsın,güçsüz kalsın,yenilsin 
Ümmetler içersinden beğenerek seçtiğin. 

 
Razı mısın boş kalsın elleri bebelerin, 

Doğurgan,narin,müşfik,evrensel annelerin…! 
 

İster misin kaplasın yıldız mezarlıkları 
Güneşler,galaksiler kaynaşan bağırları! 

 
Bakışlardaki şimşek çakışlar neden sönsün, 
Ölümsüz parıltılar tükenmiş muma dönsün! 

 
“Cihada” denildi mi,evren dar gelir bize, 



Bilirsin ki ey Mevla’m,böyleydik eskiden de! 
 

Senin için çölleri,ummanları,dağları 
Her şeyi bir kenara atarak aşmadık mı? 

 
O müthiş heyecanı,o yücelten sızıyı 

Duyan,yaşayan bir can ey dostlar,kalmadı mı? 
 

Kurtuba’nın,Aksa’nın,Sevr’in,Selimiye’nin, 
Hadra’nın,Tac Mahal’in,Hira’nın,Ümeyye’nin, 

 
 
 

Beytullah’ınRavza’nın,Tur’un,Uhud’un,Çöl’ün 
Hüznünü anlatmaya yetmiyor,yetmez gücüm! 

 
Kamboçya’da,Moro’da,Eritre’de,Kafkas’ta 

Vuruşan yiğitleri bir başlarına koma! 
 

Sen estirebilirsin dağıtacak rüzgarı 
Hilal’in çevresini saran ağır pusları… 

 
Seni anan dudaklar,yürekler parça parça, 

Orada  zulüm de var nerde müslüman varsa! 
 

Yaralı sinelerden yükselen feryatları 
Sağır sultanlar duydu,Rabb’im felekler yandı! 

 
Cür’etimi bağışla ey alemlerin Rabb’i, 

Halimi arz edecek Sen’den gayrı kim var ki! 
 

Soluğu hissedilir oldu Yecüc,Mecüc’ün, 
Yüzümüzde,ardından her şafak söküşünün! 

 
“İslamsı” bin bir başlı ejderhadır saldıran, 
Yiğitçe kıyam eden barışçıl “gerçek İslam.” 

 
Bu alevli fırtına,bu sisler bu dumanlar, 

Rutubetli duvarlar,mazgallar,uğultular… 
 

Hiç kalır yanlarında maskeli suratların 
İçinden pazarlıklı bin bir renk kuklaların! 

 
Kuklalar ki düşünde kabus oldu Millet’in, 

Kırılacağı günler gelecek mi ellerin! 
 

Nerde gerçek dostların,kutubların,gavsların, 
Güzel “nazar”larıyla içler,dışlar arınsın! 

 
Başa çıkarsa onlar çıkar firavunlarla, 



Tağut hempalarına uşaklık yapanlarla! 
 

Gelsinler tensim sunan sakiler nerdeyseler, 
Tazelensin Çağlar’a ışık serpen meclisler. 

 
Niçin kapalı kalsın Kitab’ın sayfaları, 

Neden aksın Ev’inde mazlumların kanları! 
 

Buna can mı dayanır,her köşe bir Kerbela, 
Birlik için vesile olacak mı her bela! 

 
Bu ne yaman,ne acip iştir,ne imtihandır, 

Hangi “ideal” için bunca kuş uçmaktadır?! 
 

Ulaştık eşiğine Kapılar’ın umutlu, 
Durduk başımız eğik önünde suçlu suçlu… 

 
İtiraf ediyoruz “kul” olamadık Sana, 

Yüzümüz yok bakmaya kainat aynasına… 
 

Yetiş ey Fettah yetiş,Eb’ul Ervah aşkına…! 
 
 
 

***** 
 
 

 
A Ğ I T ‘ A  A Ğ I T 

 
 
 
 

Atlar eğilmişlerken alev ırmağa birden 
Çektiler başlarını ve haykırdılar,neden…? 

 
Sustular birden kuşlar,kozmik nabızlar durdu, 
Rabb’im,Rabb’in,evrenler sanki dilini yuttu! 

 
Ne bir yaprak oynuyor,ne damlıyor bir damla, 

Beklenen doğuşlara hazırlık mı bu yoksa? 
 

Ürpertiyor bu suküt,bu heybet,bu derinlik, 
Azap yayındaki ok kalbimize yönelik… 

 
Kalbimiz,kalbimiz ki,bin sırça paramparça, 
Bulunmaz bir sığınak dayanılmaz sırlara… 

 
Nerden yankılanıyor bu yarasa sesleri, 

Ki çıldırtır atomdan,novaya her zerreyi… 



 
Duraksız gürleyişler,alev alev bacalar, 

Sonsuz kişnemelerle sarsılıyor yüzyıllar… 
 

Gezsen yedi iklimi,dört bucağı acunda 
Görebilir misin bir “ah”sız gönül acaba? 

 
Düşüyor birer birer köşe taşları yere, 

Mor seslerdir sokulan güllerin sinesine… 
 

Veriliyor göklerden ardarda işaretler, 
Gözler hala mühürlü,kör, kulaklar,yürekler… 

 
Bu koyu haykırışlar,bu çığlıklar el değil, 
Bu ölümsüz ızdırab dayanılası değil…. 

 
Nasıl geçsin bir demi matemsiz göğün,yerin, 
Allak,bullak olmuşken can evi güvercinin… 

 
Denizler ötesinden gelen “ahlar”ın asla, 
Yankısı gönüllerden silinmez ne yapılsa! 

 
 
 
 

Daha dün tebessümler,ışıklar saçılırken 
Darmadağın evlerden,bahçelerden,yüzlerden, 

 
Deyin deyin a dostlar bana Allah aşkına 

Neden şimdi baykuşlar tünesin buralarda…? 
 

Niçin niçin boğulmak istensin yankıları 
O şanlı orduların,ki aşktı pusatları… 

 
Kimler kundakçıları som altın başakların, 
Atlas atlas dalgırlı hüzünlü toprakların…? 

 
Orda her ot,her çiçek,her taş,her toz zerresi 

Evrensel bir çığlığın dinmeyen iniltisi… 
 

Daha ne bekliyoruz savaş çağrısını mı, 
Size göre savaşın nedir asıl anlamı…? 

 
Korkunç ihanetleri tertipleyen hainler, 

Nasılmış bir Millet’i aldatmak görecekler! 
 

Onurlu, dimdik olan başlar neden eğilsin 
Önünde ruhlarını tağut’a vermişlerin…? 

 
Neden şana,şerefe,izzete layık olan 



Başını kaldıramaz olsun yerden utançtan…?! 
 

Saracak onduracak kimdir,kim bu yarayı, 
Ki göksel yangınları canlandırır sancısı… 

 
Pas tutmuş zincirlerin,bukağıların yeri 

Bu zarif boyunlar mı olmalıydı,eller mi? 
 

Millet,Millet acunda yokken senin gibisi, 
Üç baldırı çıplağın nasıl oldun bendesi? 

 
Sen misin,söyle sen mi dünkü kölelerini 
Efendi kabul eden-ister istemez,şimdi?! 

 
Sen ey,haykırışları yeri,gökleri tutan, 
Onurlu insanların,yiğit torunu utan! 

 
Oh,hayır hayır,görmelisin çocuğum, 

Nereden geliyorsun,nereye gidiyorsun… 
 

Yıkmalısın çevrene örülen duvarları, 
Böyle görebilirsin gerçek yüzüyle  Çağ’ı. 

 
İlk kez öz benliğinle savaş,fethet kendini, 
Sonra özgür ruhunla korkma,atıl ileri! 

 
Ezilmişler,mazlumlar sızlanacağınıza 

Evrensel Meş’ale’nin peşinden koşsanız a! 
 

İnsanlığa her şeyi,her şeyi öğretenler 
Size düşüyor yine,size en büyük görev. 

 
Aşkı,sabrı,barışı,onuru yüzyıllardan 

Sizler olacaksınız yüzyıllara aktaran…(taşıyan) 
 

Sizler olacaksınız kubbelerin çatlayan 
Nurdan sütunlarına omuz veren,dayanan! 

 
-Yıkılmalı tabular,sanemler kırılmalı, 

Çağlar üstü gözlerle bakmalı,yaşamalı…- 
 

Zaman’ın alaşağı ettiklerini baştan 
Düştükleri yerlere ustalıkla oturtan, 

 
Yıkıntılar üstünde görkemle yükselecek 
Ölümsüz uygarlığın işçileri severek… 

 
Sizler olacaksınız Evrensel Piramid’e 

Sütun,çini,cam,kireç,kum,kemer gerekirse… 
 



Selam ey Altın Nesil sana,binlerle selam, 
Olursan sen olursun ağıta ağıt yakan…! 

 
İnsanlığın kanayan,azan yaralarını 

Sarmak için gül,kafur kokulu mintanını 
 

Yırtarak sargı yapan mübarek ellerinle, 
Ölülere can veren ilahi nefesinle… 

 
Dileriz söz verilen nusret gelir Sultan’dan, 

Barışı,adaleti tadar bir daha cihan… 
(Mutluluklar Çağı’nı) 

 
 
 

 
***** 

 
 

 
T E F E K K Ü R 

 
 
 

Gölgeler usul usul silinirken ufukta, 
Sönmemişti ilahi yangınlar,dalga dalga 

Sarıyordu ürperten bir dinginlik her yeri. 
Ne kadar büyülüdür bu akşam üzerleri… 
Dev fırtınalar kopar gönül ovalarında, 

Süzülür şakaklardan akkor sevgi çiyleri… 
 

Göğeren dağlar üzre elmas parıltılarla 
İlk ışıklar belirir hüzünlü bakılarla… 

-Ruhum o ışıklardan farklı değildir o an, 
Hissederim evrenle birleştiğimi o an, 

Anlarım evrenlere sığmadığımı o an…- 
 

Nelere razıyımdır “o an”ı bir “an” daha 
Uzatabilmek için derinden duya duya 

Varmayı “müslüman-kul” olmanın bilincine, 
Yükselmenin sırrına zaman/mekan üstüne. 
-Ancak yaşayan bilir “o an”ı anlatamaz, 
“O an”ı sevmesini bilmeyen yaşayamaz!- 

 
Ulusal ve evrensel olaylarla sarsılan 

Ruhumu,bedenimi ağır yükler altından 
Kurtarmanın yolunu serin suların tatlı, 

Ak hışırtılarıyla okşanan kıyılarda 
Yürümekte bulmuştum bu son yaz akşamında… 

 



Gökler yaktığı zaman kutsal ışıklarını, 
Mahzun kuşlar bulmuştu sıcak yuvalarını. 

 
Ruha ürperti veren ışıltılı,büyülü 

Sonsuzluklar içinde kendimi daha güçlü, 
Gerçekten daha zinde,daha mutlu hissettim, 

İçimdeki O Ses’i daha iyi işittim! 
 

Uzun,yorucu bir son yaz gününün akşamında 
Nankör kulları serin,sevecen kollarında 

Dinlensin diye yüce Yaratıcı geceye 
Buyurmuştu bir sefer daha “gel” diye işte! 

 
Gece…ayıplar örten sonsuz yüzeyli örtü, 
Gece…aydınlıklara ufuklar açan öncü… 

 
 
 
 

Fakat ah,insanların kaçının umurunda, 
Kaçı fark ediyordu olanları şu anda…! 

 
Kordonun yorgun koya vuran ışıklarıyla, 

Derinden gelen müzik,çember çember kahkaha 
Sesleri birbirine  ne kadar yabancıydı, 
Ah,ne kadar uzaktı,içinde,dışındaydı! 

 
Allah’ım bunlar mıydı Sen’in ahsen-i takvim 

Dediğin yaratıklar,seçtiğin,beğendiğin, 
Evrenleri emrine verdiğin,meleklerin 
Önünde secdelere kapandığı eserin…! 

 
Doğruyu bulmamıza,doğruyu yapmamıza 

Kimler fırsat vermeyen,engel olanlar kimler? 
-Bir Gün yaptıklarını yakinen görecekler…- 

Tağut’un akıl almaz,ermez tuzaklarına 
Yakalanmış bahtsızlar uzak öz benliğine. 
Akıl alacak bir şey değildi bu doğrusu, 

Ana Kitap’ta asıl yaratılış olgusu 
“Tek Allah’a has kulluk” olarak nitelenen 

İnsan bu olamazdı,olamazdı gerçekten! 
 

Kahkahaların alev kusan fırtınasında 
Duygu ve düşüncenin kutlu bahçelerinin 

Çiçekleri boynunu büküyor mahzun mahzun, 
Soluyorlardı kara hummaya tutulmuşça… 

Görüyorduk buyruğa uyan zebanilerin 
Sedler kurduklarını önüne yolumuzun… 

 
Çılgın kahkahaları,esrik haykırmaları 



Birden bir laser gibi kesen gür bir parıltı 
Dolaştı üzerinde bahtsız,günahkar Kent’in, 
Duydum uğultusunu ayaklarımda meddin! 
Büründü çıldırtıcı bir dinginliğe her yan, 

Alev hançerini çekti kınından zaman! 
Işık güney yönünden geliyordu,parlaktı… 
Bakmasını bilmeyen gözleri dağlayacak, 

Ruhları allak-bullak edecek kadar parlak! 
Sarı,yeşil,kırmızı,siyah mordu tayfları… 

 
O ulvi sessizliğin gizli bir yerlerinden, 

Derinden,çok derinden belli belirsiz gelen 
Bir Ses’in tınısını anbean yükselterek 

Yaklaştığı duyuldu,ardından gürleyerek 
Gökler sağnak sağnağa duru gözyaşlarını 
Şaşkın,şımarık Kent’in gecesine boşalttı. 

 
Gözlerimi kapadım ve soluğumu tuttum, 

Kulaklarım kurşunlu olduğu halde duydum 
O Ses’in halka halka yükselen frekansını, 

Evreni,evrenleri,ruhları sarışını… 
 

Gördüm mahzun Hilal’i yıldızlar arasında 
Işığın yukarlara çekilmesi anında. 

Kokmuş nefesleriyle Çerağ’ı söndürmeye 
Yeltenenler ne kadar uzaktı Sevgili’ye… 

 
Düşüncelerim sonsuz periyodlar halinde 

Gidiyor,geliyordu zaman labirentinde 
Utancın tuğrasıyla dağlanan yüreğimin 

Acısını evrende atom atom hissettim! 
Perdeler aralandı,gözlerimin önünden 

Gördüm Çağ’ı,Çağlar’ı ağır aksak geçerken… 
 

Yalancı pehlivanlar el-ense çekiyorlar, 
Doğrusu ya hepsi de “baş” a güreşiyorlar! 

Onlara alkış tutan alık kalabalıklar 
Asıl niyetlerini nasıl anlamıyorlar! 

Senaryolar,besteler aynı,aktörler farklı, 
Onlar pos bıyıklıydı,bunlar kravatlı,fraklı… 

 
Her kafadan yükselen sesleri kimler duyar, 

Değerler ters-pürs olmuş,allak-bullak kavramlar, 
Sümüklü çocukların ellerinden kim tutar, 
Kirpiklerine konan sinekleri kim kovar...? 

 
İpek,tül,koltuk,altın,büyülü yeşil gözler, 

İnsan ruhunda onmaz yaralar açan hançer! 
Bencillik tac başlarda,sevgi paspas eşikte, 
Dedi-kodu uluyan bin başlı kurt bahçede! 



Kağıt parçasındaki rakamların ardından 
Şans,talih,kader,kısmet,umut dağıtan şeytan! 

Kürsüler koltuklara açılan dar kapılar, 
Kapıları ardına kadar açan parmaklar! 

Hekimler çare yok mu toplumsal illetlere, 
Bünyeyi için için kemiren virüslere? 

 
Sümer’ler,Romalı’lar,Ressli’ler,Babilli’ler, 
Acaba ne yaparlar “çağdaşlar”ı görseler! 

 
İnsan yapmadığını hiçbir çağ,bu çağ yaptı, 
Ruhunu kalp paraya ruhsuz putlara sattı! 

 
İlahi,sığınmaya geldim adaletine, 

Günahlarımız için Sen’den af dilenmeye… 
 
 

-Şair,doğruyu söyle,sana yaraşan budur, 
Hakikati haykırmak seçilecek tek yoldur. 
Gün gelir uğradığın haksızlıklar bilinir, 

Dinlenmeyen sözlerin önemsenir,bellenir!- 
 

Geçiyoruz alevli,sonsuz bir labirentten, 
Her “an “ bir şey kopuyor içimizin içinden… 

 
Bin yıldır her cephede süren soğuk savaştan 
Kurtulanlar ne kadar az bir yara almadan! 

 
Ne diller dile benzer,ne benzer göze gözler, 

Çatıları uçuran Tayfun nereden eser? 
 

Silinmiş sinelerden o ses,o renk,o ışık, 
Aynı çatı altında niye bu yabancılık? 

Nabız atışlarımız yüreklerden gelmiyor, 
Çığlıkları zamansız labirentler yutuyor! 
Geçirmiş boynumuza tağut pençelerini, 

Adım atamıyoruz ne ileri,ne geri! 
Koltuklar yükseldikçe tiynetler alçalıyor, 

Sağlam diye çıkılan basamaklar çöküyor… 
 

Temellerinin harcı göz yaşı ve kan olan 
Sütunları mümkün mü kurtarmak yıkılmaktan? 

 
Cüceler boylarından büyük işler peşinde, 
Devler cücelere kul olmanın zilletinde! 

 
Boşalıyor boşalan sağraklarla birlikte 

Yüreklerden acılar,hüzünler,sevgiler de! 
 

Çatılara tünemiş kor bakışlı baykuşlar, 



Bir avuç kora hasret boynu bükük ocaklar! 
 

Dürbünü ters tutanlar ters görüyor her şeyi, 
Çok ırakta sanıyor yanı başındakini! 

 
Bulutlar rahmet yüklü,gözlerin gözü yaşlı, 

Gökler secdede görmek istiyor alınları. 
 

Ne zaman sökülecek prangalar bileklerden, 
Ne zaman çözülecek mühürler yüreklerden…? 

Eller ne zaman zeytin dalına uzanacak, 
Gözlerdeki perdeler ne zaman yırtılacak…? 

 
Köpek ulumaları yükseliyor ayyuka, 

Bekçiler gömülmüşler kuştüyü koltuklara! 
 

Pusulasız engine açılan açılana, 
Kimsenin aldırdığı yok güngörmüş Kaptan’a! 

Bu iş nereye varır,bu yol nereye çıkar, 
Gönülsüz hizmetçiler ev sahibinden sakar! 

 
“Zaman sana uymazsa sen zamana uy” ama, 

Elinden doğru tartan terazini bırakma! 
 

Dem çeken kumruların sesleri nerde kaldı, 
Masmavi göklerimiz kuzgunlarla sarıldı. 

 
Hilal’den mi,Haç’tan mı siz kimden yanasınız, 

Hangi zaman/mekanda,hangi boyuttasınız? 
Hangi miyara göre ölçüp,biçiyorsunuz, 

Yalan putuna tutsak olmuşsunuz topunuz! 
 

Topraklar mı verimsiz,tohum mu niteliksiz, 
Tohum serpen eller mi,gönüller mi sevgisiz? 

 
Balık baştan kokarmış,doğru söze ne denir, 

Kokan bizim balığın sadece başı değil! 
 

Bir yanda aydınlıklar üstüne aydınlıklar, 
Bir yanda karanlıklar üstüne karanlıklar… 

 
Neden,neden sevginin adını anmaz olduk, 
Hayat felsefemizin adını “çıkar” koyduk? 

 
İnsan hakları,barış,sevgi safsataları, 
Siyaset sofrasının obur soytarıları! 
Yalancılık pistinin rakipsiz atletleri, 

Uyduruk sözleşmenin ebleh kalemşörleri! 
 

Çirkinlik aynasının maskeli suratları, 



Büyüklük sahnesinin minik maskaraları. 
 

Elinin altındaki benzersiz nimetleri 
Tepen kaz kafalılar,karganın müridleri! 

Eblehlik yarışında dahilerin zaferi, 
Mantıksızlık gribinin şifasız beyinleri! 

Münasebetsiz Çağ’ın çağ atlayan efesi, 
Kimlerin ellerinde kuklaların ipleri…? 

 
Atlar şaha kalkıyor,alev alev ufuklar, 

Boşuna kabarmayın çirkin karafatmalar! 
 

Ufuklar yakın,alçak,bakışlar dönük yere, 
Kulaklar hazır değil Çağlarüstü Haber’e. 

 
 
 

Akordu bozuk teller,anahtarsız kilitler, 
Vicdanları kanatan gecikmiş nedametler! 

 
Karpuz karpuz kelleler,nohut nohut beyinler, 

Hafızaları kurda,kuşa yem androitler! 
 

Fideler büyümeden,dal-budak salamadan 
Soluyor,kavruluyor alevli soluklardan! 

 
Gözlerden gönüllere çöken azap tortusu, 
Çürük insan kokusu yayan aptal kutusu! 

 
Taşıma suyla dönmez değirmenin taşları, 
Esmedikçe acının kor soluklu rüzgarı… 

 
Az gelişmiş bedenin,gelişmiş beyinleri, 

Doğruluk dağlarının sis çökmüş zirveleri. 
 

Burunları Kaf Dağı hilkat garibeleri, 
Çatısız konakların sonradan görmeleri! 

 
İbreler yükseliyor hassas göstergelerde, 

Kefeler darmadağın ibresiz terazide! 
 

Mevsimler üstü mevsim,kuşaklar üstü kuşak, 
Sonsuzluğun elleri yüreğimde sımsıcak! 

 
Putçuların başını kaşıyacak vakti yok, 

Müşteriler kuyrukta,iğne atacak yer yok! 
 

Kıvrımsız beyinlerin küçük heyecanları, 
Amaçsız adımların sonrasız çığlıkları. 

 



Varsın tamtakır olsun keseler,çekmeceler, 
Yükselsin orman orman çatılardan antenler… 

 
Ulaşması ne mümkün “insan”ın,”insanlar”a, 

İnsan aç,insan susuz hakikate,”insan”a. 
 

Ense,göbek yerinde hanımlarda,beylerde, 
Beyzade bastonunu unutmuş bir yerlerde! 

 
Buyursunlar,başımız üstünde yerleri var, 

Konuklarımız,yalnız dirliği bozmasınlar.(yan gözle bakmasınlar!) 
 

Kürsü ardındakiler,bomboş bakışlarınız, 
Abdurrahman Çelebi bile olamazsınız. 

 
 
 
 

Geçmişe dudak bükmek,geleceğe dönmemek 
Kolay insanın huyu güçlüklere yan çizmek! 
Hayatlarından memnun ezenler,ezilenler, 

İdrak’in gözlerinde göz geçirmez gözlükler! 
Gericilik maskesi ilericinin kozu, 

Taş çatlamak üzere,kaçırmasınlar dozu! 
 

Ölümcül bir uykuya dalmış insan,insanlık, 
Yeter,uyanın bitsin zulüm,gözyaşı artık! 

 
Tefekkür,aklın,ruhun iliklerine kadar 

İşleyen ışıltılar,med-cezirler,yalazlar… 
 

Madem ki küreleri,iç içe evrenleri 
Fırıl fırıl döndüren bir Sultan var,ebedi, 

Madem ki bu alemden geçen Resul-Allah var, 
O’nun büyük aşkıyla yananlar,kavrulanlar… 

Madem ki bu kuşaktan geçmişler,iz brakmışlar 
Alınları nişanlı,yürekleri alevli 

Nice erler,yiğitler,Hasan’lar,Hüseyin’ler, 
Hamza’lar,Ulubat’lar,Yunus’lar,Mevlana’lar, 
Fatih’ler,Kanuni’ler,Yavuz’lar,Barbaros’lar, 

İtri’ler,Bistami’ler,Sinan’lar,Fuzuli’ler… 
 

İşte bakın ümidin altın gözlü kartalı 
Süzüldü gere gere yayvan kanatlarını, 

Geldi,kondu evrenler yüklü omuzlarıma, 
Cevap veren olmadı sessiz çığlıklarıma… 

 
Umutsuzluğa düşmek,üzüntüye kapılmak 

Yitikler listesin,in başına yazılacak! 
Çile çarkında aşkın hançeri bilenecek, 



Tağut’un siyah kaplı defteri dürülecek! 
Ağaran şafakların altında söylenecek 

Söylenmedik türküler,gökleri ürpertecek…! 
 

Gece yol verdi,fecir göründü ufuklarda, 
Bin kızılca kıyamet koptu can pazarında…! 

Dağıttı Aşk’ın kafur kokulu solukları 
Karamsarlığın yoğun,kutsuz yığınlarını… 

 
Açıldı perde perde ufuklar önüm,üzde, 

Yürüdük kuşak kuşak,iklim iklim yürüdük. 
Hicret’in fecir fecir çağrısı içimizde, 

Zamanlar bize hasret,biz zamanlara ebe… 
 

Çağlar üstü ufukta bedir bedir göründük… 
 
 

***** 
 

 
 

G E L İ Y O R U M 
 
 
 

Bir Yol’un başındayım sonsuzluğa açılan, 
Sonsuzluk özleminin sevinciyle kavrulan 

Ruhumun çığlıkları sarıyor evrenleri, 
Evrenler yalım yalım yakıyor evrenleri… 

 
Geliyorum “elest” in yakıcı ikliminden, 

Her atomum o “müthiş soru”yla alev alev… 
 

Geliyorum evrenin en ücra köşesinden, 
Sonsuz boyutlu yatay,dikey yüzeylerinden, 

Sarmış dörtbir yanımı  yıldızlar,galaksiler… 
 

Geliyorum mevsimsiz sevda bahçelerinden, 
Kucak kucak nergisler,orkideler,lotüsler 

Hiçbir mevsim solmayan,pörsümeyen,ölmeyen… 
 

Geliyorum çiçeksiz,olgun yemişler veren 
O Ağaç’ın altından kollarımda sepetler… 

 
Geliyorum umudun,saf inancın,acının 
Baş tacı edildiği yoksulluk ülkesinden, 
Geliyorum hicranın,özgürlüğün,barışın 

Bir yudum sudan aziz bellendiği ellerden… 
 
 



Geliyorum kıyısız,ufuksuz enginlerin 
Gözlerime renk veren tuzlu maviliğinden, 
Geliyorum ebedi ilkbahar cephesinden… 

-Ne güzel yalın sevgi,yalın iman vuruşmak 
Yolunda bin can vermek Ölümsüz Sevgili’nin.- 

 
Geliyorum her iki elimde sonsuz sağrak, 

Bal Cehennemlerinden,ağu Cennetlerinden, 
Lebaleb doldurulmuş hicran,vuslat,istiğrak… 

 
Geliyorum hüzünlü kirpiklerden damlayan 

Şebnemlerle kabaran Nehr’in kıyılarından… 
 

Gizemli kuşaklardan,Sidret-ül Münteha’dan, 
Güzelliğin odağı Aşk’ın bakışlarından… 

 
Geliyorum hayatın,ölümün ötesinden, 

Güvercin şafaklardan,yarasa akşamlardan, 
Öteler ötesinin ölümsüz bestesinden, 

Bire onbinler veren ekin tarlalarından, 
Savrulması geciken tınazsız harmanlardan… 

 
 

Bir şimşek,bir kasırga,bir pulsar kadar canlı 
Kutlu,bengi ateşten tutuşmuş sonsuz ruhla 
Düğüm düğüm üstüne atılmış prangaları 
Parçalamak üzere ışık parmaklarımla… 

Olağan üstü barış,sevgi tapınağının 
Yıkıldı,yıkılacak,silindi silinecek 
Sanılan çatısını,eğik sütunlarını 

Dikmek,yükseltmek için yeniden yüklenerek, 
Gözlerini dünyaya yeni açmış bir bebek 

Kadar özgür,dupduru,dipdiri geliyorum… 
 

İlkyazda doruklardan çözülen,yamaçlardan 
Gürül gürül akan kar suları kadar coşkun, 
Bağrından alev alev dev çiçekler fışkıran 
Volkanlar kadar güçlü,öfkeli,düşünceli, 

Bir derviş kadar dingin,mütevekkil,sabırlı, 
Kavalıyla büyülü ezgiler çala çala 

Gürbüz sürülerini yayan bir çoban kadar 
Gözlerine içinden yansıyan ışıltılar… 

Değdiği yerde güller açan bir mermi gibi 
Barışın,kardeşliğin,sevginin ak gülleri… 
Bahtsız Çağ’ın üstüne üstüne hoşgörüyle, 

Acımasız ruhların acunu alt-üst eden 
Densizliklerine son vermek için yiğitçe… 
Kır,dağ çiçeklerinden bal toplayan arılar, 

Yuvalarına azık taşıyan karıncalar 
Gibi mutlu,kararlı,enerjik,özverili… 



 
Geliyorum öteler,öteler,ötesinden, 

Olanca aydınlığım,olanca duruluğum, 
Olanca içtenliğim,olanca hoşnudluğum… 

 
Geliyorum sevgiler üstü sevgiyle yanan 

Bir yürek,düşünceler üstü bir düşünceyle 
Zonklayan şakaklarım,yarılan şah damarım… 

 
Geliyorum Bedir’den,Mohaç’tan.Niğbolu’dan, 

Sakarya’dan,Tuna’dan,Malazgirt’ten,Varna’dan, 
Preveze’den,Revan’dan,Kıbrıs’tan,Çaldıran’dan, 

Barış naralarıyla Çağlar’ı sarsa sarsa… 
 

Geliyorum Yunus’un,Mevlana’nın,Hallac’ın, 
Yesevi’nin,Veysel’in,Bistami’nin,Hamza’nın 

Gönülü feleklere sıçratan ocağından… 
 

Geliyorum Aksa’dan,Ravza’dan,Beytullah’tan, 
Gönüllerin Allah’a,Allah’ın gönüllere 

Daha yakın olduğu “olağanüstü an”dan, 
Ruhun kanatlarını kavuran maveradan… 

 
Doludizgin sonsuzluk ufkuna koşanların, 
Evrenleri yerinden oynatan sayhaların 

Sonsuz çemberlerinden,sonsuz burgaçlarından 
Geçe geçe evrenin ürpertisi içimde 

Çatlamış tabanlarla,gül bahçesi yürekle… 
Geliyorum gözlerin,gözlerin,gözlerinden, 
Her şeye aşkla bakan gözlerin irisinden… 

 
Geliyorum tayfunlar,kasırgalar içinden, 

Kozmik fırtınaların dinmeyen öfkesinden… 
 

Geliyorum Sodom’dan,Gomore’den,Kudüs’ten, 
Bağdat’tan,Semerkant’tan,Maveraünnehir’den… 

Firdevsleşen sinemde ak güller tomur tomur, 
Geliyorum seslerin,renklerin,ışıkların 

Sonsuz yakamozlarla kaynaştığı tayflardan, 
Zamansız mekanlardan,mekansız zamanlardan… 
Geliyorum Hira’dan,Tur’dan,Beyt-ül Mamur’dan, 

Yalın ayak,baş açık,yüreğim yağmur yağmur.. 
 

Geliyorum Uhud’dan,Sina’dan,Tiyen-Şan’dan, 
İstanbul’dan,Bursa’dan,İzmir’den,Ankara’dan, 

Erzurum’dan,Urfa’dan,Samsun’dan,Antalya’dan… 
Sibirya’dan,Kırım’dan,Ural’dan,Kafkaslar’dan, 
Geliyorum,Tibet’ten,Sih’ten,Taklamakan’dan… 

 
 



Geliyorum şimşekler,yıldırımlar,boralar 
Arasından özgürlük türküleri dilimde, 

Geçiyorum selvalar,çağlayanlar,volkanlar 
İçinden yalnızlığın tuğrası benliğimde… 

 
Geliyorum Nemrut’tan,Kop’tan,Çanakkale’den, 

Ebemkuşaklarından,ateş çemberlerinden, 
Küf kokan zındanlardan,Levanten salonlardan, 

Işıklı bulvarlardan,öfkeli meydanlardan… 
Alev vadilerinden,yakarış tepesinden, 

Güneşsiz sokaklardan,soğuk kaldırımlardan, 
Nişanlı alınlardan,zikirli dudaklardan, 

Terleyen ayalardan,hünerli parmaklardan, 
Fetihsiz doruklara kurulan sofralardan… 

 
 

Geliyorum cüzamlı hastalar koğuşundan, 
Geliyorum sonsuz gül,zakkum bahçelerinden… 

 
Geliyorum gurubsuz,şafaksız çevrenlerden, 
Gözlerin değmediği yurtlardan,obalardan, 

Yağmur ormanlarından,gözyaşı çavlanından… 
 

Geliyorum Tuva’dan,Buhara’dan,Fırat’tan, 
Ağrı’dan,Toroslar’dan,Erciyeş’ten,Bolu’dan, 

Geliyorum Hazar’dan,Ninova’dan,Harran’dan, 
Ergenekon’dan,Belh’ten,Gobi’den,Elhamra’dan… 

 
Geliyorum Tokyo’dan,Washington’dan,New-York’tan, 
Agarta’dan,Alpler’den,Roma’dan,Çin’den,Mu’dan… 

 
Geliyorum Berlin’den,Everest’ten,Dicle’den, 

Amazon’dan,Kongo’dan,Kenan’dan,Kurtuba’dan… 
 

Geliyorum Londra’dan,Kahire’den,Paris’ten, 
Moskova’dan,Gulag’tan,Taşkent’ten,Atlantis’ten… 

 
Geliyorum hüzünlü Başkentler Başkenti’nden, 

Geliyorum Babil’in asma bahçelerinden, 
Geliyorum gizemli,soğuk labirentlerden… 

 
Geliyorum ışıktan alev atlar sırtında, 

Aşk’ın nebülöz mührü günışığı bağrımda… 
 

Geliyorum Necid’den,Kerbela’dan,Hicaz’dan, 
    Arafat’tan,Mina’dan,Hayber’den,Kandehar’dan, 
Klimanjaro’dan,Ganj’dan,Serendip’ten,İndus’tan, 

Nil’den,Misissipi’den,hasadsız deltalardan… 
 
 



Geliyorum ellerim galaksi hevenkleri, 
Sinemde yüreklerin sönmeyen ateşleri… 

 
Geliyorum zamanın eli şakaklarımda, 
Evrenlerin özünün özü atomlarımda… 

 
Geliyorum neylerin,kavalların,udların, 

Kopuzların,sazların,köslerin,kanunların, 
Horonların,barların,zillerin,tamburların, 
Kudümlerin,deflerin,tuğların,davulların, 
Geliyorum İtri’nin,Dede’nin,Sadullah’ın 
Yeri,gökleri sarsan müthiş armonisinden, 
Besteler,bestesinin esriten finalinden… 

 
Geliyorum ruhumun sırlı boyutlarından, 

Geliyorum Mahşer’den,Büyük Yargılama’dan… 
 

Başım bir alev topu ızdırabtan,utançtan, 
Mümkün olsa Ateş’e tek başıma atılsam, 
And olsun Sevgili’nin bengi adı üstüne 

İnsanların cümlesi kurtulsun prangalardan… 
 

-Haya ederim güneş başaklar biçilirken 
Tağut’un kuruyası,hayırsız elleriyle, 

Güvercinler,serçeler kartal pençeleriyle 
Lime lime edilir,sonsuza savrulurken, 

Fildişi vadilerden gül,zambak devşirmekten…- 
 

Geçiyorum frekanslar üstü ürperişlerle 
İnsanlar İnsanı’nın yüreğinin içinden, 

Fışkırıyor debisiz gayzerler her gözemden… 
 

Geçiyorum dumansız alevlerin içinden, 
Sonsuz tayflarla yanan,sönen nur denizinden… 

 
Ben İslam’ım,yani aşk,bilgi,özgürlük,sevgi, 
Ey Çağ,ey Çağlar,yani gerçeğin ta kendisi, 

Dindirin gül sinemde sonsuz özleminizi.. 
 

Yürüyorum ellerim bomboş,başım önümde, 
O’nun ölümsüz aşkı gül şafağı içimde… 

 
Çıkıyorum Huzur’a yüreğim ellerimde, 
O’nun silinmez Adı canımın iliğinde… 

 
 
 
 
 
 



 
 

GÖRMEK  İSTİYORUM 
 

 
 

Ne defnelerden örülmüş taçlar 
İstiyorum taksın genç kızlar başıma, 

Ne de kof,gereksiz ünlerle 
Ağırlık verilsin mahzun ruhuma… 

 
Bir Millet,bir insanlık görmek istiyorum 

Yürekleri(yle) ortak olsunlar 
Birbirlerinin tebessümlerine, 
Birbirlerinin gözyaşlarına… 

 
Ve ilahi aşkın sonsuz alevleriyle 

Tutuşmuş ufuklar,bahçeler 
Ve gönüller görmek istiyorum 

Gündoğumlarında,günbatımlarında… 
 

O zaman belki az olsun 
Esenir bu acı humması ruhumuzda… 

 
 

***** 
 

ÖFKE,ŞEVKAT  VE  AŞK 
 
 
 

Dayanma gücümüzün vardık son sınırına… 
Öfkenin alevleri nefis ormanlarını 

Sararken boşalıyor sabrın sağanakları 
Bire on binler veren gönül topraklarına. 

Biz Çağ’ın tanığıyız,Çağ bizim utancımız, 
Gerçeği haykırmazsak sızlar yaralarımız. 

-Dilsiz şeytandır susan haksızlık karşısında…- 
And olsun Tagut’un en amansız düşmanıyız, 

İnsan’ın kurtuluşa ermesi tek kaygımız… 
Söyler misiniz lütfen Çalab,Yalvaç aşkına 

 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

Koca elli,kafalı,göbekli dev cüceler, 
Mikrofonlu,gözlüklü,kıravatlı,melonlu, 
Siyah ruganlı,fraklı,simokinli,papyonlu 
İğreti maskeleri binbir renk maskaralar, 

Ardarda sahne alan sevimsiz palyaçolar… 
Gülmek değil,ağlamak geliyor içimizden. 
Siz siz olun sakını alkışların şerrinden. 



Hoyrat ellerinizle kuyunuzu kazarken 
Siz ne yaptığınız sanıyorsunuz beyler….? 

 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

Yığınların önünde mangalda kül brakmayan, 
Gerçekler karşısında kaçacak yer arayan 

Kispetsiz pehlivanlar,kahraman kaltabanlar… 
Şömineler başında,yatlarda,villalarda, 

Mükellef sofralarda,levanten salonlarda, 
Viskinin,şampanyanın,rakının sarhoşluğu, 

Burnunu zar,zor gören gözlerin mahmurluğu, 
Yoksul edebiyatı yapan süper-enteller… 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

 
 

Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 
Beş paralık dünyalık çıkar için kulların 

Önünde diz çökmeler,el öpmeler,secdeler… 
Yapışkanlar,keneler,asalaklar,sülükler, 

At kuyruğunda(n) sinek kovalayan seyisler, 
Kar üstüne atılan fiyakalı imzalar, 

Şahinlerle yarışa kalkan tosbağacıklar… 
Derinliksiz,çilesiz,ufuksuz kafaların 

Yumurtası herzeler,yavan sayıklamalar… 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

Aman dikkatli olun,gözler üzerinizde, 
Sanmayın halk uyuyor yalan beşiklerinde. 
Gerinmeyin,şişmeyin,kasılmayın boşuna, 

Çıkıyor çile çile ipliğiniz pazara, 
Giriyor çileli Yer,Sevgi-İnanç Çağı’na… 

Yeter,yeter çektiği sizlerden bunca zaman, 
Modanız çoktan geçti,çekilin yolumuzdan, 

-Tutun ellerimizden kurtulun bataklıktan…- 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

Güneşe köprü olur yediğiniz naneler, 
Görgülü ha’mfendiler,kibar beyefendiler, 

Altın suyuna batmış kelepir mücevherler… 
Uyuz atlara binmiş maskesiz süvariler… 
Sözlüklerinden aşkın,barışın,kardeşliğin 
Kovulduğu bahtsızlar,tutsakları İblis’in! 

Kendilerini tavus,arslan sanan kuzgunlar, 
Çaylaklar,şaklabanlar,şablonlu şarlatanlar… 

Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 
 

Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 
Nedir çektiklerimiz sizlerden bön dahiler…? 



Rollerinde çoğu kez başarısız aktörler, 
Dünyayı düzelteyim derken karıştırdınız, 

Bir kaş yapayım derken bin bir göz çıkardınız! 
Rengarenk sarıklılar,cübbeliler,kepliler, 

İnsan’ı makinenin oyuncağı yaptınız. 
“Her şeyi bilmek” gibi bir fikre saplandınız, 

Burnunuz yere düştü eğilip almadınız… 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

 
 

Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 
“Elif”i görse “mertek” sanan aklı evveller. 

Kan içmeye doymayan melek yüzlü vampirler!. 
İpleri karanlığın ellerinde kuklalar… 

Tırnakları sökülmüş,kanatları yolunmuş 
Ayılar,akbabalar,sırtlanlar,kel kartallar, 
Yaprakları kurumuş,kabukları soyulmuş 
Çekirdeksiz meyveler,sarısız yumurtalar, 
Karmaşık senaryolar,değişik figüranlar… 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

Ekinler biçilirken,çınarlar devrilirken, 
Pitonların dişleri boyunlara geçmişken, 

Nice yiğit kırılır,nice ocak sönerken, 
Mal-mülk,kadın,şan,nişan,koltuk peşinde koşan 

Herkesten iyi mü’min,herkesten iyi insan! 
Birliği kundaklayan,ayrılığı kudurtan 

Yenilenmekten ürken karikatür kardeşler, 
Aydınlığın bağrına hançerler indirenler… 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 
Ufuksuz tarlalarla nergisler,papatyalar, 

Sürüsüne bereket bol bol prensesler,prensler, 
Merhametli babalar,Sam Amcalar,tontonlar, 

Yağmalanan çiftlikler,şövalyeler,zaferler, 
Uğrunda nice şehid(!) verilen idealler… 
Semirdikçe semiren solucanlar,pireler, 
Temelleri kan,irin,gözyaşı saltanatlar, 

Ar damarı çatlamış yılanlar,kırkayaklar… 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 
Kulalar,piramitler,çanlar,yüksek kemerler 

Temelden sarsılıyor,çatırdıyor,çöküyor, 
Androidler,füzeler,mekikler,gökdelenler 

Paslanıyor,eriyor,için için çürüyor… 
Kof ruhların aynası pişmiş,bayat kelleler, 

Meşin kaplı defterler,kömür uçlu kalemler… 



İnsan’a umut değil,karamsarlık veriyor 
Kürsülerin ardından fırlatılan çiçekler… 
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz beyler…? 

 
 

 
Kulak verin Diriliş Soluğu’nun sesine, 

O Ses’le hayat bulun,dönün benliğinize, 
Düşsün Ölümsüz Aşk’ın ateşi içinize… 

Gönlünüz genişlesin,saydamlaşsın,arınsın, 
Ufkunuz derinleşsin,yükselsin,kanatlansın 

Sonsuz beyaz güvercin galaksi bağrınızdan… 
Şevkatin ışık eli evrenleri kuşatsın, 

İnsanlığın kanayan yaraları sarılsın, 
Yeryüzü aydınlığın,ondurucu acının 

Coşkulu sevincini nötron.nötron yaşasın… 
 

Yarılsın kütür kütür yürekler mutluluktan, 
Seyrek saflar sıklaşsın,başlar secdeye varsın, 

Şeytanlar prangalansın,ölü canlar canlansın… 
Sultanlar Sultanı’nın Nur’uyla aydınlansın 

Evrenler,bahtsız ruhlar,kenetlensin kaynaşsın, 
Kubbeler,şerefeler,daha bir ışıldasın, 

Fışkırsın her gözeden nur gayzerleri Aşk’ın… 
Görünsün ufuklarda sonsuz at,sonsuz hilal, 

Yürüsün gönüllerden gönüllere özsular 
Her damlası alevden çiçekleri vuslatın… 

 
Harcı kutlu ellerce karılan bir yapının 

Yepyeni bir dünyanın temelleri atılsın… 
Bu dünyada insanlar “insan”gibi yaşasın… 

 
 
 

***** 
 

 
 

Ç  Ö  Z  Ü  L  M  E 
 
 

 
Yalnızdı,yapayalnız vicdanıyla baş başa, 

Tutuşmuştu evrenler gönül yangınlarıyla… 
Yalnızdı,yapayalnız yüksek ufkun altında 
Denizlerin sırdaşı granit kayalıklarda… 

 
Vicdanının sesinin müthiş yankılarını, 
Mahzun ıhlamurları,sedirleri,çamları 

Sallayan,uğuldatan hazan rüzgarlarını 



Duya duya ruhunun kuytu ormanlarında 
Yürüyordu ızdırap labirentoslarında… 

 
Sıçramak üzereyken cinnet boyutlarına 

İrkildi dinginliğin yakıcı soluğuyla, 
Bir alay martı kondu ılık kayalıklara… 

Deniz sonsuz çakışlı,sonsuz renkli pullarla 
Bezeli derisinin altında huzursuzca 

Kımıldayan,inleyen deniz ne muhteşemdi… 
İçindeki denizden bir habbeydi o sanki…! 

 
Gözleri,gündoğumu gözleri ıraklara 
Gökyüzünün sularla birleştiği boyuta 

Daldı gitti bir zaman,öyle apaçık kaldı. 
Tutsaklık burgacında çırpınan bahtsız Kent’i 
Çağlarüstü’nün sonsuz boyutlu kulesinden 
Seyrederken tepeden tırnağa buz kesildi… 

Başı,alev top başı ön,üne düşüverdi, 
Pınarları kurumuş gözleri buğulandı… 

Burkuldu,burgaçlandı kırgın,mahzun yüreği, 
Yürek ki,için için kaynıyordu derinden… 

 
Kor damlalar içinde gördü yıllar önceyi, 

Neydi o güzel günler,o günler neredeydi… 
 

Hatırladı gittiği ilk bayram namazını, 
Yüreğinin bir serçe kadar hür çarptığını, 
Allah’ın Huzuru’nda,babasını yanında 

Tadılan kutsal hazzın anlatılmazlığını… 
 
 

Üzüm bağı,bağ damı,konu,komşu çocuklar, 
Garip deniz feneri,deniz,soylu martılar, 

Aktın başlı ekinler,tınaz tınaz harmanlar, 
Gönül alevleriyle yalım yalım ufuklar, 

Derin,silinmez izler bırakan hatıralar… 
-Nasıl yaşanır bunlar olmayan bir dünyada..?- 

 
Hatırladı küçücük,şirin evlerindeki 

Bolluğu,mutluluğu,dirliği,düzenliği… 
-Eksilen büyük bir şey var bugün ne yazık ki!- 

 
Bahçe duvarlarına martıların konduğu, 

Dalgaların ölümsüz besteler (d)okuduğu, 
Huzurlu,bereketli yalıda geçirdiği 
Unutulmaz günleri,iftar saatlerini, 

Tunç mangal başındaki o kış gecelerini… 
-Ramazan’dan haberi olmayanlar bayramda 

Camide,meyhanede nasıl ön saflarda 
Yer kapmak için itiş,kakışta,yarıştaydı…!- 



 
Şimdi yerinde yeller esen bu güzel yalı 

Bir zamanlar hayatın muhteşem otağıydı. 
-Yalnız o mu,güzelim yalılar birer birer 

Yerle bir ediliyor,ah kırılası eller…- 
 

Daha dün kendisini görmezlikten gelmişti 
Kırk yıldır dost bildiği Abdülkadir efendi! 
Sabah evden çıkarken onu taşlamışlardı 

Vefasız komşuların haylaz yumurcakları… 
 

Mümkün değil yollarda yürümek burunlardan, 
Eğilip de hiç kimse toplamıyor yalandan. 

Her şeyleri gösteriş,kibir,riya,alkışlar, 
İnsanda hafakanlar bastıran tuhaf şovlar… 

Nerede o samimi,candan,sade,sımsıcak 
İnsanlar ki,olmuşlar çoktan bir avuç toprak…! 

 
Nice zamandır selam,sabahı kesmişlerdi 
Bilmediği sebepler yüzünden mahalleli. 
Aklının köşesinin ucundan geçer miydi 
Kızının,torununun bu hale geleceği… 

 
 

Çok değil,beş yıl önce yaşayanlar bir görse 
Bugün bazı şeyleri çıldırırdı belki de! 

Geçmezdi boğazlardan bir lokma bile eğer 
Komşunun sofrasında eksikse acı biber… 

 
 

Evin baş köşesinden sinsice,şımarıkça 
Sırıtan pişmiş kelle iş brakmadı Şeytan’a. 
Damarlarda dolaşan,taptaze damarlarda 

Nikotin,beyaz zehir,şehvet,kin,dalga dalga, 
İnsan kendi, kendini sürüklüyor gayyaya, 

İnsan kendi kendinin mezarlık kazıcısı, 
Sağduyu mezadında çılgınlık satıcısı… 
İnsanın kendisini yok etmesi durmalı, 

Bunun mutlak bir yolu,bir yordamı olmalı… 
 

Düşündü şakakları ayaları içinde, 
Kainatların sonsuz uğultusu beyninde. 

Allah’ım neredeydik,neydik,ne oldu bize, 
Bu kurt sürülerini salan kim üstümüze…? 
Kim bunlar,ne işleri,güçleri var burada, 
Gitsinler geldikleri yoldan geri,gelenler 
Günahkar ellerini üstümüzden çeksinler, 
Verecek bir şeyimiz kalmadı artık yeter! 

 
 



Duvarlar yıkık,çökük,çatılar topraklarda, 
Sönmek üzere mumlar evrensel şamdanlarda… 

 
Nedir bizi bu rezil ahvalden kurtaracak, 

Rahman’ın Huzuru’na yüzü ak çıkaracak…? 
 

Köklerini derine,daha derine salsa, 
Fideler evrenlere gonca gonca açılsa, 

Meyvelerini Çağ’a,Çağlar’a bol bol sunsa… 
 

Bize düşen uranyum beyinler yetiştirmek, 
Özgürlüğün,sevginin,acının toprağında 

Sonsuz dal-budak salmak,serpilmek,evrenleşmek, 
Sonsuzluk boyutunun,sonsuzluk boyutunda… 

 
 

Bize karanlıkları ışığa kalbedecek, 
Bize geleceklerde özgülük va’d edecek, 

Bizi bize getirmek için sarsabilecek 
Bir “İdeal” uğruna ölmesini bilecek 

“Kul” olmanın sırrına erebilenler gerek… 
 
 

Biz geçmişi geriye getirmekten ziyade, 
Geçmişten geleceğe kesiksiz hamlelerle 

Atılacak hür,güçlü ruhları izleyerek 
Çağlarüstü’ne doğru sıçramak istiyoruz… 

Yollarımızı kesen putları devirecek, 
Bizi bataklıklardan öteye geçirecek 

Kahramanları aşkla,sabırla bekliyoruz… 
 
 

Kanatları acıdan,sevgiden tutuşarak 
Sonsuz nal sonsuzluğa doğru koşan sonsuz at 

Neden geri dönüyor,niçin sustu bülbüller, 
Gönül bahçelerinde neden soluyor güller…? 

 
Geçilmiyor hayatı yaşamayı unutan 

Bilmeyen insanlardan yollardan,meydanlardan. 
Artık yeğlenir oldu bir soluk duman bile 

Çağlar boyu sürmesi beklenen sevgilere… 
 

Çağların acıları,çileleriyle yorgun 
Ruhu saran o büyük,kavurucu duygunun 

Sarsıntısı gitgide güçleniyor evrende, 
Kozmik sapmalar mı var sonsuz yörüngelerde… 

 
Nabızlar hızlanıyor kaçamak bakışlardan, 

Renkleniyor hayatlar hanımların yüzünde… 
Hanımlar ki,dokunmuş ruhları saf ışıktan, 



Hanımlar ki,farkında değil değerlerinin, 
Hanımlar ki,pınarı sevginin,merhametin… 

Çekmeli ellerini sinsi tuzaklarından, 
Kurtulmalı tağut’un oyuncağı olmaktan… 

 
Her şeyde bir küçülme,bir çözülme her şeyde, 

Saygı hep değersize,ruhlar uzak gerçeğe, 
Yürümek bir mesele kaygan zemin üstünde, 

Kalın,gergin perdeler boy boy pencerelerde… 
Her şey bir aldatmaca,her şey bir yutturmaca,, 
Meydan kimlere kalır karanlık bastırınca…? 
Ne yüzlerde meymenet,ne gözlerde basiret, 

Ne tebessümlerde naz,ne sözlerde bir lezzet! 
 

Kimler yükselebilmiş düğünler,derneklerle, 
Çağlarüstü’ne kimler çıkabilmiş nefretle…? 

 
Zift dumanlar,perdeler,uçurumlar,doruklar, 
Karanlığın bağrından beslenen yarasalar, 
Gölgelerinden ürken çoban bozuntuları, 
Kendi çöplüklerinde öten çil horozları… 

 
 

Savunma mı,hücum mu,karar yok cephelerde, 
Vampirler uzak değil, bir solukluk menzilde. 
Bin bir yüzlülük,kuşku,endişe maskelerde… 

 
Çileler arap saçı,yumaklar sonsuz düğüm, 
Raflara kaldırılmış Sayfalar dürüm dürüm, 
Bal tutmuyor petekler,sızdırıyor güğümler, 
Bereketli topraklar yangın yerinden beter… 

 
 

Karanlıklar önüne katmış karanlıkları 
Ve uzaklıklar tutsak etmiş yakınlıkları. 

En yakınlar en uzak,en uzaklar en yakın, 
Hicran yolunu kesen gulyabani Vuslat’ın. 

 
Alınlardan ter midir süzülen,irin midir, 

Altın tasta sunulan bal mıdır,zehir midir…? 
 

Artık kuş sesleriyle düşte kaldı uyanmak, 
Kan ağlıyor bülbüller,süt dökmüş kedi Şafak, 

Pınarlar mı kurudu gönülleri yuyacak…? 
 

Dev koltuklar,maslar ardında kaybolmuşlar 
Kendini kartal sanan fareler,solucanlar, 

İpsiz,sapsız,kuklalar,süper susam kafalar… 
Elif’i görse “mertek” sananlar baş köşede, 
Kemikleşmiş beyinler dahilik hevesinde… 



Çürümeye yüz tutmuş bronz ayakla koltuklar, 
,    Kendi kendine tetik çeken modern zorbalar… 

 
Bir avuç şarlatanın,açgözlü türedinin 

“İlerleme” adına yediği nanelerin 
Sonunda mutsuzluğa boyun eğen insanlık! 

Mutsuzluğu mutluluk sanan garip yaratık… 
 

Devlerin ellerinde,ayaklarında pranga, 
Geleceğin türküsü kavruk dudaklarında. 

-Ruhlara kimin gücü yeter pranga vurmaya…?- 
 

Canlı renklere,taze seslere hamlelere 
Göz yumanlara bir güz zaman cevap verecek. 

 
Fırtınalı karanlık gecelerde göklerde 

Arada bir parlayan ışıklar kadar seyrek 
Anlayışlar,hayırlar,zarafetler,barışlar, 

Dostluklar,kardeşlikler,sevgiler,yakınlıklar… 
Sevilenler nasipsiz,sevenler yalnız,mahzun, 

Vefasızlık onulmaz yarası ruhumuzun… 
 
 

Odalar darmadağın,perdeler lime lime, 
Anahtarlar uymuyor ne yapılsa kilide… 

Ve allak-bullak olmuş yüzler pencerelerde… 
 

Derinleşen,gitgide derinleşen kanyonlar, 
Uğultusu giderek cılızlaşan ırmaklar…(çavlanlar) 

Daralan,daraldıkça öfkelenen meydanlar, 
Ateşi altın diye avuçlayan ayalar… 

 
Gözyaşı Irmağı’nın başında kadavralar, 
Tepelerinde dönüp duran ala kargalar, 
Umurlarında bile değil gelen atlılar… 

Kıvranıyor vuslatın sancısıyla ufuklar… 
 

Gong kaçıncı kez vurdu,kaçıncı raunttayız, 
Oyun sona ermeli,oyuncular sabırsız…(seyirciler) 

 
Köksüz,dalsız ağaçlar,tatsız tuzsuz meyvalar, 

Etiketsiz pazarlar,taş yürekli simsarlar… 
Davulu eller çalar,başlar toplar parsayı, 
Güçleniyor anbean döven dalga kyıyı… 

 
Bir an,birkaç damla yaş sakalını dağladı, 
Sonra hıçkırıklarla zangır zangır sarsıldı, 

Yumak olmuş,secdeye kapanmışken kasıldı… 
 
 



Özgürlüğün tadına doyum olmaz hazzını 
Ancak,ancak o zaman o büyük “an” da tattı. 

Ve aniden yerinden fırlayarak haykırdı: 
“Kalkın,kalkın ey ölü toprağı serpilmişler, 
Ey insan olduğunu fark edemeyen leşler…” 

 
 

***** 
 

H  A  L  İ  M  İ  Z 
 

Cananlar Cananı’nın adıyla her işimiz… 
 

Türkiye…Büyük,zengin bir mirasın varisi, 
Cihan efendisiydi bir zamanlar murisi… 

 
Bu Millet’ti öğreten acuna barış,mertlik, 

Onun nefret ettiği bir kavramdı namertlik. 
Ey Yüzyıl,Yüzyıllar,duyar mısınız bizi…? 

 
Yüzler astara döndü,marangoz terzi oldu, 
Dünün şanı,onuru bugün meskenet oldu, 
Susuz kalmışa bir tas su vermek enayilik! 
Bal,altın dolu sağrak silme ağıyla doldu. 

 
Kuğular kuzgunlaştı,doruklar gayyalaştı, 

Yüzlerde renk,gözlerde damla ışık kalmadı. 
Kadın vitrinlik,erkek damızlık koçtan farksız, 
Gökler başlar üstüne mızrak boyu alçalmış, 

Kimsenin umurunda değil,ne korkunç şey bu! 
 

Küçük büyüğü bilmez,büyük küçüğü görmez, 
Altın camdan değersiz,çaput ateş pahası, 
Değersizden değersiz tağut’un soytarısı. 

Hanendeler gelmekte akla “sanat” denince! 
İpek yapraklar küflü raflarda çürümekte, 

Gurub kızartıları uygarlık afakında! 
 

Adı büyük adama çıkmış şarlatancıklar, 
Onlara alkış tutan bahtsız kalabalıklar… 

İzzet aptallık,zillet omuzlar üzerinde, 
Akıl,duygu,düşünce merkeplerin tersinde! 
Öz kıznı sermaye yaparken bahtsız baba, 

“Büyüklük”ten szö eder şom ağızlılar hala, 
Öyle atıyorlar ki kül kalmıyor mangalda! 

 
 

Üryanlığa modernizm adına göz yummalar, 
Tertemiz örtülere çevrilen kem bakışlar. 

Suçu gençlere yıkmak o kadar kolay değil, 



Büyükler hangi yüzle,hangi ölçüye göre 
Onlara değer biçer,yer verir belli değil! 

Kim,kimden yana,kimler niçin karşı kimlere? 
Fikir,namus,şan,şeref yetim çocuktan beter, 
Kuyruğuna teneke bağlanmış itten beter…! 

 
 

İnsan yaklaştırdıkça yeryüzüne gökleri 
Huy haline getirmiş aklıyla övünmeyi. 

Doruklardan fırtına,kar,sis eksik olmuyor, 
Vadiler sarsıldıkça çığlar yuvarlanıyor, 
Önüne gelen ne var,ne yok ezip geçiyor. 

Büyüklüğü parayla ölçen cücemen devler, 
Sefahat ve sefalet finişe kalkmış itler! 

Doyacak gibi değil kana masum vampirler…! 
Özgürlük ağızlarda bir çiğnemlik çiklet mi…? 

 
Kara ocak,ak duman,için için çürüyüş, 
Çocukları aldatan balonvari büyüyüş. 

Bataklıklar,sazlıklar,çamurlar arasından 
Akan Süt Irmağı’nın dinmez uğultusundan 
Sonsuz nal sonsuzluğa koşan küheylanların 

Novaları çıldırtan asil çığlıklarının 
Yankısıyla sarsılan sütunlar,avizeler, 

Yüzlerden tek tek düşen bin bir renkli maskeler… 
Ne zaman öğrenecek bakmayı fersiz gözler, 
Ne zaman başlayacak Sevgili’ye yürüyüş...? 

 
Türkiye…Büyük,zengin bir mirasın varisi, 
İklimler fatihiydi bir zamanlar murisi… 

 
Kimler kimlere sahip çıkıyor baksanız a! 
Zaman varken doldurun şarabı tasınıza! 

 
Koca koca adamlar çelik-çomak oynuyor, 

İpliğini pazara çıkaran çıkarana, 
Bizden hünerlisi yok kuyumuzu kazmakta! 
İblis zevkten bin köşe,keyiften çıldırıyor! 

Huzur’da el bağlayan,secdeye varan başlar 
İçlerinde kaynayan evrenden habersizse, 

Tağut’un elleriyle kendine yol çizerse, 
Nasıl uzaklaşmasın ufuklara ceylanlar 

Kapıları(n) çalmaktan tokmakları aşındı, 
Kapıları bıkmadan,usanmadan çalmalı…! 

 
 
 
 
 
 



Kapıların ardın(d)a saklananlar nerede, 
Çıksınlar görelim yüzlerinin rengini. 
Kendi kendinin kulu,benliğini esiri 
Çevir başını bir bak yüreğinin içine 

Seyret çılgınlar gibi sema eden evreni. 
Tutsaklığı yeğlemek reva mı özgürlüğe…? 

Dişliler öğütüyor ışıksız bedenleri, 
Kemiriyor ruhları taklitçilik illeti, 

Beyaz güller açmakla,açmamak arasında! 
 

Çoğu aynalar tozlu,görüntüler anlamsız, 
Gemiler serdümensiz,başlar,yüzler nişansız. 

Kolu,kanadı kırık mahzun güvercinlerin, 
Yüreklerinde yangın dinmiyor annelerin. 
Şöyle içten tütmüyor bacalar çatılarda 

Ne geçmiş,ne gelecek “eyyamcılık” revaçta. 
Arşınlar bulvarları kuklalar,palyaçolar, 

Elleri gözlerinde maskeli kadavralar! 
 

Dostluklar çevremizden kaçışan güvercinler, 
Yalanlar başımıza üşüşen yabaniler! 

Kayalıklar,pırnallar,dikenler arasında 
Boy atan papatyalar,laleler,orkideler, 

Hayata küsmüş gibi duran çıplak dallarda 
Kabaran tomurcuklar,cıvıldaşan serçeler 
Olmasa ne yapardık paradoks ormanında! 

 
Kambur üstüne kambur,yüreği karartan kir, 

İnsan,insan önünde nasıl eğilebilir. 
İnançsızlık sinede büyüyen köksüz nergis, 

-Demişler ya,alışmış kudurmuştan beterdir!- 
Sevgisiz,hürriyetsiz,manasız,düşüncesiz 

Senin de üzerine bir gün kavuşabilir! 
 

Gönüller ilmik,ilmik,sineler boğum boğum,, 
Çırpınıyor benlikler batağında korkunun! 
Umutsuzluk bıkkınlık,güçsüzlük getiriyor, 
İhtiras damarlarda dolaşan alev-serum, 
İçimizdeki güller,karanfiller soluyor…! 

 
Gökten inen mesajlar göz ardı ediliyor, 
Sahneye göstermelik oyunlar konuluyor. 
Diller fırın küreği,kulaklarsa davlumbaz, 

Bayanlar,baylar bir an soluksuz yaşayamaz… 
 
 
 
 
 
 



Kaypaklık,yüzeysellik,bin bir yüzlülük bizde, 
Kimse boy ölçüşemez doğrusu “modernizm”de. 

Ve müslümanız diye şişiniyoruz bir de! 
 

Bize en büyü düşman yakın,dost görünenler, 
Gülüyor kıkır kıkır halimizi görenler… 

 
Ya Rab,lütfet bizlere bakmayı bilen gözler…! 

(görmeyi) 
 
 
 

***** 
 
 

 
MEMLEKET’ İM 

 
 

 
Rüzgarlı dorukların,debisiz ırmakların, 
Evren gönüllü,buğday benizli insanların 

Memleketinde gamlar,tasalar önemsenmez…! 
 

Katmerli nergislerin boy attığı bahçemde, 
Gonca gonca güllerin solduğu mevsimlerde 
Fırtınalar hiç dinmez,sağanaklar kesilmez… 

 
Hüznü kurşuna dizer acı,loş avlularda, 
İrin dolu sağraklar boşalan salonlarda, 

Özgürlükten,sevgiden söz edilmeye değmez! 
 

Evren ailesinin en onurlu ferdinde 
Nedendir bu sebepsiz nankörlükler,isyanlar, 

Neden eşe,dosta yüz çevirmeler bilinmez! 
 

Koltuklar değerlidir kırılan gönüllerden, 
Binbir yüzlülük çürük omuzlar üzerinde(n) 

Tabut gibi taşınır,indirilmek istenmez… 
 

İnancın aydınlığı ürkütür sapkınları, 
Tebessümleri ağu,tağut’un ıuşakları, 

Bir gönüle girmenin ne olduğunu bilmez! 
 

Dolunay,günışığı,gönlümün saf çığlığı, 
Eksilmesin başımdan,soframdan,hayatımdan, 
Aşsın Aşk’ım,inancım Yüzyıl’ı,Yüzyıllar’ı… 

 
Sarılsın hale hale çevresi Dolunay’ın, 

Sökülsün,paralansın lime lime bohçalar, 



Dinsin evreni sarsan sancının saltanatı… 
 

Görünsün ufuklarda sonsuz gözlü Dolunay, 
Aydınlansın kanyonlar,mağaralar,doruklar, 

Kaçacak yer arasın fincancı katırları… 
 

Yakılsın obalarda,yaylalarda ateşler, 
Kuzgunlar,kırlangıçlar,baykuşlar,güvercinler 

Öbek öbek paylaşsın revaklı avluları… 
 

Kenetlensin gönüller,eller “o kelime”de, 
Birleşsin sesler,renkler “En Yüce İdeal”de. 

O’na adanmayan can kurda,kuşa yem olsun! 
 

O’nu övmeyen diller konuşmayı unutsun, 
O’nu sevmeyen canlar özgürlüğünden olsun…! 

 
 
 
 

***** 
 
 
 

 
 

M E T A M O R F O Z 
 

Naylon gençliğe ithaf… 
 
 
 
 
 

Bir pınar kadar saftı,bir şebnem kadar billur, 
Bataklıklar içinde boy atan bir sarı fıl, 
Çalılıklar,dikenler arasında bir lale, 

Hicret kafilesinden ayrı düşmüş bir serçe, 
Dalında gülümseyen orkide kadar körpe, 
Işığın varlığından habersiz bir pervane, 

Bir güvercin,bir nergis zakkum bahçelerinde! 
 

İçi zengindi,fakat çevresi kurak,yoksul, 
Serpildi birçok şeye kayıtsız,usul usul… 

 
Bakmadan küçük,güçsüz bir dere olduğuna, 

Bir sefer koklanmakla solgunlaşacağına, 
Narin kanatlarının kopuvereceğine, 

Daldı hiç düşünmeden hayat ovalarına, 
Yükseldi hiç korkmadan yalnızlık göklerine. 



Deli bozuk akarak,zar zor kanat çırparak, 
Aşar sandı çöller,denizleri, gözleri… 

Üç-beş soluk almadan gücü tükeniverdi! 
Pahalıya mal oldu bu kahramanlık ona… 

Ondan daha güçsüzdü,ondan daha derbeder 
Birlikte akmak için seçtiği derecikler, 
Birlikte uçmak için girdiği kafileler, 

Dal budak salmak için sığındığı bahçeler… 
 

Kıyısız ırmakların,ufuksuz ormanların, 
Tabansız kanyonların,kararsız volkanların 

Yanından geçe geçe sözde kendine göre 
Bir yol çizmeye kalktı saydam parmaklarıyla, 

Kanat vururum sandı burç burç sonsuzluklara, 
Ağaç olacağını çekirdeğin bir anda. 
Sığacağını umdu küçücük yüreğine 

Çağları tutuşturan yüce aşkın belki de!. 
 
 

Başladı dudak büksün doğa yasalarına, 
Kat kat koyu perdeler indi bakışlarına. 

Görmedi,göremezdi dolu dizgin at süren 
Yiğit süvarileri ondan yana seyirten. 

Sonsuz kat yeri göğü tutan haykırmalarla… 
Kıyısında serpilen rengarenk çiçekleri 
Dermek için koşuşan bengi sevgilileri, 

Dumansız alevlerden tutuşmuş bakışlarla, 
Şimşeklerden hız almış kanatlı ayaklarla, 

Ufuklardan renklenmiş yanaklarla,ruhlarla… 
 

Farkına varamadı bu yüzden değerinin, 
Aydınlık ikliminden uzak kaldı sevginin. 
Nereden bilecekti sevgisiz büyümenin 

Onu kararsızlığın,güçsüzlüğün,şüphenin 
Sonsuz burgaçlarına sürükleyeceğini, 

Bu yüzden göremedi gönlüyle çevresini, 
Ağıl ağıl kuşatan sempatiyi,sevgiyi, 

Kimlerin sevgisinin yalan,kimlerin sahi 
Zavallıcık bir türlü anlayamadı,gitti! 

 
Duru pınar bulandı,yapraklar solgunlaştı, 

Kanatlar ağırlaştı,bakışlar donuklaştı, 
Kervanlar iz brakmadan sonsuzluğa karıştı… 

 
Onu fırtınalardan,bozbulanık sulardan 

Karanlığa çağıran bakışlardan,yollardan, 
Velhasıl onu O’ndan ne varsa alıkoyan 

Uzaklaştırmak için elle boşa uzandı! 
 

Bir türlü anlamadı,anlamak istemedi, 



İhtimal ki gerçekler pek işine gelmedi. 
-Onun için böylesi daha iyiydi belki!- 

 
Nedense dostu düşman,düşmanı dost belledi. 

Sandı ki,bir başına aşacak her engeli, 
Belki de debisiz bir nehir sandı kendini, 

Belki yayvan kanatlı bir albatros,bir kartal, 
Belki sonsuz yapraklı bir baobab,bir çınar, 

Narasıyla ormanı ürperten soylu kıral… 
Kaldı ki kartalların bile gücü yeterli 

Değildir çok kez aşmak için mesafeleri… 
 

Sandı ki,Ummanlara kavuşmak pek kolaydır, 
Sandı ki,susuz,şavksız boy atmak oyuncaktır, 

Sandı ki,doruklara azıksız ulaşılır, 
Sandı ki,ona buna gülücük dağıtmakla, 

Gerdan kırmak,bel bükmek,kalça,saç savurmakla 
Dünyalar fethedilir deniz deniz bakmakla, 
Türküler şakımakla,daldan dala konmakla, 
Ormanlar alev alır birkaç nara atmakla, 
Yabancı bakışlara açık kapı brakmakla, 
Okyanuslar aşılır teleksiz kanatlarla… 

, 
Hala şaşkın,kararsız bakınır çevresine, 
Konacak bir güvercin arar yüreciğine,. 

Oysa güvercinlerin göç mevsimidir şimdi, 
Ceylanların ırmaktan su içme demleri de! 

 
Farkında değil,gelmiş bir yarın kenarına, 

Vah derecik,niyetin çavlan olmak mı yoksa, 
Yoksa boy mu ölçüşmek denizler,ırmaklarla…! 

Bir kumrucuk,serçecik,kelebekçikken yoksa 
Kartallar,albatroslar,ceylanlar,arslanlarla… 

 
Ne zaman öğrenecek kendine güvenmeyi, 
Ne zaman fark edecek kim bilir kendisini. 

Ne gün açacak aşka,barışa yüreğini, 
Ne zaman diz çökecek Sevgili’nin önünde? 

Baş eğerek ilahi,evrensel yasalara 
Bir gün güzel alnını vuracak mı secdeye, 

Çimen çimen bir gönül,şehnem şebnem gözlerle… 
 

Yeniden doğacak mı bambaşka bir ufukta, 
Yoksa vehim sisleri içinden her önüne 

Gelene soracak mı yitirdikleri(m) nerde, 
Ben kimim,ne haldeyim,nerelerdeyim diye… 

 
Sorularına cevap bulacak mı acaba…? 

 
 



 
 
 
 

İ   T   H   A   F 
 
 
 

Post-Modern Uygarlığ   a… 
 
 

              - Alooo,aloo,efendim kimsiniz…? 
 

            - Anlayamadım,bir şey mi buyurdunuz…? 
 

            - Ah,evet,evet şimdi tanıdım,siz miydiniz? 
 

            - Şu uydular arası hatlar, 
              Bazen hiçbir işe yaramıyorlar… 

 
                                                 - Lütfen bir daha tekrar eder isiniz… 

 
     - Barbarlar,gelişmemişler,bağnazlar mı, 

Gericiler,çağdışılar,yobazlar mı dediniz… 
Doğrusu tespitinizde sayın bayanım/bayım 

                                                      Büyük isabet kaydettiniz! 
Ve eğer doğruysa duyduklarımız 
İltifatlarınızla bizi ihya ettiniz! 

Çok,pek çok teşekkürler efendim, 
Demek ki hiç tanımamışız sizleri 

Bugüne kadar, 
Affederiniz! 

 
                    - Gericiler,yobazlar,tutucular, 

Ya,demek öyle ha! 
 

Mescid-i Haram,Ravza,Kuba, 
Tac Mahal,Süleymaniye,Sultan Ahmed,Mescid-i Aksa, 

Ümeyye,Topkapı,Selimiye,Elhamra,Kurtuba… 
 

- Barbar,geri kalmış öyle mi? 
Ah,sizi gidi uygarlar, 

Bunlardan haberiniz yok değil mi? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Osman,Orhan,Yıldırım,Süleyman,Ziyad, 
Yavuz,Fatih,Alparslan,Keykubat, 

Melikşah,Abdülhamid,Selahaddin,Murad, 
Hatice,Zehra,Sümeyye,Fatma, 

Nene Hatun,Sare,Hacer,Rabia… 
 

M.Kemal,Sütçü İmam,Ulubatlı,Mehmetçik, 
Bedir,Çaldıran,Mohaç,Varna, 

Niğbolu,Preveze,Çanakkale,Malazgirt, 
Anafartalar,Sakarya,Fetih,Kosova… 

Bilmem anlatabildim mi…? 
 

Barbarlar,gericiler,yobazlar,hoyratlar, 
Örümcek kafalılar,beyinsizler,öyle mi…? 

Yunus,Karacaoğlan,Mevlana,Sadi, 
İkbal,Fuzuli,Akif,Baki,Çelebi,Nef’i, 

Itri,Dede Efendi,Şevki Bey,Avni, 
Barbaros,Turgut,Ziyad,Piri… 
Daha niceleri,daha niceleri… 

Efendim,hatırlayabildiniz mi…? 
 

Şems,Gazali,Hafız,Firdevsi,,,Cami, 
Rüşd,Sina,Batuta,Cabir,Razi, 

Bahaeddin,İmam,Kutub,El-Benna,Mevdudi, 
Hallaç,Veysel,Arabi,Bistami,Yesevi,Rabbani… 

 
Kütüb-ü Site,Mukaddime,Mektubat, 

Divan,Mesnevi,Mevlid,İhya,Safahat… 
 

Ah,vahşiler,cahiller,eblehler… 
Bekke,Medine,Kudüs,Taif,Kahire, 

Tahran,Buhara,Taşkent,İskenderiye, 
Kabil,İstanbul,Konya,Semerkant, 

Bursa,Erzurum,Şam,İşbiliye,Bağdat… 
 

Allah onlardan razı olsun, 
Ebubekir,Ömer,Osman,Ali,Tayyar, 

Hasan,Hüseyin,Amr,Hazma,Ammar… 
Ve mübarek Ehl-i Beyt,Aşere-i Mübeşşere, 

Reşid halifeler,Ashab-ı Kiram,Ashab-ı Kehf,Suffa… 
Çağlarını,çağları aşanlar,aşırtanlar 

İnsanlığa bütün zamanlarda/mekanlarda 
Üstün evrensel kişilikleriyle 

-Bilgileriyle,inançlarıyla,erdemleriyle…- 
Örnek olanlar, 
Işık saçanlar… 



 
 
 

Allah’ın selamı üzerlerine olsun, 
Hz.Adem,Hz.Nuh,Hz.Davud,Hz.Musa, 
Ve Hz.İbrahim,Hz.Yusuf,Hz.Lut,Hz.İsa, 

Hz.Salih,Hz.Yakub,Hz.Şuayb,Hz.Zekeriyya, 
Hz.Hud,Hz.İsmail,Hz.İlyas,Hz.Süleyman… 
Allah’ın kutlu,evrensel,ölümsüz mesajını 

İnsanlara,çağlardan,çağlara taşına 
Soylu ve büyük ruhlar, 

Ki cümlesi müslümandılar… 
 

Ve nihayet, 
Allah’ın sonsuz salat ve selamı üzerine olsun, 

Son elçi Hz.Muhammed… 
O herkese önder, 

Şaşmaz     O herkese önder, 
Şaşmaz ol gösterici, 

Uyarıcı ve müjdeleyici, 
Herkes O’na ümmet, 
O alemlere rahmet, 

Hz.Muhammed,Hz.Muhammed… 
 

Ve Elim,Lam,Mim,Ra, 
Ya-Sin,Ta-Ha… 

Er-Rahman,İhlas,Fatiha, 
Bakara,Asr,En’am,Enbiya, 
Kıyamet,Araf,Kadir,Vakıa, 
İnşikak,Duhan,İsra,Şuara… 

Cefa içinde safa, 
Safada cefa… 

 
Gericiler,yobazlar,barbarlar, 

Demek öyle ha! 
Haydi oradan 

Yüz karaları insanlığın, 
Şom ağızlı Donkişotlar… 

 
 
 
 
 
 
 

Sizi gidi, 
“Çağdaş” kadavralar… 

Sizi gidi 
Duygu,düşünce yoksulları, 

“Orta Çağ karanlıkları”nın 



Zift yumakları… 
Nasipsizliğin,alçaklığın,bahtsızlığın 

Doruklarında dolaşanlar, 
Burgaçlarında çırpınanlar… 

 
Ve karbon alevli meş’alesini 

Taşıyan ultramodern mutlular(!), 
Androitler,komputürler,hidrojenler, 

Atomlar,nötronlar,vurgunlar,talanlar, 
Kinler,hasedler,seveşler,sevgisizlikler, 

Firavun’lar,Samiri’ler,Tiran’lar,Şeddat’lar, 
Vietnam’lar,Hiroşima’lar,Beyrut’lar,Bağdat’lar, 

Engizisyonlar,Gulag’lar,Hindikuş’lar,Sahra’lar… 
Doğular,Batılar,zulümler uygarlığının(!) 

 
 
 
 

***** 
 

 
 
 

T Ü R K İ Y E ‘ M 
 
 
 
 
 

Görkemli,yüksek burçlu bir hisar 
Türkiye’m,öyle birkaç kazmayla, 

Üç,beş farenin kemirmesiyle, 
Kurtların küflü soluklarıyla, 

Bir avuç içi kadar sıvayı 
Yerinden zar-zor söken,düşüren 

Uyuz kedini tırnaklarıyla 
Yıkılır,göçer sanılmasın ha! 

Türkiye’m,yüksek burçlu bir hisar, 
Sonsuz ışıklı dev bir meş’ale, 
Sonsuz gölgeli bir ulu çınar… 

Şehid kanıyla,ana südüyle 
Karılmış temel harcı biline… 

Duyan duyursun Çağ’a,Çağlar’a, 
Işık fışkırırı temellerinden, 

Ta Arş’a kadar nur gayzerleri… 
Ona sataşmak yiğitliğini(!) 

Gösterenlere dün de,yarın da 
Bilmiş,bilecek yapacağını… 

 
İnanmıyorum,inanmıyorum 



Kötümserlerin,muhterislerin 
Gösterdikleri,söyledikleri 

Kadar sorunu bulunduğuna, 
Yalancıların yalanlarına, 

Yurttaşlarımın,kardeşlerimin 
Barıştan uzak olduklarına… 

-Kleptokratların kleptrokrasisi 
Daha ne kadar dayanabilir…?- 

Yeter ki kimlik belirsizliği 
Aşılabilsin,yenilebilsin… 

-Budur sorunlar sorunu asıl…- 
İnanıyorum,inanıyorum 

Yakın,çok yakın bir gelecekte, 
Türkiye’m,bütün ufuklarında 
Yükselecektir,görünecektir 

-Cümbüşü kesmek üzere fasıl…- 
Olan görkemi,güzelliğiyle 

Zaman kursunun doruklarında… 
 
 

***** 
 
 
 
 

Ç   I     N     A     R 
 
 

 
 

Güney rüzgarlarının savurduğu bir tohum 
Düştü cömert toprağım yalım yalım bağrına. 

İlkyaz yağmurlarının altın damlalarıyla 
Buluştular mevsimler üstünde yudum yudum, 

Tattılar “vuslat anı” hicranın zakkumunu, 
Canlarında duydular hayatın soluğunu. 
Yarıldı çatır çatır tohumun damarları, 

Toprağın iliğine işledi göz yaşları, 
Toprak daha bir aşkla bastı bağrına onu. 

 
 

Toprağın sinesinden kımıl kımıl fışkıran 
Tohumcuk filizlendi,sürgün verdi usuldan… 

Işıklı sağanaklar,nurlu ellerle yundu, 
Hücre hücre bölündü,atom atom kavruldu, 

Serpildi,budakları yapraklarla donandı. 
Doruklarla yarışan,çağlar kuşaklar aşan 
Gönüller depreştiren bir ulu çınar oldu. 

Koyu,serin gölgesi altında konakladı 
Nice tozlu ayaklar,alınları nişanlı… 



 
 

Yaprakları,dalları,budakları,gövdesi 
Devleşti,ufuklardan taşar oldu gölgesi… 
Konaklayan yolcular çoğaldıkça altında 

Bilendi gizli gizli ağılı bıçaklar da… 
Ayrıklar,sarmaşıklar,kurtlar,ağaçkakanlar 

Dörtbir yanını nasıl sinsi sinsi  sardılar, 
Üstüne üstlük dindi o gümrah sağanaklar. 

Eridi için için,boynunu büktü çınar… 
İnancıydı,sarsılmaz inancı güvencesi… 

 
 

Koca çınar acının,utancın,ızdırabın 
Ağırlığı altında ezildi kara bahtın. 

Bazen kuzgunlar,bazen  mavi kartallar kondu, 
Bazen güvercinlerin mutlu otağı oldu. 

Bazen yıldırımlarla,yangınlarla dağlandı, 
Bazen kasırgalarla dalları çatırdadı, 

Bazen baltalar indi özsu damarlarına, 
Kustular kinlerini kastedenler canına. 

Onun sunduğu barış,sevgi,kardeşlik oldu… 
 
 

Saflığın,soyluluğun,inancın,güzelliğin 
Yüce doruklarından düşürdüğü zilletin 
Dipsiz gayyalarına,soğuk mağralarına. 
Gürbüz damarlı,koyu yeşil yapraklarına 
Sarı,kızıl,mor,siyah lekeler düşer oldu, 

Kemirdi gövdesini çember çember öc kurdu. 
Kuklalar,maskaralar tepindiler durdular 
İsterik çığlıklarla yorgun dallar altında, 

Şempanzeler,fareler,maymunlar,palyaçolar… 
 
 

Köklerine yürüyen Kevser göz yaşlarıyla 
-Ki bu gözyaşlarının pınarı gönüllerdir…- 

Gövde yeni filizler sürüyor şimdilerde. 
Yakındır kavuşacak eski gücüne hem de 

Ağaç sonsuz gölgeler,serinlikler serpecek 
-Bu onun zamanlardır değişmez kaderidir.- 
Bezgin,mahzun,umutlu,inançlı yolculara… 

Hevenk hevenk sürgünler,yapraklar öbek öbek, 
Yeniden taht kuracak gözlerde,gönüllerde… 

 
 

O Ağaç’ın altında soluklanan yiğitler 
Işık-Toplum halinde Çağ’a yürüyecekler…… 

Başları süper-nova gönüllerden tutuşmuş, 
Çağlar’ı aydınlatan dumansız meş’aleler, 



Alınları çilenin elleriyle dokunmuş, 
Yüreklerine aşkın sonsuz oku saplanmış, 

Hayatları En Yüce İdeal’e adanmış, 
Işık-seller halinde ruhlara akacaklar, 

O Ağaç’ın altında eğleşen bahadırlar… 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 

BÜYÜK   YANGIN 
 
 
 
 

Omurgam boydan boya bin ufuk yangınında, 
Omuzlarım çöküyor,çatırdıyor kaburgam 

Tağut’un yüklediği dağ dağ yükler altında. 
Bayrak rengi bir çavlan dökülüyor alnımdan 

El,ayak izlerinin kaynaştığı toprağa… 
 

İçimde,ta içimde duyuyorum ömrümce 
Duymadığım bir sızı,dayanılmaz bir sancı! 

Nasıl çözülür nasıl bu evrensel bilmece, 
Karelerin yarıdan fazlası boş,dolmadı, 

Aklımdan uçtu en çok bildiğim şeyler bile! 
 

Her sabah kalkışımda,ufka her dalışımda 
Olanca hoşgörümle,sevgimle,ümidimle, 
Tir tir ürperiyorum saçımdan,tırnağıma, 

Hey Allah’ım bir tuhaf gördüğüm düşler bile! 
Anlatmak mümkün değil bunu yaşamayana…! 

 
Yarlardan yele yele dökülen çağlayanlar 

Dövüyor,dağıtıyor,eziyor kayaları, 
Ufuklar ötesinden gelen med dalgaları… 

Dolmuş köşe başları sahte kahramanlarla, 
Cüceler dev,ayaklar baş,başlar ayak olmuş, 
Vatanseverler mücrim,hainler taç başlarda! 

Ufuklardan gönüller çıra çıra tutuşmuş, 
Sineler cayır cayır sönmeyen yangınlarla… 

 
Bir sürü karikatür,maskeli yüzler tür tür, 
Kutsal çatı altında bir alay kara karga, 

Damatlar,biraderler,bölük bölük garnitür… 



Bunlar yön verecekler demek ki insanlığa…! 
Hey yüce Allah’ım hey,bu ne çekilmez yüktür. 

Millet’in işi yoksa yansın kara bahtına 
 
 
 

İt ürür,kervan yürür,felek döner,çark döner, 
Onlar,o firavunlar,makam,ün,şan yoluna 
Bileyciler misali boy boy bıçaklar biler 

Saplarlar sırtlarına kardeşlerinin sonra… 
 

Fitnenin,kargaşanın,yalanın,çılgınlığın 
Haraç-mezat gittiği pazarlar kuruluyor, 

Bir avuç maskaranın,ahmağın,şarlatanın 
Sergilediği oyun son perdeyi oynuyor. 

Temizlenmesi kolay değil bu arenanın… 
 

Milletine bu kadar ters düşen bir kaltaban 
Görüldü mü tarihte söyleyin,bilmiyoruz. 

Bu adam bir zavallı,bir zalim,bir şarlatan! 
Baksanız a ne diyor dinlemiyor musunuz, 
Kıyamet kopuyorken onca hava süt liman. 

 
Sürüler güdülürse tilkiler tarafından 

Ne olur bilirsiniz,gerek yok söylemeye… 
 

Gel ey zambak gönüllü,Ülker beyinli Çoban, 
Toplayalım dağılmış sürüleri birlikte 

Karanlık bastırmadan,kavalın kırılmadan… 
Kovalım çakalları,kurtları tarlamızdan, 
Dağılsın karanlıklar,ağır puslar,yığınlar 

Yollardan,odalardan,ufuklardan,ruhlardan… 
Sürüler yürüsünler, Yüzyıllar’ı aşsınlar 

Çağlar üstünden geçen gökkuşağımsı Yol’dan… 
 

Millet gına getirdi kuyruklu yalanlardan, 
Attığınız nutuklar boşuna artık baylar, 
İpliğiniz pazara çıktı-bilin ki-çoktan! 

Şanlı geçmişimizin yüz karası bahtsızlar, 
Hekimleri çaresiz brakan müzmin bunaklar… 

 
Demokrasi,hak,hukuk,sosyal adalet falan, 

Doğrusu attınız mı kül kalmıyor mangalda! 
Umutlar renk renk balon,cadde,meydan uçuşan… 

Şak-şaklar,avazlarla yükseliyor ayyuka, 
Zavallı şak-şakçılar size oluyor olan… 
El-ense çekiyorlar yalancı pehlivanlar 

Meydanlara serilmiş kuştüyü minderlerde… 
 

Beyefendiler olmuş uşağına hizmetkar, 



Uşak el ovuşturur efendi dix çöktükçe, 
Bükülür dudakları zarif bir tebessümle! 

Her ülkede,beldede türeyen deccallar var, 
Boynu bükük mabedler,mahzun kütüphaneler, 

Düşünen,secde eden,inanan başa hasret, 
Bir tas sıcak çorbaya,bir el öpene hasret 
Gözü yaşlı nineler,bağrı yanık dedeler… 

 
Solmuş pencerelerde,saksılarda çiçekler, 

Girer,çıkar sormadan kapımızdan dost,düşman, 
Kaldı mı mahremimiz ellerce bilinmeyen? 
-Öğreniyoruz pek çok şeyimizi onlardan, 

Parmak oynatmak yasak izinleri olmadan!- 
Demek ki buymuş uygar,insanca,hakça düzen ! 

Ey Kılavuz,nerdesin,çıkış yolu nerede, 
Nasıl kurtulacağız paradoks ormanından? 

 
Kardeşler birlik varken,bu ayrılık nedendir, 
Kim serpti tarlamıza zakkum tohumlarını? 

Sevmek,sevilmek varken kemlik niçin gözdedir, 
Düğüm düğüm bağlayan hangi el başakları…? 

 
Dinlensin,genişlesin diye daralan kalbim 

Yürüdüm tınaz tınaz yanan başım önümde, 
Ey dost Deniz seninle halleşmek için geldim! 

Deniz o uğultulu,iç ürperten sesiyle 
Gürledi zamanlardır birikmiş öfkesiyle; 

Dedi ki;”İnsanlığa yön vermeye kalkanlar 
Kendi kendilerini yönetmekten acizler, 
Bir kasırgadır esen,devriliyor ağaçlar, 
Değil meyve bir filiz veremiyor fideler, 

Seyislerin elinde birer oyuncak atlar…” 
 

Millet’in,milletlerin,ümmetin,insanlığın 
Başına gelen cümle,tekmil musibetlerin 

Hakk’tan uzaklaşmanın,tağut’a dost(kul) olmanın 
Sonucu olduğunda karar kıldık dostlarım! 

 
Sarsıldık şimşeğiyle evrensel ızdırabın… 

 
Nerdesiniz Hamza’lar,Ömer’ler,Hüseyin’ler, 
Cihanı baştan başa yakıyorlar Neron’lar… 

Yüreklerinde sevgi dalları kuruyanlar, 
Konformistler,vampirler,eğri büğrü benlikler… 

Nerdesiniz Yavuz’lar,Fatih’ler,Kanuni’ler, 
Bağrımızda açtılar kapanmayan yaralar… 
Yetişin Mevlana’lar,Yunus’lar,Bistami’ler, 
Onların sofrasından beslenen kahramanlar, 

Sizin soluğunuzla soluklanmamız gerek, 
Sizin bakışımızla yanmamız esriyerek… 



 
Yetiş ey Rabb’im,yetiş,medet ya Muhammed’im! 

Her şeye benzettiler bizi bizlerden başka! 
Bak ne halde bir kolu sevgili Ümmet’inin. 

Ey Resul,halimizi arz ediyoruz sana, 
Senin hatırın büyük Katı’ndan yüce Rabb’in. 

 
Yardım edin ne olur Yalvaç,Furkan aşkına, 

Haçlı seferlerini kesilmiyor arkası… 
Dur demenin vaktidir çılgın istilalara… 
Nasıl,kim anlatacak büyük utancımızı, 

Onurumuz,şanımız gitti yok pahasına… 
 

Geri gelen haçlılar dönmeyesi gidecek, 
Dolanacak şeytansı planlar ayaklarına, 
Dinecek bu sızılar,bilmece çözülecek, 
Vuracak son darbeyi Kılıç bukağılara, 

Hakk’ın,mazlumun sesi yeniden yükselecek 
Özgürlük,barış,sevda,vuslat frekanslarıyla… 

 
 

***** 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



MİLLİ/EVRENSEL  DİLEK 
 

M.Kemal(ler)’e 
 
 
 
 

Ufuk yangını,tan ağartısı, 
Su uğultusu,kuş cıvıltısı, 
Sevda yalazı,can ışıltısı, 

Düşüncelerin doruklaşması, 
Gözyaşlarının akkorlaşması, 
Yerin göklere,göklerin yere 
Yakınlaşması,yakınlaşması, 

Yerin,göklerin tek Hakim’ine 
El açılması,baş konulması… 

 
Yok mu Millet’in soylu ruhuna 
Zalim bir hançer gibi saplanan 

-O hançer şurda,sanki bağrımda!- 
Kötü yazgıyı ışık eliyle 

Söküp atacak yiğit bir adam! 
Onmaz sanılan yaralarına 

Neşter vuracak usta bir cerrah! 
Yok mu bu büyük,yüce Millet’i 

Sonsuzluklara,mutluluklara 
Doğru uzanan Yol üzerinde 

-Ki yardımcısı en güçlü Allah.- 
İlerletecek gerçek kahraman! 
Yüzyıllar’a yön veren gözleri 
Daldığı gaflet uyukusundan 
Uyandıracak bir terbiyeci. 
Ayrılıklara,kırgınlıklara 

Son vererek tek Ülkü altında 
Halkı toplayan,toplayabilen 

Üstün önderlik nitelikleri 
Taşıyan çağlar üstü bir başkan… 

 
Eyyamcıların,soytarıların, 

Papyonluların,melonluların, 
Düzenbazların,yalancıların, 

Pısırıkların,kıytırıkların, 
Slogancıların,ufuksuzların, 
Yüreksizlerin,maskelilerin, 
Allıklıların,pudralıların, 

Kendilerini güvercin sanan 
Solucanların,köstebeklerin, 
Kolaycıların,kopyacıların, 

Boş kovanların,asalakların, 



Gönüllü tağut piyonlarının, 
Lafazanların,işgüzarların 

Oyunlarından,tuzaklarından 
-Oligarşinin bataklığından…- 
Kurtaracak bir evrensel-bilge. 

 
Halkın sevdiği,güven duyduğu, 

Hakk’ın Yolu’nda yürür bulduğu, 
Fecir alınlı,şahin bakışlı, 

Mesih soluklu,nebülöz ruhlu, 
Geçmişin altın sayfalarını 
Ziftli,irinli parmaklarıyla 

Ket vurmak için uğraşanları 
Ölümsüz,göksel bakışlarıyla 
Sinsi,uğursuz emellerinden 
Vaz geçirerek güzel Millet’i 
O Işık Yol’da yedecek dahi, 

-Gökler’in yere düşen gölgesi…- 
Yana yana çık artık ortaya! 

 
Nice zamandır gözleriz seni 
Lav Ummanların kıyılarında 

Çiçek yürekler,kor şakaklarla… 
 

Rabb’im!Ne olur uzat El’ini…. 
 

M  İ  L  L  E  T 
 
 

 
 

Gel koy başını sineme dinle 
Nasıl çarpıyor,nasıl yanıyor 
Yüreğim senin için ey Millet! 
Nasıl yanmasın,sızlamasın ki 

İster,istemez tanık oluyor 
Saf varlığına karşı alçakça 

Yönelen bahtsız,kutsuz ellere. 
Hücum ediyor,sarmak istiyor 
Temiz ruhunu nice bin illet! 

Silkin,toparlan,yaraşmaz sana 
Ey yüce Millet,and olsun mihnet! 
Sen ki Çağlar’ın sarsılmaz devi, 

Güçlü haçlara,armadalara 
Baş eğdirdiğin şanlı günleri 
Hatırla,bir kez olsun hatırla! 

Anafarta’yı,Çanakkale’yi, 
Çaldıran,Mohaç,Niğbolu,Varna, 

Yeni Çağ açan büyük Fetih’i. 
 



Duymuyor musun yerden,göklere 
Yükselen kanat,su seslerini… 
Bağrını doldur ata aşkıyla. 
Yeter,yalnız bu yeter inan ki 

Tam ercesine,yiğitçesine 
Çağ’a,Çağlar’a kafa tutmana. 
Çağlar’ı aşıp,Çağlarüstü’ne 

Yükselmek için inanç,aşk,bilgi 
Kanatlarıyla havalanmana… 

 
Bak,ufuklardan asil yüzleri 

Yücelten derin,mahzun gözlere 
Nasıl süzüyor seni acıyla… 
Yüzünü örtme,çek ellerini 

Gerçekten kaçmak kolaydır sanma! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mor koyakların,ak dorukların, 
Lav denizlerin,boz ırmakların 

Uğultularla,haykırmalarla 
Şahlanışını,kabarışını 

Görmemezlikten gelmeye kalkma! 
 

Has ninelerin,alp erenlerin 
Nasıl ıslanmış yanacıkları 

Sıcak,sımsıcak gözyaşlarıyla… 
Kendi kendinle çeliştiğinin 

Nasıl varmazsın-hayret-farkına! 
 

Yalvarıyorum bütün kalbimle 
Bağrından soylu,velüd bağrından 

Çıksın gönlünü vatan sevgisi 
Sarmış,kavurmuş başı ışıklı 

Yol gösterecek gerçek bir dahi. 
-Ah,gösterse(n) o günü Yaradan…- 

Arslanlar gibi Millet kükresin, 
Sarsın sesleri yeri,gökleri… 

 
Yürüsün göksel bakışlarıyla 

Gökten güç,güven verilmiş önder. 
Ve Millet,soylu Millet ardında 
Vakur,onurlu,muhteşem,şanlı, 



Yiğit yüreği kardeşlik,sevgi, 
Barış,özgürlük kuşaklarında 

Kanat vuran bir kartal misali… 
 

Dönüşsün çiçek çiçek sevince 
Dinmez sanılan gamlar,kederler 
Gelsin özlenen aydınlık günler… 

 
Sen ol tuğ yapan tekrar güneşi, 
Sen ol,ey yüce,güzel Millet’im 

Altın Çağlar’ın gerçek önderi…, 
 

 
 
 

S A R I K A M I Ş 
 
 
 

 
Sonbahar…kar yağıyor nice zamandan beri… 

Sıradağların yalçın dorukları,etekler 
Örtülmüş ağır,beyaz lekesiz örtülerle. 

Örtülerin altında neler gizlendiğini 
Ne siz sorun,ne ben söyleyeyim kardeşler! 

 
Ak örtüler altında yatıyor gönüllere 

Sığmayan yiğitlerin körpecik bedenleri. 
Onlar tutkularının çılgın burgaçlarına 

Kapılmış bir benliğin korkunç emellerine 
Kurban gitmişler,ziyan olmuşlar ne yazık ki! 

Gömülmüş ak uykuya şahadet hayalleri, 
Kardelenler boy atmış gönül topraklarında. 

Bir kayanın dibinde,bir ağacın altında 
Ölümün soluğuyla sönmüş can kandilleri, 

Ne düşmanı görmüşler,ne bir tetik çekmişler… 
 

Onları birer yiğit olarak gözleyenler, 
-Analar,yavuklular,eşler,çoluk-çocuklar…- 

Gözleri,sineleri özlemle kavrulanlar, 
Ünün,unvanın,şanın tutsağı akılsıza, 
Mesleğinin utancı,yüzkarası bahtsıza 

“Cengaverlik” kozuyla oynadığı oyunda 
Ağır bir yenilgiyi tadan serdengeçtiye 

Mahşer’de haklarını helal edecekler mi…_ 
 

Ey yalancılar!Artık çekin ellerinizi 
Ulus’un gözlerinin,yüreğinin üstünden, 

Ölümcül gölgelerin dayanılmaz yükünden 
Kurtulsun soluk alsın,görebilsin gerçeği… 



 
 
 

R   O   M   A   N   L   A   R 
 
 
 

Gece yarılarına kadar çaldı durdu davullar, 
Kemanlar,darbukalar,kılarnetler,zurnalar… 

Doğuştan yetenekli romanların elinde(n) 
Döktürüldü kanları tutuşturan havalar… 

Çilingir sofrasını kurdu hünerli eller, 
Günübirlik hayatın verdiği rehavetle 

Kaldırıldı kadehler,götürüldü mezeler… 
 

Kızlı,erkekli gençler bazen halay çektiler, 
Bazen horon teptiler,kurtlarını döktüler… 

 
Gelin hanım,damat bey güzel oyunlarıyla 
Davetlilerden yüksek puanlar topladılar. 
Bir kıyak olsun diye çakırkeyf sazendeler 

Bütün hünerlerini ardarda gösterdiler 
Roman kardeşlerine özel gecelerinde… 

 
Bilmeden birçok şeyi öğrettiler bizelere… 

 
Onlardır güçlüklerin üstesinden gelenler 

İyi niyetleriyle,sıcak gülüşleriyle 
Hayatı her yönüyle yaşanılır kılanlar, 

Renklendirebilenler,yumuşatabilenler… 
 

Romanlar neşelidir,günübirlik yaşarlar, 
Gün kavuşur kavuşmaz sabaha hazırdırlar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Ç  A  N  A K K A  L  E 

 
 
 
 

Dolaştım kırgın,mahzun fecirle baştan başa 
Mübarek zaferleri yaşayan tepeleri. 

Ürpermem tiril tiril saçımdan tırnağıma 
Hayır,hayır sert hazan ayazından değildi… 

 
Hala taze kabirler,boş kovanlar,mermiler… 
Bu mekanlara zaman pek diş geçirememiş. 
Sonsuz tarrakalarla kavrulmuş bahar tenler 

Ufuk yangınlarından zambaklaşmış,gülleşmiş… 
 

Oturdum barut kokan bir çalının dibine, 
Çalıştım o günleri,o müthiş hatırayı 

Getirmeye yeniden gözlerimin önüne… 
Bir dinmez uğultuyla şakaklarım zonkladı, 

Hücum etti atmaca bulutları sineme… 
 

Bir tarafı yemyeşil,öbür yanı simsiyah 
Ağaçlarda seyrettim ruhunu Mehmetçik’in… 

“Ölmeden mezara koydular…Gençliğim eyvah…” 
Hele o,”Ana ben gidiyom düşmana karşı…” 

Ya o,”Çanakkale içinde aynalı çarşı…” 
“Çanakkale içinde vurdular beni,Allah…” 
Tutuştu harman harman,sızım sızım sızladı 
Her yandan yankılanan türkülerle ciğerim. 

Saf bir ışıkla doldu,yundu,arındı içim 
Ölümsüz çehresini görünce Sevgili’nin. 



 
Derdim birkaç soluk gül gönül bahçelerimden, 
Serptim şehid kanıyla misk kokan topraklara. 

Değen her gül torağa tazelendi yeniden, 
Gül bahçesine döndü dağ,taş,siper o anda… 

 
Neden olmasın bu gül bahçelerinin aksi 
Yıllardır,yüzyıllardır sır yüklü ufuklarda 

Görülen yangınlar ki,ne kadar coşkun,ulvi, 
“Açılan karanfiller yarin dudaklarında…” 

 
O güllerden bir demet verebilseydim eğer 

Bu gün,bu gerçeklerden habersiz yüreklere, 
Koklatabilseydim ah,bu güllerden bir sefer 
Ağır ak dumanlarla dağlanmış benizlere, 
Gözüm açık gitmezdim öteler ötesine… 

 
 
 
 

Bu en dibe dalıştı hamakat burgacında, 
Ve doruğa tırmanış sapkınlık dağlarında… 

 
Bedbaht bilmiyordu ki,onda olmayan ışık 

Yüzyıllardır sönmeden yanmaktadır göklerde, 
Uzun,derin,gizemli,fırtınalı,karanlık 

Gecelerde sevgiyle gülümseyen Hilal’de. 
Bilmiyordu ki nedir Müslüman’ın bağrında 

Yanan sönmez meş’ale,kaynayan coşkun volkan. 
Aklı sıra bir avuç yorgun,bezgin barbarla(1) 
Pek fazla uğraşmadan geçecekti Boğaz’dan, 

Varacaktı düş şehir Kostantinopolis’e…! 
 

Döşüyor birer birer derin,soğuk sulara 
Nusret,kahraman Nusret besmeleyle maynları, 

Alev bir ağ geriyor gelenlerin yoluna, 
El uzatıyor ona yerin göğün Sultan’ı. 

Hangi iş başarılmaz O’ndan el uzanınca… 
 

İlk top atışlarını duydum deniz yönünden… 
Şanlı bataryalardan verdiler cevabını 

Genç şehid namzetleri yanımdaki tepeden… 
İnanc’ın sesi sardı,sarstı tekmil Çağlar’ı., 

Aydınlık damlıyordu dolunay yüzlerinden… 
 

Baktı ki çetin ceviz savunanlar Boğaz’ı, 
Bu kez alev bir kinle,önlenmez bir öfkeyle 

Kesiksiz salvolarla bombaladı,saldırdı 
Göğüs verdi yiğitçe Ertuğrul,Orhaniye, 
Umutsuzluk kabusu çöktü ciğerlerine… 



 
Kuzu postu altında kurt ruhu taşıyan şu 

Ehl-i Salib vahşeti Rabb’im ne korkunç şeydi. 
Evdeki hesap fakat çarşıya uymamıştı. 

Şanı yedi düveli tutmuş alp Mehmetçik’i 
Bir kez daha yakından tanımak bahtta vardı. 

 
Bu kine,bu vahşete cevap verdi sevgiyle 
Anadolu Ruhu’nun çarptığı yamaçlarda 

Mevzilenen Mehmetçik,en güzel renk yüzünde. 
O ki geçilmez atlet özgürlük yarışında, 
Bağrı nebülözlere,okyanuslara koza… 

 
Yağıyor dev mermiler alev dolular gibi 
İman aşkıyla yanan başlara,bağırlara, 

Açıyor göğüslerde Firdevs’in al gülleri… 
Bir şenlik havası var Cehennem ortasında… 

 
 
 
 

Yankılandı Çağlar’dan,Çağlar’a naraları 
“Allah,Allah....” diyerek saldıran arslanların… 

Işıdı Yüzyıllar’ın ışıksız bakışları, 
Aydınlandı karanlık bahtı Aydınlıklar’ın… 

 
Mermi sağnaklarına alevden kalkanlardı 

Birer iman yuvası olan temiz bağırlar, 
Süngü parıltıları,kılıç şakırtıları 

Evrensel bir besteden ürpertici notalar… 
Yalın inanç,yalın aşk yürüyor kahramanlar 
Kurtların,çakalların,sırtlanların ardından, 

Yetişemez onlara yemin olsun Yüzyıllar, 
Onlar değil,destanlar birer parça onlardan… 

 
NUSRET’in tuzağına yakalanan gidiyor 

Layık olduğu yere,soğuk derinliklere. 
Namlular kin kusuyor,alev alev yanıyor 

Kilitbahir,Dardanos,Seddülbahir,Kumkale… 
 

Lav buzuluna dönen Boğaz’dan yükseliyor 
Alevli,haykırışlı,uğultulu dumanlar, 

Tepeler sarsılıyor,sular burgaçlanıyor 
Zafer için yetmiyor asaletler,unvanlar… 

 
Yandıkça coşuyorlar,coştukça yanıyorlar 

Bedir’den,Malazgirt’ten,Çaldıran’dan,Mohaç’tan 
Yankılanan seslerle ruhları tutuşanlar, 
Koşabilir Ölüm’e kılı kıpırdamadan, 

Bengisu ırmağında bir balık olur akar… 



 
EN YÜCE FİKİR için hiçe saymak hayatı 
Ne büyük mazhariyet,ne onur,ne saadet, 
Allah’ın,Peygamber’in ebedi namlarını 

Mühürlenmiş gözlere,gönüllere nakşetmek… 
Bunca gayret,feragat değil ün,unvan için, 

Vatan müdafaası,ar-namus davası bu! 
Erişilmez sevginin,zulme,zalime kinin 

Doruk doruk yükselip çağları aşması bu! 
 

Yemek,uyku,dinlenmek zamanı değil şimdi, 
Sıcak,soğuk,gün,gece hissedilmiyor bile… 

-Söz geçiremez olmuş zaman,mekan belli ki!- 
Vatanına göz dikmiş düşmandır karşındaki, 

Dayan yiğit Mehmed’im bir soluk var Zafer’e. 
Boyutları değiştir,devir putları bir bir 

Seni bekleyen Adn’dır,Kevser’dir ve Naim’dir… 
 
 
 
 
 
 

Elli yedinci alay alevden bir duvardı, 
Anzaklar bu duvara çarpıp çarpıp döküldü. 

Efsanevi kumandan gösterdi dehasını, 
Son hücum komutuyla buldu hedefi süngü. 

 
Şerefli süvariler birer birer düştüler… 

Ve düştükleri yerden nice bin sefer hızla 
Rengarenk kuşaklardan geçtiler,yükseldiler 

Yüce gök katlarına ışıktan kanatlarla… 
Hazzın en muhteşemi okunuyor göklere 

Dalmış gitmiş o eşsiz,o sonsuz bakışlarda… 
Ah,Mahşer Günü orda olabilseydik biz de, 
Çıksaydık Yaradan’ın Huzur’una onlarla, 
Günahkar ellerimiz kanayan böğrümüzde! 

 
Gördüm ufuktan bakan o şahane gözleri, 
Zafer muştusu olan gülşen tebessümüyle 

Çağlar’ı aydınlatan temiz,soylu Çehre’yi. 
Bir “hal” oldu aniden güzel mehmetçiklere , 
Sarıldı yerler,gökler sonsuz renkli haleyle… 

 
Kuşak kuşak binbir renk ışık çemberlerinden 
Sarkan sırma kementler toprağa her değişte 

Tutuşuyor bedenler,nur oluyor yeniden… 
Gördük Cennet şarabı dolu sağraklarıyla 
Meleklerin göklerden tül tül indiklerini… 

Sundular sağrak sağrak şarap kahramanlara. 



Şarabı tadan o an som ışık kesilirdi… 
Ah,onlarla birlikte olabilseydik biz de, 

Vuruşsaydık düşmana karşı omuz omuza, 
Onlar gibi yiğitçe ölebilseydik biz de, 

İstemezdik defneden taçlar da başımıza… 
 

Şimdi Işık-Ordu’nun zifiri karanlıkta 
Namlu ağızlarından,mermilerden saçılan 

Kıvılcımlar,alevler,şarapneller altında 
Halini gören gözler fırlar yuvalarından. 

 
Karanlık aydınlığa,aydınlık karanlığa 

Yüzyıllar’ı yolundan saptıracak biçimde 
Saldırıyor olanca hıncıyla,inancıyla… 

Her şey çağlar üstünde,her şey,her şeyden öte… 
Açtım avuçlarımı yangınlar ortasında, 

Sel olup göz yaşlarım akarken zirvelerden, 
Yöneldim Yaradan’a yürekten inancımla; 

“Ya Rabbi,mahrum etme Hilal’i nusretinden…” 
 

Olanları anlatmak and olsun mümkün  değil… 
Sevginin,ızdırabın,barışın,kardeşliğin 

Ne mürekkep,ne kalem,ne zaman yeter değil 
Böylesini Çağlar’a aktarabilmek için… 

 
 

Zafer,şan,şeref yolu geçer diyor buradan 
Defneler,ay-yıldızlar,çığlıklarla sarılı 

Işık taklar altından ebedi kelam FURKAN. 
Ancak buradan geçen aşabilir Çağlar’ı… 

 
Gelibolu,mukaddes ruhlara otağ olmuş, 

Dağları,tepeleri,bağları,bahçeleri 
Atom atom tarihi yaşamış,destan olmuş. 
Ürpertici bir sükun içinde bekler şimdi… 

 
Evet,sanki Mahşer’i bekleyen bir hali var… 

Mehmetçik’in verdiği unutulmaz,sarsıcı 
Dersten ders almayanlar bilsinler ki Allah var. 

Yapılan her bir şeyin tek tek sorulacağı 
Geleceğinde asla kuşku olmayan Gün var. 

 
Meş’ale’yi söndürmek için planlar kuranlar 

Ardarda yedikleri ilahi tokatlarla 
Yıldırım vurmuş gibi yandılar,yıkıldılar 

Utançtan,ızdırabdan yarılan topraklara… 
 

Yalazlı rüzgarların estiği tepelerde 
Kazıdı Mehmetçikler destansı satırları 

Taşlara,ufuklara,siperlere,göklere, 



Kalem süngüleriydi,mürekkepti kanları… 
 

Cihan cihan olalı böyle bir mucizeye 
Kaç sefer şahit oldu,kaç sefer şahit olur? 
Düşünsene ey Millet,bir defa düşünsene 

Bugün yürüdüğün yol onların yolu mudur? 
 

Bahar ümitlerini kış çevirdi hüsrana, 
Büyük,fakat gereksiz idealler gömüldü 
Şüheda kanlarıyla ürperen topraklara. 
Başları dik gelenler,başları eğik döndü. 

 
Öğün Yirminci Yüzyıl,öğün uygar insanlık! 

Göğsünü gere gere gelecek nesillere 
Aktaracağın ne var?Yalan,savaş,karanlık… 
Ne istedin tertemiz insanlardan söyle,ne ? 

 
Güneş alev harflerle yazıyor semalara 
Yüzyıllar’ın en şanlı,kanlı hatırasını 

Yangınlar söner sönmez Boğaz ufuklarında 
Görebilirdi ancak bakanlar olanları. 

 
 

Zafer’i muştulayan Hilal göründü işte… 
O Hilal ki,Güneş’ten alıyor ışığını, 

O Güneş ki,muhteşem,evrensel aileye 
Serpiyor hevenk hevenk hayat ışıltısını… 

 
Sen ey mübarek insan,ey kahraman Mehmetçik, 

Kutlu olsun zaferin,helal olsun şerbetin. 
Ey Peygamber muştusu,ey şehid oğlu şehid 

Selam binlerle sana,bizi “biz” yapan sensin… 
O yüz binlerce ruhun kutlu ışıltısıyla 
Aydınlatabilirsek karanlık yolumuzu, 
Haykırabileceğiz Yüzyıl’a,Yüzyıllar’a 

Ey kardeşler,yeniden kimler olduğumuzu. 
O zaman eğilecek yeniden önümüzde 

Yüzyıl da,Yüzyıllar da mukadder bir saygıyla, 
Övünecek bizimle geçmiş de gelecek de… 

 
Boyun eğmemek için asla Karanlıklar’a 

Koşun Resul’e “ümmet”,Allah’a “kul” olmaya. 
 

Örttüm sonsuz sükutun köpük parmaklarıyla 
Dokuduğu atlası vuslat tezgahlarında 

Yiğit kardeşlerimin üzerine usulca, 
Seyirttim ağır ağır tepelerden aşağı 

Dinmeyen uğultunun yankıları ruhumda… 
 

Dinleyin,kulak verin bir gerçek var,silinmez, 



Ey Yüzyıl,ey Yüzyıllar,Çanakkale geçilmez! 
 

*** 
 

Bu bir teselli midir,yoksa bir temenni mi, 
Yoksa bir aldanış mı,iyimser bir bakış mı? 
Yalnız suyun üstünden değil altından da mı 
Geçiyor Armada’nın görünmez rotaları…? 

 
İçdeniz’de ardarda açılan cephelerde 

Büyüyor mu gitgide karanlık emeller de. 
Daha mı puslanıyor Başkent’in ufukları, 
Daha mı zorlanıyor kemerli kapıları…? 

 
Onların hiçbir zaman dinmez ihtirasları, 

Öfkeleri,kinleri,hınçları,nefretleri., 
Değişir başlarına geçesi taktikleri. 

 
Onlar vazgeçmeyecek,asla vazgeçmeyecek… 

Bu yakıcı gerçeği unutmamamız gerek… 
Haklı olmak başkadır,hakkını almak başka, 

Aklımızdan çıkmasın bu ömrümüz boyunca… 
Ey akıl,nefsi tanı,sonsuz cephe kıyam et! 

“Modernlik” maskesinin altındaki ilkellik, 
Acımasızlık,zülum,barbarlık,sömürgenlik… 

 
Her gizliyi açığa çıkaracak Kıyamet…! 

 
 
 

***** 
 

E    Z    A    N 
 
 

Şafağın serinliği,dinginliği içinde 
Olağanüstü güzel,içe işleyen bir ses 
Bastırıyor kuşların gür şakımalarını, 
Suların ormanların uğuldayışlarını… 

Ürperiyor tepeden tırnağa yerler,gökler, 
Dolaşıyor,okşuyor ruhları kor bir nefes… 
Dumansız alevlerle,kozmik titreşimlerle 

Sarılan,sarmalanan imanlı sinelerde 
Sonsuz tomur patlıyor süpernova renginde… 
Hevenk hevenk şehrayin gönül bahçelerine 
Akkor çiy damlaları,çağlayanlar halinde 

Saçılıyor ölçüsüz gürlükte biteviye… 
Açıyor yollarını(sırlarını) ufuklar birer birer… 

Gelerek maveradan gül gülüşlü çehreler 
Ruhları çağırıyor öteler ötesine, 



Firdevs’in kokuları işliyor iliklere… 
Melekler gül taşıyor ışık kanatlarında… 

Sesleri ışıklara,ışıkları seslere 
Dönüştüren o müthiş,erişilmez mucize 

Yakın,uzak,iç ve dış enfüs ve afaklarda… 
 

Cananlar Cananı’nın Arş’ının gölgesinde, 
Güzeller Güzeli’nin kutlu gül ikliminde, 
Sonsuz sütunlu,sonsuz kubbeli tapınakta, 
Evren mabedindeki kıyamlar,secdelerde 

Özgürlüğün,kulluğun,sevginin tadılması… 
-Çalkalanır evrenler,secdeye varan başta, 

Hayatlar üstü hayat,zaman/uzam dışında…- 
Ölümün,mevsimlerin,maddenin aşılması, 

Yüreklerin sevdanın mührüyle dağlanması, 
İfrit yandaşlarının yolunu şaşırması, 

Sonsuzluk yollarının bir “an”da açılması… 
Evren çeperlerinin zarının yırtılması, 

Evrenlerden de öte Ses’in yankılanması… 
-Kabukları çatlatan frekanslar üstü sayha, 

Yankılar yankısından renk değiştiren feza…- 
Ufuksuz okyanusun medlerle kabarması, 
Hicran yangınlarının canı tutuşturması… 

Evren genişledikçe büyüyen çemberler de… 
O Ses’in büyüsüyle esriyen evrenlerde 

Her yere,her zamana taşınan has inanç da 
Latif yaratıkların kozmik kanatlarında… 

 
Bu sesler hiç kesilmez,bu avazlar bengidir, 
Evrenin her noktası çın çın çınlar,ürperir… 

“Allahüekber”siz bir yer,bir “an” yoktur alemde, 
Tutuşmayan bir atom nebülöz yüreklerde… 

 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 

P   O   R    T   R    E 
 
 
 
 

Sıcak bir temmuz günü akşam saatlerinde 
Köy yolunda bir merkep,sırtında iki küfe. 



Dolgun,yeşil marullar küfelerin birinde, 
Öbüründe bir çocuk,sümüklü tombul bir şey… 
Kıvır kıvır simsiyah saçlar,açık renk gözler, 
Üst baş darmadağınık,güneş yanığı kollar, 
Burun deliklerini kovan sanan parmaklar… 

Elinde bir domates kemiriyor arzuyla, 
Sümüğü karışıyor domatesin suyuna… 

 
Semerde başı sıkı sıkı örtülmüş anne, 

Yılların yorgunluğu halkalı gözlerinde, 
Beli hafif bükülmüş baba arkalarında, 
Çamurlu pabuçları,ıslak ebanisiyle, 

Zoraki bir tebessüm çatlak dudaklarında, 
Tarladan dönüyorlar,tütün tarlalarından… 

Bazen güneş,bazen gür yağmurlarla yıkanan, 
Bazen bire on veren topraklar,bazen susan! 

Elleri nasırlayan,topukları çatlatan 
Anason,soğan,ekin,enginar,zeytin,bostan, 

Harman yeri,değirmen,bağ bozumu,süt,ayran, 
Bacaları hep tüten nar çiçeği fırınlar… 

 
Mevsimler boyu dişten-tırnaktan arttırılan, 
Üstten,baştan,boğazdan kıt-kanaat kısılan 
Şeylerin konulduğu çekmeceler,dolaplar, 

Her geçen gün,her gece daha bir dolgunlaşan 
Sandıklar,kumbaralar,çıkınlar,boş cüzdanlar… 

 
Yazlar,kışlar,ilk yazlar,sonbaharlar,son yazlar, 

Sinelerde,dallarda irileşen tomurlar, 
Bir ileri,bir geri gelen,giden akıllar… 

 
Bir aşağı,bir üste inen,çıkan adımlar, 

İlk sözler,ilk satırlar,ilk bilgiler,bakışlar, 
Bazen daralan,bazen genişleyen ufuklar, 
Bazen öne eğilen,bazen diklenen başlar, 

Bazen kızaran,bazen solgunlaşan yanaklar, 
Bazen azalan,bazen şiddetlenen tutkular… 

 
 
 
 
 

Merkep yerine taksi,dam yerine apartman, 
Sedir yerine koltuk,minder yerine divan, 

Kolyeler,bilezikler,küpeler som altından… 
Altını parıltısı,gözlerin ışıltısı 

Döndürüyor başları,şeytansı mı şeytansı! 
 

Okul,iş,bayram,seyran,gezi,eş,dost,söz,nişan, 
Küçük kızın gitgide değişiyor dünyası… 



Bir dünya ki,toz pembe,yarı aydınlık,yavan, 
Ufukları daraltan,bakışları yanıltan. 

Bir dünya ki,insanı “insan” yapan erdemler 
Dudak bükülen birer “şey” haline gelmişler. 

Günübirlik yaşamak,eğlenmek parolası! 
 

Kalın siyah gözlükler,güzel ruganlarıyla, 
Koyu mor ojeleri,rimeliyle,rujuyla, 

Çalımla savurduğu kıpkızıl saçlarıyla 
Oldukça esrarengiz bir entel hanım şimdi! 
Ruhundaki ödemler büyüyor ne yazık ki! 

-Allah’ım,bu gerçeğin farkına bir varsa ya! 
Çok zaman kabullenmek kolay değil gerçeği!- 

 
Doğrusu ya biliyor,öyle sanıyor belki 
Her şeyi bildiğini herkesten daha iyi! 
Sonradan görmelerin tüm niteliklerini 

Taşıyor üzerinde her hali,her tavrıyla… 
 

Toplumun acımasız bakışları altında 
Yürüyor umursamaz bir edayla yollarda, 
Yere düşse niyeti yok burnunu almaya! 

Bazen alaylı,bazen buruk bir tebessümle 
Bakıyor ardı sıra dostları,düşmanları… 
Kristal sağraklar gibi kırdığını onları 
Anlamıyor,anlamak istemiyor belki de! 
Hayat ibresi düşüş gösteriyor gitgide, 
Gücünü yitiriyor kolları,kanatları… 

 
Yürüyor kafasında büyük düşüncelerle, 
Kolayca gerçekleşir sandığı düşleriyle, 

Ucundan kor damlayan balmumu kalemiyle 
Bir şeyler karalıyor taze kar üzerine… 

 
 

***** 
 
 
 

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… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M  E  H  T  E  R 
 
 
 
 
 

Bir uğultudur koptu Kent’in varoşlarında… 
Bu sesleri ilk defa duyanlar hayatında 

Koştu nefes nefese,koştu delicesine 
Çoluk,çocuk,genç,yaşlı büyülenmişçesine… 

 
Duyanlar,duymayanlar koşuştular aslında… 

Yollar,meydanlar doldu,balkonlar,pencereler, 
Fırladı fırlayacak sinelerden yürekler, 

Püskürdü püskürecek sinlerden göç edenler 
Ak örtüler içinde,ağaç sandukalarda 

Yüzyıllar’ı yiğitçe taşıyan omuzlarda… 
 

Yıllardır,yüzyıllardır duymak istedikleri 
Bu seslerdi,bu soylu sesler içlerindeki. 
Bir çölde yitirdiği devesini bulandan, 

Hakkını zalimlerden alabilen mazlumdan 
Daha çok sevindiler,yürekten gönendiler… 
“Çok şükür bu günleri görebildik” dediler, 
Yaprağına kor düşmüş güllerce ürperdiler... 

 
Davullar,kösler,ziller,bos bıyıklar,sarıklar, 

Zurnalar,gök bakışlar,tuğlar,coşkun naralar… 
 

Gördük mehabetini o muhteşem günlerin 
Zamanlar ötesinden yürüyen yiğitlerin 



Gelerek kurduğunu otağ Çağ ortasına… 
 

Göründüler arslanlar burçlarda,ovalarda, 
Mohaç’ta,Malazgirt’te,Tuna’da,Niğbolu’da… 

Duyduk sayhalarını yiğit akıncıların 
Barış,adalet için sefere çıkanların 

Hakk’ın kutlu adını acuna yayanların… 
 

Rabb’im o heybetti,ne sadelik,ne izzet, 
Işıklı gönülleri kar kar eriten rahmet, 

Paslanmış sineleri tir tir titreten haşyet… 
Yoktu duygularımı açacağım bir gönül, 
Yoktu dikenlerini okşayacağım bir gül… 

 
 
 
 
 
 

-Bir gün bu dileğimi getirenler yerine 
Solgun sahifelerde rastlayanlar izime…- 

 
İçimizde kurudu sandığımız pınarlar 

Patladılar,ölüme terkedilmiş volkanlar 
Canlandılar sel,ırmak,çavlan çavlan aktılar… 

 
Tekmil düşüncelerin,duyguların üstünde, 

Bilinen,bilinmeyen şeylerin ötesinde 
Secdeye vardığı an evrenin buluştular 

Koordinatsız zaman-mekan kesitlerinde… 
 

Gördük çakan şimşekler,yıldırımlar altında 
Savrulan yaprakları,dalları sonsuzluğa, 

Debisiz ırmakların içinden geçe geçe 
Dursuz akışlarını kıyısız umanlara… 

Sonsuzluğun bağrından kopan uğultularla 
Fışkıran pınarların suyundan içe içe 

Daldım zamansızlığın alev tünellerine… 
 

Kılıç,kalkan,haykırış,sonsuz at kişnemesi 
Çağlar’a baş eğdiren orduların nefesi… 

 
Sevginin,adaletin,acının gölgesinde 

Yürüdüm fatihlerin heyecanı böğrümde, 
Kurtlar,tilkiler,parslar çil yavrusu önümde… 

 
Ömrümün en coşkulu,en dolu demlerinden 

Birini yaşamanın hazzını,gönencini 
Paylaşmayı ne kadar arzu ettim onlarla, 

Ruhlarına karanlık çökmüş o bahtsızlarla… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K  U  M  A  R  H  A  N  E 
 
 

 
 

Günbatımı ardından soluk kızartılarla 
Sarıldı batılarda ufuklar boydan boya. 
Martılar öbek öbek alev sular üstünde 

Kanat çırpıyorlardı gür boğuk çığlıklarla, 
Belli belirsiz allar kaygılı gözlerinde… 

 
Kırlangıçlar,kuzgunlar Hisar’ın burçlarında 
Her zaman olduğundan daha tedirgindiler. 
Açık denizden gelen yorgun,argın tekneler 
Gitgide köpüklenen koy(d)a demirlediler… 

Çektiler balıkçılar ekmek teknelerini 
Lodosa karşı kuytu,küçük taş barınağa. 

 
Ufuklarda alevler söndü,küller serpildi 

Sulara,gökyüzüne sonsuz saydam ellerce… 
 

Palmiyeler,çınarlar,çamlar,karabiberler, 
Çimler,kekikler,güller,nergisler,karanfiller 

İçin için ürperdi,atom atom inledi 
Sürüler ağıllarda,rüzgarlı bayırlarda. 

Taylar.börtü böcekler kaçıştı kuytulara, 
Yılanlar,kırkayaklar gümrah çalılıklara… 

Köpek ulumaları ta uzaktan uzağa 
Bazen cılızlaşıyor,bazen gürleşiyordu. 
Belli ki yüreklere yuva kurmuştu korku, 
Ancak bunun ecele hiçbir yararı yoktu! 



 
Bu korkunun boş,yersiz olmadığı az sonra 

Anlaşıldı kıbleden boğuk uğultularla 
Yaklaşan fırtınanın Kent’e ulaşmasından, 
Tepelerde,sularda,doruklarda,dallarda 

Sonsuz alevden kırbaç gibi patlamasından… 
Balıkçılar koşuştu barınak tarafına, 

Kontrol ettiler  tek tek çımaları son defa… 
 

 
Göğün,suların rengi nasıl birden değişti, 

Güzelim mavilikler soldu,kurşunileşti, 
Kızıllar,morlar,aklar,maviye üstün geldi… 

Kapladı gökyüzünü perde perde giderek 
Ağır,yoğun,is,kurşun yığınlar devinerek… 

Düşecek gibi oldu göklerden birkaç damla… 
 

“-Fırtına dinmez kardeş eğer rahmet düşmezse…!” 
Damarlı elleriyle örterek yüzlerini 

Geçen iki yaşlıdan böyle diyordu biri… 
 

Yaşlı çamlar,biberler,palmiyeler,serviler 
Sökülecekler gibi köklerinden çiçekler… 

Suları görenlerden bahtlı mı görmeyenler….? 
 

Açılıyordu O’na yaşlı gözler,yürekler, 
O’na açılmayıp da kime açılacaklar… 

 
Belki tek yerdi bundan habersiz olan Kent’te 

Üç tarafını saran geniş pencerelere 
Yeşil çuha perdeler çekilmiş,masaları 

Aynı cins bir kumaşla kaplanmış kumarhane… 
 

Çevresi kırış kırış,gözleri kan çanağı, 
Saç-sakal darmadağın,sigara dumanları 

Sis katmanları gibi çökmüş bir atmosferde 
Benliğini,evini,barkını her şeyini 

Unutmuş kumarbazlar gülerdir,gecelerdir… 
-Burda insan şeytanın kuludur,kölesidir…- 

İnsan’ın bu en müthiş tutkularından biri 
Onları masalara perçinlemişti sanki… 

 
Göz gözü görmüyordu nikotin dumanından, 

Ayrılmıyordu bir an ocakçılar ocaktan 
Kan-irin doluyordu bardaklar boşalmadan… 

 
Alev örtüyle kaplı masaların çevresi 

Kapkaranlık bir yumak olmuş ölü yüzleri 
Eğreti duran birer kukla ki, iplerini 
İblis olağanüstü bir ustalıkla yeder. 



İçlerini kemiren kin ruhlu sevgileri 
Ancak tek bir renk,tek bir şekil görebilirler… 

 
Oyunun en coşkulu,en tatlı (!) anlarında, 
Şeytan tokmak çalarken ütülü kafalarda, 
İfritler dans ederler buğulu bakışlarda, 

Tavanda,duvarlarda,masalarda,ruhlarda… 
 

Korkunç bir uğultuyla deniz yönünden gelen 
Lodos saydam yapıya vardığında aniden 

Cam duvarlar dağıldı paramparça çevreye. 
Her şeyi allak-bullak etti kumarhaneye 

İlahi bir öfkeyle giren fırtına o an. 
Masalar,sandalyeler bir tarafa gittiler, 
Neler olduğunu bir türlü anlayamayan 

Hepsi zom kumarbazlar bir yana savruldular, 
Birer boş çuval gibi üst üste yığıldılar.. 

 
 

Uçuştu masalardan,yerlerden tomar tomar 
Kağıtlar,renk renk fişler,küllükler,boş kadehler… 

Birbirlerine girdi tabanlarla,tavanlar, 
Ters-yüz oldu onlara göre doğru boyutlar… 

 
Sandalyeler,masalar,kırık cam parçaları 

Arasında kim bilir neler arıyorlardı… 
Biraz şaşkın,öfkeli,vurdumduymaz çizgiler 
Nikotinli parmaklar,dumanlı bakışlarla, 

Bazen hırıltılarla,bazen mırıltılarla 
Oynuyor,titriyordu salyalı ağızları… 

 
Belki de kaldıkları yerden oyunlarını 

Sürdürecekleri bir yeri düşlüyorlardı… 
 

 
T    A    B    L    O 

 
 
 
 
 

Karşımızda Bir tablo sonsuzluk çerçevesi, 
Konusu biz insanlar,tüm evrenler sahnesi… 

-Bu sahnede rolü en önemli bir tanesi…- 
Gezegen dar gelmeye başladı anlaşılan, 

Baksanız a ne kadar uzaklaştık Barış’tan… 
Nedir bunu sebebi,hangi güçtür ya Rabb’i, 

Hangi görünmez elin alevli pençeleri 
Kıskıvrak yakalayan,Rahman’ın ocağından 

Tağut’un kollarına iten benliğimizi 



 
 

Nefse diş geçirmeye gücümüz yeterli mi? 
 
 

Kim bilir ne diyordur halimizi görenler…? 
Peygamberler,şehidler,ermişler,hür bilginler, 

Melekler,burç burç gökler,görgülü evrenliler… 
Arılar,karıncalar,kumrular,albatroslar, 

Çınarlar,akasyalar,papatyalar,nergisler, 
Sıradağlar,ırmaklar,yıldızlar,galaksiler, 

Atomlar,moleküller,kırlangıçlar,martılar, 
Karşılık beklemeden sevenler,sevilenler, 

Allah’a “kul” olmayı gerçek onur bilenler… 
 

Bütün aykırılıklar hep bu yüzden değil mi…? 
 

En büyük derdimizdir dertsizliğimiz bizim… 
Gece,gündüz dinmeyen yaşı gözlerimizin 

Önlerinden gitmeyen sahneler yüzündendir. 
Anlatılması mümkün olmayan elemlerin 
Kavurucu rüzgarı dağlarken dallarını 
Gönül bahçelerinin,solan çiçekleridir 

Dökülen yaprakları yakan avuçlarımı… 
Neyse ki kökü sağlam olduğundan Ağaç’ın 

Zamanla acılığı tatlanır meyvaların… 
 

Meyveleri tadacak ağızlar tatlı mı ki…!? 
 
 
 
 
 
 

Millet’in,milletlerin perişanlığı için, 
Zalimlerin elinden zulüm görenler için, 
Ocaklar söndürülür,ırzlar lekelenirken, 

Düşünür kahroluruz,neden bu zillet neden, 
Niçin biziz çağlardır horlanan ve ezilen…? 

-Eğer yaşarmıyorsa,eğer sızlamıyorsa, 
Acının potasında yanmıyor,pişmiyorsa, 
O göze göz mü denir,o yüreğe yürek mi, 
O acıya acı mı,o sevgiye sevgi mi…?- 

 
Sevginin bedelini ölçmeye el yeter mi? 

 
İnananlar üstüne oynanan oyunlara, 
Felekleri ürperten yetim çığlıklarına, 
Kulakları balmumlu,gözleri badanalı, 
Ruhları ifritlerin penceresiz konağı, 



Günleri,geceleri sazda,oynaşta geçen, 
Dinine,töresine,kültürüne ters düşen 

Şık hanımefendiler,soylu beyefendiler(!), 
Kemikleşmiş fikirler,alçılaşmış beyinler, 
Kaktüslerin altını eşeleyen böcekler… 

 
Böceklerin dilinden anlayan kaktüsler mi…? 

 
Dudağından çıkanı kulakları duymayan, 

Söylediği her sözü bulunmaz kumaş sanan, 
-Sarmış benliklerini fikirsizlik illeti, 

Koltuk,ün,şan “özgürlük”bürümüş gözlerini…- 
Karanlıklar içinde debelenen “aydınlar…” 

Mantık anaforları içinde çırpınanlar, 
Aydınlığa sırtını dönen karafatmalar… 

Endişeniz olmasın aydınlıktan korkanlar 
Her şeyi bir Defter’e yazan yazıcılar var… 

 
Yazılanlara karşı gelmek haddimize i? 

 
Tarihi ters yüz eden hainler,yalancılar, 
İçleri dışlarından karanlık sarıklılar, 
Esersiz çilesizler,kepliler,cübbeliler, 

Aklıevvel geçinen ebleh üstü eblehler… 
“İlerilik” taslayan tutucular,ilkeller, 

Keseri hep kendine yontan kara dülgerler, 
Başkasını ağzıyla konuşan vantrologlar, 

Karanlık bastırınca düğün-dernek yapanlar, 
Bulut Ay’ı örtünce sinsice sırıtanlar… 

 
Ay’ın gönüllerdeki izini görmezler mi? 

 
 

Havası alınmamış renk,renk,ucuz balonlar, 
Doğruyu yanlış sayan açıkgöz avanaklar, 
Kendinden söz ettirmek için rezilleşenler, 
Üç kuruşluk dünyalık uğruna didişenler, 

Reklamları oynayan bakanlar,boş bakanlar, 
Sevgiye savaş açan kahraman kaltabanlar! 
Mülk’ün temellerini kundaklayan atehler, 
Oyuncağa doymayan altın dişli bebekler, 
Bencilliğin,öfkenin çürüttüğü benlikler… 

 
Çürümenin önüne teknik geçebilir mi? 

 
Gerçeği bile bile göz ardı eden körler, 

Lezzetsiz dudaklardan yumurtlanan herzeler, 
Koltuk değnekleriyle dans eden matadorlar, 

Tırnakları dökülmüş mum boynuzlu boğalar… 
Ufuksuz alınların çatlayan damarları, 



Yalancı dünyaların ölümlü ilahları(!)… 
Uyduruk savaşların tetiksiz silahları, 
Üç,beş kelime ile böbürlenen cahiller, 

Dünyayı değiştirmek isteyen temelsizler… 
 

Tağut büyük savaştan yengin çıkabilmiş mi? 
 

Parlak sözler,sloganlar,amblemler,curcunalar, 
Gösterişli mitingler,yapmacık heyecanlar, 

Astarları yüzünden pahalı çamaşırlar, 
Sahibinin sesini haykıran gramofonlar, 

Aba altından değnek gösteren amazonlar… 
Zarafet yarışında domuzlar,boz ayılar, 

Şablonlar,dümenciler,şebekler,şebekeler, 
Birleşen kirli eller,uzaklaşan yürekler, 

Yeryüzünü zindana çeviren maş’aleler…! 
 

Zindanlara sevenlere sırça saray değil mi? 
 

Bankalar mabed,para ilah olmuş ruhlara, 
Rab diye sarılanlar,tapınanlar putlara, 

Çılgınca tutulanlar “çağdaşlık” sendromuna… 
Teslim olamayanlar “Çağlarüstü Doktor”a. 

Edepsizliği edep adına hayasızca 
Savunan parçalanmış kişilikli sapkınlar. 

Aileye,millete,devlete,uygarlığa 
Dudak büken soysuzlar,varları yok sayanlar, 
“Çalab’ın ölçüsü”nden habersiz karaltılar… 

 
“Haber”den habersizlik talihsizlik değil mi? 

(nasipsizlik) 
 
 

Fraklı,jaketetaylı,papyonlu,kıravatlı, 
Salon soytarıları,meydan çağırtkanları, 
-Onlara alkış tutan ruhsuz kalabalıklar, 

Aldatılmaktan gizli bir haz mı duyuyorlar…?- 
Biryantinli,tasmalı,bikinili,yırtmaçlı 

Modern madaracılar,uygar mataracılar, 
Cepleri,kasaları dolu boş yürekliler, 

Kristal sağraklarından taşan kanlar,irinler… 
Kendi putuna alkış tutan kara bahtlılar… 

 
Alkışlar ruha inen alev kırbaç değil mi...? 

 
Yüksek yüksek tavanlar,koca koca adamlar, 

Başları devrilesi kuklalar,dalkavuklar, 
Haşmetli cedlerine rahmet okutturanlar… 
Süslü,püslü sütunlar,allame(!) yorumcular, 

“Sanatçı”kılığında sanatsız soytarılar, 



Dile balta indiren dili kopasıcalar, 
Gözüne kaçan kılı ufuk sanan şaşılar, 

Batasıca Batı’dan medet uman çılgınlar, 
Aferin budalası madalyacı kabaklar… 

 
Madalyalar iğreti birer sembol değil mi…? 

 
Kürsülerin ardından,köşklerden,ekranlardan 

Millet’in gözlerinin içine baka baka, 
Kah sırıra sırıta,kah kırıta kırıta 

Attığı kıtırları yutturduğunu sanan 
“Devlet” nedir bilmeyen özürlü devletlüler! 
Seçmek,seçilmek nedir beceremeyen eller… 

Demokrasi,hak,hukuk,insan hakları,cart-curt, 
Başımızın üstünde sallanan son ceberut, 
Sinsi sinsi yaklaşan piranhalar,güveler… 

 
Lime lime kumaşa naftalin serpilir mi…? 

 
Tek ayak,tek kanatla kuşakları,çağları 
-Koltukları boyalı,daracık açıları…- 
Aşmaya çalışanlar,itişip kakışanlar, 

Yamru yumru ağızlar,çanak yalayıcılar, 
Köle ruhlu özgürler,özgür ruhlu köleler, 

Kesme şeker tokmakla havanda su dövenler, 
Çala kalem yazanlar,maskaralar,şaşkınlar, 
Deve kuşu koltuklar,eğri büğrü bacaklar, 
Gündüzlerini gece yapan karabasanlar… 

 
Gecenin arkasından konuşmak suç değil mi…? 

 
Halkı oyalamanın,gözleri yıldırmanın, 
Nefsi putlaştırmanın,suçları aklamanın 
Yavaş yavaş tavsayan oyunu bozuluyor, 
Kalabalıklar ölü uykusundan kalkıyor… 

Sarsılıyor sütunlar,dökülüyor sıvalar,      (çatırdıyor çatılar) 
Çıkıyor orta yere çipil çipil suratlar… 

Maskeleri yolunmuş,tebessümü unutmuş, 
Renkten renge girmekten pul pul olmuş buruşmuş 

Horozlaşmış tavuklar,tavuklaşmış horozlar… 
 

Horoz izin vermezse kümese girilir mi…? 
 

Disko,bar,pavyon,stadyum,genelev,meyhaneler, 
Uçurumlar,doruklar,ilahlar,ilaheler, 

Erkini çar-çur eden körpe ruhlar,beyinler… 
Çürüyen bedenlerin dayanılmaz kokusu, 
Nedametin,utancın çığ çığ çöken tortusu. 
Sevginin,özgürlüğün,barışın,kardeşliğin 
Burçlarına inancın bayrağını çekmenin 



Bir yolu mutlak vardır,olmalıdır kardeşler.                              
Düşünmek zamanıdır cins ve soylu beyinler… 

 
Düşüncenin çilesi candan tatlı değil mi…? 

 
Barışa,kardeşliğe,sonsuzlulara çıkan 

Yolumuz üzerinde,gözümüzde çer-çöpler… 
Onları aşamıyor,temizleyemiyorsak 

Kurtulmamız ham hayal bağnazlık batağından. 
Evrenleri bir çelenk gibi kucaklayarak, 

Çocuk masumluğuyla insanlara sunarak 
Niçin biz olmayalım,gönüller fethedenler… 
Niçin biz olmayalım mü’mince haykırarak 
Ölümcül zamanlara sefer düzenleyenler… 

 
Sefere çıkmak için vakit geç mi,erken mi 

 
Zalime arka çıkan münafık fetvacılar, 

Bilgisi dudağında bir damla kan olanlar, 
Duydunuz mu ne diyor  O.yücelerden Yüce; 

Sesleniyor Ölümsüz Kelamı’yla sizlere; 
Ey bilgin yalancılar,ey yalancı bilginler, 

Artık adımızı denk atın fitneciler… 
“Boynu bükük,yumuşak göründükleri halde (1) 

Yürekleri yırtıcı birer kurt gibi olan, 
Dilleri süzme baldan tatlı olduğu halde 

 
Süzme bala tatlıdır diyene gülünmez mi…? 

________________________________________ 
(1):Hz.Peygamber (SAV) Ve İlim(Dr.Yusuf Kardavi.Sh:116 

Bir Hadis-i Kudsi’den 
 

İçleri ağulardan daha acı bulunan 
Kimseler bilsinler ki,onlar bu halleriyle 

İhanet içindedir,alay etmektedirler 
Allah’ın yüceliğ,-haşa!-sonsuz gücüyle. 
Zat’ıma and olsun ki,öyle bir fitne ile 

Onları sınarım ki,halim-selim kimseler 
Bile şaşırıp kalır başlarına gelene…” 

Hayır her şeye rağmen tablo karanlık değil, 
Gelecek bülbüllerin,kel kartalların değil… 

 
Fecirlere serpecek güllerimiz biter mi…? 

 
Yeter ki,inananlar “inancı”özümsesin, 
Yeter ki,bir bakışı,her göze ümit versin, 

Yeter ki,canlar aşkla yansın,yunsun,yücelsin, 
Yeter ki,her atomu ışısın beyinlerin, 
Yeter ki,bir elini öbür eli görmesin, 

Yeter ki,alınları “secde izi” süslesin, 



Yeter ki,namahreme gönül gözü değmesin, 
Yeter ki,sinelere “vahdet” mührü işlensin, 
Yeter ki,can analar şehidler yetiştirsin… 

 
Şehidler yetiştirmek için zaman yeter mi…? 

 
Yeter ki,vatan için,din için,millet için 

Dökülecek bir damla kan kalsın damarlarda, 
Yeter ki,kubbeleri çınlatan dualarda 

Kan,irin bulaşmamış dudaklar “amin!”desin! 
Yeter ki,kırgınlıklar,acılar unutulsun, 

Yeter ki,Peygamber’e “ümmet” bilinci doğsun, 
“Allah’ın hoşnutluğu” hayat ölçüsü olsun. 

Yeter ki,Bengistan’ın ışık kapılarında 
Bekleyenler bizleri,eğilsin,yol göstersin… 

 
Eşiği aşmak için sırf inanmak yeter mi…? 

 
Milletimiz,milletler,ümmetimiz,insanlık 
Furkan’ın ışığında toplanmalıdır artık. 
Yüzyıllardır bilerek,bilmeyerek aranan, 
Yalın ayak,baş açık ardı sıra koşulan 

Nedir sanıyorsunuz Çağdaşlar Aşk’tan başka::: 
Aşk’ın kaynağı nedir,nerededir acaba…? 
Aşk ki,gelince diner cümle tasalar,dertler, 
Aydınlanır,gönenir,dinginleşir,gönüller, 
Kenetlenir ışıktan kelepçelerle eller… 

 
Eller kenetlenmeden tünelden geçilir mi…? 

 
 
 
 

Sıçrar sonsuzluklardan,sonsuzluklara canlar 
Patlar sonsuz pınarlar,kabarır okyanuslar, 

Düşer uçsuz çöllere alevli sağanaklar… 
Yürekleri hoplatan,şakakları zonklatan, 
Saçları aklaştıran,volkanları çıldırtan 
Kayaları çatlatan,yıldızları solduran, 
Yaraları onduran,zamanları durduran 
Ufuklar ötesinden görünür Işık-Ordu, 
Yaklaşır gönülleri,gözleri dolu dolu… 

 
Dolan gözlerden taşan ırmaklar önlenir mi…? 

 
İnsanlığın alçalan,solan ufuklarında 

Belirir sonsuz hilal,dolunay sancısında. 
Tiz çığlıklar atarak uçuşan yarasalar, 

Bülbüller,kırlangıçlar,güvercinler,kumrular 
Mor ufukları saran şafağı muştuluyor… 



-Toz-duman arasında,kaosta,karmaşada 
Zar-zor seçilen yüzler fecir alacasında…- 
Kızaran,aydınlanan ufukların ardından 

Karanlığın yarılan,parçalanan bağrından 
 

Karanlığın bağrını yarmanın yolu bir mi… 
 

Çağ’ı,Çağlar’ı aşan Tek Mutlak Düşünce’nin, 
İnsan’ı “insan” yapan Tek Ölümsüz Sistem’in, 

Barış,sevgi,kardeşlik,adalet sembolleri, 
Allah’ın,Peygamber’in korkusuz gözdeleri, 

Alınları secdeli,gönülleri fecirli, 
Beyinleri nebülöz,bakışları galaksi 

Yiğitler felekleri sarsa sarsa geliyor, 
Yalancılar,ahmaklar,soytarılar arıyor 

Saklanacak bir kovuk,sığınacak mağara… 
 

Mağaralar saklanmak için büyük değil mi…? 
 

Yeşeriyor onların basışları altında 
Patikalar,atomlar,evrenler ürperiyor, 

-Nedir bu kin,bu öke güzel aydınlıklara…?- 
Boynu bükük çiçekler gonca gonca gülüyor, 

Bin bayram coşkunluğu hüzünlü gönüllerde… 
Yepyeni bir dünyanın ilk harcı karılıyor, 

Site’nin temeline ilk taşlar konuluyor, 
Evrenlerin bahtı en yüksek gezegeninde 
Yalvaç’ın el verdiği nurbeyazı ellerce… 

 
O eller koklanmaz mı,o eller öpülmez mi…? 

 
 
 

S     U    S     M       A      K 
 
 
 
 
 

Susmak zamanı geldi bunu hissediyorum! 
Ne var ki düşünceler,duygular,kelimeler 

Bazen sağanak,bazen tayfun,yıldırım,şimşek 
Şeklinde geliyorlar dalga dalga ve sel sel… 
Ölümsüz Meş’ale’den alev almış bir yürek 

Karşısında duracak gücü bulamıyorum, 
Çağlarüstü’nden Çağ’a,Çağlar’a yürüyerek 

Olanca soluğumla haykırmak istiyorum, 
Doğru mu yapıyorum,yanlış mı bilmiyorum! 

 
Doğruyu yakalamak o kadar kolay mı ki…? 



 
Rabb’im nasıl susarım,bunu benden isteme, 

Sana uzanıyorken,Sana ve Resül’üne, 
Topyekün çağlarüstü Ölümsüz Sistemi’ne 

Keskin,ağulu diller nasıl susabiliriz… 
Siz ki canımızdan çok sevdiceğimizsiniz… 

-En sevmediğimiz şey kendimizden söz etmek, 
Bunu yapmazsak eğer mümkün müdür söyleşmek 

Allah’tan,Peygamber’den,evrenlerden,insandan…? 
Hiçbir şey kazanamaz anlam insan olmadan…- 

 
İnsan olmanın yolu ateşlerden geçmez mi…? 

 
Millet’in,insanlığın başına tünemişken 

Kuzgunlar,kel kartallar,baykuşlar,yarasalar, 
Akbabalar,kargalar,örümcekler,maymunlar, 
-Yanılıyorlar Millet bir şey bilmez sananlar!- 

İnanan inananı can evinden vururken, 
Güçlüler eli,kolu bağlı otururlarken, 

Sorumsuz,vurdumduymaz gününü gün ederken, 
Dahası güçsüzlere kanlar kusturulurken, 
İnsan insanlığını unutmuş görünürken… 

 
Unutmak,sorumluluk yükünü azaltır mı…? 

 
 
 
 
 
 
 

Dostlar birbirlerinin kuyusunu kazarken, 
Ovaları,gölleri çöllere çevirirken, 

Gülleri,zambakları,nergisleri yolarken, 
Henüz tomura durmuş fideleri köklerken, 

-Gezegeni yaşanmaz bir yere döndürürken…- 
Tepedeki çocuklar köşe kapma oynarken, 
Talancı avcılara zağarlık yaparlarken, 

Karanlıklar aydınlık diye karşılanırken ,(alkışlanırken) 
Devler cüce,cüceler dev diye sunulurken… 

 
Nasıl bulacak eller,gözler birbirlerini…? 

 
Renkten renge girerek yoğunlaşan yığınlar 

Yangınlı ufukları perde perde sararken, 
Barışı güvercinden çok arzulayan ruhlar 

Savaşmadan huzura erilir sanıyorken, 
Çoğu gönüller Aşk’tan yoksun brakılıyorken, 
-Puthanelerden beter yerlere dönüşmüşken…- 

Kuklaların ipleri Tağut’un elindeyken, 



Yüksekler alçalırken,alçaklar yükselirken, 
Tetikler karşısında kalemler gerilerken… 

 
Tetikler karşısında kalemler geriler mi…? (yenilir mi…? 

 
Aba altından değnek gösterenler sinerken, 
Vatan’da yaşamaktan utananlar artarken, 
Bir posta bir kişiden fazlası sığmıyorken, 

Sapkınlar,dengesizler,densizler,düzenbazlar 
Baş tacı edilir,el üstünde tutulurken, 

Tokmaksız havancılar koltukta tuz döğerken, 
Kaptanlar pusulasız engine açılırken, 

Çerçeve darmadağın olmuş,parçalanmışken, 
Bir tutam pire için ormanlar yakılırken… 

 
Ormanları yakanlar bizim elden değil mi…? 

 
Ak sarıklar,cübbeler çamura bulanırken, 

Soy değerler har vurup harman savruluyorken, 
Çobanlar sürüleri başıboş brakmışlarken, 

Kulaklar kurşunlanmış,gözler perdelenmişken 
Şizofreni virüsü beyinlere girmişken 

Rabb’i,Rabb’e şikayet edenler azalmazken, 
Kara saçlar aklaşır,ak saçlar kararırken, 

Kementler boğum boğum yüreklere geçmişken, 
Gemi azıya alan atlar çıldırmışlarken, 

 
Kasmak mümkün olur mu alevden dizginleri…? 

 
 
 

 
 

Nasıl susabilirim dilsiz şeytanlar gibi… 
-Göründü,görünecek kör kuyuların dibi…- 
Gerçeği haykırmadan,divitimi banmadan 
Yüreğime,kanımla yalım yalım yazmadan! 

Gerçek nedir Tek Gerçek yeryüzünde,göklerde, 
Evrenleri ayakta tutan,ürperten denge! 
Atomdan nebulaya,damladan okyanusa, 

Lav püskürten volkandan,kelebek kanadına, 
Köstebekten,kartala,solucandan,insan’a… 

 
Dengeleri bozmaya insan gücü yeter mi…? (cür’et eder mi?) 

 
Aşk’tır ruhu fırlatan boyutsuz feleklere, 

Aşk’ın kaynağı nedir Ölümsüz Nur’dan başka! 
O Nur’la yıkanmadan,O Nur’la arınmadan 

Ne kendine bir hayır gelir,ne başkasına 
Sırlar üstü sırları gönül aynalarından 



Bazen yansıtan,bazen yansıtmayan İnsan’dan… 
Keşke bilebilseydim,öğrenebilseydim ah, 

Susmanın önemini,ölçülmez değerini, 
Dilerim bir gün versin bu olgunluğu Allah… 

 
Öğrenmenin,susmanın yeri belirlenmiş mi…? 

 
Çok daha anlamlıdır,soyludur,değerlidir, 

Suskunluk,çağırtkanlık yapmaktan etkilidir. 
Kısaltayım,keseyim dilimin kemiğini, 

Susmak  zamanı geldi,susmasını bilmeli, 
Susmasını bilmeyen dilleri bilemeli! 

Diller susunca canlar başlarlar konuşmaya, 
Cana can denmez eğer o dille konuşmazsa. 
Susmanın anlamını bilen çağlar nerede? 
Ümidimiz her zaman taze,diri yine de! 

 
Tomurlar yeşerir mi,ümitler  tükendi mi… 

 
 
 
 

AL T I N   Ç O C U K 
 
 

 
 

Ey altın çocuk,çağlar üstünden 
Ebemkuşağı taklar altından 
Geçen o Yol’da ilerliyorken 

Şimşekler çakan ulvi alnından 
Süzülsün kor kor mutlak düşüncen, 

Fışkırsın sonsuz gayzer bağrından… 
 
 
 

İçinde yanan o kutsal ateş 
Cihanı nasıl tutuşturdu bak! 

Seven,inanan bir gönül ancak 
Nebülözlere olabilir eş… 

 
 

Dağlar parçalanıyor içimde 
Önü alınmaz infilaklerle, 

Katmer katmer şafaklar açıyor 
Bitimsiz hasad mevsimlerinde 

Mevsimler üstü güller düşünde… 
 
 

Sensin ey Altın Çağ’ın çocuğu 



Sensin üfleyecek büyük Sur’u 
Çağ’ın,Çağlar’ın kör idrakine… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H  A  Y  K  I  R  I  Ş 
 
 
 
 
 
 

Bin kahır hummasıyla dağlanıyor içimiz, 
Ulaşacak bir zaman,yer arıyor sesimiz… 

Vurdumduymaz Yüzyıl’ın kurşun kulaklarına 
“Çağdaşlar”ın karanlık çökmüş vicdanlarına… 

Onlar mı görecekler,onlar mı duyacaklar, 
Belki duyanlar çıkar,aydınlanır ufuklar… 

Gecelerimiz uzun,kısa gündüzlerimiz 
Geçiyor sonsuzluğa açık hıçkırıklarla… 

 
Yazıklar olsun size kuklalar,soytarılar, 
Ellerinden her şeyi alınmış insanların 
Kanları dökülüyor,kılınız oynamıyor, 

Yazıklar olsun size kalleşler,yalancılar 
Sütbeyaz zambakların,körpecik fidanların 

Dalları kırılıyor,çiçekleri soluyor… 
Yazıklar olsun size vampirler,yarasalar 
Tadı damağınızda(!) içtiğiniz kanların, 
Onulmaz yaraların sızıları dinmiyor… 

Yazıklar osun size sırtlanlar,solucanlar, 
Nasıl duymuyorsunuz, adanmış toprakların 
Derinlerinden bildik sesler yankılanıyor… 
Yazıklar olsun size uygar(!) bukalemunlar, 

Kaldı mı gireceği renk suratlarınızın? 
Sizi gören tüm renkler soluyor,kararıyor… 
Yazıklar olsun size kel kartallar,domuzlar, 



Ak kanatlarınızın,mor tırnaklarınızın 
Uçlarından çiğ değil taze kanlar damlıyor… 

Yazıklar olsun size köstebekler,tavuslar, 
Attığınız her adım sizi karanlıkların 

En koyusuna doğru yöneltiyor,gömüyor… 
Yazıklar olsun size fraklılar,papyonlular, 
Şımarıklar,küstahlar,çanak yalayıcılar, 

Maymunlar,maskaralar,kravatlı kadavralar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yazıklar olsun size sömürgenler,hırsızlar, 
Yeteneksiz aktörler,utanmaz,arlanmazlar, 

Mangalda kül brakmayan kahraman(!) kaltabanlar… 
Yazıklar olsun size ekranlar,mikrofonlar, 
Barıştan,adaletten korkan karafatmalar, 

Boyaları dökülmüş kaşlar,gözler,aynalar… 
 

Yazıklar olsun size sürü gibi güdülen, 
Sevmeyen,sevilmeyen,görmeyen,düşünmeyen 

Sapkın kalabalıklar,bahtsızlar,zavallılar, 
Yalancılar ardından koşuşan doğrucular…! 

 
-Daha dün birbirinin kuyusunu kazanlar 
Bugün birbirlerine sağrak uzatıyorlar, 

Buzlu irinle,kanla dolu altın sağraklar… 
 

Yazıklar olsun size çilesiz Müslümanlar, 
Allah’a,Peygamber’e,Kitab’a inananlar, 
Savunduğu davadan habersiz avanaklar! 

“Özgürlüğü”,”devrimi” oyun sanan çocuklar! 
 

Yazıklar osun sana,yazıklar olsun nefsim! 
Yarın Sorgulama’da ne cevap vereceksin…?! 

İnsanlık onurunu ayak altına alan, 
Barışı kardeşliği,adaleti dışlayan 

Bir Çağ’da yaşadığım için utanıyorum, 
Rabb’im,”çağdaş olmak”tan Sana sığınıyorum…! 

 
Hayır,hayır dökülen bunca kan yerde kalmaz, 

Yapay uygarlığınız bu zülme dayanamaz. 
Yakında,pek yakında çökecek başınıza 
Yaptığınız hileler,oyunlar mazlumlara, 



Hakikat’in yumruğu inecek beyninize… 
 

Kapılar kapanmadan,yumruk inmeden önce 
Gönül diler ki gelsin aklınız başınıza, 

Ak güvercinler konsun ipek(!) ellerinize… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C    İ    N    N    E    T 
 
 
 
 
 

Allah’ım ne oluyor bu insanlara böyle, 
Cinnet mi getirmişler,bunamışlar mı yoksa? 

Beyinlerinde ne var,ne var yüreklerinde, 
Şeytan mı yuva kurmuş atomlarına, yoksa 
Örümcek ağ mı örmüş gözlerinin ferine…? 

Nedir böyle bunaltan karabasan onları, 
Kopma noktasında mı evrensel inanç bağı? 

Çimen Yol varken,çamur yola sapan sapana, 
Takılmış alev taşlar sonsuz kollu sapana, 

Taşları uluorta savuran savurana… 
Güzel varken çirkine gönül veren verene, 

Körpe varken bayatı yeğleyen yeğleyene… 
 

-Karamsarsın demesin ne olur kimse bize, 
Gerçekleri yazmaya çalışıyoruz sade…- 

 
Yalnız bireyler değil çıldırmış uluslar da…( toplumlar da…) 

Toplumları çıldırtan tepedeki cüceler, 
Yeteneksiz aktörler,eblehleşmiş dahiler (!)… 

 
Kimler ekiyor zakkum tohumlarını,kimler 

Nergis,lale,gül,zambak,leylak bahçelerine, 
Kimler mil çekiyorlar bilincin gözlerine…? (erdemin) 



Tepeden tırnağa bir şizofren hummasıyla 
Saldıranlar kimlerdir salyalı ağızlarla 
Yuvaları dağılmış kartal yuvalarına, 

Kimdir dil uzatanlar Aydınlık Sayfalar’a…? 
 

Şeytan’ın pabucunu dama atan veletler, 
Külahını tersine giydiren edebsizler… 

Aba altından değnek gösterme yarışması, 
Çeyrek mumluk ışığın kristalden yansıması… 

Akı kara,karayı ak gösterme çabası, 
Sonsuz başlı İfrit’in alev saplı maşası… 
Vehim burgaçlarına kapılmış gemiciler, 

Küfür bataklığına saplanmış tekerlekler… 
Çalılıklar,dikenler,bataklıklar içinde 

Ötüşen kırlangıçlar,papağanlar,bülbüller, 
Siyaset vitrininde süslü,püslü mankenler, 
Dudakları köpüklü,ak sakallı bebekler, 

Duvağına kan,irin bulaşmış gelinlikler…! 
 
 
 
 

Temel içgüdülerin sarsılan temelleri, 
İnsan’ın karanlığı kanıksayan gözleri, 

Yeryüzünü haraca kesen modern korsanlar, 
Ciğeri çeyrek bakır etmeyen kalpazanlar… 

 
Kristal avizelerin karattığı salonlar, 

Tundra tebessümlerin morarttığı dudaklar, 
Yatlar,villalar,kortlar,şatafatlı takılar, 

-Biri yer,biri bakar kıyamet ondan kopar…- 
Her lokması gırtlakta akkorlaşan sofralar… 

 
Güdükleşmiş beyinler,eğri büğrü fikirler, 

-Fikir babalarının fikirsizlik illeti…- 
Kartal’a kafa tutan solucanlar,kuzgunlar,(fareler) 

Okyanus’la yarışa kalkan birikintiler… 
 

“Yeni Dünya Düzeni”,”Süper Güç” safsatası, 
En yüksek fikirleri üreten kafatası, 

Menüsü insan kanı kibar kurtlar sofrası… 
 

Kıravatlı,papyonlu,melonlu çobanların 
Yıllarca bozkırlarda otlattığı sürüler… (güttüğü kör sürüler…) 

-Dili,kulağı olsa dünlerin yarınların…- 
Kantarın topuzunu kaçırmış birileri, 

Kimlerin solukları perdeliyor gözleri…? 
Ahtapot’un kolları sarıyor yürekleri, 

Sonsuz dilli yılanın bileniyor dişleri… 
 



Ne zaman görecekler oynanan oyunları 
Başlarını kumlara gömen deve kuşları 

Ne zaman yırtacaklar çirkin senaryoları…? 
 

Uzaktan kumandalı gösteri ekranları, 
Kral’ın soytarıları,müzmin ruh hastaları, 

Sağ gösterip sol vuran boksör bozuntuları… 
 

“Yanılmazlık” kurdunun kemirdiği benlikler, 
Ciddiyet maskesiyle komikleşen çehreler… 
Her şeyi bildiğini sanan cücemen devler, 

İktidar için yanan,kavrulan hadımcıklar…! 
Küflenmiş çivilere takılmış dar paçalar, 

“İlkeler” kapanına tutulmuş köstebekler… 
 

Geleneksel salaklık,tutuculuk,ilkellik, 
Aydın bilinenlerde,aydın geçinenlerde 
İliklere işlemiş,kronikleşmiş bencillik! 

İhtiras,gurur,kibir,koltukçuluk,putçuluk, 
Övünç için bulunmaz Hind kumaşı;Yolsuzluk! 
Yanlış üstüne yanlış,kambur üstüne kambur 

Sloganlar üretmede üzerlerine yoktur, 
Sevgisiz yüreklerin varacağı yer budur… 

 
 

Bir tüketim yarışı,çılgınca bir tüketim 
Yaşılar yetmelerle,yoksullar,zenginlerle 
Girmişler kıyasıya,çılgınca bir yarışa. 

Zamanı,aydınlığı,bilgiyi,ömürleri 
Buyruğuna vermişler azgın benliklerinin. 

Barışı,kardeşliği,güzelliği,sevgiyi 
İtmişler bir tarafa ellerinin tersiyle, 

Pirim verir olmuşlar soysuz Karanlıklar’a, 
Kulluğu yeğlemişler ölümlü ilahlara… 

-Yalnız gezegen değil,kirleniyor ruhlar da…- 
 

Kadın kadınlığını,erkek erkekliğini 
Unutmuş,birbirinin görmez güzelliğini… 
Evrenlerin en seçkin,en onurlu,en yetkin, 

En güzel yaratığı İnsan’ı tek boyuta 
İndiren düşünceye,tutuma göz kırpanlar… 
Genişlemeyen açı,yükselmeyen ufuklar… 

 
Tavşana kaç,tazıya tut mantığı,herzesi, 
Fakirin,fukaranın boza pişen ensesi… 

 
Yemek,içmek,eğlenmek hayatın parolası, 
Gemi’nin usul usul dibinden su alması, 
İnsanlık denizinin giderek sığlaşması… 

 



-İnsan’ın,insanlığın sorunu şiddet değil, 
Kimlik erozyonudur,hafıza yitimidir…!- 

 
Nedir bu kin,bu vahşet,bu yalanlar,dolanlar, 

Çatladı,çatlayacak alınlarda damarlar… 
-Yırtılan damarları dikecek hangi eldir…?- 

 
Varlığın temeline dinamit koyan kimler, 
Kim kimi aldatıyor,kim kime inanıyor, 

Moral değerlerini hiçe sayanlar kimler…? 
-Hiçbir işe yaramaz ucuz kahramanlıklar 

Toplumların bağrın(d)a yara açmaktan başka!- 
 

Sarıklar darmadağın,cübbeler paramparça 
Ufuklar ağarıyor sancılar sıklaştıkça, (sancılar sıklaşıyor ufuklar …) 

Gerçekler görülüyor Sayfalar açıldıkça… 
 

Kimler kimim hedefi,kim kimi kurşunluyor, 
Kimler boyuna yollar,meydanlar arşınlıyor, 
Şafaklara dek kimler şakaklar zonklatıyor, 
Kim,kimin kuyusunu kazdığını sanıyor…? 

 
 

Süper cüceler için çalınan pirinç çanlar, 
Kuşaklar ötesinden çağ çağ yankılanıyor, 
Yüksek başlı sütunlar,çatılar çatırdıyor… 

 
Hortlayan haçlı ruhu azıyor,kuduruyor, 

Olanlar başsız kalmış müslümana oluyor, 
Çürük dişli vampirler kan emmeye doymuyor… 

 
Başlangıcın sonu mu,sonun başlangıcı mı, 
Yalancıların mumu yatsıyı bulacak mı…? 

 
Eğer biz olmasaydık tarih olmazdı Çağlar… 

Biz ki gidebiliriz ölüme tebessümle 
Söz konusu din,vatan,sancak,namus olunca… 

Bizden çok şey bekliyor dünden fazla bugün de 
Başları darda kalan güçsüzler, mustazaflar… 

Uzansın ellerimiz insanca,müslümanca… 
 

Şerefeler,kubbeler,revaklar şadırvanlar 
Sarılıyor güvercin,kumru kanatlarıyla, 

Yüce,(k)mutlu ruhların sonsuz ışıltısıyla, 
Tomurlar çatırdıyor ince dal uçlarında. 

Nişanlı alınlarda,ufuksuz bakışlarda 
Hevenk hevenk başaklar,öbek öbek yıldızlar, 

Debiler üstü ışık-nehir deltalarında 
Boy atıyor sürgünler,ıhlamurlar,çınarlar… 

 



Bu cinnetin önüne geçmek için gerekli 
Olan nedir,ne yapmak gerekir ey çağdaşlar! 

-Ne olur açıklasın her dil bildiklerini, 
Uzun ömürlü olmaz hiçbir zaman yalanlar…- 

Düşünmeyi öğrenmek,düşünmesini bilmek, 
Tek Mutlak Hakikat’e atom atom yönelmek… 
Başka bir yol bilenler susmasın,konuşsunlar… 

 
Aramasın insanlar özgürlük,saf güzellik, 

Ne huzur,ne mutluluk,ne barış,ne kardeşlik, 
Erdemlilik,bilgelik,birlik,dirlik,düzenlik… 

Allah’a yar olmadan,yanmadan,kavrulmadan, 
Başka çözüm arayan yaya kalır her zaman… 

-Geleceklerde bunu çoğalacak anlayan, 
İnsan aradığına kavuşacak o zaman…- 

 
Aşk’a aşık olunuz,Allah’a yar olunuz, 

Ey Allah’ın kullar,bu ilk ve son kozunuz, 
Söylenecek çok şey var,açık olsun yolunuz… 

 
Ya doğru söyleyiniz,ya susmayı biliniz, 
Gözleriniz açılsın,perdesiz gözleriniz, 

Ufuklardan yükselen Güneş’i gözleyiniz… (göresiniz…) 
 

Budur tek umudun(m)uz,sonsuz mutluluğun(m)uz… 
 
 
 

 
 

S   O    R    U    L    A    R 
 

 
 

-Yeni Kuşaklara…- 
 
 
 
 

Siz hiç kucağınızda hevenk hevenk dağ çiçekleri 
Atıldınız mı alev kusan namlulara…? 

 
Siz hiç yangınlı ufukların altında 

Çaresizlik ve sevinç gözyaşları döktünüz mü…? 
 

Siz hiç kartalların ava çıktığı demlerde 
Serçelerin kalbini dinlediniz mi…? 

 
Hiç hiç kasırgaya yakalanmış bir teknede 

Dümen tuttunuz mu…? 



 
Siz hiç med zamanları bir başınıza 

Yürüdünüz mü yalın ayak lav kumsallarda…? 
 

Siz hiç uyur uykunuzdan 
Top sesleriyle uyandırıldınız mı…? 

 
Siz hiç gök gürlemelerinden önce 

Gördünüz mü neler olduğunu göklerde…? 
 

Siz hiç yaz güneşinin altında 
Balyoz salladınız mı granit kayalıklarda…? 

 
Siz hiç beklediniz mi gündoğumlarını 
Tel örgüler,parmaklıklar ardında…? 

 
Siz hiç zakkum bahçelerinden 

Alev güller derdiniz mi…? 
 

Siz hiç göklerden tayf tayf süzülen 
Işıklarla yıkanan çemenlerde 

Alnınızı secdeye vurdunuz mu…? 
 
 

Siz hiç uçsuz bucaksız çöllerde 
Esrarengiz kervanlara yolcu oldunuz mu…? 

 
Siz hiç başınız dik,kılınız oynamadan 

Geçtiniz mi lav çığların(ın) altından…? 
 

Siz hiç meşelerin,gürgenlerin,ıhlamurların altında 
Dinlediniz mi aşk masalları yalancılardan…? 

 
Siz hiç arslanların önüne kattığı vahşi atlardan 

Birine binmeyi denediniz mi…? 
 

Siz hiç hasad mevsimleri savruldunuz mu 
Tınazlarla birlikte rüzgarlarla…? 

 
Siz hiç güneşlerle,nebülözlerle 

Sabahladınız mı koyun koyuna…? 
 

Siz hiç hafızların içe işleyen seslerinin 
Gürüldeyişlerine sindiği çağlayanların (debisiz ırmakların-pınarların) 

  Başında düşüncelere daldınız mı…?                                        
 

Siz hiç yüzünüzdeki maskeyi yırtıp fırlatarak 
Bir ulu dağın doruklarından haykırdınız mı 

Gerçeği Çağ’a,Çağlar’a çıldırarak…? 
 



Siz hiç dalları,budakları evrenleri tutan 
Ulu Ağaç’ın yemişlerinden tattınız mı…? 

 
Siz hiç vuslat anında 

Ebedi hicranı yaşadınız mı…_ 
 

Ve siz,ve siz hatırladınız mı 
“Ahsen-i Takvim olduğunuzu, 

Allah’a “kul”,Peygamber’e “ümmet” olmanın 
Ne demek olduğunu…? 

 
 
 
 
 
 
 
 


