
"HİCRET"TEN SEÇMELER...  
  

H İ C R E T   

(G Ö Ç)  

   

Eyerleyin atlarınız ey soylu süvariler,  

Kuşanın pusatlarınızı gözde yiğitler,  

Yükleyin denklerinizi ey çileli kervancılar,  

Hazırlayım azık torbalarınızı ey çobanlar,  

Sefer var çöllere,  

Ufuklar ötesine…  

Çözün çımalarını bütün teknelerin gemiciler,  

Vira demir edin ey güngörmüş kaptanlar,  

Hicret var açık sulara,  

Denizaşırı ülkelere/iklimlere…  

Giyin kasklarınızı gözüpek pilotlar,  

Hicret,hicret var göklere…  

Kalkın,kalkın ölü uykusuna dalanlar  

Hicret var fecirlere…,  

Dolunaylı gecelere,  

Alev alev gurublara…  

  



Bir göç başlıyor dostlar,düşmanlar,  

Büyük,evrensel bir göç,ey Çağ,ey Çağlar…  

Kırlangıçlar,kumrular,ringalar,balinalar,  

Martılar,albatroslar,şahinler,kartallar,  

Güvercinler,serçeler,kırlangıçlar,akbabalar…  

Uzun,çok uzun yollardan,  

Uzak çok uzak kuşaklardan  

Bölük bölük,takım takım  

Geliyorlar,geliyorlar,gidiyorlar  

Bir yerlere akın akın…  

Uzak çok uzaklara hicret ediyorlar…  

Ölümsüz Efendi’lerinin kutsal buyruğuna uyarak  

İlerliyorlar,ilerliyorlar  

Aşk’ı iliklerinde duyarak…  

  

Dayanılmaz özlemlerle sarsılan  

Ruhların hicretidir başlayan  

Koza devrini tamamlayan  

Kelebeklerin Vuslat’a hicretidir bu…  

  

Hicret var,hicret var…  

Dağlardan ovalara,köklerden dallara,  



Doruklardan koyaklara,kanyonlara,  

Şafaklardan gurublara,  

Gurublardan şafaklara,  

Gecelerden gündüzlere,  

Gündüzlerden gecelere,  

Damarlardan damarlara,  

Yüreklerden yüreklere,  

Kemiyetten keyfiyete…  

Hicret,hicret,hicret var…  

  

Kaostan dinginliğe,  

İçlerden dışlara,  

Dışlardan içlere,  

Çokyüzlülükten tekyüzlülüğe,  

Savaşlardan,küskünlüklerden,kırgınlıklardan  

Barışlara,kardeşliklere,  

Yenilgilerden yengilere,  

Gözlerden gözlere,  

Gönüllerden gönüllere,  

Ormanlardan kırlara,bayırlara,  

Vahşetten medeniyete,  

Sevgisizlikten sevgiye…  



Hicret var,hicret var…  

  

Göklerin yere hicreti başlıyor,  

Ruhlardan ruhlara  

Işıktan seller,ırmaklar akıyor…  

Şafak büyük göçe hazırlanan  

Yolcuların yollarına ışık serpiyor…  

Ve sonsuz hicret kervanları  

Dağlar,ovalar,çöller,kuşaklar aşıyor  

Meridyen meridyen,paralel paralel…  

İlk ve son kez buluşuyor/vedalaşıyor  

Sevenler sevilenler…  

  

İşte bakın,bakın  

Onlardır adım adım,  

Soluk soluk çağ çağ  

Şanlı avazlarla ilerleyen  

Sevgi Ve Barış Sancağı’nın  

Sonsuz gölgesi altında, 
Atomlardan galaksilere  

Her şeyi tiril tiril ürperten  

İmrenilen bir vakarla…  



  Ancak bu kervana katılanlar  

Çıkabilir sonsuzluğa,  

Gerçek aşkın,özgürlüğün,barışın,kardeşliğin  

Sırrına erer kolayca,  

Tattırabilir tattıklarını cömertçe  

Tatsız,tuzsuz canlara…  

  

Bu Hicret,bu Hicret ne büyük bir şey,  

Her şeyi ardından sürükleyen  

Anlatılmaz bir büyüsü var…  

Suyun köklere yürüyüşü gibi bir şey…  

Ölmüş volkanların yeniden canlanışı,  

Kurumuş pınarların yeniden patlayışı,  

Çınarların,çamların çiçeklerde donanması,  

Patikaların yeşermesi gibi bir şey…  

  

Bir şeyler,değişen bir şeyler var  

İçlerde dışlarda,  

Yakınlarda,ıraklarda,  

Yerlerde, göklerde…  

Gitgide azalıyor karanlıklar,  

Çatır çatır yarılıyor kabuklar,  



Dal uçlarında tomurlar…  

  

Gelin,gelin hicret edelim dostlar,  

Yeter pineklediğimiz köşemizde…  

Aydınlıklar’ın hicreti var Karanlıklar’a…  

Gelin,koşun katılın bu muhteşem kervana,  

Baş koyalım hep birlikte yiğitçe  

Bu çileli,bu kutlu Yol’a…  

  

Taygalardan,kanyonlardan,koyaklardan,kuyulardan,  

Ufuklar,doruklar,okyanuslar ötesinden  

Göç,göç çığlıklarıdır yankılanan şimdi,  

Dalga dalga,çember çember yedi kat yeri,  

Yedi kar göğü saran,  

Evrenleri fırdolayı arşınlayan…  

  

Hicret,hicret var…  

Evrenlerin yüreğine,  

Kölelikten efendiliğe,  

Karanlıklardan aydınlıklara  

Özlerden,kabuklara,  

Kabuklardan özlere,  



Nefretlerden sevecenliklere  

Karalardan denizlere,  

Denizlerden karalara,  

    

Ölümlülükten ölümsüzlüğe,  

Çokluk(lar)dan Tek’liğe  

Hicret var…  

  

Evrenlerin yüreğinden  

Hicret var,  

Tekmil hücrelerine,atomlarına bedenin…  

Hicret var gül bahçelerine,  

Zakkum bahçelerinden,  

Kaktüslü,savanlı çöllerden steplerden…  

Hicret var,  

Putlar/putperestler ülkesinden  

Putkıranlar ülkesine…  

  

Hicret var,hicret var  

Öteler ötesinden…  

Yarasaların yuvalandığı mağaralardan  

Şafaklar,zambaklar ülkesine…  



Sabrın,çilenin alev rüzgarlı labirentlerinden  

Zafer ovalarına,barış doruklarına  

Hicret var…  

  

Darağaçlarından,kabirlerden,zindanlardan  

Işıltılı kumsallara,rüzgarlı tepelere,  

Kuyulardan tahtlara,taçlara,sütunlara,  

Yaylalardan uzaylara,  

Korkulardan,korkusuzluklara,  

Kuşaklardan kuşaklara,Çağlar’dan,Çağlar’a,  

İklimlerden iklimlere,  

Mutsuzluklar Çağı’ndan,Mutluluklar Çağı’na  

Hicret var…  

  

Olağanüstü med-cezirlerle  

Zorlanıyor kıyılar,  

Aşınıyor,yıkılıyor falezler,yalıyarlar…  

  

Hicret’e,Hicret’e  

Hicret var…  

Önü alınmaz kasırgalarla  

Uğulduyor,sarsılıyor ormanlar…  



   

Hicret’e,Hicret’e…  

Daha ne duruyorsunuz göçerler,  

İnançlı,coşkun,özgür yürekler…  

Hicret zamanı geldi,  

Hicret,hicret…  

  

Zilletten,meskenetten,izzete,  

Bilgisizlikten bilgiye,  

Hoyratlıktan,nadanlıktan,zarafete,  

Yalanlardan gerçeğe,  

Ölümden,dirime,  

Hilal’den,Dolunay’a,  

Dolunay’dan,Hilal’e,  

Erdemsizlikten,erdemliliğe,  

Kinden,kibirden,gönülsüzlüğe…  

Cennetlerden,cehennemlere,  

Cehennemlerden,cennetlere,  

Evrenlerin can evine,  

Kesretten Vahdet’e,  

Hiçlikten Herşey’e…  

  



Davranın,davranın haydi…!  

Bu fırsat bir daha ele geçer mi…?  

  

Her zerrede aynı haykırış,arzu  

Hicret,hicret…  

Her yürekte kat kat iman,  

Kalsın geride yurt,yer,  

Ev-bark,sevgili,yar,  

Mal-mülk,ün,şan,  

Tütmez olsun bacalar…  

  

Bu hicret başka hicret,  

Bu hicret her şeye değer…  

  

Bu büyük,evrensel yolculuğa katılanlar  

Adım atabilir korkusuzca  

Ölümlülükten ölümsüzlüğe…  

  

Hicret var,hicret,hicret…  

  

Hicret’e hicret…  

  



Yürü,yürüt Çağlarüstünden geçen Yol’da  

Barışa,adalete,uygarlığa,Aşk’a,  

Ey yüce gönüllü soylu Millet,  

Sensin insanlığın son umudu,  

Bil anla…!  

  

A R Z U  
   

Mübarek Zilhicce’nin  

Mahzun bir şafağında  

Kuşların,ağaçların,  

Çimenlerin,dağların,  

Yılanların ,kurtların,  

Meleklerin,cinlerin,  

Muzdarip gönüllerin,  

Yerlerin ve göklerin,  

Arasındakilerin  

Yaradan’ı anarak  

Mest olduğu demlerde,  

Dipten uğuldayarak  

Kabaran dalgaların  



Büklüm büklüm kıyıdan  

Yangınlı ufuklara  

Coşkun atılışlarla  

Nasıl koştuklarını  

Seyrettim,seyrederken  

Nasıl istedim ben de  

Köpüklü sırtlarında  

Gitmek,gitmek durmadan  

Öteye,hep öteye,  

Martı çığlıklarında,  

Habbecikler içinde,  

Başım en yüce fikrin  

Tuğrası ile dağlı,  

Yüreğim erim erim  

O aşkın hummasıyla…  

Boralar,fırtınalar,  

Şimşekler,yıldırımlar,  

Yol arkadaşım olsa,  

Yunuslar,balinalar,  

Kartallar,albatroslar…  

  

Güneşin elleriyle  



Bırakılsam usulca  

Mukaddes Kapılar’a.  

Bir kum tanesi olsam  

Kutlu fırtınalarla  

Sürüklensem,savrulsam,  

O Mabed’in üstünden  

Yere düşsem,çiğnensem  

Coşkun kalabalıkta…  

  

Bir çita,bir karınca  

Alsa beni sırtına,  

Bitkin çölleri aşsam.  

O Kubbe’nin altında  

Yansam,yansam,kavrulsam,  

Göz yaşlarım sel olsa,  

O’na yan bakanların  

Yollarını kaplasa…  

  

“Durun” desem,”hey durun,  

Yolunuz bitti burada,  

Dönün hemen geriye,  

Yüce Yargılama’da  



Tek tek hesap vermeye.  

Yok,eğer secde için,  

Gözyaşı dökmek için  

Gitmek istiyorsanız  

Mabedler Mabedi’ne  

İşte açık yolunuz,  

Koşun,koşun oraya  

Arınsın ruhlarınız.  

Sarılsın boğum boğum  

Yere,göğe coşkunuz…  

  

Yüzyıl’a,Yüzyıllar’a  

Kafa tutacak kadar,  

Bir yön verecek kadar  

Müslüman olasınız.  

Tağut’un putlarını  

Un-ufak yapasınız  

Gök bakışlarınızla.  

Yeryüzüne barışı,  

Kardeşliği,sevgiyi  

Getirecek günleri  

-Işık uygarlığını-  



Kuran siz olasınız.  

  

Zaman alev harflerle  

Yazsın adlarınızı  

Göklere,gönüllere,  

Melekler açsın size  

Vuslat kapılarını  

Sonsuz ilahilerle…  

Kavuşmuş olasınız  

Ölümsüz Sevgili’ye…  

  

A Ş K - III  
  

Koparsam  

Bir ak kartalın kanatlarından  

Bir telek,  

Ya da yağmur ormanlarından  

Kessem bir sekoya,  

Yontsam  

İnancımın,sabrımın,aşkımın ocağında  

Kamamı bileyerek,  



Bansam  

Dipsiz bir kratere ucunu,  

Ve yazsam göklere  

Boydan boya  

Alev-ışık harflerle;  

Ya Rab!Seni seviyorum,  

Olanca inancım,olanca varlığımla…”  

  

Fakat ah,bu yeter mi,yeter mi  

Rabb’im,bilmiyorum,bilmiyorum  

Aşkımı anlatabilmeye  

Gücüm yeter mi ?  

  

Hiç sanmıyorum…  

  

ALTIN ÇOCUK  
  

Ey Altın Çocuk,çağlar üstünden  

Ebemkuşağı taklar altından  

Geçen o Yol’da ilerliyorken  

Şimşekler çakan ulvi alnından  



Süzülsün kor kor mutlak düşüncen…  

  

İçinde yanan o kutsal ateş  

Cihanı nasıl tutuşturdu bak!  

İnanan,seven bir gönül ancak  

Nebülözlere olabilir eş…  

  

Parçalanıyor dağlar içimda,  

Şafaklar katmer katmer açıyor,  

Bitimsiz hasat mevsimlerinde  

Savrulacağı çağı bekliyor  

Tınazlar hicran ürpertisinde…  

   

Sensin ey Altın Çağ’ın çocuğu,  

Sensin üfleyecek büyük Sur’u  

Çağ’ın,Çağlar’ın kör idrakine  

Mevsimler üstü gül nefesinle…  

  

Y O L  
   

Zamansız ve mekansız  



Bir yerde,bir zamanda  

Duruyorken apansız  

Belirdi o karşımda.  

  

Çözdüm yağız At’ımı  

Sarıldım dizginlere,  

Sürdüm bayır yukarı  

Yakarış Tepesi’ne.  

  

Duydum uğultusunu  

Ormanların ruhumda,  

Tiz,uzun borusunu  

İsrafil’in sonsuzda.  

  

Gördüm yanardağların  

Birden canlandığını,  

Mor,kızıl,gri lavların  

Sel sel çağladığını.  

  

Bir yıldırım göklerden  

İndi At’ım kül oldu.  

Yükselen “ah” böğrümden  



Gökte bin düğüm oldu.  

  

Mağralardan fışkıran  

Ruhsuz kalabalıklar,  

Kimim,neyim sormadan  

Üstüme çullandılar!  

  

Elimde o Meş’ale  

Geçtim aralarından,  

O çözülmez mesele  

Farksız oldu oyundan!  

  

Yürüdüm bana doğru  

Her şey var benden başka,  

Yürüdüm bana doğru  

Bir şey yok O’ndan başka!  

  

Sordum kimim,neyim ben,  

Derin bir sessizlikti  

Cevap sonu gelmeyen.  

Çağlar boyu evreni  

Boşuna mı dinledim?  



Şeytan mıyım,melek mi,  

Mü’min mi,kafir miyim,  

Akıllı mı,deli mi?  

  

Hangi zaman,hangi yer  

Beni tam anlamıyla  

Anlar ve kabul eder,  

Bu ruhum,bu kafamla!  

  

Girdim garip bir hana  

Kapısız,penceresiz,  

Gördüm duvarlarında  

Kadim yazılar harfsiz  

  

Izdırabtan,utançtan  

Eridim erim erim,  

Geçtim takı altından  

Özgürlüğün,sevginin.  

  

Uzandım sere serpe  

Dikenli bir hamağa,  

Bir ucu Everest’te,  



Öbür ucu Hira’da.  

  

Bir secdede hatmettim  

Kainat Kitabı’nı,  

Bin yıl birden gençleştim  

Kaldırınca başımı.  

  

Gördüm nurdan dört sütun  

Üstünde kırkayaklar,  

Kükredi uzun uzun  

Derinlerden arslanlar.  

  

Güneş içinde güneş,  

Evren içinde evren,  

En makbul mantık abes  

Beynimizi kemiren.  

  

Felsefe bir mezarlık,  

Filozoflar mezarcı,  

Fikirler bayat balık  

Doldurun çukurları.  

  



Dürüldü yerler,gökler  

Aşk’ın parmaklarında,  

Parçalandı yürekler  

Akkor balyoz altında.  

  

Zaman gerilmiş bir yay  

Sonsuzun ellerinde,  

Dövülmek için buğday  

Bekler harman yerinde.  

  

Sonsuz kat dipsiz kuyu,  

Sonsuz kat dipsiz gökler,  

Bitsin ölümcül uyku,  

Geçit versin tüneller.  

  

Bir balon gibi şişen  

Uzay bir benek kalbte,  

Leke gibi büyüyen  

Bir şeyler var her şeyde..  

  

İnsan kartal maddede,  

Bukalemun manada.  



Çelik Put’un önünde  

Zıp zıp eden kadavra!  

  

O fırtınadır esen  

O alevli fırtına,  

Can evimi kül eden,  

Hayat bahşeden ona.  

  

Ve baştan başa ölüm,  

Ve hayat baştan başa.  

Ah,bir çözülse düğüm  

Kor katılmadan aşa!  

  

Bir ağaç gördüm ulu,  

Rüzgarlı dallarında  

Öbek öbek kuş dolu,  

Yemişler olmuş yağma!  

  

Bir yudum su içmeye  

Eğildim O Pınar’dan,  

Eğilmemle birlikte  

Bir evren çıktı sudan!  



  

Alev kusan başına  

İndirdim son darbeyi,  

Sonsuz haykırmalarla  

Buldu suyun dibini.  

  

Ey Hakikat,müthiş sır,  

Çöküyor omuzlarım,  

Ben miyim olan sağır  

Yoksa sen mi Yüzyıl’ım?  

  

Ey Altın Çağ,ufkumda  

Gülümseyen soy çehre,  

Niçin bakışlarında  

Bir donukluk var söyle!?  

  

Durdum bir med zamanı  

Dinginlik kıyısında,  

Bildim neydi suları  

Kabartan uğultuyla.  

  

Sular mı gökyüzüne  



Yükseliyor medlerle,  

Dağlar mı lime lime  

Ediliyor gözlerle?  

  

Zaman okyanusunda  

Fındık kabuğu tekne,  

Katıksız feliks-kulpa  

Bir yaratık dümende!  

  

Evren Tapınağı’nda  

En günahkar kul dünya,  

Sonsuz rahmet önünde  

Yer yok umutsuzluğa!  

  

Izdırablar yıldırım,  

Yüreğim paratoner  

Söylemem utanırım  

Neler bilirim,neler!  

  

Alevler,dikenlerle  

Sarılmışken çevremiz,  

Güvercin kalbimizle  



Olamaz mıyız gül biz?  

  

Hikayem,alınyazım  

Kaçınılmaz imtihan!  

Muradım,tek muradım  

Fışkırmak o Pınar’dan.  

  

Rabbim unuttur bize  

Sen’den gayrı her şeyi,  

Sen’den gayrı her şeye  

Rabb’im unuttur bizi.  

Yıllar,yüzyıllar boyu  

Göremeden bir ışık,  

Kesiksiz bir uğultu  

Yürüdüm bağrım yanık!  

  

Göklerden indi haber,  

Yola koyuldu kervan,  

Başladı kutlu sefer  

Sonsuza sonsuzluktan…  

  

Tefekkür tatlı azap,  



Ölümsüz,mutlak fikir.  

Beyni yıkayan kezzap  

Ve şifa veren zehir!  

  

Önlenmez değişimler  

Atomda,nebülözde,  

Çağlar üstü devrimler  

Geçmişte,gelecekte…  

  

Hedef evrensel deha  

Bıktık emeklemekten,  

Koyulmak gerek yola  

Ufuk alevlenmeden.  

  

Yeter,yeter karanlık,  

Çekin şu perdeleri,  

Dolsun bağrıma Işık  

Göreyim öteleri.  

  

Alev bir seccadede  

Durdum sonsuz kıyama,  

Evrenlerle birlikte,  



Yüreğim yama yama…  

  

Aradığımı buldum  

Sanırken baş ucumda,  

Nasıl birden unuttum  

Ne aradığımı da!  

  

Vur mührünü çağlara  

Ey öpülesi eller,  

Kutlu,evrensel Tuğra  

Zaferler üstü zafer!  

  

Akıl,brak perçemimi,  

Çekil artık yolumdan.  

Sevgi çağrıyor “ben”i  

Sidret-ül Münteha’dan…  

  

En cür’etli arzunun  

Alevleri içimde,  

Yürüdüm sonsuzluğun  

Işık labirentinde  

  



Ey Ölümsüz Sanatkar,  

Kurban olayım Sana.  

İnanmak neye yarar  

Sevemedikten sonra.  

  

Rabb’im,Rabb’im merhamet  

Aştık sınırlarını,  

Olağan üstü rahmet  

Oluklar doldu,taştı!  

  

Bel büktüm,sürdüm yüzüm  

Mabedler Mabedi’ne,  

Bir dirildim,bin öldüm  

Vuslat siperlerinde…  

  

Tükendi mürekkebim  

Bir şey söyleyemedim.  

Yazmaz oldu kalemim  

Alçılaştı düşüncem.  

  

Yol uzun,ömür kısa,  

Gönüller aşksız,güçsüz,  



Savaşlar Savaşı’nda  

Dayanır mı süngümüz!  

  

Rabb’im el ver kuluna.  

  

Z A M A N  
   

Evvel zamanda  

Kalbur samanda  

-Saman kalburda…- 

Bir zaman varmış,  

Sırrın sırrıymış…  

Her soylu kafa  

Yaklaşmış ona.  

Ah,ser verirmiş  

O sır vermezmiş!  

  

Zaman bir sarkaç  

Göklerden sarkan,  

İnen,yükselen,  

Gelen ve giden…  



Zaman bir ağaç  

Kökü sonsuzda  

-İklimler üstü,  

Mevsimler üstü…-  

Sonsuz boy atan,  

Dal-budak salan…  

Zaman hep körpe  

Renksiz bir çiçek  

Asla solmayan,  

Evrensel bahçe  

Cömert mi cömert!  

Zaman bir ışık,  

Sarmış sarmaşık  

Gibi her şeyi,  

Yeri evreni…  

Atomdan ruha,  

Ruhtan fotona  

Yok girmediği…  

Zaman bir sırça,  

Görüntüleri  

Her an bir başka,  

Bin çağ her biri,  



Ondan da fazla!  

   

Zaman bir rüzgar  

Sonsuzdan esen,  

Önüne katar  

Ayırt etmeden  

Akı, karayı,  

Tozu,kayayı.  

Ezel ve ebed  

Oyuncakları…  

Haykırış,şimşek  

Akrabaları.  

Zaman bir çember  

Merkezsiz olan,  

Evreni yakan  

Dumansız alev…  

Zaman bir sağnak,  

Gözyaşlarından  

Yunmak arınmak  

O çağlayandan…  

Zaman evrenin  

İliği,ruhu,  



Vaz geçilmezin  

Kanadı,kolu…  

Piramit,küre,  

Helezon,elips,  

Her an bin secde,  

Düğüm,yumak,sis…  

Zaman bir kepçe  

Kainat kazan,  

Harlı ateşte  

Pişmeyen taam!  

Zaman bir ocak  

Yakacakları  

Ölüm ve hayat,  

Tütmez bacası…  

Evreni yakan  

Dumansız alev,  

Alevsiz duman…  

Zaman gölgesi  

Kendi kendinin,  

Ve takipçisi  

Kendi izinin.  

Sevgi üstü haz,  



Haz üstü sevgi,  

Ebedi niyaz  

Ve “elest bezmi.”  

Zaman her şeyin  

İçinden geçen  

Sonsuz ses-ışık,  

Sonsuz koku-renk,  

Bir bilmecenin  

Bilenmeyen tek  

Bir harfi artık!  

Zaman bir elek,  

Eler her şeyi  

Hep büyüyerek…  

Zaman bir iğ mi  

O’nun elinde?  

Zaman bir kuş mu,  

Çağlar üstünden  

O’na uruç mu  

Geçip kendinden?  

Bir tesbih zaman,  

Sonsuz parmaklar  

Çeker durmadan,  



Artar boncuklar  

Her çekilişte,  

Akkorlaşırlar,  

Billurlaşırlar…  

Zaman zamanla  

Sonsuz bir savaş  

Demek aslında  

Sonsuz cephede…  

Bir dost,bir yoldaş  

Aynı zamanda  

Aşk yollarında…  

O ulaştırır  

O Kapılar’a…  

  

Zaman bir kovan,  

Sarsılır çağlar  

Giren çıkanın  

Uğultusundan,  

Çığlıklarından,  

Otlar,yıldızlar,  

Kuşlar,arılar…  

Zaman bir dolap,  



Ezel ve ebed  

Birer yağız at.  

Biri boşaltır  

Kuyudan suyu  

-Dönerken dolap-  

Biri doldurur.  

Ne tükenir su,  

Ne at yorulur.  

Sabır kamçıdır  

Ve dönüş azap!  

  

Zaman bir dehliz,  

Ezel ebedden,  

Ebed ezelden  

Taşıyor bir iz.  

  

Zaman mekanın,  

Mekan zamanın  

Sırsız aynası,  

İpsiz kozası.  

Zaman orkestra,  

Kozmik ezgiler  



Yankılanınca  

Yanar felekler,  

Durur yürekler.  

Zaman bir gergef  

O’nun elinde.  

O Mabed’e nef,  

Ses O Kubbe’de…  

  

Zaman bir kalem,  

Evrenler defter.  

Ne bıkar kalem,  

Ne kağıt biter.  

Zaman sekinet,  

Derin,ürperten,  

Kutlu felaket  

Sevdayla gelen.  

Zaman bir bakış  

İçe işleyen,  

Dumansız yanış  

Kutsal Ateş’ten.  

  

Zaman ve insan  



Birbirlerine  

Melek ve şeytan  

Kafircesine,  

Ağu,kan,yılan  

Mü’mincesine!  

İnsan ,gün gece, 

İnsan ve evren, 

Evren ve zaman 

Dönen içi içe 

İnleyişlerle, 

Haykırışlarla... 

Zaman bir çıkrık,  

Dipsiz kuyuda.  

Ebed bir yanda,  

Ezel bir yanda.  

Bir o çevirir,  

Bir bu çevirir.  

Sayısız kova  

Doyar mı suya?  

İnilder çıkrık  

Haz hummasıyla,  

Bu iniltiler  



Dağlar yüreği  

Aşk tuğrasıyla.  

Zaman bir kaynak  

Debisiz nehre,  

Uğuldayarak  

Akar engine…  

  

Sular yükselir  

Lav kıyılarda  

Coşkun medlerle  

Granitler erir…  

Zaman bir sayha  

Sonsuzluklardan  

Sonsuzluklara,  

Çağlar üstünden  

Çağ’a,Çağlar’a…  

  

Boyutlar üstü  

Boyutsuzluklar,  

Çalkalanışlar,  

Işıldayışlar…  

Buhurdanlıkta  



Sönmeyen tütsü…  

Sonsuz şeritte  

Sonsuz noktalar,  

Sonsuz aynada  

Tek Bir görüntü.  

Alın yazısı,  

Koordinatlar  

Ötesindeki  

İlahi nağme.  

Ruhu çıldırtan  

Ebed bestesi,  

Plak üzerinde  

Aşınmaz iğne…  

Alev küheylan,  

Işık süvari.  

Mesafeleri  

Emen,yutan can  

Arş,Kürsi,Sidre,  

Akkor bir damla  

Aşk denizinde,  

İnsan yüreği  

Yok oluş Var’da…  



Nur ırmakları  

Kıyılarında  

Ruh orduları… 

  

Yaradan zaman,  

Zaman Yaradan, .  

Varlık ve yokluk,  

Tek’lik ve çokluk ,  

Yaratan ve bozan  

Işık,karanlık  

  

Evvel zamanda,  

Kalbur samanda Bir zaman varmış,  

Sır üstü sırmış  

  

Yaklaşıldıkça  

Uzaklaşırmış,  

Anlaşıldıkça  

Anlaşılmazmış.  

  

Zaman”anlar”ı  

Bir “an” içinde  



Toplayan erke.  

Ah,ser verirmiş,  

O sır vermezmiş…  

   

S E S  
  

Yüreğimin emrine verdiğim ayaklarım  

Aldı götürdü “ben”i sonsuz uğultuların  

Asumanı tuttuğu yerlerden bir yerlere…  

  

Vurdum can kulağımı çakılların bağrına,  

Dinledim evrenlerin yürek atışlarını  

Tepelerle,kuşlarla,böceklerle,dallarla…  

  

Birer birer patlayan gönül gözelerinden  

Fışkıran gayzerlerin seli sardı cihanı,  

Yıldız yıldız aktılar evren çeperlerinden…  

  

Duydum bir nebülözün vuslat sancılarını,  

Kozmik iniltisini son nefesini veren  

Nice bin gamlı ruha şavk saçan bir yıldızın…  



  

Karanlık ağızların,dumansız yangınların  

Hedefi olan sonsuz bakışlı ceylanların  

Hıçkırıklarını da duydum ah can evimde…  

  

Duydum yaklaşan ayak seslerini sonsuzda  

Sırtlarında gök yüklü beyaz karıncaların,  

İçli ezgilerini mahzun kitaraların…  

  

Duydum taş bağırlara düşen şarıltıların  

Gürül gürül bahçeler,koyaklar aştığını,  

Diplerden,derinlerden gelen uğultularla…  

  

Dinledim istemeye istemeye nutuklar…  

Ne kadar pişkindiler mum yakanlar,ne kadar!  

Çınlıyordu fanusta kahkahası Şeytan’ın…!  

  

Duydum Ağaç’a inen baltaların sesini,  

Kartal’ın yuvasına,tutarak nefesini  

Yaklaşan sürüngenin toprağı ezişini…  

  

Ayağım kırılsaydı,keşke gelmez olaydım,  



Keşke sağır olsaydım hiç birşey duymasaydım!  

  

Derken tekmil seslerin üstünde perde perde  

Her şeyi unutturan,coşturan,şahlandıran  

Bir Ses’le,bir frekanssız sayhayla doldum,taştım…  

  

Gidin,kaldırın orda O Ses’le yanan naşım…  

  

M Ü C A H İ D  
  

Sen ey,yanardağlardan coşkun,kartallardan hür,  

Allah’ına “kul” olma sırrına ermiş gönül.  

  

Önderin alemlerin yüz akı,efendisi,  

Anayasan ilahi sanatın mucizesi.  

  

Vatanın tüm evrenler,ailen evrenliler,  

Azığın,giyeceğin sevgiler,iyilikler…  

  

Ey Muhammed’e ümmet,ey göklerin sırdaşı,  

Kainat Devleti’nin haksever vatandaşı.  



  

Haykır,haykır ki Çağlar ürpersin gür sadanla,  

Unuttun mu verdiğin sözü “kalü-bela”da!  

  

Fevc fevc gelinceye dek insanlar yüce Din’e,  

Çalış,didin melekler gıbta etsin cehdine.  

  

Senin odanın şavkı olmalı en son sönen,  

Şafak görememeli seni döşeğindeyken.  

  

İpi ilk göğüslemek sana yaraşır,sana  

Barış,sevgi,özgürlük,kardeşlik yarışında…  

  

Atıl,ölürsen şehid,sağ kalırsan gazisin,  

Yerde,gökte parmakla gösterilen bir ersin.  

  

Rahman çağırmak için insanlığı Yol’una,  

Seni seçti,ne mutlu,layık ol bu onura…  

  

Sen hesap soracaksın Rabb’ine savaş açan  

Ruhlarını tağut’a satmış firavunlardan.  

  



Ayağının altına alıp çiğneyeceksin  

Ruhsuz tanrılarını sahte havarilerin.  

  

Küfrün çapullarına karşı sen insanlığın  

Gözü pek fedaisi,rehberi olacaksın.  

  

Ne varsa unuttuğu,yitirdiği Beşer’in  

Nurdan taslar içinde geri getireceksin.  

  

Dalından koparılmış bir çiçek kadar mahzun  

Ruhun muştusu olsun ezilmişin,mazlumun.  

  

Şölene gider gibi koşmalısın cepheye,  

Davalar üstü dava nakış nakış gönlünde.  

  

Aç fetih sancağını,barış için savaş aç,  

Yedi kat yere geçsin ışıksız yıldız ve tac.  

  

Her adım atışında,her soluk alışında  

Az daha “müslüman” ol,coş,kükre müslümanca…  

  

Senin her damla kanın değişilmez zemzeme,  



Kuru sıkı atanlar su dökemez eline.  

  

Senden kaçmalı korku ezan duymuş iblisçe,  

Sana koşmalı zafer Rabb’e giden ermişçe.  

  

Tek başına bir ümmet olabilmelisin sen,  

Olabilmelisin ki,tağut korksun gölgenden!  

  

Ak Yapı’nın harcını yoğur göz yaşlarınla,  

Yükselt duvarlarını çilenle,imanınla.  

  

Kutsal kıyamda en ön safta yer almalısın,  

Sen ki aşksın,barışsın,özgürlüksün,ışıksın.  

  

Tek başına kalsan da yeryüzünde imanlı,  

Yürü bataklıklarda,alevlerde dik başlı.  

  

Evrensel Meş’ale’den tutuşturduğun başı,  

Şavkı an an gürleşen nebülöz gibi taşı.  

  

Sen üç günlük hayatın insanı olamazsın,  

İlk menzili şahadet baş koyduğun davanın.  



  

Sen güçlüsün her zaman,çünkü inanıyorsun,  

Ün,şan için değil Hakk için vuruşuyorsun.(didiniyorsun)  

  

Taşıyan olacaksın sen lekesiz alnında,  

Kutlu,göksel ışığı zamanlar,zamanlara…  

  

Sırtlan ulumaları,tilki iniltileri  

Saptıramaz Yol’undan ihlasın tamsa seni.  

  

Çalkalasın cihanı,yüzyılları geçişin,  

Putlar devrilsin bir bir,patikalar yeşersin.  

  

Bağrındaki volkanlar sönmez zafer gelmeden,  

Kabul edemezsin tek bir çiçek meleklerden.  

  

Ayağına dolanan bukağıyı kopar,at,  

Uygarlıklar anası kollarını açmış bak!  

  

Sancak,ırz,namus,onur,vatan sana emanet,  

Sen zaferlere hasret,zaferler sana hasret…  

  



Ufuklar ağarıyor,gündoğumu yakındır,  

Yiğidim yarın senin,yarın senin çağındır…  

  

Yarın barış,kardeşlik,sevgi,ışık çağıdır,  

Yarın bugünden yakın,yarın dünden uzaktır…  

  

Y Ü R E K  
  

Koy başını göğsüme  

Soluğunu tut,dinle!  

Yalnız yüreğim değil,  

Çarpan yanık sinemde  

Milyonlarca yürektir.  

  

Hey sana söylüyorum,  

Mühürlenmiş kulakçık,  

Nasipsiz zavallıcık  

Demek duyamıyorsun!  

  

Duyamıyorsan eğer  

Yürek atışlarını  



Evrenlerin orada  

Yazıklar olsun sana!  

İyi kulak ver,dinle  

Duyacaksın orada  

Evrensel haykırışı,  

Hakikat’e çağıran  

Çağlar üstü çığlığı.  

  

Ordadır yüzyılların  

Gamları,sevinçleri,  

Ordadır ufukların  

İlahi yangınları,  

Ordadır Ummanların  

Dinmeyen öfkeleri,  

Orgların,dorukların,  

Doğurgan girdapların  

Uğultulu yangısı…  

Ordadır kuğuların  

Ölümsüz türküleri…  

Ordadır dingin göller,  

Derin,anlamlı,sırlı,  

Hiç duyulmadık sözler,  



Hiç sönmeyen alevler,  

Mevsimsiz açan güller  

Sonsuz alev yapraklı,  

Yaralı arslanların  

Yanık kükreyişleri…  

   

Ordadır kubbelerin  

Uhrevi dinginliği,  

Revaklı avluların  

Güvercinli şöleni…  

Ordadır çavlanların  

Serinliği,coşkusu,  

Ordadır volkanların  

Ilıklığı,umudu,  

Ordadır sırlar sırrı,  

Ordadır aşklarını  

Yel almış sevgililer,  

Düşler üstü gerçekler…  

  

Ordadır kainatın  

Işıltılı dengesi,  

Ordadır aydınlığın  



Aydınlattığı her şey,  

Ordadır karanlığın  

Örtebildiği her şey,  

Oradadır ölümü  

Susta durduran erler,  

Zaferi,özgürlüğü  

Su kadar seven çöller…  

  

Koy başını sineme  

Soluğunu kes,dinle!  

Yalnız yüreğim değil  

Çarpan sonsuz yürektir…  

  

Ç E L E N K  
  

Senin için ördüm bu çelengi,  

Senin için,yorgun parmaklarımla…  

Sen ey,aşkın ,barışın çocuğu,  

Yaklaş takayım o soylu başına,  

Belki sade fakat görkemli…  

Ansın zaferlerinin ölmezliğini  



Tekmil çağlar evren durdukça,  

Gül,nergis,leylak,defne kokulu  

Bu çelenk başında ışıdıkça…  

  

Saygımız sonsuzdur kutsal ızdırabına…  

Sensin gözeten,koruyan açı,yoksulu,  

Sensin özgürlük ağacının gönüllü koruyucusu,  

Melekler bile imrenir feragatına…  

Sensin,evet sen Çağ’ın,Çağlar’ın namusu,onuru,  

Ah,kabul etsen bizi de dostluğuna…  

  

Ölüm,sonsuzluk oyuncak sanki parmaklarında…  

Evrenler sema ediyor çılgıncasına  

Alnında,sonsuz bakışlarında…  

Ne kadar iyi,meydan okuyabiliyorsun  

Savaşlara,kinlere,hasedlere,yalanlara,  

Tağut’un cümle hilelerine,oyunlarına…  

  

Ve ağır ağır hedefine doğru ilerliyorsun…  

Ağır ağır fakat emin adımlarla,  

Yüzyıl’ı,Yüzyıllar’ı peşinden sürüklüyorsun  

Katıksız inancın,ölümsüz aşkınla…  



  

Yürü,inanan yüreğinden alarak gücünü,  

İnanan ve seven yüreğinden dostum…  

Yürü,öbek öbek yıldızlar bağrında,  

Yürü,evrenlerin uğultusu şakaklarında…  

Korkma söyle,haykır düşündüğünü  

Bütün zamanlara/mekanlara,  

Kavuşma anı bil Sevgili’ye ölümü…  

Sen bu günler,bu işler için doğdun,  

Bunun için yaşıyorsun  

Asla unutma…!  

   

KAHRAMAN  
  

Doğduğum gün evrende  

Yeni bir yıldız doğdu,  

Allahüekberlerle  

Adımı gökler koydu.  

  

Oyun nedir bilmedim,  

Çocukluğum olmadı.  



Tez büyüyüp serpildim  

Şanım cihanı sardı.  

Koşarken akranlarım  

Heva,heves peşinde  

Atlardı,arslanlardı,  

Ceylanlar,kartallardı  

Benim can yoldaşlarım…  

  

Sarsılırdı genç başım,  

Tertemiz yüreciğim  

Yaman gümbürtülerle,  

Çılgın püskürmelerle.  

Olmuştu ilk sözlerim  

  

Lailaheillallah,  

Muhammed Resul-Allah,  

Son sözlerim de yine  

Bunlar olur inş’Allah…  

  

Gözlerim gözlerinde  

Bir ulu karıncanın,  

Yüreği yüreğimde  



Son nefesini veren  

Gencecik bir yıldızın,  

Yürüyorum üstünden  

Geçen Yol’un Çağlar’ın,  

Duya duya bağrımda  

O onduran sızıyı…  

Düşüncem bir alevden  

Top gibi sonsuzluğu  

Geziyor fırdolayı…  

  

Duygularım her mazlum  

Kalbin duygularıyla  

Hemdert olan bir kardeş,  

-Uçsuz,bucaksız çölüm  

Onların gözyaşına…-  

Madde ayak ucumda  

Can çekişen büyük leş.  

Aydınlanıyor ufkum  

Şimşek demetleriyle.  

Yürüyorum önümden  

Kaçışıyor yılanlar,  

Akrepler,yarasalar,  



Maymunlar,karanlıklar  

Veletleri Tağut’un…  

  

Açılıyor herkese  

Açılmayan kapılar,  

Nebülöz çelenkleri  

Hevenk hevenk göğsümde…  

Yürüyorum Tevhid’in  

Uğultusu içimde.  

Allah tek emelimdir,  

Resul-Allah önderim.  

Kalkanım çiçeklerdir,  

Sevgi kılıcım benim!  

Şahadet namusumdur,  

Namusum onurumdur.  

Ben Çağ’ıma,Çağlar’a  

Kafa tutabilirim  

Aşkımla,inancımla,  

Ölüye can veririm (1)  

Alevli soluğumla…  

  

Çileler,ızdırablar  



Azığımdır,aşımdır,  

Aydınlık sevgilimdir,  

Düşmanım kara kindir!  

Bir kartal kanadında  

Özgürlük türküsüyüm,  

Bir arslan yelesinde  

Yenilmek bilmez gücüm…  

______________________________  

(1): Manevi ölüm  

  

Barış için savaşan,  

Savaşa savaş açan,  

Zakkum bahçelerinden  

Demet demet gül deren  

Boynu bükük bahçıvan,  

Ölümsüz Altın Neslin  

Ordusundan bir erim…  

  

Şan,şeref ,için değil,  

Rabb’in şanlı adını  

Cihana yaymak için  

Yaşarım,savaşırım…  



  

Hüzün bağrımda yanan  

Bir ateştir ki,sönmez,  

Sevda başımda esen  

Bir rüzgardır ki,dinmez.  

Sevdim mi Allah için,  

Resul için severim.  

Nefret ettim mi yine  

Onlar için ederim!  

  

Ben Yüzyıllar’ın değil,  

Onlar koşar ardımdan.  

Benim bakışlarımla  

Soluk alır ormanlar,  

Benim naralarıma  

Cevap verir ufuklar…(Yüzyıllar)  

  

Gösterdiğim yol benim  

İyilik,güzelliktir,  

Mertliktir adalettir…  

  

Jetlerin,füzelerin,  



Tankların,tüfeklerin,  

Burunlu mekiklerin,  

Ebleh androitlerin  

Söz geçiremediği  

Yerlerde at sürerim…  

  

Barış türkülerini  

Meleklerle söylerim…  

  

Benim gösterdiğim yol  

Ebediyet yoludur,  

Kin,vahşet yolu değil!  

  

Devrimler üstü Devrim  

Yaşama sebebimdir…  

  

G Ö Z L E R  
  

İçimden,ta içerimden  

Bana doğru bakan gözler,  

Bana benden öte,benden  



Şimşek şimşek akan gözler…  

  

Bana daha yakın benden,  

Bana benden iyi bakan,  

Beni benden güzel gören,  

Beni benden alan gözler…  

  

Yüzyıllar’ın üzerinden,  

Bestelerin bestesinden,  

Ötelerin ötesinden  

Sonsuzluğa dalan gözler…  

  

Sevinç,keder düşünmeden,  

Ak,kara ayırt etmeden,  

Uzak,yakın dinlemeden  

Görmeyi öğreten gözler…  

  

Her bakışta öncekinden  

Bin kat daha çok şey gören,  

Evreni ateşe veren  

Düşünceden öte gözler…  

  



Ağlamayı bilen gözler…  

  

A R Z U  
  

Sarsa beni coşkun sular  

Yaklaşsa uzak kıyılar…  

  

Örtse atlas atlas sema,  

Güneş de girse koynuma.  

  

Uzat ellerini zaman,  

Cezbediyor “ben”i “ilk an.”  

  

Çevir ufka bakışını  

Gör ruhunun yanışını.  

  

Dinle dağların bağrından  

Asumana doğru çıkan  

  

Uhrevi inleyişleri,  

Rukuları,secdeleri…  



  

Ulu Ağaç’ın dalları,  

Işık ışık yaprakları.  

  

Taze,etli yemişlerden  

Elim yetse tadabilsem!  

  

Koyu serin gölgesinde  

Ölebilsem hiç değilse…!  

  

K E R V A N  
  

Kadife zeminine,kadife basışlarla  

İlerliyor bir kervan çölün sonsuzluğunda…  

   

Bir kervan ki,aşk yüklü,umut yüklü,gam yüklü,  

Ardından hayat diye sürüklüyor ölümü.  

   

Bir kervan ki,kuşaklar aşa aşa incelmiş,  

Çölün aydınlığını içe içe gençleşmiş.  

  



Novaların,kuşların,arslanların,çağların,  

Ceylanların,suların,muzaffer orduların  

  

Seslerini bağrında duya duya beslenmiş,  

O Ölümsüz Alev’den yana yana yücelmiş.  

  

Bir kervan ki,her menzil kapısına varışta  

Görmüş bir başka iklim,bir başka çağ ufukta..  

  

Bu kervana “Hicret”in evresel sırrı rehber,  

Zaman/mekan üstünde seferler üstü sefer.  

  

Bu kervan ötelerin ötesinden geliyor,  

Bu kervan ötelerin ötesine gidiyor…  

  

Gelin,koşun,katılın bu muhteşem kervana  

Vuslata talipseniz Cananlar Cananı’yla…  

  

Ş A İ R  
  

Gök gümbürdemeleri,yıldırımlar,boralar,  



Püskürüşler,depremler tünelinden gelen var…  

  

Bu öyle bir geliş ki,sus-pus olur yüzyıllar,  

Birer serçeye döner akbabalar,kartallar…  

  

Kudret’in özendiği bu ilahi yüz kimin?  

Kimin olacak,Aşk’ı haykıran bir şairin…  

  

Ey hamarat arısı kainat peteğinin,  

Ey ateşli talibi öteler ötesinin…  

  

Ruhun ki,novaların sema ettiği feza,  

Ruhun ki,galaksiler açmaya hazır koza.  

  

Harcını ızdırabla,çileyle yoğurduğun  

O anıt ne yücedir gönüllerde kurduğun.  

  

Şair,boşalt ruhunun şimşeksi ışığını,  

Aydınlat yığınların karanlık yollarını.  

  

Hakikat merceğine odak olan gözlerin,  

Tanığıdır kim bilir ne yakıcı gizlerin.  



  

Tufanın en yamanı doruklarında eser,  

Sonsuzluklara çıkan labirent senden geçer…  

  

Tercümandır dökülen mısralar kaleminden,  

Yükselen eninlere kanayan sinelerden…  

  

Evrensel orkestranın ey büyük yeteneği,  

Cüceler ülkesinin alçakgönüllü devi.  

  

Söyle nerden doldurdun,hangi gizli çeşmeden  

Tasını ki,şad olur ondan bir yudum içen…  

  

Ah,ey şair ne büyük,ne ulvi emelin var,  

Gıbta eder gönlünün şahlanışına atlar…  

  

Sen ey,gök sofrasının nasipli davetlisi,  

Ey peygamber övüncü,güzellik havarisi…  

  

Sen söz bahçelerinin gülüsün,bülbülüsün,  

Dağılan çelengini ser,sevenler yürüsün…  

  



Pay alabilmek en büyük verasetten,  

Haykır “doğru olan”ı,Ruh uzak kalmaz senden.  

  

Yüzyıllar’ın haber ver bize macerasından,  

Elması kömür yapan sırların sırlarından…  

  

Zamanın ve mekanın boyutlarını aşan  

Mabed’in kapısına eşik olan kahraman.  

  

Ağlama,göz yaşların söndürmesin ocağı,  

Bilirsin ızdırabtır soy ruhlarız azığı…  

    

YILDIZLAR GİBİ  
  

O sevda,şu bağrı kavuran sevda  

Söndü,sönecek kavuşan gün gibi…  

  

Fakat hayır,ey ilahi güç yetiş  

Gönül eri Hazretı Hızır gibi…  

  

Tutuştur közlenen gül ocağını  



Tuva’daki o çalılıklar gibi…  

  

Tutuşur ki o coşkun alevlerle  

Yanayım yeniden ufuklar gibi…  

  

Yandıkça yakıp,yaktıkça yanayım,  

Yana yana eriyen bir mum gibi…  

  

Sonra büyüsün bu alev evrence  

Tutuştursun yürekleri can gibi….  

  

Her yürek dumansız yanan meş’ale,  

Evrenler bir ışık denizi gibi….  

  

Varsın yeni tuzaklar kursun tağut,  

Varsın essin küfür sam yeli gibi…  

  

Yürür Millet,yürür çağ çağ insanlık  

Sevgiye,barışa yıldızlar gibi…  

  

ATLILAR  



   

İçimdeki atlılar  

İçimden çıktı yola,  

Atlıların başında  

Yeşil,beyaz sarıklar…  

  

Atlılar iz sürdüler  

İçimden bana doğru,  

Kabuğumu deldiler  

İndiler öze doğru.  

  

Biri indi atından  

Atını bana verdi.  

At şahlandı yayından  

Fırlayan bir ok gibi…  

  

Atlılarla birlikte  

Çıktık sonsuz koşuya,  

Bir kez olsun dönüp de  

Bakmak yoktu arkaya.  

  

Yıllar,yüzyıllar sonra  



Geriye döndüğümde,  

Ne ben vardım orada  

Ve o süvari ne de…!  

  

Sonsuz kişnemelerin  

Ürperten yankıları  

Vurmuştu her zerrenin  

İliğine bukağı…  

  

İçimdeki atlılar  

İçimden çıktı yola,  

Açıldı çağ çağ yollar  

Ölümsüzlük Yurdu’na…  

  

Ö Z L E M  
  

Ne dönüp durursun başımda a güvercin,  

Ne türküne meylim var,ne de sana bilesin!  

Uç,git bana o diyarlardan haber getir,  

Şu yaralı gönlüm gönensin istemez misin?  

Uç,uç o iklimlere kanat kanat selam götür,  



Aş ummanları,dorukları,kuşakları  

-Allah kanatlarına güç versin dilerim…-  

Ulaş gönlümün nuru,ömrümün gayesine,  

Anlat hüznümü,çektiğim ızdırabı ilet,  

İstemem O’nun incinmesini-asla-elbet!  

Fakat ah,hayır hayır,nasıl nasıl susarım,  

Tağut’un kulu kölesi oldu bu Millet!  

Söyle nasıl bir özlemle yandığımı…  

Arzet O’na,söyle sönmek üzere yaktığı Işık…  

Fırtınalı gecelerden beter gönüller,  

Ayırt edilemez oldu gurublarla,fecirler…  

  

Altın Çağ’ın kapılarına mahzun vardık,  

Halimizi Rabb’e arz etsin söyle,artık…   

  

D E R M A N  
  

Sanılmasın keyfimden,zevkimden,sevincimden  

Dağlara,bayırlara alıp başımı gitmem.  

Bahar soluklarıyla canlanıyor tabiat,  

Ah,ruhlar,ruhlar ölmüş,çürümüş fakat,heyhat!  



  

Kanaryalar,serçeler,kumrular,üveyikler  

Sanmam zevkten,keyiften şakısınlar,ötsünler…  

Onların dillerinden anlayanlara sorun  

Ve dinleyin söylenen sözü bir sefer olsun!  

Kulak verin,dinleyin dağların,ırmakların  

Nasıl inlediğini pençesinde acının…  

  

Diyorlar ki “uygarlık”,hayır yok öyle bir şey!  

Uygarlık değil afet getiriyor gelenler.  

Bir afet ki kanserden,vebadan farklı değil,  

Her çatıya tüneyen puhudan kutlu değil!  

  

Bu şifasız sanılan illetin şifası var…  

Bir Nehir var ezelden ebede doğru akar,  

O Nehir’den bir yudum içenler şifa bulur,  

Dertlilerin derdine gönüllü derman olur…  

  

O R D U  
  

Sisler içinde nasıl uğulduyor tabiat,  



Söylesin bilen varsa,sebep ne buna heyhat!  

  

Utanç mı,esrarengiz görünme sevdası mı,  

Yeni bir mevsim için yapılan hazırlık mı?  

  

Yoksa,yoksa korku mu,heyecan mı,öfke mi,  

Gizlemek istediği gözlerini rengi mi?  

  

Dağıtılıyor sisler ışık ellerle,işte,  

Şimdi sırlar açığa çıkacak deste deste…  

  

Çıksın,çıksın ya elbet,öğrensin beşeriyet,  

Bu sırları bilsin de anlasın neymiş Vahdet.  

  

Göründü bakın,bakın tepelerin ardında  

Ölümsüz süvariler sefer hazırlığında…  

  

Yarın gün daha erken doğacak,daha erken  

Dağılacak sisler de,atlılar daha erken  

  

Görünecek ufukta olanca görkemiyle,  

Yönelecekler doğan günle yüce hedefe…  



  

Görüp göreceğin bu,bilip bileceğin bu,  

Bu ordu kurtaracak seni ey İnsanoğlu…  

   

BEKLEYİŞ  
  

Sıyırmış kınından gökler  

Yıldırımdan kılıcını,  

Yalınkılıç akıyorlar  

Arz’a muzaffer ordular…  

  

Açıyor çapaklı gözler  

Kurşundan kapaklarını,  

Kırık-dökük yüreklerin  

Hızlanıyor nabızları.  

Silkiyor üzerlerinden  

Yolcular tozu,toprağı.  

Galaksilerin,çiylerin  

Çılgınlaşmış protonları.  

Sanki kasırga öncesi  

Gibi sessiz,dingin şimdi  



Tutmuş her şey nefesini!  

-Bu “doğum”u bekleyiş mi?-  

Örtüyor putlar yüzünü  

Gördükçe açılan gözler  

Akın,karanın özünü…  

Derinden gelen sesler  

Gürleşiyor geçen her an,  

Fışkıracak ama nerden,  

Hangi mübarek zamanda  

Gayzerler hangi topraktan…  

Erler kıyama kalkanda,  

“Hicret,hicret…” her zerreden  

Tesbih,tesbih fışkıranda…  

  

Söndü,sönecek denirken  

Kutlu,evrensel meş’ale,  

Işık serpecek yeniden  

Daha coşkun alevlerle  

Yakın,uzak çevresine,  

Mağralara,doruklara,  

İklim iklim kuşaklara,  

Yüreklere,gönüllere…  



Hoşgörü,barış,adalet,  

Sevgi,kardeşlik,bereket  

Nasıl gelir sanırsınız  

Tağutların ellerinde  

İnleyen bahtsız küreye…  

  

Sanmayın ki uzaksınız  

Sayın Çağ’ım hidayete…  

  

 


