
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   B   E   S   M   E   L   E 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Müslüman her işine AŞK’ın adıyla başlar… 
                                    Besmele müslümanın her işinde anahtar. 
                                    Besmelesiz başlanan her iş ters gider,aksar, 
                                    Müslüman “besmele”yle zaman/mekanı aşar, 
                                    Besmele sonsuzluğun kanatlarını açar… 
 
                                   İşte bir kapı daha aralanıyor şimdi, 
                                   Gelin birlik gezelim şiir bahçelerini,   
                                   Derelim hevenk hevenk vuslat çiçeklerini. 
                                   Vuslat sadece sözde,bir teselli belki de! 
                                  -Akkor çiy damlasıyız duygular denizinde…- 
                                   Taht kuran o şah duygu,hüzün can evimizde… 
 
                                    Biz aşka,özgürlüğe ezelden vurgun gönül, 
                                    Biz mazlumun hakkını zalimden soran gönül. 
                                    Almaktan çok vermeyi hayat  düsturu yapan, 
                                   Hicran doruklarında sönmez ateşler yakan 
                                   Izdırabın evrene sığmaz kıvılcımıyla… 
 
                                   Geçmişten hal’e,hal’den geleceğe bin sayha 
                                   Mühürsüz kulaklara,gözlere,gönüllere… 
 
                                   Paylaşmak ah,ne güzel bir şeyleri sizlerle… 
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                                                   RESUL – NEBİ 
 
                                                     ( S İ R E T ) 
 
 
 
 
                               Bir insan düşününüz Aydınlıklar’la sırdaş, 
                              Açmış Karanlıklar’a kıyasıya bir savaş. 
 
                              Bir insan ki,aşkına yaratılmış kainat, 
                              Bir insan ki,urbası takva,azığı taat. 
 
                              Bir insan ki,yoğrulmuş soylu ruhu,bedeni 
                              Izdırabın,çilenin potasında ebedi. 
 
                              Öylesine duyarlı,ince,ipek misali, 
                              Son damlasına kadar içmiş aşk iksirini. 
 
                              Her organı uyumlu,güzel,endamlı beden, 
                              Alamıyor kendini bakmaktan bir kez gören. 
 
                             Ne zayıf,ne de şişman,boy ne uzun,ne kısa, 
                             Kısa kalmıyor uzun boyluların yanında. 
 
                             Yükseliyor gümüşi,uzun boyun üstünde 
                             Yüce baş ki,nebülöz “fikirler üstü fikr”e. 
 
                             Kehkeşanların coşkun bir aşkla kaynaştığı 
                             Yüksek,değirmi alnın ardında zamanları 
 
                             Aydınlatan bir beyin şimşek çakışlarıyla, 
                             Her atomu uranyum,radyum parıltısında… 
 
                             Maverai sırlarla yanan,sönen,ürperen 
                             Çöl geceleri kadar derin,duru,muhteşem, 
 
                             Çöl ufukları kadar esrarlı siyah gözler, 
                             Ufukları saracak göksel konuğu gözler… 
 
                             Hareleniyor ışık,gölge oyunlarıyla 
                             Gür,kıvırcık kirpikler seyrelip,sıklaştıkça… 
 
                             Bazen sıyrılmış kılıç kınından hilal kaşlar, 
                             Bazen gök ağacında bir hurma dalı kaşlar… 
 
                            Evrendeki her sese açık olan kulaklar, 
                            Hakikati çağlara haykıran lal dudaklar… 
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                                       Gözlerin aklarında yer yer kırmızılıklar, 
                                       Ruhundaki ilahi yangından kıvılcımlar… 
 
                                       Uğultulu vadiler arasında bir ırmak, 
                                       Mavi bir ırmak gibi beliren damar ancak 
 
                                       Kabarıyor köpüklü medlerle zaman zaman, 
                                       Yükseliyor nice bin çığlık karanlıklardan… 
 
                                       Müthiş tecellilerle sarsılan,aydınlanan 
                                       Gönülden sonsuz yöne dalga dalga saçılan 
 
                                       Işıkla aydınlanmış kadife ten içinden 
                                       Daha güzel kokulu miskten,amberden,gülden… 
 
                                       Nur parıltılarının sema ettiği yüzde 
                                       Kayaları eriten bir tebessüm taptaze. 
  
                                       Kristalsi çakışlarla yanan,sönen diziler, 
                                       Tebessümü gülşene çeviren inci dişler… 
 
                                       Uzun,güçlü ve etli bileklerden uzanan 
                                       Eller sonsuz goncalı gül hevenkleri nurdan… 
 
                                      -Ki gitmez üzerinden rayihası günlerce 
                                       Biriyle musafaha etse bir sefer bile. 
 
                                       Bir yetimin başını okşasa saçlarından 
                                       Silinmez iç açıcı rayiha uzun zaman.- 
 
                                      Emsalsiz örnekleri gücün ve zarafetin, 
                                      Dünya,ukba şahidi nice mucizelerin. 
 
                                      Gümrah,dalgalı,siyah saçlar üstün zekaya, 
                                      En açık,seçik delil evrensel bir dehaya. 
 
                                      Sık ve gür sakalları ne uzun, ne de kısa, 
                                      Nerden,nasıl düşmüş kar bu ebedi bahara. 
 
                                      Öylesine gönülsüz,zarif,samimi,sade, 
                                      Kötülüklerden melek kadar uzak,azade… 
 
                                      Evet,görünüşü bir insan,ama bambaşka, 
                                      Zirveler üstü zirve bütün boyutlarıyla. 
 
                                      Velhasıl;”Sen en yüksek ahlak üzerindesin.” 
                                      Hitabıyla tek örnek kemaline Beşer’in. 
 
                                     Düşünün bir insan ki,O’nun aşkıyla eğer 
                                     Erimiyorsa kalbler,and olsun taştan beter! 
 
                                     Daha ne,O’nun için yaratılmış felekler…    



   Erimiyorsa kalpler,and olsun taştan beter. 
 
   Daha ne,varlığıyla onurlanmış alemler… 
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                                          İ    N    S    A     N 
 
 
 
 
 
 
                       Sonsuz kubbe altından fışkıran dört ırmaktan 
                       Birer yudum tadınca kurtulur dil bağından. 
                       Perdeler nakış nakış kalkıverir aradan, 
                       Belirir nur dokulu sonsuz yüz maveradan. 
                       Her bakışta evrenler sema eder çılgınca, 
                       Her bakışta birikir şebnemler damla damla. 
                       Yarılır çatır çatır kabuklar görünür öz, 
                       Işık-alev şeritler,dumanlar içinde töz… 
                       Nur nur akış,kaynayış,nur üstüne katlanış, 
                       Dumansız nur nur yanış,gonca gonca açılış. 
                       Zamansız mekansızlık,mekansız zamansızlık, 
                       Gizemli Hazine’yi görünür yapan ışık. 
                       Boyutlar üstü boyut,gizemler üstü gizem, 
                       Şiddetlenen sinyaller öteler ötesinden. 
                       Yerlerin ve göklerin çivisini oynatan, 
                       Evren sakinlerini can evlerinden vuran 
                       O sırlar üstü sırrın sancısıyla kıvrandı, 
                       Yakınlar uzaklaştı,uzaklar yakınlaştı 
                       O müthiş sayha koptu Aşk’ın can damarından… 
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                         Sağnak sağnak üstüne düşen rahmet toprağa,                                        
                         Hayat veren ilahi soluk süzme çamura. 
                         Zamanlar ötesinde,mekanlar ötesinde 
                         İmzalanan kutsal and gönül mürekkebiyle. 
                         Kibirden doğan isyan,izzeti kovan zillet, 
                         İnsan’ı meleklerden üstün kılan o nimet. 
                         Kısa süren konukluk mevsimsiz bahçelerde, 
                         Sinsice çöreklenen engerek yüreklere… 
                         Evren,evren kaynayış nedamet denizinde, 
                         Maya tutmak bilmeyen hamur can teknesinde. 
                         İnfilakler,dumanlar,sislerden geçe geçe 
                         Kavuşması göz yaşı ırmağının engine… 
                         Uzun süren ayrılık çağlarının bitmesi, 
                         Yangınlı ufuklarda Vuslat’ın belirmesi. 
                         -Mağfiret nedametin  hayat veren yemişi.- 
                          Merhametin,sevginin ışık kanatlarıyla 
                          Sarılması başların,yüreklerin sonunda. 
                          Prangalara vurulan yılanlar,yarasalar, 
                          Bulut bulut yaklaşan güvercinler,kartallar… 
 
                          Evren bahçelerinde tohuma durdu bitki, 
                          Kozmik fırtınalarla aşılanıp döllendi. 
                          Tohum düştü toprağa,toprak açtı bağrını, 
                          Toprak tohuma,tohum ona kara sevdalı. 
                         -Tohum eğer çürükse suç toprakta aranmaz, 
                          Eller açılmasını bilmezse gök ağlamaz…- 
                          Evrenlere can veren sevgiler üstü sevgi, 
                          Hicran kayalarını tuz-buz eden sevgili. 
                          Sonsuz zaman şeridi üzerinde bir nokta,                    
                          Noktanın noktasında sonsuz benekli damla. 
                          Akıl almaz randevu şeridin üzerinde., 
                          Vuslatın parıltısı gözlerin gözlerinde… 
                          Boşalan kaptan akan,taşan son su damlası, 
                          Boş hücreye asılı bir tutam et parçası. 
                          Bir damla su yerleşti karanlıklar içine, 
                          Bekledi yol açılsın diye huşu içinde. 
                          Bir damla kan pıhtısı evren gizli içinde, 
                          Yarısı gün,yarısı gece,gece içinde, 
                          Ezel’in Elleri’yle çizilmiş yörüngesi. 
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                                 Damlalar sel sel oldu,toprak rahmete doydu, 
                                 Kuru saplar,başaklar silme daneyle doldu. 
                                 Doğum ölüme aday,ölüm doğuma gebe, 
                                 Vuslat hicrana talip,nefret rahim sevgiye. 
                                 Vakt erişti açıldı kapaklar aydınlığa, 
                                 İlk şavk,ilk soluk,ilk renk,ilk bakış,ilk yaygara, 
                                 Kaydedilen ilk şeyler dolmak bilmez diskete. 
                                 Dönen,durmadan dönen disk zaman ekseninde… 
                                 Kovaladı ilkleri,başka ilkler ardarda, 
                                 Renkler,sesler,ışıklar,dizi dizi el ele… 
                                 İlkler sonlar iç içe,boyutlar boyutlarla, 
                                 Kehribar daneleri salkım salkım dallarda. 
                                 Kırmızılar,yeşiller,kurşuniler,beyazlar, 
                                 Bazen uzaklaşıyor,bazen yaklaşıyorlar… 
                                 Gözler bakar kör,sağır kulaklar,can lekesiz, 
                                 Güvercin sürüleri yem verenden habersiz, 
                                 Çobanlar sürülerden,sürüler çobanlardan, 
                                 Uzaklar yakınlardan,yakınlar uzaklardan, 
                                 Yürekler hoyratlığın elleriyle burkulu… 
               
                                  
                                 Kökler dallardan,dallar damarlı meyvalardan, 
                                 Mutlular mutsuzlardan,tahıllar ambarlardan… 
                                 Meydanlar yığınların sancısıyla korkulu, 
                                 Yığınlar ki alkışa,haykırmaya kurulu… 
                                 Dil bağlı,baş alaca karanlılar içinde, 
                                 Birden fazla yüklenmek doğru olmaz “tekne”ye. 
                                 Olağan üstü ölçü,olağan üstü düzen, 
                                 Kusursuz armoniden nedir payına düşen…? 
                                 O notayı kondurmak yerine şaşırmadan 
                                 Ruhu zedelemeden,bütünlüğü bozmadan. 
                                 Hücre hücre üreme,atom atom büyüme, 
                                 Çember çember iç içe,çağlar üstü ürperme. 
                                 Güneş,ay,yer,yıldızlar,pulsarlar,nebulalar, 
                                 Bazen yörüngelerden fırlayan alev toplar… 
                                 Evrende patlamalar,sinede harlamalar, 
                                 Ürperten uğultular,kavurucu soluklar… 
                                 İlk hece,ilk bilmece,tebessüm ve düşünce, 
                                 Atlar kişner sinsice kakül alna düşünce, 
                                 Yayılır garip şavklar sırlı piramitlerden… 
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                                 İlk baş eğiş,ilk secde,,ilk direniş,ilk isyan, 
                                 Kimdir,niçin en güzel biçimde yaratılan…? 
                                 İlk çırpınış,ilk kanat vuruş göklere doğru, 
                                 Volkan uğultusunu bastıran can soluğu… 
                                 Pınarın için için kaynayıp çağlaması, 
                                 Sedlerin yıkılması,çağların aşılması… 
                                -İncecik hilal büyür,büyür ilkdördün olur, 
                                 Kıyılar gel-gitlerin yolunu gözler olur…-                                    
                                 İçe,dışa yöneliş,yakın ve uzak çevre, 
                                 Bitmez tükenmez merak,sonsuz mimikli çehre… 
                                 Sonsuz cepheli savaş,sonsuz cesaret işi, 
                                 Bir cephe var cepheler içinde yok bir eşi. 
                                 Sonsuz cepheye karşı verilen sonsuz dövüş, 
                                 Her cephede bin oyun,her cephede bin ölüş. 
                                 Kağıt-kalem,mürekkep,hırsız-polis,kör ebe , 
                                 Hüzün,düşkırıklığı,sevinç,umut bahane… 
                                 Beyinde patlamalar,beklenmedik sorular, 
                                 Güçsüzlüğü örtmeye yaramayan alkışlar, 
                                 Karanlıklar,gölgeler,ışıklardan yansıyan… 
 
 
                                Anbean şiddetlenen fırtınalar önünde 
                                Direnmeye and içen,dal-budak salan fide, 
                                Fideyi dört bir yandan saran ayrık otları, 
                                Uzanan kansız eller yolmak için onları… 
                                Yürüyen su köklere,güçlenen cılız gövde, 
                               -Çiçeğini dökmeden dal durur mu meyveye?- 
                                Yeşil,siyah yapraklar,ucu tükenmez kalem, 
                                Sır vermeyen labirent,gülücük serpen sanem. 
                               -Unutmak mümkün olsa,silebilmek Defter’den, 
                                Heyhat!Kimin haddine kaçabilmek Kader’den…- 
                                Usul usul oluşan tomurcuk hevenkleri, 
                                Köklerden tepelere yürüyen hayat nehri. 
                                Rengarenk uçurtmalar,cam bilyeler,topaçlar, 
                                Geleceğe hazırlık,küçük,masum kavgalar… 
                                İlk göz ağrısı,baldan tatlı gönül sancısı, 
                                Zonk zonk eden şakaklar,düşmeyen kan basıncı. 
                                Kaçamak bakışlardan kaçırılan bakışlar, 
                                Uyanık bakışlardan gizlenemeyen sırlar. 
                               -Bazı sırlar açılır saklanmak istendikçe…- 
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                              Işıkların önünde perde perde gölgeler, 
                             Gerçekleşir sanılan bitmez tükenmez düşler. 
                             Ve en büyük gerçekle yürek yüreğe geliş, 
                              Bataklıklar içinden kamış kamış yükseliş. 
                             Karanlığın bağrından püsküren ak şafaklar, 
                             Şafakların alnından fışkıran kül kanatlar… 
                             Sonsuzluktan beslenen ışık sönüverince, 
                             Sine paramparçadır nice “ah”la evrence… 
                            Çevrende yanan şavklar birer birer sönse de, 
                            Sönmez,sönmemelidir çerağ fanus içinde. 
                            Hevenk hevenk dallara uzanan ak pençeler, 
                            Ardından kuyu kazan,yüzüne gülen eller… 
                           -Taylar birer ay oldu,dallar çiçeğe durdu, 
                            Sürüler indi düze,çoban kıyama durdu…- 
                            Kat kat toprak altında,göklerin burçlarında 
                            Kesiksiz kıpırtılar,coşkun dalgalanmalar, 
                            Alemleri seyrediş gönül aynalarında. 
                            Göklerden,gönüllerden derin,anlamlı,güzel, 
                           Sevda semalarını bezeyen menevişler… 
 
 
                           Arılar peteklerde,sevgiler sinelerde 
                           Kaynaştı,sonsuzluklar dürüldü gül ellerde. 
                           Akrep,yelkovan,gün,an,burç burç gizemli evren, 
                           Nasıl çağlıyor çavlan durmadan,dinlenmeden… 
                           Tenha yollar,korular,ezgiler,paradokslar, 
                           Ömürler boyu birlik için sıvanan kollar. 
                           Bir imzayla yörünge değiştiren yıldızlar, 
                          Vurulan altın pranga Aşk’ın sülün boynuna, 
                          Çöken ağır yığınlar gönül ufuklarına… 
                           Bambaşka boyutlarda,çağlar,iklimler başka, 
                          Yükseliş oralara alevden kanatlarla. 
                          Çile çile sarılış,yumak yumak açılış, 
                          Hayatın gözlerinden hayata şehla bakış, 
                          Sonsuzluğun ışıktan kollarında kıvranış… 
                          Labirentler,elipsler,helezonlar,kuyular, 
                          Tomarlar,koridorlar,asansörler,koltuklar, 
                          Başı,sonu belirsiz gösterişli bulvarlar, 
                          Açılmadan kapanan namlular,parmaklıklar, 
                          Karanlıklar üstüne katlanan karanlıklar... 
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                               Gemi azıya almış jokeysiz küheylanlar, 
                               Kumsalda iz brakmadan  sürünen ejderhalar. 
                               Dağ başlarında yanan ateşlerin başında 
                               Kara sevdalı erler Cananlar Cananı’na. 
                               Çiyler buharlaşırken zirvelerden,çimlerden, 
                               Ulu ulu ağaçlar fışkırıyor sinlerden. 
                               Kan denizi yürekler,çavlan çavlan bakışlar, 
                               Uzaklara uzaktan yakın uzak yakınlar… 
                               Granit kayalıklarda köpüklü uğultular, 
                               İklimsiz zamanlardan gelen garip yolcular… 
                               Yollar,pırnallı,vıcık vıcık bataklık yollar, 
                               Kırbaçlar şakladıkça çılgına dönen atlar. 
                               Ve atlar şahlandıkça kuzulaşan sırtlanlar… 
                               Davul,zurna,ney,keman,kanun,tambur,dümbelek, 
                               Kara trenin çığlığı ardından halay,zeybek… 
                               Ete bürünen kemik,kemiğe bürünen et, 
                               Kemiyete şahsiyet kazandıran keyfiyet. 
                               Mantığın pabucunu dama atan anomi, 
                               Beyni mantıksızlığa tutsak eden anemi. 
 
 
                              Elinde çevirdiğin o şey nedir ey insan, 
                              Senin işin o değil,davran göklere uzan. 
                              Sen Ora’ya layıksın,Yer’den hayır yok sana, 
                              Çıkar pabuçlarını katıl ebedi raksa… 
                              Sinede zamanları çıldırtacak duygular, 
                              Zaferleri oyuncak sayan göksel ordular. 
                              Doğmak bilmeyen güneş,kavuşmak bilmeyen ay, 
                              Sonsuz sadak,sonsuz ok,gerilesi değil yay. 
                              Bir yol o yana gider,bir yol bu yana gider, 
                              Bir yol ayırımında fırıldaklaşır gözler… 
                             Yükselen kahkahalar,korlaşan göz yaşları, 
                             Anbean uzaklaşan Aşk’ın mahzun kuşları. 
                             Hayat doruklarını saran gurub yangını, 
                             Gözlerden gönüllere  inen hicran darlığı.( vuslat) 
                             Büzülen mor dudaklar,ağırlaşan kapaklar, 
                             Hazan ufuklarına çöken kurşun yığınlar. 
                             Vadiler dolusu at,evrenler dolusu kuş, 
                             Yürüdükçe dikleşen kaygan,dikenli yokuş… 
                             Yürü,çıkmayı dene paradoks ormanından… 
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                                Geçit vermeyen dağlar,renk vermeyen simalar, 
                                Çağlar üstüne doğru taban kanatan yollar. 
                                Dipleri uğultulu gel-gitlerle sarsılan 
                                Kovukları çok zaman hiç ışık alamayan 
                                Baş döndürücü yarlar,ruh eritici başlar… 
                                Kırılan,parçalanan aynalar,meteorlar… 
                                Sonsuz kandilli şamdan hepsi bir anda yanan, 
                                Hepsi bir anda vuran sonsuz başlı şahmerdan… 
                                Renkleri,ışıkları emen dipsiz burgaçlar, 
                                Sonsuz sarımlı çıkrık,hiç dolmayan kovalar. 
                                Sonsuz kum denizleri,sonu gelmez seraplar, 
                                Yolculuk ufuklara,hazır olsun kervanlar… 
                                Doruklar,uçurumlar,ışıklar,karanlıklar, 
                                Hıçkırıklar,çığlıklar,iniltiler,susuşlar… 
                                Sevgiler,nankörlükler,yalanlar,döneklikler, 
                                Dostluklar,alçaklıklar,yengiler,yenilgiler, 
                                Tomar tomar kağıtlar,putlara tutsak putlar… 
                                Doruklara çıkışlar,gayyalara düşüşler, 
                                Çıkılmadan inilen inişsiz merdivenler… 
 
 
                                Can gözünü millemiş,tutkular,beklentiler, 
                                Bilenlerden nice kat gerçeği bilmeyenler. 
                                Beş paralık dünyaya yüksek değer biçişler, 
                               Yere geçirilmeler, baş tacı edilmeler… 
                               Önleri kartal işli,arkası boş kürsüler, 
                               Havada donup kalan,suya yazılan sözler… 
                              -Akıllılık,akıllı sanmak değil kendini, 
                               Düşünmesini bilmek öteler ötesini…- 
                               Işıktan yüz çevirip koşmak karanlıklara, 
                               Çayırdan uzaklaşıp dalmak bataklıklara… 
                               Düşkırıklıklarının   yarasa bulutları 
                               Halinde ufukları sarması,karartması. 
                               Kumdan,kuru duvardan örülen bir sed tedbir, 
                               Sedlere doğru gelen coşkun nehirler takdir. 
                               Nefretlersırtımızı kırbaçlayan zebani,, 
                               Sevgiler,yuyan mavi ışık benliğimizi. 
                               Bakmaktan yorulmayan,bakmaya doyamayan 
                               Gözlere görme izni verilmez mi Canan’dan? 
                               Varsın çekilmiş olsun dantelasız perdeler…    
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                                  Patlayan sonsuz pınar kayaların bağrından, 
                                  Yaklaşan süvariler çıldırtan ufuklardan. 
                                  İndikçe doruklaşan,çıktıkça kanyonlaşan 
                                  Gel-gitlerle çalkanan koordinatsız göller, 
                                  Işık-alev enginler,süper-nova beyinler. 
                                  Kıyı ışıklarının,göklerin,gönüllerin 
                                  Arasında bir yanıp bir sönen fenerlerin 
                                  Aydınlattığı yolda yalnız ilerlemenin 
                                  Ne demek olduğunu gerçek kaptanlar bilir. 
                                  Rota’nın doğrusunu başka kim çizebilir…? 
                                  Alev labirentlerden geçe geçe incelen, 
                                  Saydamlaşan gönülden halis aşktır püsküren. 
                                  Bu,sonsuz mekanlarda sonsuz kez görünüştür, 
                                  Bu,sonsuz zamanlarda sonsuza bürünüştür. 
                                  Birbirlerine çarpa çarpa aksisedalar 
                                  Evren çeperlerini zorlar kozmik dalgalar… 
                                  Sonsuz yüzlü elmastan sonsuz yöne yansıyan 
                                  Işık-ses dalgaları taşır sonsuzluklardan 
                                  Sonsuzluklara Aşk’ı bıkmadan,yorulmadan… 
 
 
                                  Perdeler açılıyor,seyirciler sabırsız, 
                                  Oyuncular göründü pervasız,patavatsız. 
                                  Senaryo bir şaheser,oyun olağanüstü, 
                                  Kimin elinden çıkmış baş aktörün köstümü? 
                                  En hüzünlü melodram dünya sahnelerinde, 
                                  Oyuncular amatör,oyun profesyonelce…! 
                                  -Oyunculuk zor meslek,her meslekten zor belki, 
                                  Oyunculuğu meslek seçene ne demeli…!- 
                                  Bu oyunun dışında kalabilmiş kim var ki…! 
                                  Kervanları yolunda alakoyan çığlıklar, 
                                  Kopan bağlar,çöllere serilen saltanatlar. 
                                  Çıldırtan vibrasyonlar,kahreden erozyonlar… 
                                  Çevrilen yaprakları cüz cüz kainatların, 
                                  Satır satır okunan sırrı yaradılmışın… 
                                  Sonsuz sahifelerde,sonsuz soru,mesele, 
                                  Sonsuz yüzlü aynada,sonsuz görüntülerde 
                                  Sonsuz anlam,sonsuz sır,sonsuz boyutlu bakış. 
                                  Evrenleri kavuran sevda tarrakaları, 
                                  Ruhları allak-bullak eden şok dalgaları. 
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                                 Gaybe göz kırpan zahir,yenilmek bilmez gerçek, 
                                 Alev denizlerinde yalın ayak yürümek! 
                                 Parçalanan zincirler,ölümsüz tebessümler, 
                                 Özgürlükten de öte dingin,huzurlu demler… 
                                 Raksa doymayan evren,aydınlamayan gurub, 
                                 Eksik olmayan taam,hissedilmeyen yokluk. 
                                 Hiç çökmeyen çatılar,dökülmeyen yapraklar, 
                                 Bozulmayan yataklar,alçalmayan ırmaklar… 
                                 Hiç sönmeyen ateşler,sarsılmayan kubbeler, 
                                 Derilmeyi bekleyen mevsimler üstü güller. 
                                 Yakarış tepesine kurulan darağacı, 
                                 Evrenleri terleten sancılar üstü sancı. 
                                 Aynı duyguyla esrik kuru kalabalıklar, 
                                 Aynı duyguyla şaşkın,çılgın kuru kafalar… 
                                 Sonluluk boyutundan,sonsuzluk boyutuna 
                                 Hicret sevginin ışık tenli küheylanıyla. 
                                 Başsız,sonsuz hikaye,hikayeci çaresiz, 
                                 Yazılacak çok şey var,kağıt kalem gereksiz. 
                                 Kolaydır,hem pek kolay eylemden,söz üretmek… 
 
 
                                Akarken oluk oluk Kara Koç’un kanları 
                                Açılır Ebediyet Yurdu’nun kapıları. 
                                Boğulur karanlıklar gümrah aydınlıklarla, 
                                Nur’a dalan bakışlar mestane doya doya… 
                                Bir yanda izzet,sevgi,lezzet,varlık,letafet, 
                                Bir yanda utanç,nefret,horluk,hakirlik,zillet… 
                               Altın başlı kuleler,elmas taşlı hisarlar, 
                               Mercan dallı ağaçlar,yakut,kristal saraylar, 
                               İstebrak,inci,mercan,zümrüt,elmas,zebercet, 
                               Ruhları kamaştıran izzetler üstü izzet. 
                               Bir yanda ün,şan,şükür,kudretler üstü Kudret, 
                               Bir yanda düşünceler,duygular üstü nimet.. 
                               Bambaşka boyutlarda,bambaşka dekorlarda 
                               Başlayan sonsuz hayat Nur’un aydınlığında. 
                              Ölüm ötesi hayat,hayat ötesi ölüm, 
                              Zulüm ötesi kayra,kayra ötesi zulüm. 
                              İnsan bu,sevgisine,nefretine sınır yok, 
                              Kendine kendisinden daha büyük düşman yok. 
                              İnsan bu,yaşamakta,ölmekte kararı yok…  
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                              Gülşen evrenlerinde soluk soluk geziniş, 
                              Hicran goncalarını mücrim ellerce deriş. 
                              Bir şebnem damlasında seyredilen alemler, 
                              Alemlerin içinden foton foton geçişler… 
                              Sonsuz nur şeridinin içinde sonsuz şeen, 
                              Sonsuz yörüngelerde dönen sonsuz semazen… 
                              Sırlar üstü sırların kaynaştığı burgaçlar, 
                              Sonsuz haz dalgaları meddine kapılanlar… 
                              Perde perde yüceliş,dürüm dürüm dürülüş, 
                              Gönül gözelerinden ayet ayet püskürüş… 
                              Evren içre evrenler içre sonsuz fanuslar, 
                              Fanusların içinde çerağ çerağ yanışlar… 
                              Zerre zerre eriyiş,kulaç kulaç çırpınış, 
                              Ezel denizlerinden duyulmayan haykırış. 
                              İlahi buyruklara,ölümsüz yasalara 
                              İkram üstü ikramlar gönülden bağlanana. 
                              Kesretten doğan gurbet,Vahdet’e doğru hicret, 
                              Boyutları ahtapot gibi kavrayan haşyet…! 
                              Izdırab çarklarında elmas elmas işleniş… 
 
 
                             İnsan bu,bir bakışta özün özünü görür, 
                             İnsan bu,bir bakarsın bataklıkta sürünür… 
                             İnsan bu,Mevla’sına kavuşma hummasında, 
                             Boğulmak arzusunda nur okyanuslarında… 
                             Bir habbe olmak da var ışık denizlerinde, 
                             Dalsız,budaksız zakkum Cahim vadilerinde… 
                             Savrulmak tınaz tınaz sevda tayfunlarıyla 
                             Vuslatın yabasıyla hicran harmanlarında… 
                             İnsan nedir,ne değil,nerede,nerde değil, 
                             İnsanı “insan” yapan “kulluk” başka şey değil… 
                             İnsan kendi kendini arayan şaşkın gezgin, 
                             Ona komşu kapısı son durağı evrenin…! 
                            -Bunu öğrendiği gün fatihidir kendinin…- 
                             İnsan sonsuz çabası içinde yücelmenin… 
                             İnsanlıkta zirveler üstü zirve;Nübüvvet. 
                             İnsanlıkta zilletler altı zillet:Hıyanet. 
                             İnsan bu,insan,sonsuz bilinmeyenli denklem, 
                             Evren mi ondan yaşlı,o mu büyük evrenden? 
                             Çalab,Yalvaç aşkına sussun varsa bir bilen! 
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                                              A      Ş     K  - I 
 
 
 
 
 
                        Aşk’a dair söylenen sözlerin hepsi yalan, 
                        Biz de bizden dinleyin aşkı,bir sevdalıdan… 
 
                       Aşk’ı anlatabilmek yaşamaktan daha zor, 
                       Aşk’ı yaşayabilmek anlatmaktan daha zor… 
                       Aşk’a inanabilmek çılgınlıktan da öte, 
                       Aşk’la aşık atmaya kalkmak kimin haddine. 

-Aşk’ı Aşk bile bilmez,anlatamaz hakkıyla, 
                       Kimdir karanlıkları delen kor bakışlarla…?- 
 
                       Ne kalkarsın a çocuk boyundan büyük işe, 
                       Aşk’ı-hele bu çağda- yazmak senin neyine…! 
 
                       Aşk,ezelden çıkarak koşmak ebediyete, 
                       Açılan sonsuz ışık kanatların önünde 
                       Kucağında bir demet alev çiçek halinde 
                       Evrenleri sunmaya yeltenmektir Canan’a. 
                       Atılmak seve seve Hicran’ın kollarına, 
                       Sipersiz,cephanesiz savaşlar savaşında… 
 
                       Aşk,ilahi bir yangın vuslat ufuklarında,  
                       Akkor bir çiy damlası çimen yapraklarında, 
                       Kendine doğru koşmak benlik labirentinde…… 
                       Aşk,acının çarkında hançer hançer bilenmek, 
                       Çözülmesi imkansız düğümü çözüvermek. 
                       Sonsuz atın koşması sonsuzluk vadisinde, 
                       Sonsuz gülün açması hazan bahçelerinde. 
                       Aşk,sonsuz yanardağın bir anda patlaması, 
                       Haz lavlarının kül kül sonsuza savrulması… 
 
                       Aşk,evrenler içinden evrenlerin geçmesi, 
                       Vuslat doruklarına yıldırımlar düşmesi, 
                       Ceylanların gözyaşı ırmağına inmesi, 
                       Gamzeli gülüşlerin,hareli bakışların 
                       Yansıması ruhlara ötesinden çağların… 
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                                  Aşk,sırlar üstü sırrın saklandığı nur fanus, 
                                  Kaptansız teknelere geçit vermez okyanus… 
                                  Aşk,acının hükmünü geçirmesi sevince, 
                                  Gönlün gülşenleşmesi zakkumlar derildikçe. 
                                  Aşk,vuslat ateşiyle hicranın potasında 
                                  Yanmaktır,erimektir zamansız mekanlarda. 
 
                                  Kozmik fırtınaların ışık kanatlarıyla (alev soluklarıyla) 
                                  Sürüklenmek,savrulmak evrenlerin kalbine… 
                                  Aşk,can ummanlarında suların feleklere 
                                  Değmesidir ürperten uğultular,medlerle… 
                                   
                                  Evren alfabesinin ilk harfi,ilk sınıfı, 
                                  Ve hayat okulunun son dersi,son sınıfı… 
                  
                                  Mevsimsiz bahçelerden sonsuz ay güllerinin 
                                  Katmer katmer goncalar açması iri,narin… 
                                  Hasatsız gümrah alev tınazlarının hür hür 
                                  Taşınarak Vuslat’ın kanatlarında tül tül 
                                  Serpilmesidir gönlün münbit topraklarına, 
                                  O bire sonsuz veren hayat kaynaklarına… 
 
                                  Aşk,bir damlada umman,bir ummanda damladır, 
                                  Olmakla olmamanın arasında berzahtır… 
                                  Ezelle,ebediyet,ebediyetle ezel 
                                  Arasında yıldızsız göklerde gazel gazel 
                                  Savrulmaktır kesiksiz bela rüzgarlarıya… 
                                  O’nun sonsuz kudretli nur-alev kollarında 
                                  Tatmaktır acıların en kutsal olanını… 
                                  Ve örtmek sevinçlerin altın pancurlarını 
                                  Mutluluk ülkesinin sonsuzluk sarayında 
                                  Acı bir tebessümdür Aşk,kavruk dudaklarda, 
                                  Sonsuz çiy yağmurudur alev ormanlarında. 
                                  Som altın sağraklarda sunulan ağıdır Aşk, 
                                  O ağuyu içerek soluksuz,bir yudumda 
                                  Çılgınlaşmak,yeniden canlanmak,sonsuzlaşmak… 
 
                                  Yüreğe tutturulmuş nebülöz taşlı iğne, 
                                  Yuvarlanmış bir billur gönül cehennemine… 
                                  Ufuksuzluk ufkundan sonsuz bedir doğması, 
                                  Canların O Bakış’la yanması,kavrulması. 
                                  Zamansız mekanlarda,mekansız zamanlarda 
                                  Ölmek,ölmek dirilmek Sonsuzluk Kapısı’nda. 
 
                                  Aşk,sonsuz güvercinin alev kanatlarıyla  
                                  İnmesi bulut bulut revaklı avlulara, 
                                  Nişanlı alınların süslediği başlara  
                                  Evrenleri ürperten acı haykırmalarla… 
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                                 Bütün tomurcukların hep birden patlaması, 
                                Dal uçlarından sonsuz hevenklerin sarkması. 
                                Acılarına şerbet olmak Çağ’ın,Çağlar’ın, 
                                Tekmil çilelerini paylaşmak mazlumların… 
                                Hiç sönmeyen alev bir top halinde dolaşmak 
                                Evrenleri bir uçtan bir uca tutuşturmak… 
                                Ebemkuşağı taklar altından dolu dizgin 
                                Zafer naralarıyla geçmek bir şafakleyin. 
                                Fetihsiz doruklardan seyretmek can gözüyle 
                                Tutuşmuş ufukları ruhun alevleriyle… 
                                Nice bin sel halinde akmak,çağlamak,coşmak, 
                                Gürül gürül sesleri,ışıkları kuşatmak… 
 
                                Aşk,bir ter damlasıdır Burak Süvarisi’nin, 
                                Şanlı,nişanlı,nurlu alnında Sevgili’nin. 
 
                                Hayatı mevsim mevsim yeniden yaşamaktır, 
                                Ufuksuz ummanları bir solukta aşmaktır… 
 
                                Kabuğun yarılması,özün kıpırdaması, 
                                Kesiksiz depremlerin yüzyılları sar(s)ması, 
                                Debisiz nehirlerin köpürmesi,taşması, 
                                Ateşböceklerinin yanması,kavrulması 
                                Fosforlu küllerinin sonsuza savrulması…, 
                                Aşk,sonsuz pervanenin,sonsuz mumlu şamdandan 
                                Havalanıvermesi kanadın oynatmadan… 
                                Aşk,güneşin kıvılcım olduğu sonsuz yangın, 
                                Bir yangın ki,değişmez şifası soy ruhların… 
 
                               Sonsuz yemişler veren,sonsuz dallı bir ağaç, 
                               Renkler,sesler,mevsimler üstünde ışıyan taç. 
                               Anbean gürleşen ses zaman labirentinde 
                               Yakamoz şehrayini gönül denizlerinde… 
 
                               Sonsuz okçunun sonsuz akla vurduğu hedef, 
                               Felekleri coşturan,raksa davet eden def. 
                               Kadransız,yelkovansız,akrepsiz,gongsuz saat, 
                               Sonsuzluk Mabedi’nde sonsuz haz veren taat. 
                               Yırtılan damarlardan fışkıran kafurlu kan, 
                               Ve yükselen son dua onulmayan yaradan… 
 
                               Bir ahu kirpiğinden damlayan kor şebnemin 
                              Getirmesi altını üstüne evrenlerin, 
                              Yolunu şaşırması günlerin,gecelerin… 
                              Yüreğinde bin sızı cephedeki askerin, 
                              Donup kalmış bir damla şakağında annenin. 
                              Kat kat karanlıklarda içinin ışığıyla 
                              Yürümek aydınlıklar üstü bir aydınlıkta… 
                              Ölmezlik Ülkesi’nin dayanmak kapısına, 
                              Nebülöz tarlasından derilmiş bir yürekle… 
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                                Ateşin,suyla,suyun ateşle barışması, 
                                Karanlığın ışıkla beklenen andlaşması… 
                             
                                Kıyasıya vuruşmak sarılmış cephelerde 
                                Galaksi gönüllerin dumansız aleviyle. 
                                Gülşenleri çevirmek birer yangın yerine, 
                                Frekanslar üstü Ses’in kapılmak büyüsüne, 
                                Mahşer ürpertisini duymak iliklerinde… 
 
                                Alev çemberlerinin içi içe açılması, 
                                Işık atlar sırtında çağların aşılması. 
                                Usul usul büyüyen ekinlerin dolması, 
                                Hareli başakların sonsuzu zorlaması… 
 
                                Sonsuz kamışlıkların can yakan inleyişi, 
                                Azatsız kuğuların ilahi senfonisi… 
                                Uzak,esrarengiz,loş lotus vadilerinde 
                                Mevsimsiz sağnakların buğusu yüreklerde… 
   
                                 Mekansız Işık-Ses’in çember çember uzayı 
                                 Silinmez yankılarla kuşatması,sarması… 
 
                                 Kıyamet öncesinde kıyametin kopması, 
                                 Tahtların,sütunların,taçların paslanması… 
 
                                 Yokluğun nur halinde Varlık’a karışması, 
                                 Varlığın nur halinde yokluğa yansıması… 
 
                                 Aşk nedir,ne değildir,bilen varsa söylesin, 
                                 Ruhumu allak-bullak eden bu humma dinsin, 
                                 Kağıt,kalem bitmeden bir gerçek dile gelsin…!     
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                           İ S L A M -  M Ü S L Ü M A N 
 
 
                                 İslam, 
                                 Ezel pınarından çıkan, 
                                 Ebed denizine akan 
                                 Sonsuz kollu nehir 
                                                                    Işıktan. 
 
                                 İslam, 
                                 Tağut’un başına inen gülbenk, 
                                 Damar damar giren korku yüreğine, 
                                 Dalga dalga gelen uğultulu sayha 
                                                                   Maveradan.                                 
          
                                 İslam, 
                                 Gözlere,gönüllere silinmez renk veren boya, 
                                 Yürekleri gülşene çeviren ahenk, 
                                 Ruhları feleklere kanatlandıran sevda 
                                                                   Sazlıklardan. 
 
                                 İslam, 
                                 Feragat,merhamet,kardeşlik, 
                                 Barış,iyilik,aşk,güzellik, 
                                 Ateşini tutuşturan kav ruhlarda 
                                                                  Şafaklardan. 
 
                                 İslam, 
                                 Yedi iklim,yedi kuşaktan 
                                 Özsu toplayan arıların 
                                 Oğul oğul otağ kurduğu 
                                                                  Kovan. 
 
                                 İslam, 
                                 Kozmik egemenliğin kayıtsız şartsız 
                                 Tek Allah’ın olduğunu bilerek 
                                 Medet ummamak hiçbir şekilde 
                                                                  Kullardan. 
 
                                  İslam, 
                                  Aklın ve bilimin kaypaklığına, 
                                  Karanlığın zulmüne,vahşetine 
                                  Atom atom,hücre hücre 
                                                                 Kıyam. 
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                                İslam, 
                                Yıldızlardan,nebulalardan tutuşturulmuş, 
                                Kat kat karanlıklara dolunay olmuş, 
                                Bir ışık ki,pencerelerde sonsuza dek 
                                                                           Yanan. 
 
                                İslam, 
                                Halklarının onurlarını,ürettiklerini, 
                                Özgürlüklerini,erkelerini,birikimlerini 
                                Efendilerine,nefislerine peşkeş çekenlere 
                                                                         Karabasan. 
 
                                 İslam, 
                                 Kasırgaların ortasına iniveren sekinet, 
                                 Eğrilikleri doğrultan çelik bilek, 
                                 Aşılayıcı rüzgar,bulut bulut rahmet 
                                                                        Gözyaşlarından. 
 
                                İslam, 
                                Dalıyla,budağıyla evrenleri saran, 
                                Ebedi meyvelerini herkese sunan 
                                Çağlar,mevsimler,iklimler üstü cömert bir bahçe, 
                                                                         Bir ulu harman. 
 
                                İslam, 
                                Üzerimize kubbe kubbe, 
                                Kanat kanat gerilen huşu, 
                                Sabır ve dayanışmada bir güzel koşu 
                                                                        Yorulmadan. 
 
                                İslam, 
                                Çağların ardından sürüklediği değil, 
                                Çağları ardından sürükleyen 
                                Yıpranmayan,yaşlanmayan hep körpe 
                                                                        Cıvan. 
 
                                İslam, 
                                Sanatta sadelik,doğallık ve derinlik, 
                                Bilimde aydınlık,bilgelik ve yücelik, 
                                Hayatta evrenlere sığmayan 
                                                                        Can. 
 
                                İslam, 
                                Çağ’a,Çağlar’a inen 
                                En mükellef,en zengin sofra 
                                Nur dokulu bulutlar içinde 
                                                                     Rezzak’tan. 
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                                İslam, 
                                Mekke’de sabır,ızdırab,çile, 
                                Medine’de devlet,mutluluk,ihtişam 
                                Akıl,inanç ve zafer 
                                                                         Hakk’tan 
 
                                İslam, 
                                Ufukları,ruhları,ormanları,dorukları, 
                                Şadırvanları,kubbeleri,revakları 
                                Yıldızları,yaprakları,atomları,bacaları saran 
                                                                         Elvan. 
 
                                İslam, 
                                Dorukları kadar uçurumlarıyla da 
                                Yüreklere korku,haşyet, 
                                Hayranlık salan sıradağlar 
                                                                        Kuvarstan. 
 
                                İslam, 
                                Ufuklarında güneş kavuşmayan, 
                                Yarınlarından endişe duymayan 
                                Zamanlardan/mekanlardan azade 
                                                                      Vatan. 
 
                                İslam, 
                                Evrenler içre evrenler, 
                                Gönüller içre gönüller, 
                                Sevgiler içre sevgiler… 
                                                                    O ve Kur’an. 
 
                                                   *** 
 
                               Müslüman, 
                               Hükümdarı Allah,veziri Resul-Allah 
                               Ölümsüz Evrenler Egemenliğinin 
                               Haksever,medeni,saygın yurttaşı olan 
                                                                     İnsan. 
 
                               Müslüman, 
                               Gittiği her yere barış götüren, 
                               Bölücü değil,birleştirici olan, 
                               Üzüntü olan yere sevinç saçan 
                                                                   İnsan. 
 
                                Müslüman, 
                                Nefret olan yere sevgiyi, 
                                Yaralanma olan yere affediciliği, 
                                Kuşku olan yere inancı taşıyan 
                                                                 İnsan.  
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                                   Müslüman,      
                                   Ümitsizlik olan yere ümit, 
                                   Karanlık olan yere aydınlık, 
                                   Eğrilik olan yere doğruluk aşılayan 
                                                                                  İnsan. 
 
                                   Müslüman, 
                                   Yaratılana değil,Yaratan’a kul olan, 
                                   Benliğiyle yaptığı savaştan yengin çıkan, 
                                   Tağut’la kıyasıya restleşen kahraman 
                                                                                 İnsan. 
 
                                   Müslüman, 
                                   Çağ’a,Çağlar’a,Çağlarüstü’nden 
                                   Her bakıştan başka bir bakışla bakan, 
                                   Her olayı “vahiy” ölçüsüyle yorumlayan 
                                                                                İnsan. 
                                                                                                ------ Müslüman, 
                                   Müslüman,                                                    Niçin yaşadığını bilen, 
                                   Allah için,Peygamber için,Kur’an için,        Niçin öleceğini bilen 
                                   Ve insanlığın selameti için                           Ve ölmeden önce ölmeyi 
                                   Her şeyini feda edebilen                                                      başaran 
                                                                               İnsan.                                          İnsan. 
 
                                   Müslüman, 
                                   Kusurları araştıran,gören değil,örten 
                                   Teselli arayan değil,teselli eden, 
                                   Anlayış bekleyen değil,anlayış gösteren 
                                                                               İnsan. 
 
                                   Müslüman, 
                                   Yalnız sevilmeyi isteyen değil, 
                                   Ak-kara,yaş-kuru ayırt etmeden seven, 
                                   Yağmur olan,toprak olan,güneş olan 
                                                                              İnsan. 
 
                                  Müslüman, 
                                  Duyguda,düşüncede,davranışta 
                                  Kendini,çevresini,çağını,çağları aşan, 
                                  Doruklaşan,çavlanlaşan,volkanlaşan 
                                                                           İnsan. 
 

                      Müslüman, 
                      Eli alan değil,veren, 
                      Hak ile doğan,Hak ile yaşayan, 
                      Hak uğrunda,hak için ölen 
                                                             İnsan. 
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                                Müslüman, 
                                Korları avuçlarında pamuk gibi tutan, 
                                Çaresizin,yoksulun,ezilmişin 
                                Her zaman yanında olan 
                                                                               İnsan. 
 
                                Müslüman, 
                                Kutlu evrensel sesini yüzyılları 
                                Sarsarca korkusuzca salan, 
                                Barış için savaşa savaş açan 
                                                                            İnsan. 
 
                                Müslüman, 
                                Yarasaları,bukalemunları,baykuşları 
                                Bir bakışıyla,bir narasıyla 
                                Yerlerinden,yurtlarından eden 
                                                                          İnsan. 
 
                                Müslüman, 
                                Kitab ve Sünnet ölçülerine 
                                Her ne varsa uymayan 
                                Hiç düşünmeden elinin tersiyle iten 
                                                                        İnsan. 
 
                               Müslüman, 
                               Milyonlarca ışık yılı uzakta 
                               Bir kardeşinin sinesine batan 
                               Bir bakışın acısını ruhunda duyan 
                                                                       İnsan. 
 
                               Müslüman, 
                               Düşünmek kadar inanmayı, 
                               İnanmak kadar düşünmeyi 
                               Seven,arayan,bulan,paylaşan 
                                                                     İnsan. 
 
                               Müslüman, 
                               Evrenlerin herhangi bir noktasında 
                               Devrilen bir ağaç,kopan bir dal için 
                               İçi kan ağlayan 
                                                                   İnsan. 
 
                              Müslüman, 
                              Ölümsüz Nur’a çıkan dikenli yollarda 
                              Korkusuzca kendini arayan 
                             -Benliğine ulaşmaya çabalayan- 
                                                                   İnsan…                  
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                                                  N A M A Z – I  
 
 
 
                                                B E S M E L E 
 
 
                            Yaradan’ın adıyla başlanmayan bir işde 
                            Ne renk vardır,ne koku,ne hayır,ne bereket, 
                            Yaradan’ın adının geçmediği bir sözde 
                            Ne bir derinlik olur,ne anlam,ne letafet. 
                            Gelin hayat bulalım,”en güzel kelime”yle, 
                            Gönüller fethedelim ışık tebessümlerle, 
                            Can verelim yaşamak nedir bilmeyenlere… 
 
 
                                              G İ R İ Z G A H 
                     
                           Namaz Din’n direği,gözlerimizin nuru (1), 
                           Hüzünlü gönüllerin vaz geçilmez tutkusu, 
                           Sonsuzluğu tatmanın,yaşamanın coşkusu, 
                           İman denizlerinin en değerli incisi, 
                           Sevgi bahçelerinin misk kokulu meyvesi, 
                           Mü’minin sinesinden fışkıran nur gayzeri. 
                           Namaz evrenin dili,kanı,canı,iliği, 
                           Damağımızın tadı,başlarımızın tacı, 
                           Gözlerin bakışını sonsuzlaştıran açı, 
                           İnsan davranışında zirveler üstü zirve, 
                           Boyutlar üstü boyut duyguda,düşüncede. 
                           Kapımızın önünden akan debisiz ırmak(2), 
                           Günde en az beş sefer bu Irmak’ta yıkanmak… 
                           Ezel pınarlarından,ebed ummanlarına 
                           Kavuşmanın tek yolu,başka yol mu var yoksa? 
                           Ruhun sonsuz goncalar halinde açılması, 
                           Feleklerin üstünden başlara saçılması, 
                           Sonsuz güvercin olup candan cana konması… 
                           Namaz,Din’in direği,gözlerimizin nuru…         
 
                         ____________________________________________________________ 
 
   
                          (1),(2): İki hadisten mülhem. 
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                                                     S  A  B  A  H 
 
 
                                  Tan yeri ağarıyor,uyumak vakti değil, 
                                  Şimdi taze bir güçle bilenme zamanıdır. 
                                  Gün bin bir sürpriziyle bizi beklemededir. 
                                  Şafak karanlıklara son yumruğu vurmaktır… 
 
 
                                                    K  U  Ş  L  U  K 
 
 
                                  Kuşan pusatlarını zorlu savaş başlıyor, 
                                  Sonsuz cepheli hayat kavgası kızışıyor… 
 
 
                                                      Ö   Ğ   L   E 
 
  
                                  Güneş gibi aydınlık,güneş gibi çalışkan 
                                  Bir insan olarak çık sağ ayakla kapıdan, 
                                  Karış kalabalığın uğultulu seline… 
                                  Yürü,geç bataklıklar,çağıltılar içinden 
                                  Saf bir ışık fışkırsın yüreğinden,yüzünden… 
                                  Giriş her zamankinden daha şevkle işine , 
                                  Herkese eşit davran,eşi,dostu kayırma, 
                                  Her dem mütebessim ol,adaletten ayrılma. 
                                  Dürüstlük andın olsun,hoşgörü ibadetin, 
                                  Hakk’ın hoşnudluğunu kazanmak tek dileğin. 
                                  Çalış,çabala,didin,terle insanlar için… 
                                  Yarım saat ara ver dünya’ya,ahret’e koş, 
                                  Teraziyi dengele,kalmasın bir kefe boş… 
 
 
                                                   İ   K   İ   N   D   İ 
 
 
                                  Yolun yarısı bitti,atlar soluk soluğa, 
                                  İniş başlıyor şimdi doruktan aşağıya. 
                                  Yukarı çıkış kadar,iniş de kolay değil, 
                                  Yokuş aşağı inmek daha tehlikelidir. 
                                  Tedbiri elden brakma iniş ve çıkışlarda, 
                                  Kalırsın bir başına sonra çöl ortasında! 
                                  Ne yüzüne bir bakan,ne el uzatan olur, 
                                  Sana Mevla’dan gayrı dost ve yardımcı yoktur. 
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                                                  A   K   Ş   A   M 
 
 
                              Gün kavuştu,gölgeler siliniyor anbean, 
                              Ufuklar yalım yalım gönül yangınlarından. 
                              Umut kapılarının kapanmasından önce 
                              Otur hesabını dök bir günün ince ince, 
                              Duy yükselen sesleri nedamet gayyasından… 
 
 
                                               E  V  V  A  B  İ  N 
 
                              Akşam,yatsı arası evvabin zamanıdır, 
                              Evvabin karanlığa atılan kor imzadır. 
                              Bastıran karanlığın içinde öbek öbek 
                              Beliren ışıkların asıl kaynağı yürek. 
                             O ışıklarla ancak aydınlanır yüzyıllar, 
                             Mağaralar,kanyonlar,labirentler,ehramlar… 
 
 
                                                Y   A   T   S   I 
 
 
                             Elden geldiği kadar yatsıyı geciktirin, 
                             Camlardaki ışıklar solgunlaşsın bekleyin! 
                             Bu saatler başkadır mevsimler üstü iklim, 
                             Toplanma zamanıdır en olgun yemişlerin. 
                             Leziz yemişleriyle ufuksuz bahçelerin 
                             Dolsun sepetleriniz,devşirin kardeşlerim. 
                             Hayatın yaşanmaya değer dolu,dopdolu 
                             Çağlar üstü “anlar”ı,özgürlüğün coşkusu… 
                             Anlaşılır evrene sığmadığı inancın, 
                             Ve evrenin bir nokta bakışlarında canın. 
                             Açılır sayfa sayfa,dürüm dürüm dürülür, 
                             Evrenler can gözüyle daha güzel görünür. 
                             Ateş döşeli Yol’da yalın ayak yürünür… 
 
 
                                           T  E  H  E  C  C  Ü  D 
 
 
                             El-ayak çekilince evrenlerle birlikte 
                             El bağlanır Huzur’da,yüz sürülür secdeye, 
                             Sonsuzluk yankılanır sineler sinesinde. 
                             İner nur sağnakları gönül zirvelerine, 
                             Ve tadına varılır ilahi ızdırabın.. 
                             Kozmik sinyaller gelir ötelerinden Arş’ın… 
                             Med-cezirin öfkesi,göklerin iniltisi 
                             Arasından sezilir kısık bir horoz sesi… 
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                                       İNSAN-MABED-ZAMAN-MEKAN 
 
                                                              .1. 
 
 
                                                  B  E  S  M  E  L  E 
 
 
                                 Acıyan,Bağışlayan Nur’un şanlı adıyla 
                                 Atalım ilk adımı Kelam’ın kapısından, 
                                 Bir şeyler koptuğunu duyarak şuramızda, 
                                 Saçılsın buram buram aydınlık bağrımızdan… 
 
 
                                                           .2. 
 
                                               S   İ   L   U   E   T  
 
 
                               Gözün göremediği,aşkın ruhların sermest 
                               Olduğu ufku nedir ürperten bu mehabet! 
                               Seni görünce insan duyduğu tek şey haşyet! 
                               Ne erişilmez ruh,ne “içe doğuş” bu böyle! 
                               Öpülesi ellerin yazdığı dev manzume, 
                               Uzanan El’i mi ne O’nun o yeryüzüne…? 
                               Umran’ın hayatının dönüm noktalarından 
                               Biri olan ebedi ,evrensel hatıradan 
                               Eşiz bir armağansın reddi mümkün olmayan. 
                               Sana sonsuza kadar böyle baksam doyamam…. 
                               Kem bir nazar değecek olsa ah,dayanamam, 
                               Bir başıma kalsam da korkmam ederim kıyam… 
 
                                                             .3. 
 
                                            M  İ  N  A  R  E  L  E  R        
                                                     
                             
                             Bedenlere sığmayan imanın gök kubbeye 
                             Fışkırması öfkeyle,sevgiyle,yiğitlikle… 
                             Dört minare,dört sütun,dört çığlık,sonsuz sayha, 
                             Bu sayhadır tağut’un hançer uykularına. 
                             Minareler Allah’a uzanan kollar mıdır, 
                             Mihneti minnet bilen,”and”a sadık ruhların 
                             Zafer naralarının,mazlum dualarının 
                             Boğum boğum göklerde kılıçlaşması mıdır? 
                             Çağlar üstü Mesaj’ın kanatsız bülbülleri, 
                             Kaktüsler ve dikenler içinde güz gülleri… 
                             Minareler helezon helezon merdivenler, 
                             İçimizden çıkarlar,içimize inerler… 
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                                                                .4. 
                              
        
                                                 K U B B E  V E  A L E M 
 
 
                                      Sarmış kanatlarıyla melekler öbek öbek 
                                      Kubbeyi çepeçevre bir ana şevkatiyle. 
                                      Tağut’a kahramanca kalkanlaşan bağrına 
                                      Vuran ışık yansıyor sonsuz yöne coşkunca. 
                                      Alem kucak açıyor başı bozuk aleme 
                                     Ümide ve zafere ayarlı yüreğiyle…! 
                                      Buran dağılıyor sesler de,rüzgarlar da 
                                      Kuşak kuşak çağlara,koyaklara,dağlara… 
                                      Işıklı bir rüzgarla tül tül harelenerek 
                                      Mekana anlatılmaz bir ferahlık,genişlik 
                                      Veren mucize nedir,ah,anlayabilseydik! 
                                      Buğulu aydınlığın imbiklerden geçerek 
                                      Cömertçe saçıldığı yer ne güzel bir yerdir. 
                                      Kubbe üzerimize gerilmiş merhamettir…  
                                      Veriyor mu karşılık bu ilgiye,sevgiye 
                                      Cemaat,ki çarpan tek yürek olmak gerekir. 
                                      Bundan mıdır bu hüzün arabesk desenlerde, 
                                      Firdevs’ten Adn’dan renkler taşıyan çinilerde…! 
 
                                                                   .5. 
 
         
                                                    M E R D İ V E N L E R 
 
 
                                      Ey Mabed,atar atmaz kristal basamaklara 
                                      Adımlarımızı,bir çağdan başka bir çağa 
                                      Geçtiğimizi birden anladık ve ürperdik, 
                                      Çağlar’ın aşıldığı “o an”la bütünleştik. 
                                      Güllerin dikenlerle,suların alevlerle, 
                                      Gönüllerin gönüller,ilkyazların güzlerle, 
                                      Davulların,topların,yankılı avazların 
                                      Tekbirler,ezanlarla sarsıldığı “o an”la… 
                                      İlahi yapı,harcın nasıl göz yaşlarıyla 
                                      Karıldı ki bağrımız kavrulur her solukta. 
                                      Ah,seni gereğince sevmeyi öğrenseydik! 
                                      Kaynağı bu değil mi ızdırablarımızın…? 
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                                                         .6. 
 
         
                                            A V L U   K A P I S I 
 
        
                           Ölümsüz Kitabe’nin taçlandırdığı mermer 
                           Kapıdan usul usul geçerken duy ve ürper 
                           Sonsuz yankılarını Aşk’ın şakaklarında … 
                           Cayır cayır yan,kavrul,haykır…Allahüekber…! 
                           Bir an,dur,düşün Çağlar nasıl geçmiş altından, 
                           Şimdi nasıl kıvranır durur Kapı kahrından! 
                           Sendelersen mermerin dayan serin bağrına, 
                           Bir adımın içerde,bir adımın dışarıda 
                           Yan ,kavrul cayır cayır,haykır…Allahüekber…! 
 
       
                                                      .7. 
 
                                        R E V A K L I   A V L U 
              
 
                           Geçer geçmez aydınlık,ferah,serin avluya 
                           İnerler sakin,sıcak kuşlar mesajlarıyla… 
                           Kemerleri yakuttan,inciden,zebercetten 
                           Revakın yürüyelim kubbe kubbe altında. 
                           Oturalım granitten bir sütunun dibine, 
                           Sırtımız on yüzyıllık tarihe dayanırken 
                           Dalalım derin,soylu,temiz düşüncelere… 
                          -Uymaktan güzel ne var Peygamber öğüdüne…- 
                           Ne yapabiliriz ki düşünmeyi bilmeden…! 
 
                                
                                                      .8. 
 
                             
                                        Ş  A  D  I  R  V  A  N  
 
 
                           Kaskatlı şadırvanda şakırdayan ışık-su 
                           Döküyor içimize sukünun huzurunu,,                
                           Dinliyoruz besteler öteler ötesinden. 
                           Sevinç gözyaşları mı süzülen gözlerinden…? 
                           Çocuklar,kuşlar,güneş,rüzgar,beyaz mermerler, 
                           Yüzleri,gönülleri gibi nurlu müminler, 
                           Avluyu fırdolayı gezinen aşk soluğu, 
                           Işığın gölgelerle doyum olmaz dostluğu… 
                           Temiz,güzel ve büyük…Olağanüstü her şey… 
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                                                             .9. 
 
                                                      II: K  A  P  I 
 
                                 Mermerin dantel dantel işlendiği Kapı’dan 
                                 Geçilir iç mekana,dağınık dış mekandan. 
                                 Yeni boyut kazanır mabed,insan ve mekan… 
                                 Kapı geçiş demektir kargaşadan suküna, 
                                 Kapı bir kuşak daha yaklaşış maveraya… 
                                 Kapı’dan her geçişte daha “müslüman” olsak, 
                                 Kapı’dan her çıkışta daha “müslüman” kalsak, 
                                 Lailaheillallah-Muhammed Resul-Allah 
                                 Sancağının altına gelmeyen kalmayacak… 
 
                                                            .10. 
 
                                     İ Ç  M E K A N  V E   C E M A A T 
 
                               İç mekanda boyutlar,renkler,hava değişir, 
                               Burası barış üzre bir uhrevi ahenktir. 
                               Mermer,cam,çini,demir,taş,bronz mahir ellerde 
                               Yoğrulmuş tesbih tesbih,şekillenmiş şaheser 
                               Olanca zarafeti,saffeti,haşmetiyle. 
                               Yeşil,ak,mavi,sarı,turuncu menevişler 
                               Nereden geldiğini hatırlatıyor ruha. 
                               Gönül aşkı,zamanı,saf sukünu soluyor… 
                               Burada insan ışığa,bir nura kalboluyor, 
                               Zaman mekan içinde an an öğütülüyor. 
                               Sırlarından sırlara perde açıyor Allah, 
                               Gözler mekan içinde dolaştıkça büyüyor, 
                               Mekan mekan içine sığmaz hale geliyor, 
                               Hayatı ve ölümü beden burada aşıyor… 
                               Ruku,kıyam,gözyaşı,secde,dua,ürperiş, 
                               Gümrah başaklar gibi o saf saf hareleniş… 
                               Yapıya atom atom sinen üo sır,o deha, 
                               Uslüpta,estetikte ve edada münteha… 
 
                                                        .11. 
 
                                            S  Ü  T  U  N  L  A  R 
 
                               Sırtlamışlar mekana mekan katan kubbeyi 
                               Sütunlar seve seve,ki muazzam her biri. 
                               Böyle aziz bir yüke ne güzel omuz vermek, 
                              Altında iki büklüm inim inim inlemek… 
                             -Boynu bükük çiçeği kim ayırmış yarından?- 
                              Durduk sonsuz kıyama yana yana sütunlarla, 
                              Ürperdik mermer mermer bengi hatıralarla. 
                              İşte,”ne güzelsin dur,geçme” denilecek an! 
                              Ebedi barış,sukün,adalet,yüce denge… 
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                                                           .12.  
 
 
                                                 M   İ   H   R   A   B 
 
 
                                Vur alnını secdeye uyup yüce İmam’a, 
                                Masivadan soyun da gir takva libasına. 
                                Genzin yansın esriten kokusuyla Esved’in, 
                                Paralansın okuyla yüreğin muhabbetin. 
                                Kopsun başın gövdenden savrulsun oralara, 
                                Kaçacak yer arasın Savaş,bir bakışından… 
 
 
                                                          13. 
 
                            
                                            M    İ    N    B    E    R 
                                          
 
  
                              Her basamakta yaklaş,yaklaş bir çember daha 
                              Seni O’na uruça çağıran Kahraman’a. 
                              Daha hızlansın nabzın her çemberden geçişte, 
                              Ne varsa yüreğinden sök,at O’nun dışında, 
                              Bağrı galaksilere koza er ol böylece… 
                              Haykır oradan Çağ’a,Çağlar’a hakikati, 
                              Davet et başı darda kalmış Beşeriyet’i 
                              Sevgiye,kardeşliğe,dostluğa,mutluluğa, 
                              Dinsin yüzyıllar boyu süren ebed hasreti… 
 
 
                                                        .14. 
 
 
                                              K    Ü     R    S    Ü 
 
                                          
                              Ey İnsanlık,ey Çağlar,dinleyin,kulak verin, 
                              Kürsüden üstünüze serpilen çiçeklerin 
                              Kokuları,renkleri benzemez her çiçeğe. 
                              Taktınız mı birini,bir sefer göğsünüze 
                              Sonsuza dek misk kokar içiniz ve dışınız, 
                              Eğilmek nedir bilmez put önünde başınız! 
                              Aşk’tan gayrı hiçbir şey görünmez gözünüze. 
                              Gelin,brakın inadı,koşuşun bu rahmete, 
                              Gün doğumunu yarın görebilir kaçımız…? 
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                                                             .15. 
 
 
                                           K U R’ A N  V E  R A H L E 
 
 
                                    Cesetleri sinlerden fışkırtacakmış gibi 
                                    Sarsan bu lahuti ses nerden yankılanıyor? 
                                    Kumların,kraterlerin kımıl kımıl dipleri 
                                    Çılgına çeviren şey nedir nebülözleri? 
                                    Pınar pınar içimiz çölün serinliğiyle, 
                                    Bağrımız köpük köpük çeken derinliğince… 
                                    Oku,durma ey hafız,bitmesin bu istiğrak,,                  
                                    Ey saki,dolaş mey sun,hiç boşalmasın sağrak, 
                                    Zira dağılmak için meclis fırsat kolluyor…! 
 
 
                                                              .16. 
 
 
                                                A  V  İ   Z   E   L   E  R 
 
 
                                    Saydam ışıklı eller, uzanan avizeler, 
                                    Belki de salkım saçak sarkan göksel yemişler. 
                                    Birer rahmet bulutu nurdan dokulu ya da, 
                                    Sonsuz kehkeşanlarla boy ölçüşen şehrayin! 
                                    Hayır,bunlar şüheda ruhları olsa olsa… 
                                    Haşmetle,zarafetle,mucizevi ahenkle 
                                    Kenetlenmiş bloklardan yükselen duvarlarda 
                                    -Ki nice bin pak elin,nice bin besmelenin 
                                    İzi var,yankısı var has sevginin,kudretin…- 
                                    Çağlayan uğultusu çevre çevre ayetler, 
                                    Tutuşuyor saçılan ışık kıvılcımlarla 
                                    Ve yanıyor rengarenk dumansız alevlerle… 
 
 
                                                               .17. 
 
 
                                              Ş  A  M  D  A  N  L  A  R 
 
 
                                    Hangi kutlu ellerdir tutuşturan onları 
                                    Ki,yüzyıllardan beri azalmadı şavkları. 
                                    Şamdanlar,yolumuza ışık serpen yıldızlar, 
                                    Izdırab bahçesinin sarı gonca gülleri, 
                                    Soylu pervanelerin nazlı sevgilileri…  
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                                                               .18. 
 
 
                                                        D      U      A 
 
 
                                    Duan öyle yürekten,katıksız olmalı ki, 
                                   “Amin” desin yedi kat yer,gök brakıp tesbihi. 
                                    Rahmet tufanlarına pınar olsun gözlerin, 
                                    Volkanları gül diye sunar olsun ellerin. 
                                    Beytullah’a,Ravza’ya,Aksa’ya yüz sür,dile 
                                    Ne istediğini bil,tercüman ol Millet’e. 
                                    Nice zamandır hasret gerçek zafere İslam, 
                                    Eren,peren (1) yadigar ne kaldıysa atadan. 
                                    Duanın tam zamanı ağarıyor tan yeri… 
 
 
                                    
  
                                                                .19. 
 
 
                                                         U   R    U   Ç 
 
                                                           (Yükseliş) 
 
 
                                   Duayla uruç eder ruh sonsuz kat semaya, 
                                   Orada galaksiler,yıldızlar,meleklerle 
                                    Başlar yeşil alevli,dumansız bir semaya… 
                                   Dürülür tomar tomar zamanlar ve mekanlar, 
                                   Savrulur sonsuzluğa Aşk’ın soluklarıyla 
                                   Canlar bir yüksük şebnem,bir avuç kül halinde… 
                                   Kopar bin bir kızılca kıyamet can evinde. 
                                   Fetihsiz doruklardan yuvarlanır kor çığlar 
                                   Sed olur Yecüc,Mecüc akınının önüne. 
                                   Erir “en mutlu an” da yokluk töz töz Varlık’ta… 
 
 
 
                                   
 
                                 ___________________________________________________________ 
 
                                 (1):Eren-perren:Çeşme’de kullanılan “darmadağın” anlamında bir yerel  
                                       deyiş. 
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                                                                           A     N      D 
 
 
 
 
 
                                                    Razıyım tek başıma ateşe atılmaya, 
                                                    And olsun,mutsuzlarla mutsuzluğu tatmaya. 
                                                   -Mutluluk kolay sanat,kim talip mutsuzluğa…?- 
                                                     
                                                   Ne dünya var gözümde,ne Cennet,ne Cehennem, 
                                                   Görmeyen,düşünmeyen bahtsızlar tek düşüncem! 
 
                                                   Razıyım bir başıma Sair’e atılmaya, 
                                                   Yeter ki yüzleri ak çıksınlar Duruşma’ya. 
 
                                                   Mümkün olmadığını sandığım için bunun, 
                                                  -Kitabların Anası diyor ki;yüklenemez 
                                                   Bir kimse,başkasının suçunu üstlenemez.- 
                                                  Gözyaşı ırmağının aktığı okyanusum… 
 
                                                   Razıyım tek başıma Cahim’e atılmaya 
                                                   Bahtsızların bahtsızlık bahtına baht olmaya. 
                                                 
                                                   Kalmadı beklediğim pek bir şey şu dünyadan, 
                                                   Mal-mülk,makam,ün,yoldaş,çoluk-çocuk,eş,unvan… 
 
                                                   Evrenlere sığmayan sevgisiyle Vedud’un 
                                                   Yanan bir gönül yeter,yeter de artar bana. 
                                         
                                                   Alın-saf aşkım dahil-herşeyim sizin olsun, 
                                                   Bırakın artık beni Sevgili’yle baş başa… 
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                                                               R   U   H 
 
 
 
                                                        Sonsuz al gül açıyor 
                                                        Bağrımda gonca gonca, 
                                                        Bin kıvrım kapanıyor, 
                                                        Bir kıvrım açılınca… 
                                                       Ve açası geliyor 
                                                       Her goncanın açtıkça 
 
                                                        Bin pınar fışkırıyor 
                                                        Kesiksiz,gür,gayretli, 
                                                       Denizlere koşuyor 
                                                       Dev sevgi nehirleri… 
 
                                                       Çember çember iç içe 
                                                       Genişliyor halkalar, 
                                                       Dingin sular üstünde 
                                                       Dibe indikçe güller 
                                                       Işıldıyor kuyular… 
 
                                                       Büyük yangınlarından  
                                                       Saçılan kıvılcımlar, 
                                                       Bakışlarda ışıyan 
                                                       Yalap yalap yıldızlar… 
 
                                                       Rüzgarın uğultusu, 
                                                       Dolabın gıcırtısı, 
                                                       Kainatın susuşu 
                                                       O’nun tercümanları… 
 
                                                       Sonsuz sayıda sonsuz 
                                                       Işık kanatlarını 
                                                       Evrenimde çırpan kuş, 
                                                       Duymaz çığlıklarını 
                                                       Yatağında huzursuz 
                                                       Kımıldanan, ürperen 
                                                       Enginden ve geceden  
                                                       Gelen,geçen köpükten 
                                                       Beyaz,saydam tekneler… 
 
                                                       Yıldızlar daha yakın 
                                                       Daha yakın kendinden, 
                                                       Işığı karanlığın 
                                                       Yengin çıktı cenginden 
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                                                              M U T L U    A N  
 
 
 
 
 
 
 
                                           Gökler yakıyor bir bir kutsal kandillerini, 
                                           Bin telaş,bin ürperti sularda,ormanlarda… 
                                           Seyrediyor Yaradan eşsiz güzelliğini 
                                           Yerlerin ve göklerin sonsuz aynalarında… 
 
 
                                          Çağlar çağlar içinde,evren evren içinde, 
                                          Önlenmez akış,dönüş,haykırış,çalkalanış, 
                                          Ölümsüzlük Ölüm’ü sona sürüklemede… 
                                          Ne küçücük bir kusur bulunur,ne bir yanlış… 
 
 
                                          Bu dinmez uğultular,sonu gelmez sancılar 
                                          Beynimi kemirmede,ruhumu emzirmede, 
                                          Nedir evreni saran yalım yalım yangınlar…? 
 
 
                                         Ah,ben bu velveleli kusursuzluk içinde 
                                         Benliğinin tutsağı bir beşerim,günahkar… 
                                         Özgürlüğü tadacak o “mutlu an” nerede…? 
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                                                           D    İ    L    E    K 
 
 
 
 
 
                                        Ey Güzeller Güzeli tek dilediğim Sen’sin, 
                                        Çünkü ben bir insanım,dahası müslümanım. 
                                        Görüntüler ardından koşmaz insan dediğin, 
                                        İnsan en onurlusu cümle yaradılmışın… 
 
                                        
                                        Yalnız Sen’sin gerçek Dost,gerçek Sevgili Sen’sin, 
                                        Gençlikte,yaşlılıkta,iyi,kötü günlerde 
                                        Her zaman yanımızda,her zaman biz,imlesin. 
                                        Sensizlik onulmaz bir yaradır yüreklerde… 
 
 
                                       Sen’i istemek demek her şeye sahip olmak, 
                                       Sen’den gayrı ne var ki gerçek olan evrende, 
                                       Sen’i bildikçe güçlü,özgürdür insan ancak… 
 
                                     
                                       Herkesin harcı değil Sen’in gönlüne girmek. 
                                       Bu hem kolay,hem çok zor,yazılan ne kaderde…? 
                                       Kolay mı adil,cömert olmak,affetmek,sevmek…   
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                                                            Y  A  N  S  I  M  A 
 
 
 
 
 
 
                                       Her şey bir yansımadan,bir vizyondan ibaret, 
                                       Bizler görüntülerin ardından koşuyoruz. 
                                       Parlarken ufuk ufuk Yüce Ölümsüz Gerçek, 
                                       Burnumuzun ucunu bile göremiyoruz… 
 
 
                                      Hiç kimse övünmesin yapmış olduklarıyla… 
                                      Gökdelenler,köprüler,piramitler,kuleler 
                                      Yerle bir oluverir O’nun bir bakışıyla, 
                                      Kuvars kayalar tuz-buz,paralanır yürekler… 
 
 
                                      Ölüm,dirim arası uzanan helezonlar, 
                                      Yetersiz kalan bilgi,sık sık yanılan sezgi, 
                                      Gönül ufuklarında hiç sönmeyen yangınlar… 
 
 
                                      Ama yürek hoplatan bir bakış,bit tebessüm, 
                                      İçten gelen bir deyiş,dokunaklı bir ezgi 
                                      Kanıdır,iliğidir aşkın,ölümsüzlüğün… 
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                                                     G  Ö  R  Ü  N  Ü  Ş 
 
 
 
 
 
 
                                     Can gözleriyle baksak,bakabilsek evrene 
                                     Görürüz sonsuz renkli tayfların demet demet 
                                     Bizden yansıdığını,yansıdığını bize 
                                     Sonsuz periyodlarla kıvrılıp bükülerek… 
 
 
                                    Olağanüstü büyük,derin sonsuzluklarda 
                                    Her an başka bir renge,şekle,ruha bürünen 
                                    Evrenin yörüngeler çize çize büyüyen 
                                    Soluğunu duyarız nabız atışlarında… 
 
 
                                   İnancımız ne kadar içtense,bakışımız 
                                   O kadar keskin olur,o kadar çok görürüz, 
                                   O kadar tatlı olur yürek ağrılarımız… 
 
 
                                   Öylesine büyür ki Ölümsüz Sevgili’ye 
                                   Duyduğumuz hayranlık,saygı,aşk,görünürüz   
                                   Saf benlikler halinde evren yüzeylerinde… 
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                                                         “B    E    N “ 
 
 
 
 
 
                                
 
                                           Büyür dinginlik evren evren içimde… 
                                           En ünlü yıldızların solmaz şavkları 
                                           Renk verir buğulu göz bebeklerime, 
                                           Duyar ruhum Allah’ın yakınlığını… 
 
 
                                          Duyar ruhum Allah’ın yakınlığını, 
                                          Yapayalnız kaldığım zaman bir yerde, 
                                          Ah,anlatamam içimde olanları 
                                          Bilinen ölçülerle,kelimelerle… 
 
 
                                          Eklerlim açık öylece gökyüzüne 
                                          Boşalır birden gözlerimden kor yaşlar, 
                                          Okşar gibidir oyrumumu seccade… 
 
 
                                         Dürülür evren,girer olur içime… 
                                         O zaman anlarım ah,o zaman dostlar 
                                         Bir “ben”olduğunu,”ben”den içerde… 
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                                           SONSUZLUĞUN EŞİĞİNDE 
 
 
 
                                          Sonsuzluğun eşiğindeyim… 
                              
                                          Ne varsa dünyaya ve bana değğin 
                                          Atmışım düşünmeden arkama 
                                          Yalın ve özgürüm… 
 
                                          Önümde  
                                          Alabildiğine engin ve derin, 
                                          Alabildiğine aydınlık ve dingin, 
                                          Barışın,adaletin,sevginin, 
                                          Hoşgörünün,hoşnudluğun,kardeşliğin 
                                          Hüküm sürdüğü, 
                                          Zamanın ve uzamın, 
                                          Ölümün ve hayatın 
                                          Bambaşka boyutlar kazandığı 
                                          Ölümsüz bir Ülke’nin 
                                         -Mevsimler üstü,iklimler üstü 
                                          Sonsuz renkli kuşakların…- 
                                          Işık kapıları 
                                          Açılıyor ardına kadar… 
 
                                          Ve yürüyorum, 
                                          Hüznün otağ kurduğu yüreğimde 
                                          Nabız atışlarını duyuyorum 
                                          Tekmil evrenlerin… 
                                          Yürüyorum 
                                          Kesiksiz nur sağanaklarıyla 
                                          Yıkanan Altın Yol’da 
                                          İnsanın tekmil acıları, 
                                          Ve umutları bağrımda… 
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                                                    N A M A Z  -  II 
 
 
 
                                          Sonsuz kubbeli,sonsuz kıbleli 
                                          Olağan üstü bir mabed evren. 
                                          Her an,her nokta O’nu anmakta… 
                                          Her an duyulur ezan sesleri 
                                          Mahzun ruhları tutuştururca 
                                          O ulvi çağrı gelir derinden, 
                                          Allahüekber,Allahüekber… 
 
 
                                          Derin bir saygı,huşu içinde 
                                          Resuller şahı durmuş Divan’a, 
                                          Ak bir cübbe var üzerlerinde, 
                                          Parlak bir hale soy başlarında. 
                                          En ön sıraya geçmiş enbiya, 
                                          Gerçek bilginler,saf saf şehidler… 
                                          Ve inananlar her dereceden, 
                                          Allahüekber,Allahüekber… 
 
 
                                          Bu avazlarla,uğultularla 
                                          İnliyor,tir tir titriyor evren. 
                                          İnanan,seven,tapan gönüller 
                                          Kesiksiz ışık sağnaklarında 
                                          Varıyor yalım yalım secdeye. 
                                          Allah,melekler,tüm evrenliler 
                                          Eşiz,ilahi tebessümlerle 
                                          Bakıyorlar bu güzel tabloya… 
                                          Allahüekber,Allahüekber… 
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                                                           M U M  V E  P E R V A N E 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Gönül gözüyle baktı,ilk görüşte vuruldu 
                                                  Pervane için için yanan mahzun bir muma. 
                                                  Yüreğinin yüreği ürperir gibi oldu 
                                                  Nebülöz menevişli lotus bakışlarıyla… 
 
 
                                                  Gözyaşı ırmağının kesildi uğultusu, 
                                                  Açıldı birer birer perdeler ufuklarda, 
                                                  Pervaneyi ve mumu sardı vuslat korkusu, 
                                                  Kozmik kan dolaşımı çıldırdı nabızlarda… 
 
 
                                                  Yürüdü ığıl ığıl debisiz lav ırmaklar 
                                                  Yankısız kanyonlardan ufuksuz ummanlara, 
                                                  Vurdu alev köpükler hicran kumsallarına… 
 
 
                                                  Tutuşturdu mumları zincirleme yalazlar, 
                                                  Neler olduysa büyük “vuslat anı”nda oldu, 
                                                  Sonsuz pervane sonsuz mumla yandı,kavruldu…! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                           161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Y A N G I N 
 
 
 
 
 
 
                                            Sonsuz bir yangın içersindeyiz, 
                                            Dumansız,ışık ışık bir yangın… 
                                            Alev taslarla kor içmedeyiz 
                                            Debisiz hicran pınarlarından… 
                                            Yerden,zamandan uzakta çılgın 
                                            Bir senfoninin nağmeleriyiz, 
                                            Sönmez ışığın pervanesiyiz… 
 
 
                                            Bir şey yok orda sevgiden başka, 
                                            Ne kin,ne hased,ne ün,ne mevki… 
                                            Göz kamaştıran ruh tutuşturan 
                                            Kozmik ışıklar ve o musiki… 
                                            Olgun yemişler sarkar dallardan, 
                                            Ve yalnız Aşk’ın tadı canlarda… 
 
 
                                            Gelin,koşun ey bahtsız çağdaşlar, 
                                            Bakın açıldı,açıldı işte 
                                            Ardına kadar altın kapılar… 
 
 
                                           Ve ah,bakın saf saf melekler de 
                                           Süzülerek yol gösteriyorlar 
                                           Lal ufukların hemen üstünde… 
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                                                             E  N E ‘ L  H A K 
 
 
 
 
 
 
                                          Ancak has bahçeliler “Ene’l Hak” diyebilir. 
                                          Ancak imanlı canlar Cananlar Cananı’na 
                                          Çıkan sonsuz yollardan yanarak geçebilir 
                                          O onulmaz sancıyı bağrında duya duya… 
 
 
                                          Yüreğinin kanıyla sulanan bahçelerden 
                                          Alev güller dererek sunanlar Sevgili’ye 
                                          Almayı umabilir sevecen ellerinden 
                                          En değerli,en kutsal andacı emeğiyle… 
 
 
                                          Varlık’ta yok olmanın yoluna baş koyanlar 
                                          Bağırlarında sema ettirirler evreni, 
                                          Onlar için nimettir çileler,ızdırablar… 
 
 
                                          Tek Gerçek karşısında bir hiç olduklarını 
                                          Görebilenler ancak yenerek özlerini 
                                          Kanıtlayabilirler ölümsüz aşklarını…   
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                                                             M  U  M  L  A  R  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Üç mum yanıyor yumuşak,dingin 
                                                   Eski pirinç bir şamdan içinde. 
                                                   Sonsuz sabrı var sanki göklerin 
                                                   Sarımtrak,sırlı alevlerinde… 
 
 
                                                   Eriyor için için yandıkça 
                                                   Her mum yakıyor kendi kendini, 
                                                   Eriyip akan her alev damla 
                                                   Tutuşturuyor kor kor içimi… 
 
 
                                                   Sonra bir zaman mavi alevler 
                                                   Ürperiyor o gamlı nefesle, 
                                                   Ah,incinmesin seven gönüller…    
 
 
                                                   Odanın yarı aydınlığında 
                                                   Kapandı ağır ağır kirpikler… 
                                                   Mumlar sönmüştü açıldığında… 
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                                                   N      E       Y  
 
 
 
 
 
                                 Aşk’ın alevlerini gürleştiren acılar, 
                                 Acılar kanyonunu ürperten sağanaklar, 
                                 Sağanaklar altında boy atan kamışlıklar, 
                                 Kamışlıklar içinde dolanan kor soluklar, 
                                 Solukları üfleyen yalım yalım ufuklar, 
                                 Ufuk yangınlarını körükleyen bakışlar, 
                                 Bakışların ardına gizlenen büyük sırlar, 
                                 Sırların sırlarıyla sarsılan sıradağlar, 
                                 Sıradağlar bağrından yankılanan sayhalar, 
                                 Sayhaların çılgına çevirdiği yıldızlar, 
                                 Yıldızların düştüğü kıyısız okyanuslar,                      
                                 Okyanusları sarsan med-cezirler,burgaçlar, 
                                 Burgaçlara kapılan ufuk yeleli atlar, 
                                 Atların sonsuz nala koşturduğu bayırlar, 
                                 Bayırların ardından çıka gelen ordular, 
                                 Orduların zaferler kazandığı ovalar, 
                                 Ovaları bir uçtan öte aşan ırmaklar, 
                                 Irmaklara kapılmış yarı kavruk yapraklar, 
                                 Yaprakları savuran mevsimsiz fırtınalar, 
                                 Fırtınalara karşı uçuşan alev kuşlar, 
                                 Kuşların gözlerinden saçılan kıvılcımlar, 
                                 Kıvılcımlarla yanan,tutuşan çalılıklar, 
                                 Çalılıklar içinde sonsuz yüzlü aynalar, 
                                 Aynalardan yansıyan sonsuz tayflı ışıklar, 
                                 Işıkların bağrında odaklandığı canlar, 
                                 Canlara canlar katan yakınlar,ayrılıklar, 
                                 Ayrılıklara sonsuz kanatlar açan yollar, 
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                                 Yolları arşınlayan kır şakaklı yolcular, 
                                 Yolcuları bekleyen mor şafaklı gurublar, 
                                 Gurublarınn ardından yükselen dolunaylar, 
                                 Dolunaylar içinden fışkıran nebulalar, 
                                 Nebulalarla içli dışlı ışık çocuklar, 
                                 Çocukları sonsuzluk yurduna çeken ruhlar… 
                                 Ve ruhların ruhunda birleşen tüm boyutlar, 
                                 Boyutları bağlayan sonsuz koordinatlar… 
 
                                 Koordinatlar üstü koordinatta ne var…? 
                                 Sonsuzluklar içinde kaynaşan sonsuzluklar, 
                                 Sonsuzluk bestesinden ruh çıldırtan notalar…                             
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                                                        M  A  H  Ş  E  R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Evreni sar(s)an Sur sesleriyle 
                                              Uyandım yarı ölüm halinden 
                                              Şakaklarımda zonklamalarla. 
                                              Dehşetten boncuk boncuk biriken 
                                              Korlar süzüldü yanaklarıma… 
                                              Yakıcı ışık şimşekleriyle 
                                              Aydınlatılan kubbe altında 
                                              Olağanüstü bir hal var yine… 
 
 
                                              Gönül ummanı çalkalanıyor 
                                              Önü alınmaz med cezirlerle, 
                                              Cebelleşiyor,karşı duruyor 
                                              Kıyılar coşkun,dev dalgalara… 
 
 
                                              Sonra o sonsuz sükun evrende, 
                                              Başlayan yeni çağlar gönülde.. 
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                                         İ N S A N S I L A R 
 
 
 
 
 
                          Nerden bileceksiniz,nerden a sevgisizler 
                          Seven bir yürek nasıl ürperir,yanar,inler. 
                          Nerden bileceksiniz,nerden a inançsızlar 
                          İnanan gönül nasıl sonsuzluklara koşar… 
 
 
                          Nerden bileceksiniz,nerden a onursuzlar, 
                          Onur,ruh ikliminin kavuşmayan ayıdır. 
                          Nerden bileceksiniz,nerden altına kullar 
                          Altın ruha vurulan alevden bukağıdır. 
 
 
                          Nerden bileceksiniz,nerden a kafasızlar, 
                          Akıl,özgürlüklere açılan penceredir. 
                          Size ne kadar uzak oysa ki aydınlıklar… 
 
 
                          Nerden bileceksiniz,nerden a insansılar, 
                          İnsan,barış,kardeşlik,yüreklilik demektir. 
                          Bakın,ne kadar yakın size el uzatanlar… 
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                                                                     D    U    A 
 
 
 
 
 
 
                                                  Allah’ım,hayatımın bir dua olmasını  
                                                  Gönülden diliyorum,and olsun,biliyorsun!   
                                                  Geçmişi,geleceği değil,yalnızca “an”ı 
                                                  Yaşayarak konacak menziller arıyorum… 
 
 
                                                 Arafat’ta,Ravza’da,Beytullah’ta,Mina’da 
                                                 Yeryüzün,evrenin bütün yüzeylerinde, 
                                                 Adanmış benliklerin içten dualarında 
                                                 Işık çemberleridir açılan perde perde… 
 
 
                                                Kendinden kurtulmanın,özgürlüğü tatmanın, 
                                                Büyük düşlerin,derin,anlamlı hayatların 
                                                Yolu geçer inancın sonsuz kapılarından… 
 
 
                                               Hayatımı bir dua yapacak gücü lütfet! 
                                               Alev alev alnımı secdeden kaldırmadan 
                                               Haykırayım;”Ey İnsan,sende Cehennem,Cennet…!” 
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                                                                 R  U  H  U  M 
 
 
 
 
                                                     Ruhumu gördüm kayalıklarda 
                                                     Patlayan köpük köpük sularda. 
                                                     Lal ufukların ötelerinden 
                                                     Tüyler ürperten uğultularla, 
                                                     Dalgalar üstü periyodlarla 
                                                     Gelen helezon helezon sesler, 
                                                     Sonsuz kokular,ışıklar,renkler 
                                                     İçinden geçe geçe incelen 
                                                     Aşk’ın frekanssız çığlıklarında 
                                                     Duydum ve gördüm ölümsüz,yüce 
                                                     Hatıraların yankılarını, 
                                                     Çiylerde,çimen yapraklarında, 
                                                     Kavkılarda,tuz kristallerinde, 
                                                     Pulsarların can fanuslarında, 
                                                     Galaksilerin şakaklarında, 
                                                     Güvercinlerin bağırlarını, 
                                                     Albatrosların kanatlarını 
                                                     Kül eden kozmik yakamozlarda, 
                                                     Evrenlerin tüm yüzeylerinde… 
 
                                                     Dererken gördüm alev çiçekler 
                                                     Mevsimsiz yıldız tarlalarından, 
                                                     Koşarken gördüm el ele,mutlu 
                                                     Şafak bakışlı gül çocuklarla 
                                                     Sevincin zümrüt bayırlarında. 
                                                     Ağlarken gördüm mahzun,umutlu 
                                                     Aşk Mabedi’nin kapılarında. 
                                                     Ararken gördüm yitirdiğini 
                                                     Zamanın sonsuz burgaçlarında. 
                                                     Üleştirirken gördüm cömertçe 
                                                     Tüm varlığını aça,yoksula… 
                                                     İçerken gördüm bengi-su diye 
                                                     Baldıran alev kaplama tastan.. 
                                                     Dururken gördüm son med zamanı 
                                                     Lav okyanusu kıyılarında. 
                                                     Yanarken gördüm aşk ateşiyle 
                                                     Vuslatın hicran ufuklarında 
                                                     Sunarken gördüm tüm benliğini 
                                                     Yüce Ölümsüz Sevgili’sine… 
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                                                         M U S A L L A 
 
 
 
 
 
 
                                              Musalla taşında uzanmış yatar 
                                              Bu dünyada ömrü sona ermişler. 
                                             Orada aynıdır,yan yanadırlar 
                                              Bebeler,dedeler,erler,dişiler, 
                                             Gençler,ihtiyarlar,beyler,paşalar… 
 
                                              Yeşil örtüler altında susarlar 
                                              Diriyken dilleri uzun olanlar… 
 
                                              Eller kulaklar hizasına kalkar, 
                                              Geride kalırlar mallar,unvanlar, 
                                              Bakışları perdeleyen tutkular… 
 
                                              Hatun kişi/er kişi niyetine 
                                              Kıyama durur,el bağlar diriler, 
                                              Buğulu gözlerde,kor yüreklerde 
                                             Uzun sürmez yangınlar,ürperişler… 
 
                                             Ölüler mi diridir,diriler mi 
                                             Ölüdür sanduka sırtlandığında, 
                                             Sevenler mi ağlar,sevilenler mi…? 
 
                                             Açılan sonsuzluk kapılarında 
                                             Bekleyen kim Rıdvan mı,Zebani mi…? 
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                                                     G    Ü     L   -   I 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Kumları eşeleyip çölün sonsuzluğunca 
                                     Bir gül fidanı dikti kutlu eller usulca. 
 
                                    Göklerden hevenk hevenk serpilen alevlerle 
                                    Serpildi,serpildikçe gonca gonca oldu gül. 
 
                                    Kavurucu soluklar su,hava oldu ona, 
                                    Dalıyla,budağıyla,yaprağıyla yandı gül. 
 
                                    Kervanlar kondu,göçtü,bülbüller kondu,uçtu, 
                                    Misk kokan gölgesini hiç esirgemedi gül. 
 
                                   Kırkayaklar,yılanlar yürüdü sinsi sinsi, 
                                   Köklerini daha bir derinlere saldı gül. 
 
                                   Koparılan her dalı düştüğü yerde bitti, 
                                   Daha gür filiz sürdü,kuşakları sardı gül. 
   
                                   Her yaprakta sonsuz çiy,her çiyde sonsuz ışık, 
                                   Her dalda sonsuz tomur,her tomurda sonsuz gül. 
 
                                   Nehir akıp geçtikçe köprülerin altından, 
                                   Zamanların üstünde mekan tutar oldu gül. 
 
                                   Evren bahçelerinin odur her dem gözdesi, 
                                   Mahzun,soylu bülbülün tek aşkı,tesellisi. 
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                                          AŞK  VE  HAYAT 
 
  
 
                                 Birlikte sema ediyor muyuz 
                                 Galaksilerle,nebülözlerle? 
                                  Birlikte coşup akıyor muyuz 
                                  Süvarilerle,güvercinlerle…? 
                                  Birlikte sevip yanıyor muyuz 
                                  Pervanelerle ve bülbüllerle…? 
                                  Yanıyor muyuz,yakıyor muyuz? 
                                  Öyleyse dostlar söyleyin bize, 
                                  Yaşıyor muyuz,yaşıyor muyuz…? 
 
                                  Niçin ürperir mumun alevi, 
                                  Neden genzimiz aniden yanar 
                                  Taşar,fışkırır içimizdeki 
                                  Okyanusların okyanusundan 
                                  Tuzlu şebnemler yuvarlanırlar 
                                  Çığ çığ acının yamaçlarından…? 
                                  Neden aniden havalanırlar 
                                  Bülbüller gönül dallarımızdan, 
                                  Sonsuz galaksi yürecikleri… 
 
                                  Kalb ancak Rabb’i sevdikçe yaşar, 
                                  Ufuksuz,çağsız bahçelerinde 
                                  Sonsuz katmerli nergisler açar… 
                                  Akkor çakıllı kıyılarında 
                                  Sular önlenmez medlerle taşar… 
                                  Hicranın şeker yemişlerini 
                                  Vuslat tuzuna banar da tadar… 
                                  Can fatihinin cilvelerini 
                                  En büyük onur,iltifat sayar… 
 
                                  Hasadsız hayat harmanlarında 
                                  Sonsuz başlı bir at olur koşar. 
                                  Sönmez alevli fırınlarında 
                                  Somunlaşırlar saf saf başaklar. 
                                  Açlığı tokluk,açlığı deva, 
                                  Aşktan ölmeyi vuslat sayarlar. 
                                  O ovaların ırmaklarına 
                                  Pınar olurlar,tat verir onlar 
                                  Ekmeğe,suya,kana,toprağa… 
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                                                     O    R    U    Ç 
 
                         Oruç, 
                         Tağut’un amansız saldırılarına karşı durmaktan öleyazan ruhu,doping 
yapılmışçasına güçlendiren,şahlandıran ilahi serum,(aşı) 
 
                        Oruç, 
                        Sabır atının kamçısı,iman kervanının kılavuzu,erdem peteğinin balı, 
 
                        Oruç, 
                        Sidretü’l Münteha müjdesi,Tuba meyvesi,Ravza kokusu,Kabe coşkusu,Kevser 
şarabı, 
                        Oruç, 
                        Melek gülümsemesi,peygamber bakışı,Allah hediyesi, 
 
                       Oruç, 
                       Ruhu zamanlar,mekanlar üstü boyutlara,kuşaklara sıçratacak kadar özgürlük 
bahşeden ışık-kanatlar, 
                       Oruç, 
                       Yedi iklim,yedi kuşaktaki “dünya,ahiret kardeşleri”ni birbirlerine daha bir  
yaklaştıran,kaynaştıran kutsal bağ, 
 
                       Oruç,  
                       Ruhun izzeti,nefsin zilleti,bedenin atom atom lezzetlenmesi, 
 
                       Oruç, 
                       Maddenin ruhu saran bukağılarının parçalanması,davranışların zaman/mekan 
üstünde daha bir genişlemesi,yumuşaması,güzelleşmesi,evrenselleşmesi, 
 
                       Oruç, 
                       Ruha karakışta,karda,tipide,fırtınada,yangında ebedi baharı getiren cennet 
iklimi, 
                       Oruç, 
                       En büyük düşmana karşı “en büyük savaş”ı kazanmak için ,”ebedi zafer”e ve 
mutlak barışa çıkan kapıyı açan en güzel el, 
 
                       Oruç, 
                       Kavganın,kargaşanın,savaşın,çölde kalan yolcunun,darda kalan borçlunun 
üzerine tül tül inen serinlik,sekinet., 
 
                       Oruç, 
                       Günbegün büyüyen,büyüdükçe ışıltısı gürleşen hilal gibi içimizdeki karanlıkları 
kovan ışık fırtınası,ruhun kararan ufuklarına doğan fecir aydınlığı,                        
 
                      Oruç, 
                      Evrensel Mabed’in güvercin kubbesini tutan en önemli sütunlardan birisi, 
 
                      Oruç, 
                      Meleklerin kanat sesi,cihat hamurunun mayası,Fidevs’in,Adn’ın konuksever  
ev sahibi,Reyyan kapısının karşılayıcısı, 
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                               Oruç, 
                               İfrit ordularının önüne çekilen aşılmaz sed, 
                               Oruç 
                               Gönül bahçelerine düşen rahmetler üstü rahmet, 
                               Oruç, 
                               Aklın ve ruhun ufuklarını katmer katmer açan,genişleten ,idrakin 
sınırlarını zorlayan olağan üstü kozmik enerji, 
                               Oruç, 
                               Toprağımızı bereketlendiren,bahçelerimizi çiçeklerinden,gönüllerimizi 
ziynetlendiren,elmaslaştıran,kristalleştiren cennetlerden gelen ışık-su-alev ırmağı, 
                               Oruç, 
                               Beyni Allah düşüncesinden,ruhu Allah sevgisinden başka her türlü 
düşünceden arıtan imbik,bakışlara anlam,acılı yüzlere tebessüm,gönüllere safa,kaslara güç 
veren em, 
                               Oruç, 
                               Dağların,ufukların,kuşakların,yıldızların,galaksilerin ardından,ötelerin 
ötesinden gelen kutlu haber, 
                               Oruç, 
                               İman sofrasının tuzu,iftar çorbasının lezzeti,mü’min yüreğin sevinci, 
övüncü, 
                               Oruç, 
                               Cennet kapısının tokmağı,cehennem kapısının kilidi,Kur’an bahçesinin  
mevsimler,iklimler üstü,sonsuz goncalı gülü, 
                               Oruç, 
        
                               Damlarımıza,sokaklarımıza,avlularımıza,omuzlarımıza konan kuzgunların 
bembeyaz güvercin öbeklerinin çığlıklarıyla kovalanması, 
                               Oruç,  
                               Peygamber,güneş,gelin ….balıklarının yüzebildiği,köpek balıklarının, 
piranhaların,baraküdaların…giremediği süt denizi, 
                               Oruç, 
                               Közlerin,aynaların üzerini örten kül,toz tabakalarını kaldıran,yollarımızın 
üzerlerindeki çer-çöpü temizleyen,zaman okyanusunda yol alan teknenin yelkenlerini şişiren, 
gözlerimizdeki,gönüllerimizdeki perdeleri aralayan meltem, 
                              Oruç, 
                              Evrensel Site’nin kapılarında,burçlarında geceli,gündüzlü nöbet tutan yiğit 
nöbetçi,                                 
                              Oruç,  
                              Tağut’un boynuna,ayaklarına dolanan bukağı,sonsuz alev başlı nefis atının 
dizginlerine vurulan ipek gem, 
                              Oruç, 
                              Onulmaz sanılan yaraları onduran merhem,dilsizin dilini,sağırın 
kulaklarını açan kelime,kötürümü koşturan arzu, 
                              Oruç, 
                              İman kitabının fatihası,sevgi bahçesinin orkidesi,barış mabedinin mihrabı, 
kalb gözünün merceği,ruhun mehdisi, 
                              Oruç, 
                              Sabır,barış,adalet,iman,”insanlık”,”kulluk” yarışında yüksek dereceler 
ve Ölümsüz Sultan’ın hoşnudluğunu kazanmak için koşulan sonsuz yarış pisti…  



-                                       
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                                                  Ç  A T I Ş M A 
 
 
                                         Kimdir başında nebülözleri, 
                                         Bağrında alev semazenleri 
                                         Sema ettiren,şakaklarında 
                                         Hiç dinmeyen gök gürültüleri, 
                                         Ufuk ötesi ışımalara 
                                         Doğru yürüyen gözü peklikle.. 
                                         İnancı için yaşadığına, 
                                         İnancı için öleceğine 
                                         İnanan,gerçek özgürlüğüne 
                                         Kavuşmanın tek yol olduğuna 
                                         Acı çekmenin yiğitçesine… 
                                         Ve katlanmanın cilvelerine 
                                         Aşk’ın,Ölümsüz Aşk’ın uğrunda 
                                         Ömrü sermenin ayaklarına 
                                         Tek Sevgili’nin çılgıncasına… 
                                         Ve sıçramanın ölümsüzlüğe 
                                         Hicranın ışık kanatlarıyla, 
                                         Vuslatın alev arabasıyla 
                                         Düşmek yolların en zorlusuna… 
 
                                         Gel gör ki, yollar aşılamıyor, 
                                         Gel gör ki,kilit açılamıyor, 
                                         Gel gör ki,düğüm çözülemiyor, 
                                         Gel gör ki,kabuk kırılamıyor, 
                                         Gel gör ki,talih aşılamıyor, 
                                         Gel gör ki,gözler yaşaramıyor, 
                                         Gel gör ki,yürek ürperemiyor… 
 
                                         Bin karadelik yutmak isterken 
                                         Kimi kez kozmik ışıltıları, 
                                         Ufuklarının ufuklarında 
                                         Bir belirirken,bir kaybolurken 
                                         Belli,belirsiz renkler,şekiller, 
                                         Ölmek üzere olan bir yıldız 
                                         Şaşırtıcı bir hızla apansız 
                                         Yaklaşır,çarpar çeperlerine 
                                         Gönlün,kızılca kıyamet kopar, 
                                         Küçük dilini yutar evrenler, 
                                         Bir başka bakış olur bakışlar 
                                         Ayrılık biler ızdırabları… 
                                         Nergis gözlerin kirpiklerinden 
                                         Son damla düşer,kör kuyu taşar, 
                                         Mevsimsiz gönül bahçelerinde 
                                         Günbatımında olanlar olur… 
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                                           -Ne siz sorun,ne ben söyleyeyim, 
                                            Sabrınız varsa susun dinleyin!- 
 
                                            Tomurlar patlar,çiçeğe durur 
                                            Donanır mercan dallar,ağaçlar 
                                            Nar,üzüm,hurma hevenkleriyle… 
                                            Gözler birleşir, şimşekler çakar 
                                            Yıldırım düşer,yanar,kavrulur 
                                            Bahçeler anız tarlası olur. 
                                            Bir yanda gürül gürül pınarlar 
                                            Fışkırır,öte yandan çavlanlar 
                                            Kavurucu bir rüzgarla donar…! 
                                            Kozmik sancıyla kıvranır durur 
                                            Evrenler,anti-evren doğurur… 
  
                                            Bir yandan hoyrat eller uzanır 
                                            Kır çiçeğini söker bağrından 
                                            Cömert toprağın hiç acımadan, 
                                            İnce bir çığlık tiz yankılanır 
                                            Erden kızların dudaklarından… 
                                            Hüznün rüzgarlı bayırlarından, 
                                            Acının alev doruklarından 
                                            İner ceylanlar,taylar,sırtlanlar 
                                            Kımız içmeye lav ırmağından… 
                                             
                                            İç içe sonsuz goncalar açar 
                                            Al güller zakkum bahçelerinde, 
                                            Mor ufukları sarar yangınlar… 
                                            Dev dalgaları kıyıya vurur 
                                            Olağanüstü uğultularla  
                                            Okyanusların,sarsılır yarlar, 
                                            Falezler erir,un-ufak olur… 
                                            Hiç durulmayan fırtınalardan                                      
                                            Yağmurun sesi duyulmaz olur… 
                                            Harmanlar tınaz tınaz savrulur 
                                            Bağlar bozulur,sofra kurulur… 
 
                                            Bir yanda dizi dizi kolyeler, 
                                            Yatlar,villalar,köşkler,saraylar, 
                                            Bir yanda kırık,dökük yürekler, 
                                            Bir yanda pırıl pırıl beyinler, 
                                            Bir yanda eğri-büğrü fikirler… 
                                             
                                            Bir yanda barış,inanç,hidayet, 
                                            Bir yanda bilinç,güzellik ve aşk, 
                                            Bir yanda yalan,dolan,hoyratlık, 
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                                       Bir yanda altın,bir yanda toprak, 
                                       Bir yanda kitap,çiçek,tapınak, 
                                       Bir yanda pavyon,lokal,diskotek, 
                                       Bir yanda özgür olan tutsaklık, 
                                       Bir yanda tutsak olan özgürlük… 
 
                                       Bir yanda baykuş,yılan,köstebek, 
                                       Bir yanda kumru,güvercin,kartal… 
                                       Bir yanda ana-baba,evlatlar, 
                                       Bir yanda kutlu Allah elçisi, 
                                       Bir yanda sahra yanığı ruhlar, 
                                       Bir yanda düşen çiylerin sesi 
                                       Yanardağların ağızlarına… 
 
                                       Bir yanda Araf,Cehennem,Cennet, 
                                       Bir yanda zifir,bir yanda ışık, 
                                       Bir yanda kanyon,bir yanda doruk, 
                                       Bir yanda varlık,bir yanda yokluk, 
                                       Bir yanda izzet,umut,mutluluk,  
                                       Bir yanda utanç,zillet,mutsuzluk, 
                                       Bir yanda acı,hüzün,merhamet, 
                                       Bir yanda sevinç,coşku,hıyanet! 
 
                                       Bir yanda vakar,sabır,incelik, 
                                       Bir yanda onur,güven,sonsuzluk… 
                                       Bir yanda şeytan,bir yanda melek… 
 
                                       Bir yanda Allah,bir yanda putlar 
                                      -İnsan’ı tutsak alan tutkular…- 
 
                                      Senin elinde yolunu seçmek… 
 
                                      İçini sarsan çatışmalardan, 
                                      Önyargıların bukağısından, 
                                      Kararsızlığın oyunlarından, 
                                      Tutkularının tutsaklığından  
                                      Böyle mümkündür ancak kurtulman… 
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                                                M Ü S L Ü M A N C A 
 
 
                                
 
                                        Biz müslümanca bakıyoruz kendimize… 
                                        Haddimizi biliyoruz, 
                                        Rabb’imizin buyrukları karşısında 
                                        Boynumuz kıldan ince. 
                                        Barıştan,kardeşlikten,hoşgörüden yana 
                                        Gönül ibremiz, 
                                        Evrenleri fırdolayı dönen 
                                         Bir ışık toptur sevgimiz… 
 
                                        Biz müslümanca bakıyoruz çevremize… 
                                        Dirlik-düzenlik,mutluluk içinde 
                                        Yaşasın insanlar… 
                                        Budur yürekten dileğimiz 
                                        And olsun…! 
                                        Dedi-kodular,kinler,hasetler,yalanlar, 
                                        Kem gözler sahiplerinin olsun. 
                                        Bizim sevgiden,iyilikten,kardeşlikten 
                                        Başka vereceğimiz 
                                        Bir şey yok kendilerine… 
 
                                       Biz müslümanca bakıyoruz gezegenimize… 
                                       Savaşlar,kargaşalar,kancıklıklar ortasında 
                                       Dik tutabiliyorsak başımızı, 
                                       Onurumuzu koruyabiliyorsak gereğince 
                                       Sırf bu yüzdendir işte… 
 
                                       Biz müslümanca bakıyoruz cümle insanlara 
                                       -Tekmil yaratıklara…- 
                                       Kendi kusurlarımızı araştırmaktan 
                                       Ve düzeltmeye çalışmaktan 
                                       Kusur bulamıyoruz onlarda… 
                                       Dinginlik ve aydınlık hüküm sürüyor 
                                       Hoşgörünün yeşil doruklarında… 
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                                  Biz müslümanca bakıyoruz evrenlere… 
                                  Derin,ışıltılı,gizemli sonsuzluklarda 
                                  İhtişam,,adalet ve denge, 
                                  Aşk ve medeniyet görüyoruz… 
                                  Bu yıkılmaz,bengi saltanatın 
                                  Silik bir vatandaşı olarak kendimize 
                                  Uygun bir yer arıyoruz… 
 
                                  Onun aydınlığı,ılıklığı,ferahlığıyla dolsun 
                                  Herkesin içi istiyoruz… 
 
                                  Biz müslümanca bakıyoruz kendimize, 
                                  Biz müslümanca bakıyoruz çevremize, 
                                  Biz müslümanca bakıyoruz gezegenimize, 
                                  Biz müslümanca bakıyoruz insanlara, 
                                 -Ve cümle yaradılmışa…- 
                                  Biz müslümanca bakıyoruz evrenlere… 
 
                                  Her şeye müslümanca baktıkça 
                                  Çağlar’ı aşıyor, 
                                  Çağlarüstü’ne yükseliyoruz 
                                  Aşk’ın ışık-alev kanatlarıyla…    
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                                                   N E  Z A M A N  ? 
 
 
 
 
 
                                               Sevgilerimiz gibi patlıyor 
                                               Dal uçlarında tomurlar, 
                                               Evrenlerin bağrında 
                                               Novalar,süper-novalar… 
                                               Ve eğiyor boyunlarını başaklar 
                                               Hicran tarlalarında… 
 
                                               Hüzünlerimiz,acılarımız gibi 
                                               Büyüdükçe güzelleşiyor, 
                                               Güzelleştikçe seviliyor 
                                               Çocuklar,taylar,çiçekler ve kuşlar… 
                                               Ve yaşlandıkça analar,babalar…    
 
                                               Umutlarımız gibi büyüyor çimler 
                                               Yemyeşil ve gür… 
                                               Takalar,vapurlar,sandallar,yelkenliler 
                                               Akıyor ürpertili suların üzerinden 
                                               Yangınlı ufuklara doğru 
                                               Hayallerimiz gibi renkli ve özgür… 
 
                                               Ve yıldızlar,ışıl ışıl yıldızlar… 
                                               Öbek öbek başlarımızın üzerinde 
                                               Paha biçilmez pırlantalar, 
                                               Çözülmeyi bekleyen sırlar 
                                              -Gelecekteki yurtlarımız belki…- 
                                               Kırık yüreklerimizde… 
                                               Ve imanımız,imanımız gibi 
                                               Işıldıyor güneş ve ay, 
                                               Işıldıyor sabah ve akşam, 
                                               Gündüz ve gece, 
                                               Doruklar,ırmaklar,koyaklar,ummanlar… 
 
                                               Ve-kahpeliklere-kıyamımız gibi 
                                               Büyük ve kutsal 
                                               Şaha kalkan küheylanlar, 
                                               Şahadet şerbeti içmeye koşan 
                                               Destan insanlar 
                                               Cananlar Cananı’nın avuçlarından… 
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                                     Ve iç dinginliğimiz gibi 
                                     Uyuyan bir çocuğun kalbi, 
                                     Lacivert okyanusların dipleri, 
                                     Atomun çekirdeği, 
                                     Dev bir orman kasırga öncesi… 
 
                                     Ve ruhlarımız,ruhlarımız gibi 
                                     Patlıyor volkanlar, 
                                     Uğulduyor denizler,koruluklar,ormanlar, 
                                     Doğuyor sonsuz ufuktan dolunaylar… 
 
                                     Ruhlarımız,inanan ruhlarımız gibi 
                                     Kükrüyor arslanlar, 
                                     Düğümleniyor kursağımızda 
                                     Lavlara banılmış lokmalar… 
 
                                     Ve ben,sen,o, 
                                     Siz,biz,onlar… 
                                    -Enfüsümüzle,afakımızla…- 
                                     Biz,biz varız, 
                                     Tek Hükümran,Tek Sultan’ın 
                                     O erişilmez,zeval bulmaz saltanatının 
                                     Sınırsız nimetlerinden 
                                     Hissesine düşeni alan 
                                     Biz Müslümanlar, 
                                     Biz insanlar, 
                                     Ve kullar… 
                                     Ve özgür tutsaklar, 
                                     Ve tutsak özgürler… 
                                     Ne zaman uslanacağız, 
                                     Ne zaman insanlaşacağız, 
                                     Ne zaman, 
                                     Ne zaman….? 
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                                                   H A K İ K A T 
 
 
 
                                       Aşk denilince her şeyden önce 
                                       Müslüman gelir benim aklıma. 
                                       Elbet müslüman denilince de 
                                       Sevgi gelmeli ilk anda akla. 
                                       Sevgi feragat,sevgi acıdır, 
                                       Sevgi varını,yoğunu erce 
                                       Sunabilmektir Çağ’a,Çağlar’a 
                                       Düşünmeksizin makam,şan,rütbe… 
                                       İşte bu gerçek müslümanlıktır. 
 
                                       Yüzde pek azı “müslüman” olsa 
                                       İnananların yeryüzündeki 
                                       Melekleşirler bütün insanlar. 
                                       İşte o zaman birbirleriyle 
                                       Kaynaşırlar kök kök,lif lif ruhlar, 
                                       Nasıl denizler köpük köpüğe 
                                       Karışıyorsa,kaynaşıyorsa. 
                                       Adalet,barış,kardeşlik,sevgi 
                                       Böyle egemen olur Küre’ye. 
 
                                      Brakmıyor şanı kimse,kimseye. 
                                      En bilgili,en olgun,en iyi 
                                      Müslüman benim diyen diyene!         
                                      Bakıyorsunuz müslümanlıktan 
                                      Bir iz,bir eser yok ortalıkta. 
                                      Kur’an ve Sünnet ölçülerini (değerlerini) 
                                      Miyar yapan baş,gönül kaç tane, 
                                      Yapmacık değil,gerçek anlamda? 
                                      Olamaz ucuz insan müslüman! 
 
                                      Müslüman alçak gönüllü olur, 
                                      Fakat bu demek değildir zillet! 
                                      Onun değişmez vasfıdır onur. 
                                     “İstemiyorum Rabb’im,and olsun 
                                      Cennet,Cehennem,dünya,ahiret, 
                                      İsteyenlere ver helal olsun, 
                                      Benim ilk ve son arzum “rıza”ndır,” 
                                      Diyebilecek kadar soyludur. 
                                      Müslüman çağlar üstü insandır… 
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                                  Her şeye razı olmaz müslüman. 
                                  Hele zalimin zulmüne karşı 
                                  Bulunmaz ondan zorlu kahraman. 
                                  Miskinlik,zillet,nefret,atalet 
                                  Uzak,en uzak şeylerdir ondan. 
                                  Bir çıkrık gibi aydınlıkları 
                                  Çeker,çıkarır karanlıklardan. 
                                  Mananın yüksek,daima yüksek 
                                  Menzillerine koşar yılmadan… 
 
                                 Müslüman doğru seçen insandır. 
                                 Seçmek…İşlerin en zoru belki! 
                                 İnsanlar yanlış seçim yüzünden 
                                 Bugünkü hale düşmediler mi? 
                                 Tel İlah varken putlar peşinden 
                                 Koşmanın sonu ne olur sanki! 
                                 Kim arıyorsa aldanıyordur 
                                 Allah önünde secde etmekten 
                                 Daha büyük bir mutluluk,onur… 
 
                                 Müslüman olmak,inanmak,yanmak 
                                 Ne güzel şeydir,ne yüce iştir. 
                                 İslam hayattır,ebedi hayat. 
                                 Ve kucaklamak en soy,en parlak 
                                 Kainatları iç ve dış tekmil 
                                 Boyutlarıyla,duygularıyla. 
                                 İslamiyet’in ne olduğuna 
                                 Kaç beyin karar verebilmiştir 
                                 Çağlar boyunca tan anlamıyla…? 
 
                                 Mecnunun sade adı,sanı var, 
                                 Belki tevatür,belki efsane… 
                                 Adsız,nişansız nice mecnun var 
                                 Şu dünya denen çilehanede… 
                                 Nice Mecnun’lar,nice Hallaç’lar 
                                 Gelip geçmede,konup göçmede. 
                                 Nice fecirler,nice gurublar 
                                 Onların sonsuz feryatlarıyla 
                                 Hal dilleriyle inildemede… 
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                                    Himalayalar kadar saf,temiz, 
                                    Himalayalar kadar sert,yalçın 
                                    Olan benliğe mü’min deriz biz. 
                                    Akılı değil,aşkı yücelten 
                                    Görüşü keskin,alnında o iz. 
                                   -Hapı yutmıuştur akla güvenen!- 
                                    Mü’min ki,evren vatandaşıdır, 
                                    Barışın mutlak sevginin,sabrın 
                                    Gözü,gönlü pek avukatıdır. 
                              
                                    Odur her yerde,odur her zaman 
                                    Batıl’a karşı Hakk’ı savunan. 
                                    Bilgi ve inanç doruklarında 
                                    Sönmez alevli ateşler yakan. 
                                    Hoşgörü,namus koyaklarında 
                                    Debisiz ırmak olarak akan, 
                                    Doğruluğun sarp yokuşlarında 
                                    Bir adım bile geri atmadan 
                                    Odur doruğa doğru tırmanan… 
 
                                    Mü’min,mü’mindir,İslam da,İslam. 
                                    Ne mü’min sığar başka ölçüye, 
                                    Ne bir ölçüyle ölçülür İslam 
                                    Dosdoğru,şaşmaz Vahy’in dışında. 
                                    İslam olmayan yerde müslüman, 
                                    Yoktur,müslüman olmayan yerde 
                                    Ne medeniyet,ne gerçek insan. 
                                    Tekmil zamanlar ve mekanlarda 
                                    Tek hakikat var:İslam,müslüman…                                                      
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                                           ŞİKAYET ! 
 
 
 
 
 
 
                                Ey Yüceler Yücesi Rabb’ım, 
                                Huzur’una geldim… 
                                Bu onuru lütfettiğin için 
                                Sonsuz teşekkürlerimi sunarım…!  
   
                                Yüce Adın üzerine and olsun ki 
                                Kendi derdimden geçtim, 
                               -Sen bizi bizden iyi bilirsin...-  
                               Ey,bize bizden yakın Allah’ım, 
                                Ben kendimden şikayetçiyim. 
                                Sana karşı en büyük suçu işledim, 
                               Seni sevmeye yeltendim…    
  
                                Affet,affet Allah’ım, 
                                Sen affetmeyi seversin… 
                                Biliyorum,çizmeden yukarı çıktım, 
                                Boyumdan büyük işlere kalktım! 
                                Sevmek kim,ben kim, 
                                Sen kim,ben kim… 
 
                                Ama asla ümitsiz değilim… 
                               Gün doğmadan neler doğar… 
 
                               Sonsuz kez özürler dilerim, 
                               Bir şey sormama izin verir misin…? 
 
                               İçimi kavuran bu sönmez yangınları 
                               Tutuşturan kim, 
                               Hiç dinmeyen fırtınaları 
                               Estiren kim…? 
 
                               Asla,asla ümitsiz değilim, 
                              Gün doğmadan neler doğar… 
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                                                 D     U     A 
 
 
 
 
 
                                 Rabb’im bu alev denizlerinde, 
                                 Bu göz değmemiş cangıllarda,mangrolarda, 
                                 Aşk’ın çağlar üstünden geçen labirentlerinde 
                                 İstemem and olsun bitsin,geçen saniyelerim… 
 
                                Sonsuz ufuklardan doğan,kavuşan 
                                Güneşlerin,dolunayların,galaksilerin, 
                                Süper-novaların kozmik parıltılarında, 
                                Birbirleriyle halleşen gölgeler içinde, 
                                Uğultular,yıldırımlar,şimşek çakışları altında 
                                Güçlük çekmiyorsam yolumu bulmakta 
                                Aydınlıklar aydınlığı olduğundandır rehberim… 
 
                                Şükürler,sonsuz şükürler olsun Sana 
                                Ey Güzeller Güzeli Rabb’im, 
                                Yarattıklarının sonsuz katınca… 
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                                          Ç E M B E R 
 
 
 
 
 
 
                            Genişle ey sevgi çemberim,genişle… 
                            Kuşat yeryüzünün dört bucağını, 
                            Yedi iklim,yedi kuşağını… 
                            Kutsal,mavi ışığınla 
                            Tutuştur meridyenleri,paralelleri, 
                            Yumuşak dokunuşlarınla 
                            Gönlü kırık,çileli yerküre 
                            Sarılsın ışıktan bir ağla… 
                            Mutluluk,umut saçsın aydınlanarak 
                            En karanlık-sanılan-geceler bile… 
 
                            Hayır,hayır ey mahzun yüreğim 
                            And olsun yaraşmaz sana kuşatmak 
                            Yalnız mini minnacık bir küreciği… 
                            Durma,güçlen,yüksel,yayıl uzaylara, 
                            Sonsuz boyutlu sonsuzluklara, 
                            Işık kat her yıldızın ışığına… 
                            Ebedi aydınlık bir evrende 
                            Yaşa sevgi dolu varlığınla… 
 
                            Her gören gözden ak gönüllere, 
                            Büyülü,ölümsüz parıltılarınla 
                            Aç görmeyen gözleri,gönülleri de… 
 
                           Genişle ey sevgi çemberim,genişle… 
                           Savrul kozmik ışık fırtınalarıyla 
                           Evrenlerden,anti-evrenlere, 
                           Yerlerden yerlere, 
                           Zamanlardan zamanlara, 
                           Mevsimlerden mevsimlere, 
                           İklimlerden iklimlere, 
                           Yüreklerden yüreklere, 
                           Sonsuz kokulu,sonsuz renkli 
                          Çiçek tozlarının kanatlarında 
                          Olanca arılığın,duruluğun, 
                          Olanca gücün,olanca güzelliğinle… 
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                                         ÇAĞ(LAR)  VE  MÜSLÜMAN 
 
 
 
                                                Dinle ey Çağ, 
                                                Dinleyin ey Çağlar, 
                                                Size bir çift sözüm var… 
 
                                                Bayrağım –dolunaylara gebe- Hilal, 
                                               Tuğum Güneş, 
                                               Silahım Gül, 
                                               Kalkanım mavi atlas… 
 
                                               Meydan okuyorum sana 
                                               Behey utanmaz,arlanmaz Çağ… 
                                               Ruhum gülşen,bağrım çavlan, 
                                               Ben müslümanım, 
                                               Müslüman…. 
                                               Kutsal,yiğit savaşçısı 
                                               Allah ordularının. 
                                               Korkmuyorum zalim firavunlarından,tiranlarından, 
                                               Zulümlerinden,kalleşliklerinden,oyunlarından… 
 
                                               Bayrağım Hilal, 
                                               Tuğum Güneş, 
                                               Silahım Gül, 
                                               Kalkanım mavi atlas… 
 
                                               Ben bir barış savaşçısıyım… 
                                               Müslümanım, 
                                               Müslüman… 
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                                      Yelken açtım lav okyanuslarında 
                                      Alev dilleriyle sarılı ufuklara… 
                                      Izdırab,çile fırtınaları, 
                                      Kin,hased dalgalarıyla boğuşa boğuşa 
                                      Kolay değil tutturmak rotayı… 
 
                                      Fakat ne çıkar… 
                                      Bu yol benim yolum, 
                                      Seve seve seçtiğim… 
 
                                      Zifiri karanlık olsun 
                                      İsterse yerler,gökler, 
                                      Eksik olmasın isterse 
                                      Kasırgalar,yıldırımlar,şimşekler 
                                      Batmaz bu Tekne… 
 
                                      İnanıyorum 
                                      Alev yürekli yiğit gemiciler 
                                      Tetiktedirler her an. 
                                      Görüyorum,biliyorum 
                                      Akıllıdır,deneyimlidir Kaptan. 
 
                                      Varacaktır er,geç hedefine 
                                      Yolu ne kadar uzun ve zorlu olsa da 
                                      -Allah’ın izin ve yardımlarıyla…- 
                                      Geçerek bütün kuşaklardan… 
                                      Belki bir şafak, 
                                      Belki bir gurub vakti, 
                                      Ama mutlaka… 
                        
                                      Allah sözünden caymaz asla..:! 
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                                              Ç  Ü  N  K  Ü  
 
 
 
 
 
                                        O bir müslümandır, 
                                        Her şey ilgilendirir onu,herkes… 
                                        Yayvan kanatlarıyla vadiye doğru süzülen kartal, 
                                        Yuvasına azık taşıyan çalışkan karınca, 
                                        Kıvrım kıvrım sürünen yılan toprakta, 
                                        Çünkü o bir müslümandır…  
 
                                        Her şey ilgilendirir onu,herkes… 
                                        Alnını secdeye vurmuş mü’min, 
                                        Bataklıklarda çırpınan münkir, 
                                        Yuvasını bulamayan yavru güvercin 
                                        Ve onu sinsice gözleyen tekir… 
                                        Çünkü o bir müslümandır… 
 
                                        Her şey ilgilendirir onu,herkes… 
                                        Güreş tutan yiğitler,halay çeken dadaşlar, 
                                        Vals,tango,ça-ça-ça,lambada…yapanlar, 
                                        Meydanlarda,bulvarlarda kin,nefret kusanlar… 
                                        Çünkü o bir müslümandır… 
 
                                         Her şey ilgilendirir onu,,herkes… 
                                         Milyonlarca ışık yılı derinliklerde doğan bir yıldız, 
                                         Çımen yapraklarında ürperen çiy damlası, 
                                         Yanı başında kanayan bir yetim yarası, 
                                         Uğultulu kıyıda dolaşan bir yalnız… 
                                         Çünkü o bir müslümandır… 
 
                                          Her şey ilgilendirir onu,herkes… 
                                          Rahle önünde diz çökmüş sabi, 
                                          İfrit’in maskarası olmuş zani, 
                                          Yok pahasına aşkını,güzelliğini 
                                          Elden çıkaran genç kız… 
                                          Çünkü o bir müslümandır…  
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                                       Her şey ilgilendirir onu,herkes… 
                                       Nasırlı elleriyle pulluğuna abanmış çiftçi, 
                                       Puf koltuğunda purosunu tüttüren entelimsi, 
                                       Şaşkın ördek gibi dolaşan loto milyarderi, 
                                       Terini bile koklatmaktan çekinen nekes… 
                                       Çünkü o bir müslümandır… 
 
                                       Her şey ilgilendirir onu,herkes… 
                                       Açık denizde fırtınaya tutulmuş gemi, 
                                       Kağıttan kayığını yüzdüren çocuk havuzda, 
                                       Motorları birden stop eden uçak havada, 
                                       Yıkıntılar altından yükselen inilti… 
                                       Çünkü o bir müslümandır… 
 
                                       Her şey ilgilendirir onu,herkes… 
                                       Tağut’a kıyam eden kahraman karlı dağlarda, 
                                       Bir dişiye tutsak olmuş er(!) kancıkça, 
                                       Bir erkeğe boyun eğmiş dişi onursuzca, 
                                       Derinleşen çizgiler nişansız alınlarda… 
                                       Çünkü o bir müslümandır… 
  
                                       Her şey ilgilendirir onu,herkes… 
                                       Su kıyısında göz yaşı döken ceylan, 
                                       Avını parçalayan sırtlan, 
                                       Haydutların saldırısına uğrayan kervan, 
                                       Duvağına kan bulaşmış gelin, 
                                       Cepheden kaçan hain… 
                                       Çünkü o bir müslümandır… 
                                       Müslümandır, 
                                       Müslüman… 
 
                                       Baştan aşağı sevgi,barış,iyilik, 
                                       Tepeden tırnağa hoşgörü,zarafet,güzellik, 
                                       Saçından topuğuna iman… 
                                       Her mekanda,her zamanda aranan 
                                       Çağlar üstü,evrensel insan… 
 
                                       O bir müslümandır, 
                                       Müslüman…  
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                                                    A   C   I 
 
 
 
 
                                          Hayatının en güzel, 
                                          En yoğun,en anlamlı 
                                          Saydığın zamanları 
                                          Geçtiyse acılarla 
                                          Dostum sevinmen gerek, 
                                          Sevinmen gerek buna. 
                                          İnanman gerek hem de 
                                          Bir nimet olduğuna… 
 
                                          Acılar değil midir 
                                          Hazırlayan ruhları 
                                          Büyük atılımlara. 
                                          Davran ey gönül sen de! 
                                          Bak bugün yeryüzünün 
                                          Yarısı aç mesela. 
                                          Her an binler,onbinler 
                                          Ölüyor savaşlarda… 
                                          Izdırab çekmek gerek 
                                          Geride kalanlarla. 
                                          Elinden başka bir şey 
                                          Gelmiyorsa o başka…! 
 
                                          Bir tebessüm et bari 
                                          Bunu yapamıyorsan 
                                          İçin kan ağlasa da, 
                                          Dağlara,bulutlara, 
                                          Çiçeklere,evlere, 
                                          Çocuklara,kuşlara, 
                                          Karşına her çıkana… 
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                                                       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… 
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                                      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… 
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                                               S E V G İ  V E  İ N A N Ç 
  
 
 
 
 
 
                                   Ufukta bir yanardağ püskürüyor coşkunca, 
                                   Ufuklar tutuşmuşlar ilahi yangınlarla. 
                                    Bir tepenin üstünde aklar giymiş bir adam 
                                    Durmuş sulara karşı,uğultulu ummana 
                                    Uzatmış kollarını,uzaktan,çok uzaktan 
                                    Bir sese kulak verir gibi dikkat kesilmiş… 
        
                                    Yorgun bakışlarının ırmaklarından taşan 
                                    Birkaç damla korlu yaş gülleşmiş,incileşmiş 
                                    Solgun yanaklarında,kırçıl sakallarında 
                                    Belirdi,ışıldadı evren kristallerince… 
                                    Bir ürperti yayıldı saçından tırnağına… 
 
                                   Hilal ufkun üstünde mahzun parıldamada… 
                                   Gökler dingin lavların sırsız aynalarında 
                                   Seyrederken ilahi güzelliğin aksini, 
                                   Havalandı sonsuz kuş karanlığın bağrından… 
 
                                   Yürüdü ağır ağır soluk almadan adam, 
                                   Tutuştu kuşlar,orman,evrenlerin iliği 
                                   Sonsuz kat yoğunlaşan gönül yangınlarından… 
 
                                   Kozmik fırtınalarla savruldu can külleri… 
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                                                           V    U    S    L    A    T 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Ay kavuştu,gong vurdu,altın sular ürperdi, 
                                         Doğdu gönül ufkundan mahzun akşam güneşi. 
                                         Sonsuz kandil yakıldı eriyen şamdanlarda, 
                                         Ağardı gümrah saçlar zonklayan şakaklarda, 
                                         Hilal kaşlar çatıldı nişanlı alınlarda… 
 
                                          Bizimki bir damlanın sonsuza savrulması, 
                                          Sevinç kıvılcımıyla evrenin kavrulması… 
                                          Menevişli gözlerden gözlere aka aka, 
                                          Sevda şimşeklerinin çağları yaka yaka 
                                          O’na kavuşmak için kuşakları aşması… 
 
                                        -Zakkumlar nergisleşir gönülle derilince, 
                                         Çılgınlığın atları ufukta belirince…- 
 
                                         Essin alevli rüzgar,yağsın lapa lapa kar, 
                                         Ne korksun gecelerden fecir bakışlı atlar… 
 
                                         Sonsuzluk fanusunda yansın vuslatın nuru, 
                                         Erisin damla damla aksın hicranın mumu. 
 
                                         Bir kor damlası olsun evren avuçlarında, 
                                         Yıldızların göz izi lotus bakışlarında… 
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                                                      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… 
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                                                  A Y R I L I K 
 
 
 
 
 
                                  Ayrıyım vatanımdan “elest bezmi”nden beri… 
                                  Nabzım çılgınlaşıyor ayrılık uzadıkça, 
                                  Dağlıyor ciğerimi gurbetin alevleri 
                                  O olmasa dayanmak mümkün mü bu acıya! 
 
 
                                  Güzleri baharlara,ağuları ballara 
                                  Çeviren ne ola ki,güzsüzler,baharsızlar. 
                                  Aramız iyi değil çok şükür masivayla. 
                                  İç,dış sonsuz cepheden sürse de saldırılar 
 
 
                                  İçerimde günbegün güçlenen ordularla 
                                 -Ki pusatları aşktır,özgürlüktür,inançtır…- 
                                  Baş edebilirim en amansız yağılarla… 
 
 
                                  Yorgun argın dönersem,dönebilirsem geri 
                                  Bekleyen bir tebessüm,bir solgun çiçek vardır 
                                  Silmek için alnımda biriken kor çiyleri… 
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                                                     E  Ğ  E  R 
 
 
 
 
                                           Eğer dost olabiliyorsan 
                                           Bir yıldızla olabildiğin kadar 
                                           Bir arıyla,bir kartalla da 
                                           Bir yılanla,bir albatrosla ya da,   
                                          Müslüman olduğundandır… 
 
                                           Eğer için kan ağlıyorsa 
                                           Afgan’da,Moro’da,Eritre’de,Kamboç’ta, 
                                           Keşmir’de,Borneo’da,Dicle kıyısında 
                                           Kopan bir dal, 
                                           Devrilen her ağaç için, 
                                           Müslüman olduğundandır. 
 
                                           Eğer biliyorsan 
                                           Niçin yaşadığını, 
                                           Niçin öleceğini 
                                           Ve ölmeden ölmeyi 
                                           Müslüman olduğundandır. 
 
                                           Eğer duyabiliyorsan 
                                           Zaman labirentindeki tekmil sesleri, 
                                           Ve görebiliyorsan 
                                           Görünmez ellerin çizdiği olağan üstü desenleri 
                                           Ve iliklerine dek ürperiyorsan 
                                           Müslüman olduğundandır. 
 
                                           Eğer feda edebiliyorsan 
                                           Allah için,Peygamber için,Furkan için 
                                           Ve insanlığın kurtuluşu için 
                                           Hiç düşünmeden her şeyini, 
                                           Müslüman olduğundandır. 
 
                                           Eğer tutabiliyorsan 
                                           Kor parçalarını avuçlarında 
                                           Pamuk gibi,ipek gibi,el gibi 
                                           Müslüman olduğundandır. 
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                               Eğer göğüs gerebiliyorsan 
                               Tağut’un kalleşçe saldırılarına, 
                               Tuzaklarına,hilelerine yiğitçe 
                               Müslüman olduğundandır. 
 
                                Eğer başarabiliyorsan 
                                Düşünmek kadar inanmayı, 
                                İnanmak kadar düşünmeyi 
                                Müslüman olduğundandır. 
 
                                Eğer olabiliyorsan 
                                Yoksulun,ezilmişin,horlanmışın, 
                                Mazlumun yanında her zaman, 
                                Müslüman olduğundandır. 
 
                                Eğer ürkütebiliyorsan 
                                Yarasaları,baykuşları,bukalemunları 
                                Bir bakışınla,bir çığlığınla, 
                                Müslüman olduğundandır. 
 
                                Eğer itebiliyorsan , 
                                Bir çırpıda elinin tersiyle, 
                                Ne varsa uymayan 
                                Kur’an ve Sünnet ölçülerine, 
                                Müslüman olduğundandır. 
 
                                Eğer hissedebiliyorsan 
                                Milyonlarca ışık yılı ıraklarda 
                                Bir kardeşinin parmağına batan 
                                Bir dikenin acısını ruhunda 
                                Müslüman olduğundandır. 
 
                                Eğer anlatamıyorsan 
                                Çağ’ına,çağdaşlarına 
                                İyiliği,doğruluğu,güzelliği, 
                                Hoşgörüyü,anlayışı,sevgiyi, 
                                Doğruluğu,soyluluğu,zarafeti… 
                                Ve bu yüzden kahroluyorsan 
                                Müslüman olduğundandır. 
 
                                Eğer salabiliyorsan 
                                Kutlu Evrensel Ses’ini 
                                Yüzyıl’ı,Yüzyıllar’ı sarsarca, 
                                Ölü uykusunda olanları uyandırırca 
                                Çember çember,dalga dalga 
                                Müslüman olduğundandır… 
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                                        N   İ   Y   E  ………? 
 
 
 
 
 
 
                              Sevgi,aşk,barış,iyilik varken, 
                              Kin,hased,yalan,kıskançlık niye…? 
                              Uzlaşma,dostluk,kardeşlik varken, 
                              Kavga,düşmanlık,didişme niye….? 
 
                              Günlük,güneşlik iklimler varken 
                              Karanlıklara göç etmek niye…? 
                              Kırlar,bayırlar,doruklar varken 
                              Bataklıklarda eyleşmek niye…? 
 
                              Kitaplar,kuşlar,çocuklar varken 
                              Umutsuzluğa kapılmak niye…? 
                              Martılar,güller,arılar varken 
                              Yarasalara özenmek niye…? 
 
                              Onur,özgürlük,sonsuzluk varken, 
                              Boş tutkulara tutsaklık niye…? 
                              Atılım,çaba,yenilik varken, 
                              Bağnazlıklara takılmak niye…? 
 
                              Nice seçilmiş Yalvaç gönderen 
                              Ölümsüz,şanlı tek Çalab varken, 
                              Putlar peşinden koşturmak niye…? 
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                                   K A V U Ş M A 
 
 
 
 
 
 
                              Coşkun,debisiz ırmağın  
                              Tam kıyısız engine kavuştuğu 
                              Olağanüstü yerde 
                             -Bereketli deltada…- 
                              Ve zamanda 
                              Dur… 
                              Ve dinle, 
                              Ve gör, 
                              Ve anla 
                              Vuslatın ne olduğunu… 
                              Hicranla kavrulan yüreğinle 
                              Yürü akkor kıyı boyunca… 
                              Otur 
                              Bir çınarın altına… 
 
                             Seyret can gözleriyle             
                             Kabaran suların uğultusunu… 
                             Ve duy 
                             İçinin içinde… 
                             Ve öl 
                             Öleceksen yiğitçe 
                             Vuslatla hicranın 
                             Zamanla,zamansızlığın, 
                             Mekanla,mekansızlığın                          
                             Kavilleştiği yerde,  
                             Bir güz fecrinde 
                            Orada, 
                            O zamanda… 
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                                                  ÖLÜMSÜZ  IŞIK 
 
 
 
 
                                                 Ne zamandan beridir 
                                                 Çırpınıp duruyorsun, 
                                                 Küfür bataklığında, 
                                                 Nasıl anlamıyorsun 
                                                 Dağının başın darda! 
                                                 Hayat oyuncak değil 
                                                 Büyük bir mucizedir. 
 
                                                 Ey insanoğlu,artık 
                                                 Ufukların karanlık 
                                                 Olmayacak and olsun! 
                                                 Müjde ,müjdeler olsun 
                                                 Soy canların bağrından 
                                                 Çağları aydınlatan 
                                                 Sönmez Işık doğuyor, 
                                                 Baykuşlar yas tutuyor, 
                                                 Güvercinler gönülden 
                                                 Sevinirken coşarken…                  
      
                                                 Meş’ale’nin yalazı 
                                                 -Ki güneş kıvılcımı…- 
                                                 Serpiyor demet demet, 
                                                 Saçıyor hevenk hevenk 
                                                 Işıktan çiçekleri…. 
                                                 Acun bir bayram yeri… 
 
                                                 Nasıl görmüyorsunuz, 
                                                 Nasıl duymuyorsunuz, 
                                                 Sizin gönlünüz yok mu? 
                                                 Bırakın boş inadı, 
                                                 Verin kararınızı, 
                                                 Nedamet kapıları 
                                                 Kapandı kapanacak, 
                                                 Kaçırmayın fırsatı…. 
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                                    Güzel,bakış,düşünüş, 
                                    İyi,doğru iz sürüş, 
                                    O’nun rehberliğinde 
                                    Yüzyılların üstünde 
                                    Sonsuzluğa yürüyüş. 
                                    Ne hır-gür,kavga,dövüş, 
                                    Ne korku,ne ihtiras, 
                                    Ne haksızlık,ne savaş… 
 
                                    Devrilsin bir bir putlar, 
                                    O Nur’a koşsun ruhlar, 
                                    O Ateş’le yansınlar… 
                                    Sukun,barış,kardeşlik, 
                                    Onur,dirlik,düzenlik. 
                                    İnsan “kul” Yaradan’a, 
                                    Değil ruhsuz putlara. 
                                    Sadakat,rikkat,iffet, 
                                    Sevgi,coşku,letafet, 
                                    Başlarda tac adalet, 
                                    Mutlu fert,beşeriyet…. 
 
                                    Ey Ademoğlu,artık 
                                    Ufukların karanlık 
                                    Olmayacak and olsun, 
                                    Muştu,muştular olsun, 
                                    Çöller çemen oluyor, 
                                    Geceler gün oluyor… 
 
                                    Yeni bir Çağ başlıyor… 
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                                              Y   I   L   D   I   Z 
                                  
                                      Bir yıldızla dertleştim bu gece, 
                                      El-ayak çekildiği demlerde, 
                                      Duyguların sağnak sağnağa indiği, 
                                      Şakakların zonkladığı saatlerde, 
                                      Milyonlarca ışık yılı yakınlardaki 
                                      Bana göre yaşlı ve bilge, 
                                      Evrene göre genç ve körpe 
                                      İki eski dost gibi, 
                                      Bir yıldızla halleştim bu gece… 
 
                                     Sonsuz bireyli evren ailesinden 
                                     Bir küçük yıldız, 
                                     Bir bebeğin gözleri kadar 
                                    Parlak mı parlak, 
                                    Esrarlı mı,esrarlı, 
                                    Berrak mı berrak, 
                                    Derin mi derin, 
                                    Gülüşü kadar 
                                    Sıcak mı sıcak, 
                                    Katıksız mı katıksız, 
                                    Bir küçük yıldız, 
                                    Bir çiy damlası kadar körpe, 
                                    Bir galaksi kadar yaşlı, 
                                    Damlıyor büyülü bakışlarından, 
                                    Buruk dudaklarından, 
                                    Evrenlerin tekmil sırları… 
                                    Salıyor kutlu ışıklarını 
                                    Büyük bir mutluluk ve haz duyarak, 
                                    Okyanusların,sıradağların,taygaların üzerine, 
                                    Bir genç kızın,bir kelebeğin, 
                                    Bir ceylanın,bir panterin, 
                                    Bir arslanın bakışlarında, 
                                    Sonsuz periyodlu bir dalganın sırtında, 
                                    Bir albatrosun kanatlarında, 
                                    Frekanssız bir çığlığın ruhunda 
                                    Gözlerinin yakıcı izlerini bırakarak… 
                                    Ürperiyor damar damar,yaprak yaprak, 
                                    İklim iklim,kuşak kuşak 
                                    Gezegenimiz ruh alabildiğine… 
 
                                    Hangi kuşaklardan, 
                                    Hangi iklimlerden geçmişler, 
                                    Hep birlikte 
                                    Hangi kuşaklara, 
                                    Hangi iklimlere gidiyorlar, 
                                    Atom atom,hücre hücre 
                                    Aynı yakıcı arzuyla tutuşmuşlar… 
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                                    Hedefleri sonsuzluk, 
                                    Dilekleri Varlık’ta yokluk… 
                                    Akıl almaz bir hızla gidiyorlar 
                                    Dev elipsler,spiraller, 
                                    Olağan üstü ışık-alev-ses desenler çizerek, 
                                    Koordinatsız zamanlara/mekanlara, 
                                    İlahi buyruklara gönülden boyun eğerek, 
                                    Yüzüyorlar ufuksuz gönül denizlerinde, 
                                    Bilinmezliklerden/bilinmezliklere 
                                   Zamanlar/mekanlar üstü labirentlerden geçerek… 
                                   Dolunay kavuşurken, 
                                   Doğarken Hilal 
                                   Karşı tepelerden 
                                   Tarifsiz bir hüzünle sarsıldım. 
                                   Çaresiz ve yalnız 
                                   -Asla ümitsiz değil!- 
                                   Yetim bir çocuktan farksız 
                                   İçin için ağladım 
                                   Tüm yıldızlarla birlikte… 
                                   Tağut’un elinde oyuncak olmuş 
                                   Şaşkın,kararsız,bahtsız, 
                                   Aydınlığın bağrından kopmuş 
                                   Bir tutam,bir avuç insan için 
                                   Aktı akkor göz yaşlarımız 
                                   Debisiz ışık ırmakları halinde 
                                   Okyanuslardan okyanuslara, 
                                   İklimlerden,iklimlere, 
                                   Kuşaklardan kuşaklara, 
                                   Yüreklerden yüreklere… 
                                   Tutuştu ışık-alev fırtınalarıyla 
                                   Yakın ve uzak bahçeler, 
                                   Karanlıkların dibi delindi. 
                                   Burç burç göklerden indi 
                                   Işık kanatlılar, 
                                   Gül gülüşlüler… 
                                    Bakın, görürsünüz yeryüzünün her noktasında 
                                    Yıldızların göz izlerini… 
                                    Bütün çiçeklerin,genç kızların,taylaın,ceylanların 
                                    Dingin bakışlarında 
                                    Bebeklerin ve anaların, 
                                    Görkemli sıradağların 
                                    Doruklarında,kanyonlarında… 
                                    
                                    Dinleyin,duyarsınız evrenlerin ürperten uğultusunu 
                                    Her hücrenizde,her atomunuzda, 
                                    Şakaklarınızda,şah damarınızda 
                                    O’na inanmanın,O’nu sevmenin onurunu 
                                    İnsan olmanın,kul olmanın 
                                    Özgürlüğünü,mutluluğunu 
                                    Tadarak yaşadıkça kahramanca 
                                    Yaşayarak tattıkça…  
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                                                  DEHA,İEFSANE,ŞİİR AŞK VE HÜZÜN 
 
 
 
                                                    Eylül soluklarıyla,yürek tayfunlarıyla 
                                                    Kucak kucak savrulan,gönül gönül kavrulan 
                                                    Gazel sağanakları altında yürüyordu, 
                                                    Ebedi güzün hüküm sürdüğü hıyabanda… 
 
                                                    Çember çember iniyor ruhunu sarıyordu 
                                                    Öteler ötesinden yankılanan o sayha, 
                                                    Kutlu mağaraların kat kat duvarlarından, 
                                                    Burçak,kor,pamuk,ateş,tütün,ekin,ful,lale, 
                                                    Portakal,ayçiçeği,zambak,lotus,menekşe, 
                                                    Erguvan,gül,lavanta,nergis bahçelerine, 
                                                    Ufukları zorlayan yıldız tarlalarına, 
                                                    Evren çeperlerine kadar yayılıyordu… 
 
                                                    Evrenlerin nabzının attığı şakakları, 
                                                    Ufuk yangınlarıyla yanan avuçlarında 
                                                    Çiçek yüklü,inleyen kırık bir çınar dalı, 
                                                    Novaların semaya kalktığı atomları, 
                                                    Zamanın her an başka bir yüzle belirdiği 
                                                    Sırlı piramitlerin sonsuz labirentleri, 
                                                    Hareli gözlerinde gönül yakamozları, 
                                                    Ölümsüz acıların okyanus gurubları, 
                                                    Şaha kalkmış atların coşkusu yüreğinde… 
 
                                                    Baldan,şekerden tatlı yüce,kutsal acılar, 
                                                    Açan,durmadan açan gonca gonca zakkumlar. 
                                                    Aşk’ın bakışlarıyla parçalanan vazolar, 
                                                    Sonsuzluğa savrulan karanfiller,zambaklar… 
  
                                                    Gönül yangınlarından yeleleri kavrulan 
                                                    Ak tayların saçılan güller toynaklarından… 
 
                                                    Gözden göze dolaşan,iklimler,çağlar aşan 
                                                   “Efsane”nin dinmeyen gönül ağrılarından 
                                                    Çatırdayan kayalar,sütunlar,omurgalar, 
                                                     Buzları tutuşturan şimşekler,yıldırımlar, 
                                                     Kelebek Vadisi’nde avlanan albatroslar. 
                                                     Sonsuz kamışlıklardan yükselen iniltiler, 
                                                     Sonsuz ney’le ürperen,saydamlaşan mermerler… 
 
                                                     Kanayan,hiç durmadan kanayan yüreğiyle 
                                                     Çırpınan sonsuz kanat şairin yüreğinde. 
                                                     Sonsuz renkli,kanatlı kelebek olmak için 
                                                     Yerinde duramayan kımıl kımıl kozalar… 
                                                     Aysberglerin çıldırtan,yakan güzelliğiyle 
                                                     Okyanus diplerinden püsküren kor çığlıklar… 
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                                  Ardarda galaksiler çarpışan sinelerde 
                                 Oluşan sonsuz renkler,sesler,koordinatlar, 
                                 Mikrokozmoslardaki,makrokozmos uzaylar… 
                                  
                                 Sıradağlar,ufuklar ötesi yüreklerde 
                                 Koordinatlar üstü koordinatsızlıkta 
                                 Süper-uzayda sonsuz nur sağanaklarında 
                                 Işıkların,seslerin,kokuların,renklerin 
                                 Sonsuzluk senfonisi öteler ötesinin, 
                                 Hiç gelmeyen finali besteler bestesinin… 
                                 Can okyanuslarında manyetik fırtınalar 
                                 Estiren sonsuz renkli efsanevi bakışlar… 
                                 Gözlerin “gördüğünü” sandığı hologramlar, 
                                 Gerçeği yansıtmaktan uzak kristal küreler… 
 
                                 Yağmur ormanlarının buğulu ürpertisi, 
                                 Kara,ak burgaçların kozmik fırtınaları, 
                                 Arasından sıyrılan güvercin bulutları… 
                                 Kasırgalar ardından sonsuz çiçekler açan 
                                 Ufuksuz sahraların onduran solukları, 
                                 Göçmen kuşların sonsuz kanat hışırtıları, 
                                 Mevsimsiz bahçelerin en olgun yemişleri, 
                                 Şahadete can atan yüreklerin sevdası, 
                                 Ebemkuşaklarının sonsuz renkli tayfları, 
                                 Sonsuz yüzlü prizmanın yansıyan ışıkları 
                                 -Işıklar üstü ışık,dehanın evrenlere 
                                 Sığmayan,zamanları kavuran ışıltısı…- 
                                 Ardından kopup gelen hüznün doru tayları 
 
                                 Gözelerden fışkıran saf ışık gayzerleri, 
                                 Kavallarla ürperen kırları,bayırları, 
                                 Dumanları,sisleri,dikenleri,gülleri, 
                                 Sonsuz periyodlarla koşuşan dalgaları, 
                                 Sonsuz vibrasyonlarla ürperen kumsalları, 
                                 Sonsuz anaforları,hortumları,ruhları, 
                                 Açların,çıplakların lodos yüreklerini 
                                 Geçe geçe gözyaşı ırmağı kıyısına 
                                 İnen sonsuz ceylanın hüzünlü gözlerinden 
                                 Süzülen akkor yaşlar kirpiklerin ucundan 
                                 Vuslat yanardağının hicran doruklarına 
                                 Damladı bile bile kavrulmaktan korkmadan… 
 
                                 Püskürdü hevenk hevenk sessiz uğultularla 
                                 Siyah güller,sümbüller yanardağın bağrından, 
                                 Mevsimsiz bir şafağın gurub kızartısında, 
                                 Olağanüstü medler görüldü kıyılarda… 
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                                              Kaç gönül katılıyor bu ilahi şölene, 
                                              Kaç ciğer kavruluyor bu ölümsüz ateşle, 
                                              Kim bilir garipliği efsane gönlümüzle… 
 
                                              Duyuluyor derinden,çok derinlerden gelen 
                                              Usul usul kabaran gizli uğultuları 
                                              Yüreği diken diken eden meddin suları… 
 
                                             Yol arıyor sonsuzluk pınarından fışkıran 
                                             Göz yaşı ırmakları,ufukları yangınlı 
                                             Gönül ummanlarına,hayat kanyonlarından 
                                             Akarak geçe geçe gizemli kuşaklardan, 
                                             Dur,durak gözetmeden,gece-gündüz demeden 
                                             Dolaşıyor çepçevre yıldız tarlalarını… 
 
                                             Okyanusun bağrında sonsuzluk hale hale, 
                                             Okyanusun ruhunda ızdırab lale lale… 
 
                                             Nice hatıralarla yorgun düşmüş bedeni 
                                             Örtülür elmas taşlı lacivert atlaslarla, 
                                             Huzursuz yatağında dalar düşüncelere… 
 
                                             Okyanus fısıldaşır içindeki bedirle, 
                                             Okyanus çalkalanır okyanuslar içinde… 
                                           
                                             Okyanus tanımanın cehdindedir kendini, 
                                             Tarifsiz duyguların burgaçları içinde… 
                                       
                                             O artık baş başadır yüce yalnızlığıyla, 
                                              Büyük aşkıyla kaim tatlı ızdırabıyla… 
  
 
                                             Onu okyanus yapan o sırlar üstü sırla…                
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                                                            İNSAN  VE  EVREN 
 
 
                                                           Dönüyor atomlarım 
                                                           Akıl almaz bir hızla, 
                                                           Yanıyor şakaklarım 
                                                           Alev-ışıklarıyla 
                                                           Çılgın nebulaların. 
                                                          Evren atomları da 
                                                           O hızla,o tempoyla 
                                                           Dönüyor,dönüyorlar… 
                                                           İlahi senfoninin 
                                                           Esriten havasında 
                                                           Raksediyor yıldızlar, 
                                                           Güneşler,galaksiler. 
                                                           İçimde o evrensel               
                                                           O kudsi Ses’in aksi, 
                                                           Sarıyor çember çember 
                                                           Bir coşkunluk evreni. 
                                         
                                                            Bir kanat vuruşuyla 
                                                           Çıkar yüce katlara 
                                                           İnanan,seven ruhlar, 
                                                           Aşk’ın ızdırabıyla 
                                                           Cayır cayır yanarlar. 
                                                           Geçerlerken içinden  
                                                           Rengarenk kuşakların 
                                                           Barışır,savaşırlar 
                                                           Kendi kendileriyle… 
                                                           Sarsılır o Sayha’yla 
                                                           Yerler de,gökyüzü de, 
                                                           Aydınlanır sonsuzluk 
                                                           Şimşek demetleriyle. 
                                                           Ve akar oluk oluk 
                                                           Debisiz pınarlardan 
                                                           Aydınlık gönüllere 
                                                           Huzur,sukün,doygunluk. 
                                                           Bir akın başlar gökten, 
                                                           İner saf saf melekler 
                                                           Işık ışık sevgiden. 
                                                           Silinir zaman/mekan 
                                                           Her şey başlar yeniden. 
                                                           Volkan yürek,alev kan, 
                                                           Çağlar üstü endaze, 
                                                           Gerçek ihtişam,düzen… 
 
                                                           İçimde sonsuz evren…  
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                                                          S   Ü   V   A   R   İ  
 
 
 
 
                 
 
                                           Erguvan mantosunu atmış sırtına akşam, 
                                           Yürüyor gözlerinde ayrılığın melali, 
                                           Buğday tarlalarını,gümrah siyah saçları 
                                           Usul usul okşayan harelendiren rüzgar 
                                           Akkor göz yaşlarıyla serinletmiş bağrını… 
 
                                           Tenha yollar…Yolara süzülen boz kanatlar… 
                                           Müşfik gölgelerini toprağa yaprak yaprak 
                                           Serpen,serperken inim inim inleyen dallar… 
                                           Ta ıraktan anbean yaklaşan nal sesleri, 
                                           Suları,yıldızları ürperten hışırtılar, 
                                           Beşiğinden fırlayan bebecik hıçkırarak, 
                                           Güvercin harmanları öbek öbek savrulan… 
                                
                                           Kayaları aleve dönüştüren mucize 
                                           Yakıyor coşkun,büyük ateşler içimizde, 
                                           Gövdelerden dallara,gövdelere topraktan 
                                           Hayatın akışını görebiliyor insan , (bakan) 
                                           Hissediyor zamanın soluğunu terinde… 
                                           Yukarlardan damlayan n’ola ki zaman zaman 
                                           Boynu bükük zikreden nergisin yüreğine… 
 
                                          Ey Süvari,geç kalma,çabuk dön yanıyoruz… 
                                          Atının yelesinde razıyız toz olmaya,, 
                                          Akkor bir çiy damlası al gülün yaprağında. 
                                          Kum fırtınalarına kapılıp savrulmaya, 
                                          Hicran potalarında yanmaya,kavrulmaya… 
                                          Artık otağ kursun aşk,gitmesin diliyoruz 
                                          Hoşgörünün ve hüznün yuvası bağrımızda 
                                          
                                          O Gün’ü sonsuz gözle gözlüyor,(g)özlüyoruz… 
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                                                      Z   A   K   K   U   M 
 
 
 
 
 
                                      Mumlar yandı ardarda,içiçe yandı mumlar, 
                                      Anaforlu sulara düştü tılsımlı tohum, 
                                      Biçildi demet demet körpe,narin başaklar… 
 
                                      Acının ve sevginin zakkumlaştırdığı ruh, 
                                      Burak Süvarisi’nin atlas harmanisine                                        
                                      Sımsıkı sarılınca döndü gül fidanına. (goncasına) 
                                      Bitmez sanılan savaş ve aniden gelen sulh, 
                                      Demetleri göklere doğru yükselten hortum, 
                                      Büyük,bitimsiz şölen istebrak çayırlarda… 
 
                                      Semender,yılan,akrep,örümcek kervanları 
                                      Mola verecek bir yer arıyor her şafakta, 
                                      Isıtıyor mağrayı yandıkça büyüyen mum, 
                                      Tutuştu tutuşacak ufuktan ufuğa kum… 
 
                                      Meyveler dallarından koparılmış hoyratça, 
                                      Doldukça derinleşen sonsuz gözlü uçurum, 
                                      Mümkün mü tutabilmek ovada kartalları…? 
 
                                      Alevden fışkıran su,yankı yankı üstüne 
                                      Yürekte derilmenin düşüyle mahmur zakkum… 
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                                                            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… 
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                                                        Y   A   N   K   I 
 
 
                                                                                  Dertsizlere benim sözüm 
                                                                                  Benzer kaya yankısına… 
                                                                                                              Yunus 
 
                                               Yürüyordum yapayalnız 
                                               Anlatılmaz bir yerde… 
                                               Engin mi engin,ıssız mı ıssız 
                                               Göz,gönül alabildiğine… 
                                               Sıra sıra ,kat kat dağlar,koyaklar,ufuklar 
                                               Uzanıyordu sonsuz yönde… 
 
                                               Yaslandım çıplak,kocaman bir kayaya, 
                                               Ilık ılıktı… 
                                               Güneş ha doğdu, 
                                               Ha doğacaktı, 
                                               Ha kavuştu, 
                                               Ha kavuşacaktı… 
 
                                               “Ey Allah’ım…” dedim 
                                               Nasıl olduğunu bilemeden, 
                                              -Öyle gelivermişti içimden…- 
                                              “Ey Allah’ım…”dedi dağlar,taşlar,çevrenler, 
                                              “Ey Allah’ım…, 
                                              “Allah’ım,Allah’ım,ey,ey,ey,ey...” 
                                                     
                                               Bir coşkun ateş düştü içime, 
                                               Ürperdim,sendeledim 
                                               Sonsuz yankılanışların fırtınasıyla… 
                                               Tutunmasaydım dayandığım kayaya 
                                               Düşecektim önümdeki uçuruma 
                                               Belki de… 
 
                                              “Barış…”dedim sonra, 
                                              “Barış,barış,barış…” 
                                               Yankılar geldi kayalıklardan, 
                                               Doruklardan,kanyonlardan… 
                                               Olağanüstü uğultularla 
                                               Sarıldı her yer karış karış… 
 
                                               Ve sesler geldi derinlerden;Aşk,aşk,aşk…” 
                                               Düştü koca koca kaya parçaları 
                                               Dağların ta yücelerinden, 
                                               Yıldırım yemiş gibi parçalanarak 
                                               Ipılık yüreklerinden… 
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                                                          Ö   L   Ü   M   ‘    E 
 
 
                                
 
 
                                               Çok,pek çoklarının aksine olarak 
                                               İnan saygım var sana ey Ölüm! 
                                               Çünkü ancak seni anımsayarak 
                                               Değer biçebiliyorum Hayat’a. 
                                               Çözülüyor birdenbire kördüğüm, 
                                               Daha net bakabiliyorum ufuklara… 
 
                                               Bir sefer sen açıyorsun 
                                              Ebedi iyiliğin,güzelliğin kapılarını, 
                                              Yalnız,yalnız sen çağırıyorsun 
                                              Işıklar Ülkesi’ne seven ruhçağızları. 
 
                                              Fakat dur,acele etme! 
                                              Bir görevim var her can gibi 
                                              Şu gezegende benim de. 
                                               Bırak dağıtayım katıksız sevgimi 
                                              Doya doya insan kardeşlerime…  
 
                                              Yaşamak aydınlık,ölümsüz ülkelerde 
                                              Seven ruhların hakkı madem ki, 
                                              Göreyim bu dileğimin yerine geldiğini 
                                              Ah,hiç değilse… 
   
                                              Desinler dağlar,taşlar,aydınlıklar,karanlıklar, 
                                              Zamanlar,zamansızlıklar,bir zamanlar 
                                              Gösterişsiz,öyle kendi halinde 
                                              Garip bir adamcık yaşamıştı. 
                                              Sırf Allah hoşnud olsun diye 
                                              Sevgiyi överdi,iyiliği yüceltirdi, 
                                              Gülerken için için ağlar, 
                                              Ağlarken gülümserdi sanki…! 
 
                                              Ve göçtü bulamadan aradığını…  
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                                                          UYGARLIK  VE  DİN 
 
 
 
                                                    Olağanüstü bir fabrika uygarlık, 
                                                    Seri olarak robot-insan üreten… 
                                                    Töresizlik,bilinçsizlik,bunalım, 
                                                    Sevgisizlik,kararsızlık,inançsızlık, 
                                                    Eyyamcılık,taşkınlık,hoyratlık, 
                                                    Güvensizlik,yalancılık,acımasızlık, 
                                                    Binbir oyun,binbir düzen 
                                                    Ham maddeleri bu fabrikanın… 
 
                                                    Tüyler ürpertici,sağır edici 
                                                    Gıcırtılarla,homurtularla 
                                                    Döner dişliler,çarklar,pervaneler 
                                                    Yükselir bir gemi daha uzaya, 
                                                    Yerle bir olur köyler,kentler 
                                                    Bir düğmeye dokunuşla… 
                                                    Daha bir gömülür koltuklarına 
                                                    Hanımefendiler,beyefendiler, 
                                                    Daha bir buğulanır gözleri 
                                                    Yeni buluşların getirdiği konforla (gururla) 
                                                    Artar güçleri,keyifleri… 
 
                                                    İyi,güzel ya,ne oluyor 
                                                    İç dünyası İnsan’ın. 
                                                    O İnsan ki Din’den 
                                                    Günbegün uzaklaşıyor 
                                                    Kaçar gibi yılandan,örümcekten… 
 
                                                    Sonra,sonra ne olacak bir gün 
                                                    Artık yapacak şey kalmayınca, 
                                                    Bir bozkır gibi ölgün, 
                                                    Dalından koparılmış bir çiçek,  
                                                    Ölümcül bir hasta gibi soğuk,süzgün 
                                                    Ruhlar ışıksız,susuz kalınca… 
                                   
                                                    Ey Din,Erdem’in anası, 
                                                    Sar ışık-alev kollarınla 
                                                    Kuşat karanlık ruhlarımızı, 
                                                    Vurmadan önce Ölüm 
                                                    Aydınlat içlerimizi,dışlarımızı…. 
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                                                     Ç  E  L   E  N   K   -  I  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Işıktan bir çelenktir sonsuz 
                                                   Ruh alabildiğine gökyüzü, 
                                                   Darmadağınık başlara konmuş 
                                                   En büyük zafer dönüşü… 
 
                                                   O altın kuşaklardan geçmişler ki 
                                                   Parıldar ağıllar başlarında 
                                                   Yiğitlerin nebülözlerce, 
                                                   Tunç boruların gür sesleri 
                                                   Yankılanır yıldızdan yıldıza, 
                                                   Sineden sineye…    
 
                                                   İner yumuşak kanat sesleriyle 
                                                   Göksel yaratıklar yücelerden 
                                                   Ellerinde nurdan meş’alelerle… 
                                                   Yükselir “ahlar” seven gönüllerden… 
 
                                                   Ve bir Ses çember çember yayılır evren(ler)de, 
                                                   En içten itiraf duyulur her zerreden; 
                                                   İnsan ne kadar sever,ne kadar sevilirse 
                                                   O kadar muzaffer ve muhteşem…! 
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                                                        ÖFKE  AŞK  VE  ÖZGÜRLÜK 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Öfkeli yüreklerin sayhalarıyla titrer 
                                              Fırtınalı ormanlar ,okyanuslar,mağralar, 
                                              Karanlıklar içinden çıkagelir ifritler 
                                              Ebemkuşaklarını altından geçmek ister… 
 
 
                                              Ağır ağır belirir ufukların ardından 
                                              Şaha kalkan atların gizemli çizgileri, 
                                              Kaçacak delik arar ifritler korkusundan… 
 
 
                                              Vurur alev kırbacı süvariler atlara, 
                                              En parlak zaferlere göz kırpar dev ordular… 
 
 
                                              Ölümün ışık eli dolaşır damar damar 
                                              Zakkum yapraklarında,şebnem damlalarında. 
                                              Güller,alevden güller açar,durmadan açar 
                                              Üstünden ak bulutlar,çiyler eksik olmayan 
                                              Renklerin,kokuların otağı bahçelerde… 
                                              Lotüsler,orkideler,nergisler buram buram 
                                              Ürperir genç kızların kınalı ellerinde… 
                                              Karanlıklar’ın teri kurur mor şafaklarda… 
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                                                       OLAĞANÜSTÜLÜKLER 
 
 
 
 
                                           İçimde yudum yudum,içimde düğüm düğüm 
                                           Yıllardır,yüzyıllardır biriken duyguları, 
                                           Düşünceleri bugün püskürtmek için gönlün 
                                           Yüce doruklarından,alev ağızlarından, 
                                           Elimde laser asam yürüdüm süklüm,püklüm 
                                           Gözlerimde o ışık,yüreğimde o sızı… 
 
                                           Kozmik saat vurduğu zaman tunç sarkacını 
                                           Rakamsız ve kadransız zamansızlık gonguna 
                                           Varmıştım o Sular’ın yüksek kıyılarına, 
                                           Gökleri tutuyordu sırlı uğultuları… 
 
                                           Bilseydim çeken neydi “ben”i o kuşaklara, 
                                           Zamansız mekanlara,mekansız zamanlara… 
 
                                           Her şey bitti sanırken vuslat kanyonlarında 
                                           Gördüm yansıyan nuru hicran aynalarında. 
                                           Çözüldü en son düğüm,açıldı gönül gözüm, 
                                           Hiç görmediğim gizli taraflarımı gördüm. 
                                           Sonsuz hançer altında gülümseyen sinemi, 
                                           Sonsuz tayf arasında körleşen gözlerimi… 
 
                                           Çağlar’ın korkunç bir hız,dinginlikle aktığı 
                                           Vadinin yamacından ağır ağır aşağı 
                                           İndim şakaklarımda evrenin uğultusu, 
                                           Gönül ummanlarında ufuksuzluk korkusu…! 
 
                                           Yaktılar baş ucumda dumansız alevleri, 
                                           Hissettim can evimde hayat ürpertisini. 
 
                                           Bir sofra kuruldu ki,sonsuz nimetlerini 
                                           Ne dil yeter saymaya,ne kalem and olsun ki! 
                                           Sofranın çevresine bağdaş kurdu ulular, 
                                           Nebülöz başlarında pervane sonsuzluklar… 
                                           Ve biz bir pervanecik sonsuzluklar içinde, 
                                           Yanmak için can atan alevler alevinde… 
 
                                           O Meclis’ten bir çift söz sindi can kulağıma, 
                                           Sonsuz tomur patladı gönlün dal uçlarında, 
                                           Sonsuz güneş yükseldi hayat ufuklarında… 
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                                           Sonsuz kıvılcımların saçıldığı Ateş’ten 
                                           Geçtik geçercesine mevsimsiz gülşenlerden…. 
                                           Okuduk gonca gonca açılan Sayfalar’da 
                                           Gönül hikayemizi zifiri karanlıkta 
                                           Yarasalar,bülbüller,arslanlar,kartallarla… 
 
                                           Ebemkuşağı taklar altından geçe geçe 
                                           Vardık Vuslat Dağı’nın münbit eteklerine. 
                                           Bilsek biz değil miydik,biz miydik dalgalanan 
                                           Izdırab tuğrasıyla canımızın alnından. 
                                           Biz mi yaklaşıyorduk,bize mi geliyordu 
                                           Dolu dizgin sonsuz at süzme alev soluklu… 
 
                                           Hayatın ilmek ilmek ölüme dolandığı, 
                                           Ölümüm lime lime hayatı doğradığı 
                                           O demleri anlatmak yaşamaktan daha zor, 
                                           İçimize güzellik göklerinden düşen kor! 
 
                                           Yerden göğe yükselen,göklerden yere inen 
                                           Sonsuz nur sütunları çevresinde beliren 
                                           Burgaçlara bıraktık kendimizi coşkuyla, 
                                           Kapıldık gel-gitlerin okyanus hummasına…! 
 
                                           Sonsuz kandilli şamdan altında Çağ’a kıyam 
                                           Hazırlıkları yapan erler yamandı,yaman! 
                                           Gördük Işık Ordu’nun barış sayhalarıyla 
                                           Kol kol yürüyüşünü perdesiz ufuklara… 
 
                                           Ve atlar,bir yaklaşan,bir uzaklaşan atlar, 
                                           Sırtlarında Çağlar’ı taşıyan alev atlar… 
 
                                           Vadiler oluk oluk,vadiler soluk soluk, 
                                           Suların,rüzgarların oynaştığı sonsuzluk… 
 
                                           Ufuklar perde perde,yalım yalım ufuklar, 
                                           Yakınlaşan uzaklar,uzaklaşan yakınlar… 
 
                                           Dallara yürüyen su,Burçlar’a tırmanan er, 
                                           Fetih muştularıyla zafer arayan gözler… 
 
                                           Güneşten kopan parça,yüreğe inen neşter, 
                                           Evrenin çivisini oynatan müthiş haber… 
 
                                           Galaksiler kıvılcım gönül semalarında, 
                                           Gemiler pusulasız vuslat ummanlarında… 
 
                                           Sonsuz kubbeli,sonsuz şerefeli tapınak, 
                                           Sonsuz frekanslı sayha,bire bin veren başak. 



                                                                                                                                           314 
 
 
 
 
 
                                           Zaman denizlerinde yelkeni yırtık Gemi, 
                                           Zamanlar üstü Yol’da kutlu ayak izleri… 
 
                                           Ve nihayet afakta Mabedler üstü Mabed, 
                                           Damında can müezzin,ebediyete davet… 
 
                                           Karanlıklar üst üste,katlanan karanlıklar, 
                                           Aydınlıklar,iç içe dürülen aydınlıklar… 
 
                                          Sancılar üstü sancı,zamanı geçen doğum, 
                                          Yemişler sunmak için sabırsızlanan tohum. 
 
                                          Kutuplar arasında şimşekler,yıldırımlar, 
                                          Piramitlerden sonsuz yöne savrulan şavklar. 
 
                                          Çılgınlar meclisinde yer yok akıllılara, 
                                          Yoksullar sofrasında yer çok varlıklılara! 
 
                                          Sonsuz köşeli tabut,ilmeksiz darağacı, 
                                          Sonsuz sehpa kurulsa biri çekmez bu başı! 
 
                                          Sıçrayan kıvılcımlar demircinin örsünden, 
                                          Yağan yıldız çiçekler hevenk hevenk göklerden… 
 
                                          Uğultular içinde eriyen iniltiler, 
                                          Güvercin kanadından dökülen orkideler… 
 
                                          Gönül pınarlarında fışkıran kan gayzeri, 
                                          Onulmaz yaraya em şiirin temrenleri! 
 
                                          Mağradan taşan Işık,tuz-buz olan kayalar, 
                                          Çağlar’a zakkumları gül gül sunan parmaklar. 
 
                                          Gül yaprağına düşen şebnemler buğu buğu, 
                                          Siliyor gönüllerden,gözlerden mutluluğu! 
 
                                          Her şey olağanüstü,kusursuz,sağlam,güzel, 
                                          Yeter ki güllerimiz sevgiyle büyüsünler… 
 
                                          Olağanüstü düzen,olağanüstü Kudret, 
                                          Sen El verirsen Rabb’im gelir ebedi nusret… 
 
                                          Gönüller bu günlere nice zamandır hasret… 
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                                                      Ç  A  Ğ  L  A  R  Ü  S  T   Ü  
 
 
 
 
 
 
                                              Durdum ebemkuşağı yolun başında,yalnız, 
                                              Baktım karşıma geçmiş maskaraya pervasız… 
 
                                              Birkaç adım atınca kaçacak yer aradı, 
                                             Çok geçmeden ışık-yol sonsuz kola ayrıldı. 
                       
                                              Yürüdüm ortadaki yeşil billur kuşaktan, 
                                              Bir yol ki,sağı,solu geçilmiyor başaktan. 
 
                                              Yüreğin tercümanı gümrah göz yaşlarıyla 
                                              Islanmış yüz varırken secdeye Sütunlar’da… 
 
                                              Feryadını duymayan var mıydı kainatın, 
                                              Kainat ki,meşheri ahu gözlü ruhların… 
 
                                              O demler,ah o demler ne yakındır O’na can, 
                                              İner de iner rahmet bulutları gibi gam! 
                                                                        
                                                                           * 
                                                                            
                                              Şimşek şimşek geçiyor alaz atlar önümden, 
                                              Ah,biriyle bir sefer göz göze gelebilsem! 
 
                                              Biri durdu önümde,kalbim ağzıma geldi, 
                                             “Ne duruyorsun atla,gidelim” der gibiydi. 
                                                                             
                                              Ufukları bürüyen gri toz bulutlarının, 
                                              Taşları paralayan anne çığlıklarının… 
 
                                              Zamanları laserler oya oya geçerken, 
                                              Büyür saksıda güller akkor çiyler yağarken… 
 
                                              Üstümüzde gökyüzü sonsuz bir yaprak gibi, 
                                              Olağanüstü güzel bezeklerle bezeli…  
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                                           Sonsuzluğun gözleri akıyor sonsuzluğa, 
                                           Çağıran Ses el değil,tanışık Mavera’yla… 
 
                                           Atlar debeleniyor,süvariler arzulu, 
                                           Ruhlar pervanelerden daha bir sevda dolu. 
 
                                           Donanıyor bahçeler erguvan goncalarla, 
                                           Afak dalgalanıyor boyutsuz mantarlarla! 
 
                                           Elinde altın orak biçiyor ekinleri 
                                           Gök tarlaları münbit,çiftçiler endişeli. 
 
                                           Hayatın çekiciyle billurdan tabutunu 
                                           Parçalıyor bir ölü,ki yitirmiş ruhunu! 
 
                                           Yemyeşil ufuklardan yükseliyor sonsuz kurs, 
                                           Elmas hareli kurslar,gönül gönül tutuşmuş! 
 
                                           Ve dipsiz vadilerden,keşifsiz zirvelerden 
                                           Püsküren mor yığınlar,püskürdükçe gürleşen… 
 
                                           Sonsuzluğa mı çıkar bu muzdarip hıyaban, 
                                           Çınarlar,ıhlamurlar,sedirler arasından…? 
 
                                           Şu,başı hazanlardan,yüreği sağnaklardan, 
                                           Daha hüzünlü,daha coşkun kim bana koşan…? 
 
                                           Büyüyen eşyaların arasında kalanlar 
                                           Küçülüyor gitgide,bir gün yok olacaklar… 
 
                                           Sonsuzluğun yaklaşan sessizliğini dinle, 
                                           Baş başa kaldığını hisset kendi kendinle… 
 
                                           Sonsuz bilinmeyenli bir denklemdir kainat, 
                                           Bu denklemi çözmeye çabalamak,yaşamak! 
 
                                           Evren dolusu kordur kalbim avuçlarımda, 
                                           Kim sapladı bu oku sonsuzluğun bağrına? 
 
                                           Yılanın pençesinde kıvranıyor bir kartal, 
                                           Sonsuz yarışa çıkmış atlarla,tosbağalar…! 
 
                                           Dağılıyor afakı saran kızıl yığınlar, 
                                           İniyor nehirlere boynu bükük ceylanlar…  
 
                                           Parçalanan kalbinden evrenin püskürüyor 
                                           Sonsuz debili,sonsuz nehirler gürüldüyor… 
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                                        Sfenks’in gülüşü soğuk,ehramlar esrarengiz, 
                                        Musa’nın Tur’dan sağlam imanı güzel,temiz. 
 
                                        Güller goncaya durdu Cahim bahçelerinde, 
                                        Katmer katmer üstüne sonsuz zakkum Firdevs’te! 
 
                                        Uzanan el Ağaç’a,tadı kekremsi meyva, 
                                        Dolan,taşan koyaklar çiy sağanaklarıyla… 
 
                                        Dinmesin denizlerde boralar,fırtınalar, 
                                        Varsın düşüncelerden öte olsun ormanlar! 
 
                                        Yasak yemişi tatmak mukadderdi Adem’e, 
                                        İblis’ten başkası mı akıl veren Habil’e! 
 
                                        Gemi sağ,salim varır varacağı limana, 
                                        Açılır perde perde karanlıklar “bakan”a. 
 
                                        Boşalmış develerin hörgüçlerindeki su, 
                                        Güvercin yüklü kervan hangi yolun yolcusu? 
 
                                        Ta Arş’a,Kürsi’ye dek yükseliyor sütunlar, 
                                        Sütunların dibinde kimler cirit atanlar…? 
 
                                        Açıldı İbrahim’e fezalar içre feza, 
                                        Duruldu yüreklerde dinmez sanılan fevza… 
 
                                        Ağaran şafakların gümrah aydınlığından 
                                        Sahifeler açıldı püsküren gurublardan… 
 
                                        Teraziler kuruldu,defterler dağıtıldı, 
                                        Ak koyun,kara koyun,kuru,ıslak ayrıldı… 
 
                                        Şakkolan Dolunay’ın bedir parıltısında 
                                        Paralandı yürekler ışıksız bağırlarda. 
 
                                        Sonsuz pınar fışkırdı gönül kayalarından, 
                                        Her gönüle kol veren ırmaklar her pınardan… 
 
                                        Kor taşlarla bezeli tahtının üzerinde 
                                        Süleyman,yoksulluğun mahzunluğu içinde…! 
   
                                        Mağrur değil,biliyor asıl Sultan o değil, 
                                        Onurun değil,kibrin kaldırdığı baş eğil! 
     
                                       Sonsuz frekanslı sayha,ters yüz olan ölçüler, 
                                       Dizleri üzerin(d)e donup kalan gülüşler… 
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                                               Beyinler birer mayın,yürekler paslı hançer, 
                                               Zaman okyanusunun kıyılarında medler. 
 
                                               Koşulmuş sonsuz kır at gönüller harmanına, 
                                               Taş yürekli avcılar hicran ormanlarında… 
 
                                               Gözlerde tüter durur yıllardır,yüzyıllardır, 
                                               Mabed mahzun canların ebedi hicranıdır. (vuslatıdır) 
 
                                               Gülle yerine insan fırlatan o garabet, 
                                               Gül bahçesine dönen alevler hevenk hevenk… 
 
                                               Yüce buyruğa uyup gerileyen suların 
                                               Her yanından yükselir dorukları çağların… 
                                                
                                               Kökünden devrilmiş bir hurma ağacı gibi 
                                               İnsanları savuran bu Tayfun nerden geldi? 
 
                                               Çarmıha gerdikleri onların ruhlarıydı, 
                                               İhanetin,hasedin çürüttüğü ruhları… 
 
                                               Hendeklerin içinden yükselen çığlıklarda 
                                               Mekansız zamanlara gerçek aşk savrulmada! 
 
                                               Mağranın kapısından bakan geri çekilir, 
                                               Gördüğüyle tepeden tırnağa buz kesilir… 
 
                                               Çember çember içi içe yörüngeler halinde 
                                               Gelin her şeye sine sine yayılan Ses’e… 
 
                                               Hınçlı kum fırtınası içinde ilerliyor 
                                               Gözlerini yummadan bir kervan,ki büyüyor… 
 
                                               Evrenlerin sesini iliklerinde duyan 
                                               Ne sayhalar koparır sineler paralayan! 
 
                                               Kuşkusuz o çağlardan kalmış olmalı bunlar, 
                                               Kendilerine yoldaş arayan kılkuyruklar…!(kelaynaklar) 
 
                                               Sisler içinden çıkan çalımlı atlar birden 
                                               Yittiler akşam üstü ufuk solgunlaşırken. 
 
                                               Keyif zirvede,için sağrak sağrak irin-kan, 
                                               Başımızın üstünden nedir kül kül savrulan? 
 
                                               Sed yıkıldı,dalgalar halinde akıyorlar 
                                               Yecüc,Mecüc tayfası kentleri sarıyorlar… 
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                                           Dağlar gibi kabaran,yükselen dalgaların 
                                           Arasında bir tekne,gönlü gökte kaptanın. 
 
                                           Taş savuran rüzgarlar,taşlaştıran çığlıklar, 
                                           Yerin dibine geçen,boğulan saltanatlar. 
 
                                           O teknede çekilen kurayı kaybedenin 
                                           Yüreğini dağlamış tuğrası nedametin. 
 
                                           Ateşten yaratılıp böbürlenen bilmez mi 
                                           Bir avuç toprak yeter söndürmeye ateşi. 
 
                                           Sivrisinek vızıldar kulağının dibinde, 
                                           Tağutun naraları yankılanmaz evrende! 
 
                                           Yanıyor düşüncenin şamdanında sonsuz mum, 
                                           Sonsuzluğa bir soluk her can,dolunay ve kum… 
 
                                           Bir yamaçtan aşağı düşerken dev kayalar, 
                                           Bir yamaçtan yukarı akıyor küçük taşlar… 
 
                                           Bir kuş dalıyor kubur çukuruna,oradan 
                                           Yükseliyor,yıkıyor gagasını Irmak’tan! 
 
                                           İlerliyorlarken onlar sonsuz cihetleri nur, 
                                           Çekildi birdenbire aralarına bir sur. 
 
                                            Zamansız ve mekansız,cihetsiz boyutlarda, 
                                            Durduk sonsuz kıyama alevden bayırlarda! 
 
                                            Dönme dolaba atlar sürülmüş soylu,yağız, 
                                            Korkarım bu yıl yine buğdaysız kalacağız! 
 
                                            Hakikat’in ejderi,yalanın büyüsünü 
                                            Bir lokmada meydandan sürdü,sildi,süpürdü. 
 
                                            Bir Ses duydum çağlardan çağlara çarpa çarpa 
                                            Anbean büyüyordu ışık-mağrada;İKRA! 
 
                                            Yükseliyor temeller üzerinde  İlk Mabed, 
                                            Baba,oğulda sonsuz bir feragat,maharet. 
 
                                            Seyrettik ruhumuzu sonsuzluk aynasında, 
                                            Neler gördük,anlatmak bir mümkün olsaydı ya! 
 
                                            Firdevs iklimlerinde süren onurlu hayat, 
                                            Yeryüzünde her şeye yeni bir isim bulmak.  
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                                        El çırparak,bağırıp çağırarak yaşanmaz, 
                                        Yaradan’a yakınlık aşksız,acısız olmaz! 
 
                                        Ateş harmanı döndü gümrah gül bahçesine, 
                                        Yanan coşkun ateşten güzel Dost’un içinde. 
 
                                        İnsana insanlığı unutturan insan mı, 
                                        Aşk’a aşkı sevdiren tatlı ızdırabı mı? 
 
                                        Bir adam milletini takmış ardına gider, 
                                        Ne kötü bir menzildir işaret ettiği yer! 
 
                                        Çağlar süren baygınlık,bayatlamayan azık, 
                                        Sevinç,huzur,mutluluk getiren kararsızlık! 
 
                                        Kuşların parça parça dağlara savrulması, 
                                        Pek cömert avuçların göklere açılması. 
 
                                        Cansız parçacıkların bir yerde toplanması, 
                                        Hayatla buluşarak pır pır kanatlanması… 
 
                                        Kayadan doğan deve,göğüsten fışkıran süt, 
                                        Felaket habercisi alay konusu öğüt. 
 
                                        Başları göğe eren kibirler,saltanatlar, 
                                        Bir “nazar”la devrilip yerle yeksan oldular! 
 
                                        Tandırın fokurtusu,suların uğultusu, 
                                        Yüreklerde biriken nasipsizlik tortusu! 
 
                                        Saneme örtülen şal,kafaya esir yürek, 
                                        Büyüyen endişeler sinelerde giderek… 
 
                                        Sabrın İblis’e karşı su götürmez zaferi, 
                                        Zilletin yeni baştan izzete dönüşmesi. 
 
                                        Dinginlik Denizi’nin kıyısında oturun, 
                                        Tadışını seyredin hicranı ruhunuzun… 
 
                                        Atomlarda başlayan,galaksilerde süren 
                                        İlahi rakstır ancak evrene hayat veren. 
 
                                        Işık atlar kişnedi,denizler dinginleşti, 
                                        Gönül Tek ve Ölümsüz olan Rabb’e yöneldi. 
 
                                        Sonsuz bakış,sonsuz yüz,sonsuz güzellik sırrı, 
                                        Yalnız O’na izin var aşmaya o sınırı… 
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                                           Zaman ufuklarının kavuşmayan güneşi, 
                                           Sonsuzluk mabedinin ışık kubbesi;Sevgi! 
 
                                           Büyülü bakışları gölgeleyen kirpikler, 
                                           Manada ve maddede güzeller üstü güzel… 
 
                                           Sireti  insan,ancak melek güzelliğinde, 
                                           Sevginin en yücesi Yalvaç’ın yüreğinde… 
 
                                           Her zerreyi mecalsiz bırakan müthiş sayha, 
                                           İlahi güzelliğin seyredildiği ayna… 
 
                                           Saltanatına ortak yoktur O’nun mülkünde, 
                                           Böyle bir düşünceye girenin vay haline! 
 
                                          “Elest bezmi”nde  kanla imzalanan “kutsal and.” 
                                           Zaman/mekan üstünde hayatlar üstü hayat. 
 
                                           Uzadıkça uzayan hicranın yalazları 
                                            Ve aydınlatan vuslat kararan bakışları… 
 
                                           Karşılıksız sevginin bedeli saray-zindan, 
                                           İftiranın zindanı iflah olmayan vicdan! 
 
                                           En güçlü insan kimdir,barıştan yana olan, 
                                           Küçük savaşa gülen,büyüğünü kazanan… 
 
                                           Demircinin örsünden saçılan kıvılcımlar, 
                                           Örsün sesiyle coşan,dile gelen kayalar… 
 
                                            Mihrab’dan gelen sesler,dinmez evlat hasreti, 
                                            Kuru dalın meyveye durması mucizesi. 
 
                                            Ateş harmanlarından yükselen kıvılcımlar, 
                                            Kıvılcımlardan alev alan yıldızlar,ruhlar… 
 
                                            Alev atın göklere yükselişi yanmadan, 
                                            Alev atın sırtında bir süvari ışıktan… 
    
                                            Işıklar ışığından yansıyan ışıltılar, 
                                            Boğucu dünyamızı genişleten soluklar… 
 
                                            Anın anı durmadan süregelen kaynayış, 
                                            Anın anı durmadan süregiden yaratış. 
 
                                            Şifasız illetlere şifa dağıtan hekim, 
                                            Dillerinden anlayan sır vermez bitkilerin. 
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                                          Kimler şu oynayanlar çelik-çomak-kaydırak, 
                                          Koşanlar kim çöllerde yalın baş,yalın ayak! 
 
                                          Kayalar arasından fışkıran nur gayzeri, 
                                          Evreni fırdolayı gezen kanat sesleri… 
 
                                          Debisi sonsuzluğa doğru gürleşen pınar,                   
                                          Candan cana akarken ışıklaşan ırmaklar… 
 
                                           Kahraman,mütevazı,dahi,hüzünlü Resul, 
                                           Anlamış unvanların en erişilmezi;”kul.” 
 
                                          Kelimeler ne kadar yetersiz,acizsiniz, 
                                          Duygular,düşünceler bitmez tükenmezsiniz… 
 
                                          Kırıyorum bu kalem artık yaramaz bana, 
                                          Anlayan anlar elbet dolanları bağrıma! 
 
                                          Sonsuz şükürler olsun Alemlerin Rabbi’ne, 
                                          Yerlerin ve göklerin Ölümsüz Meliki’ne… 
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                                                           GELECEĞİN   TÜRKÜSÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Geleceğin türküsünü söylemek istiyorum, 
                                                   Özgür ve yiğitçe… 
                                                   Haykırmak,haykırmak istiyorum 
                                                   Olanca gücümle, 
                                                   Doruklardan doruklara, 
                                                   Yıldızlardan yıldızlara, 
                                                   Evrenlerden evrenlere, 
                                                   Gönüllerden gönüllere… 
 
 
                                                   Sonsuzluğu avuçlarımda hissediyorum… 
                                                   Düşündükçe,inandıkça ve sevdikçe 
                                                   Kim olduğumu anlıyorum. 
                                                   İçime doğru yürüdükçe 
                                                   Arınıyorum,özgürleşiyorum… 
 
                                                   Geleceğin türküsünü söylemek istiyorum 
                                                   Sizlerle,sizlerle birlikte, 
                                                    Bir med zamanı okyanus kıyısında, 
                                                    Bir gül ağacının serinliğinde, 
                                                    Bir yağmur ormanının şafağında… 
 
                                                    Geleceğin türküsünü söylemek istiyorum… 
                                                    Yemyeşil bir tepe üzerinde, 
                                                    Kucağımda hevenk hevenk başaklar, 
                                                    Şafak alınlı,imbat saçlı, 
                                                    Güzel mi güzel,iyi mi iyi, 
                                                    Galaksi bakışlı,uranyum beyinli,  
                                                    Gürbüz çocuklarla birlikte…  
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                                                            H  A  Y  K  I  R  I  Ş 
 
 
 
 
                                              Bin kahır hummasıyla dağlanıyor içimiz, 
                                              Ulaşacak bir zaman,yer arıyor sesimiz… 
                                              Vurdumduymaz Yüzyıl’ın sağır kulaklarına, 
                                           “Çağdaşlar”ın karanlık çökmüş vicdanlarına… 
                                              Onlar mı görecekler,onlar mı duyacaklar, 
                                              Belki bir duyan 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 olsun size sırtlanlar,solucanlar, 
                                              Nasıl duymuyorsunuz,adanmış toprakların 
                                              Derinlerinden  bildik sesler yankılanıyor… 
                                              Yazıklar olsun size uygar(!) bukalemunlar 
                                              Kaldı mı süreceği renk suratlarınızın? 
                                              Sizi gören tüm renkler soluyor,kararıyor… 
                                              Yazıklar olsun size kel kartallar,domuzlar, 
                                              Ak kanatlarınızın,mor tırnaklarınızın 
                                              Uçlarından kor değil ,ılık kanlar damlıyor… 
                                              Yazıklar olsun size köstebekler,tavuslar, 
                                              Attığınız her adım sizi karanlıkların 
                                              En koyusuna doğru sürüklüyor,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… 
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                                        Yazıklar olsun size ekranlar,mikrofonlar, 
                                        Barıştan,adaletten korkan karafatmalar, 
                                        Boyaları dökülmüş kaşlar,gözler,aynalar… 
 
                                       Yazıklar olsun size sürü gibi güdülen , 
                                       Düşünmeyen,görmeyen,sevmeyen,sevilmeyen 
                                       Alık kalabalıklar,bahtsızlar,zavallılar, 
                                       Yalancılar ardından koşuşan doğrucular! 
 
                                       -Daha dün birbirinin kuyusunu kazanlar 
                                        Bugün birbirlerine sağrak uzatıyorlar, 
                                        Buzlu irin ve kanla dolu kristal sağraklar…- 
 
                                       Yazıklar olsun size çilesiz Müslümanlar, 
                                       Allah’a,Peygamber’e,Kitab’a inananlar, 
                                       Savunduğu “dava”dan habersiz avanaklar! 
                                       “Özgürlüğü”,”devrim”i oyun sanan çocuklar…! 
  
                                        Yazıklar olsun sana,yazıklar olsun nefsim! 
                                        Yarın Yargılama’da ne cevap vereceksin? 
                                        İnsanlık onurunu ayak altına alan, 
                                        Barışı,kardeşliği,adaleti dışlayan 
                                        Bir Çağ’da yaşadığım için utanıyorum, 
                                        Rabb’im “çağdaş” olmaktan sana sığınıyorum…! 
 
                                        Hayır,hayır,dökülen bu kanlar yerde kalmaz, 
                                        Yapay uygarlığınız bu zulme dayanamaz. 
                                        Yakında,çok yakında dönecek 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… 
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                                                     ÇAĞDAŞ UYGARLIK ÖLÇÜLERİ 
 
 
 
                                                                Duymadınız mı yoksa 
                                                                Kırk kişiye bir asker, 
                                                                Bir asker kırk kişiye 
                                                                Düşüyormuş dünyada, 
                                                                Çağdaş,uygar(!) insanlar, 
                                                                Sizlerin sayesinde 
                                                                Her şey düzgün,yolunda! 
 
                                                                Bin kişiye bir doktor, 
                                                                Ruhu çürüten konfor, 
                                                                Tamtakır kalan kiler 
                                                                Trilyoner bodrumunda… 
                                                                Bir kişiye on tabak, 
                                                                On kişiye bir tabak, 
                                                                On kişiye bir kabak! 
                                                                Kaç ekmek bir kişiye, 
                                                                Bir ekmek kaç kişiye, 
                                                                Kaç ağıza bir lokma, 
                                                                Kaç bedene bir urba…? 
                                                               -Biri yer,bir, bakar 
                                                                Kıyamet ondan kopar…!- 
 
                                                                Varsa,yoksa ün,para, 
                                                                Cinsellik ve palavra! 
                                                                Barış,kardeşlik,sevgi, 
                                                                Özgürlük,aids,frengi, 
                                                                Atom,nötron,hidrojen, 
                                                                Gecekondu,gökdelen, 
                                                                 Androit,bilgisayar… 
                                                                 Şovmenler,şarlatanlar, 
                                                                 Dalkavuklar,kuklalar! 
                                                                 İnsan düşman kendine, 
                                                                 Dost,dost sandıklarına! 
                                                                 -Dünya hali bu işte!- 
                                                                  Varsa,yoksa hayınlık, 
                                                                  Bencillik,karamsarlık, 
                                                                  Kıskançlık,hazımsızlık, 
                                                                  Yüzsüzlük,inançsızlık, 
                                                                  Hoyratlık,duyarsızlık, 
                                                                  Uşaklık,eyyamcılık,   
                                                                  Cimrilik,vefasızlık…                                                                                           
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                                                     Entel,homo,travesti, 
                                                     Porno,rulet,cin,viski, 
                                                     Vurgun,kap-kaç,bar,pavyon, 
                                                     Ters-yüz olan madalyon! 
                                                     Şeytan’ı pes ettiren, 
                                                     Tez canından bezdiren  
                                                      Binbir şeytani düzen…. 
                                                     Yerde,gökte söylenen 
                                                     Yiğitlik(!) türküleri… 
 
                                                     Kim,kimden ne bekliyor, 
                                                     Kim,kime ne veriyor? 
                                                     Ne bilen ver,ne gören 
                                                     Gerçeği,ne işiten! 
 
                                                      İnsan denilen sırlar, 
                                                      Üstü sırlara koza, 
                                                      Allah’a dönmedikçe, 
                                                      Kendine gelmedikçe, 
                                                      Kendini görmedikçe, 
                                                      En az yaşamak kadar 
                                                      Ölümü sevmedikçe, 
                                                      Geçse nice yüzyıllar, 
                                                      Yerinde sayacaktır, 
                                                      Sararıp solacaktır, 
                                                      Canından olacaktır…  
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                                                         Ö    L   Ü   M 
 
 
 
                                       Büyük Melek geziyor sihirli asasıyla, 
                                       Hayat vermek için,ölümsüz bir hayat hem de, 
                                       Bedenin baskısından bunalan ruhlara… 
 
                                       Öyle bir hayat ki bu,öyle bir hayat ki ah, 
                                       Kavuşmak mümkündür ona ancak son nefesle, 
                                       Sevgi,iyilik,esenlik,ışık ışık Allah… 
 
                                       Ey Ölüm,büyük haksızlıktır sana yapılan, 
                                       Sen ki,her şeyden habersiz biz ölümlülere 
                                       Sonsuzlukların ışık kanatlarını açan… 
 
 
 
 
                                                                     *** 
 
 
 
                                                    BU  GÜN  BİR  BAŞKAYIM 
 
 
 
                                            Bir kozmik tayfun uçuruyor duygularımı  
                                           Çiçekten çiçeğe,yıldızdan yıldıza… 
                                           Evrenden evrene,gönülden gönüle, 
                                           Uzatıyorum avuçlarımı 
                                           Çevrenler tutuşuyor boydan boya… 
 
 
                                            Alıp gidiyor “ben”i o Altın Ses 
                                            Koyaklardan,doruklardan,mağaralardan    
                                            Her şey içimde,herkes, 
                                            Bir başkayım bugün alışılmıştan… 
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                                                    SONSUZLUKLARA  DOĞRU 
 
 
 
 
 
                                        Yürümeye başladığımızdan beri büyük bir aşkla 
                                        Ruhumuzun gizemli,sonsuz labirentlerinde, 
                                        Başladık ez,çok kendimizi tanımaya… 
                                        Biz bize yabancıyken bir zamanlar, 
                                        Şimdi daha güzel görüyoruz içimizi, 
                                        Evrenleri,anti-evrenleri. 
                                        Daha net görüyoruz renkleri, 
                                        Daha iyi duyuyoruz sesleri de, 
                                        Dağıldığı için –iç,dış-ufukları saran dumanlar… 
 
                                        İşte,işte göründü çıkan Yol sonsuzluklara… 
                                        Koş,koş ne duruyorsun a cancağızım! 
                                        Kuşkuyu sök at içinden,düşünme 
                                        Nasıl karşılanırım diye… 
                                        Yoksa bir adım bile atamazsın… 
 
                                        Yürü,atıl her şeyi göz alarak sevgiyle, 
                                        Sonsuzluk bu,sonsuzluk,yani sen anlasana! 
                                        Tekmil küçüklüklerden,tutkulardan sıyrılarak 
                                        Ölümsüz Sevgili’nin kutsal işaretiyle 
                                        Yükselmek ne güzel teslim olmuş olarak 
                                        Yüce,ilahi,evrensel İrade’ye, 
                                        Çember çember,kuşak kuşak manalar dünyasına, 
                                        Özgürlük,barış,sevgi,dinginlik kuşaklarına… 
 
                                        Ve cümle insanların mutluluğu için yalvarmak,yakarmak 
                                        Özgür bir ruhtan taşan evrensel,coşkun yaşlarla… 
 
                                        Gel ey Aşk,bütün zamanları/mekanları aşarak, 
                                        Sana ihtiyacımız var,her şeyden çok sana… 
                                        Çıkarırsan sen çıkarırsın ancak 
                                        Şimşek kanatlı atlarınla ruhu sonsuzluklara… 
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                                                                 İNSANIM  BEN 
     
 
 
 
 
                                                           İnsanım ben insanım  , 
                                                           Zaman/uzam nedir bilmem, 
                                                           Gah ummanım,gah damlayım, 
                                                           Gah bir kamışım inleyen… 
 
                                                           Benden çıktım,döndüm bana 
                                                           Yüzyılların ötesinden, 
                                                           Benden çıktım vardım O’na 
                                                           Ötelerin ötesinden…   
 
                                                           Benden bana gider yollar, 
                                                          O’ndan gelir yollar bana, 
                                                          Çember çember iner çıkar 
                                                          Benden geçer yollar O’na… 
 
                                                          Benden geçer bütün yollar, 
                                                          O’ndan gelir,O’na gider, 
                                                          Bana O’ndan rahmet yağar, 
                                                          Şükür olur O’na döner… 
 
                                                          En büyük sırlar bendedir, 
                                                          Melek bende,şeytan bende. 
                                                          Gün bende şeytan bendedir, 
                                                          En ilk bende,en son bende… 
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                                                      Seven de ben,sevilen de, 
                                                      Bilen ben,bilmeyen ben, 
                                                      Ölen de ben,ölmeyen de,(dirilen de) 
                                                      Aşk elinden dert dilenen… 
 
                                                      Yürüyenler bana doğru 
                                                      Her şey bulur benden başka, 
                                                      Yürüyenler bana doğru 
                                                      Bir şey bulman O’ndan başka… 
 
                                                      Hangi tartı,hangi ölçü 
                                                      Ölçer,tartar tam olarak    
                                                      Duyduğumu,gördüğümü 
                                                      Hangi kefeye koyarak…… 
 
                                                      Ben yarışırım zamanla, 
                                                      Zaman yarışır benimle… 
                                                      Neler,neler olur sorma 
                                                      Ben ondan öne geçince…                                             
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                                                                  GÖKLER  KADAR 
 
 
 
 
 
                                                                  Gökler kadar yaşlı, 
                                                                  Gökler kadar körpe 
                                                                  İnsan aklı, 
                                                                  İnsan bahtı 
                                                                  Zaman içinde… 
 
 
                                                                  Gökler kadar ulu, 
                                                                  Gökler kadar engin 
                                                                  Bir uğultu,bin uğultu 
                                                                  Dolar içine yüreğin… 
 
 
                                                                  Dev nebülözler parçalanır 
                                                                  Evrenlerin derinliklerinde, 
                                                                  Yeni sistemler oluşur 
                                                                  Rahman’ın sonsuz tecellisiyle… 
                                                                  Alev ve su buluşur 
                                                                  Yüreklerde… 
 
 
                                                                   Bir kapı açılır, 
                                                                  Kapanır bir başka kapı… 
                                                                  Açılan kapı aynıdır, 
                                                                  Kapanan aynı… 
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                                                               U Y G A R L A Ş M A K 
 
 
 
 
                                                            İnsan(lar)ın yok pahasına 
                                                            Satın alındığı/satıldığı bir çağdayız… 
                                                            Bir insanı satın almak 
                                                            Bir varil ham petrol almaktan 
                                                            Daha mı güç,sorarız…? 
 
                                                            Yüce bir ülkü peşinde koşmak, 
                                                            Karşılık beklemeden,bir çıkar ummadan 
                                                            Sevişmek,yardımlaşmak,selamlaşmak 
                                                            Daha gerçek dışı oldu masallardan… 
 
                                                            Ya başkaları için yaşamak, 
                                                            Onların dertleriyle dertlenmek, 
                                                            Sevinçleriyle sevinmek… 
                                                            Sen ne diyorsun be hey budala…! 
                                                            İyi olmak,dürüst olmak,namuslu olmak 
                                                            Boş veeer,adaaam sen de… 
                                                            Dalga mı geçiyorsun Allah aşkına, 
                                                            Pöh,düşündüğün şeye bak! 
                                                            Vazgeç bu boş sevdalardan, 
                                                            Söğüşlenecek enayi mi yok, 
                                                            Sen cüzdanını şişirmeye bak! 
 
                                                            Ve neymiş bu efendim 
                                                            Uygarlaşmakmış,uygarlaşmak… 
                                                            Yaşasın Yüzyıl’ım benim, 
                                                            Yaşasın hızlı yaşamak, 
                                                            Yaşasın insan hakları, 
                                                            Özgürlük,barış,falan,filen… 
 
                                                            Yaşasın utanmamak…! 
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                                                          Ç      A      Ğ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Coşkun kızartılarla sarılmış kuşak kuşak 
                                     Baobablar,zeytinler,dev çınarlar,ufuklar, 
                                     Kestaneler,cevizler nasıl çatırdayarak 
                                     Toprağa boydan boya bir bir devriliyorlar 
                                     Zalim sanılan masum,adil yıldırımlarca… 
 
                                     Dönüyor esrik,çılgın ekinler üzerinde 
                                     Kuzgunlar,akbabalar,altın gözlü kartallar, 
                                     Çekirge bulutları gitmiyor ufuklardan, 
                                     Kan,ter,irin dumanı fışkıran bacalardan… 
                                     Hür emeğin ağıtı tiz siren seslerinde 
                                     Ne vardır alıp giden ah çok şeyler insandan…? 
 
                                     Kanatlanmış bilinmez bir yöne doğru Kitab, 
                                     Alınlardan silinmez bir çizgi olmuş azab. 
                                     Yarısı bir ufukta,yarısı ötekinde 
                                     Dolunay’ın,doruklar onun ağırlığıyla 
                                     Sarsılıp dağılıyor rüzgarlara kapılmış 
                                     Rahmet kümelerince,hazan yığınlarınca… 
 
                                    Nasıl tanımazsınız,göremezsiniz hayret 
                                    Alev kuyrukluları pır pır uçurtanları, 
                                    Androitler önünde kasket çıkaranları… 
                                    Yerden bir çöp kaldıran,yerine bin put kuran, 
                                    Sonra da karşısında el-pençe divan duran 
                                    Putperestler Çağı’mda yaşamak büyük utanç, 
                                    Köklerini derine salmış olsa da Ağaç… 
 
                                    Yılan-kartal amblemli ziftle can ciğer ortak, 
                                    Şampanya sağrağının köpükten ellerinde 
                                    Hedefine koşuyor bükülüp,kıvrılarak… 
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                                    Aşkı şehvet,şehveti aşk sananlar tutmuşlar 
                                    Dönülmez köşeleri geçit bırakmamışlar. 
                                    Bakmadan görenlerin,görmeden bakanların 
                                    Tekellinde gezegen ışıksız bağırların….!(kaya bağırlıların!) 
                                    Çobanlık yapar olmuş kör sürülere körler, 
                                    Açılmış ahırların kapıları,sürüler 
                                    Bendini yıkmış çılgın sel sularından beter, 
                                    Almış başını gider nereye belli değil, 
                                    Önlerini kesmeye kimse niyetli değil…! 
 
                                    Açıyor mor zambaklar,nergisler,papatyalar 
                                    Gümrah bataklıklarda,kadim yıkıntılarda, 
                                    Kül rengi dev mantarlar ufuksuz ummanlarda… 
                                    Pırıl pırıl kefeler masum darağacında. 
                                    İlerliyor garip bir kafile ağır ağır, 
                                    Alevli bir gayyanın üzerine gerilmiş 
                                    Kıldan ince,kılıçtan keskin Köprü üstünde 
                                    Sırtlarında daha bir tuhaf o yükleriyle 
                                    İki büklüm olmuşlar göklerden daha ağır, 
                                    Artık sormayın hicret nereye,niçin,nasıl… 
 
                                    Bu yağmur,bu sağnaklar nice zamandır yağar, 
                                   Hala yeşermeyen dal,patlamayan tomur var. 
                                   Kılıç’ın asıldığı ipi mekan tutmuşlar 
                                   Güveler,örümcekler,yavru ağaçkakanlar… 
 
                                   Giyotin,bodur ağaç,bıçak işlemez boyun, 
                                   Şımarık çocukların en sevmediği oyun… 
 
                                   Üç yaprak düşüyorsa açıyor binbir çiçek, 
                                   Sabırsız,kımıl kımıl bir o kadar tomurcuk… 
 
                                   Yüksek,solgun otların arasına gizlenmiş 
                                   Oluklu sütunla bir köpecik çisiyor, 
                                   Şerefelere kadar minareler biçilmiş 
                                   Yorulmuş kubbeleri sütunlar çekemiyor… 
 
                                   Biçilmeden ekinler boynu bükük uzanmış 
                                   Kara bahtlı toprağın şerha şerha bağrına, 
                                   Kızgın kasırgalara belli dayanamamış… 
 
                                   Bir arayan soran yok ahvalimizi artık, 
                                   Gökler…hep suskun,uzak,puslu,kor kor yalnızlık…  
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                                  Kanatları çamura bulanmış güvercinler 
                                  Yangınlı ufuklara nasıl yükselecekler…? 
                                  Pamuk tarlalarına kül yağıyor kesiksiz, 
                                  Çiftçiler böğürleri ellerinde çaresiz… 
                                  Vadiler dolusu at,yalnızlığın atları, 
                                  Hangi kozmik fırtına çıldırtan puslaları… 
                                  Dur durak bilmez oldu kırkayak kervanları, 
                                  Başka nasıl taşınır boş buğday çuvalları… 
 
                                  Kemiksiz ellerinde fırçalar bulvarları, 
                                  Yüzleri,kapıları,kuleleri,damları 
                                  Tek renge boyuyorlar tağut’un veletleri, 
                                  Hangi yüzden aşırma çipil çipil gözleri…? 
 
                                  Bir kapı kapanmadan açılıyor başkası, 
                                  Son tangoyu çalıyor kargalar orkestrası… 
 
                                 Çamurdan kuleleri karşısında Yüzyıl’ın 
                                 İçinde Donkişotlar sonuçsuz bir savaşın. 
                                 Karanlığın gitgide koyulaşan yüzüyle 
                                 Hafifmeşrep,hoppa bir kadından çekilmez Çağ, 
                                 Ruj,rimel boyasıyla örülen vehimden ağ… 
 
                                 Bütün aynalar kırık,görüntüler anlamsız, 
                                 Bakan şaşkın sonsuz göz çok derinlerden yalnız…   
 
                                 Alevli kasırgalar önünde sürüklenen 
                                 Kartal’ın pençesinden kurşun top gibi düşen 
                                 Nedir uçurumlara yörüngesiz göklerden…? 
 
                                 Çığlıklarla çullanan kim,kimlerin üstüne…? 
                                 Bahçeleri yabani otlar,ayrıklar sarmış, 
                                 Çiçekler topraktan ve ışıktan yoksun kalmış, 
                                 Sonsuz ağızlı kurtlar sinmiş meyvelerine… 
 
                                Minberler,şerefeler tutuşmuş yüreklerden 
                                Fışkıran sayhalara nicedir hasret kalmış, 
                                Kuyruğuna teneke bağlanmış arslanların 
                                Sırtlarına jokeyler piçi şarlatanların… 
 
                                Yaptıklarının yanlış olduğunu bilenler 
                                Gizli ama sezilen bir panik içindeler… 
                                Bu uğultu yaklaşan Ebabil orduları, 
                                Ebrehe’nin kalb gibi eriyor umutları… 
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                                     Vehim şatolarına doğru ilerliyorlar 
                                     Som mozayik döşeli yollarda arabalar… 
                                     Yükleri taşınacak cinsten olmasa bile 
                                     Sürücüler şimşekten kırbaç kullanıyorlar 
                                     Yankısız kanyonları duyarak bile bile…! 
 
                                   -İnanç sönmeyen ocak zaman zaman közlenen, 
                                    Bir kıvılcıma bakar tutuşması yeniden… 
                                    Küfür teneke kutu,dışı yaldız boyalı, 
                                    İçi kuştüyü yatak masum kırkayaklara, 
                                    Besmelesiz nikahlı ve zoraki balaylı…- 
 
                                    Evrenin boyutları dışından yankılanan 
                                    O Ses’in kaynağından anbean uzaklaşan 
                                    İnsanoğlu küf kokan rüzgarların estiği 
                                    Labirentlerde nasıl bulabilsin kendini…! 
 
                                    Her zamana/mekana yeten İP’ e uzanan 
                                    Eller belki muzdarip,umutsuz değil asla!, 
                                    O gölgesi evrene düşen Sancak altında 
                                    Toplanılacak büyük,olağanüstü GÜN’e 
                                    Hazırlık sancıları yoğunlaşıyor an an… 
                                    Yıldızlar en parlaktır tan yeri ağarmadan… 
 
                                    Sed yıkılsın,ortalık dolsun Yecüc Mecüc’le, 
                                    Dillerden,sinelerden silinemez o Tuğra. 
 
                                    Bütün bu gerçeklerden daha büyük bir gerçek 
                                    Ak kara ayırmadan sevmek,daima sevmek… 
                                    Sevginin,özgürlüğün,barışın potasında 
                                    Bir tutam öd olarak erimek ve eritmek… 
 
                                    Bunu beklemiyor mu Yüzyıl da,Yüzyıllar da… 
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                                                                        T    A     T 
 
 
 
 
                                                              Yakınımızda,ırağımızda 
                                                              Şu can sıkıcı,ruh dağlayıcı 
                                                              Tatsız,anlamsız şeyler olmasa 
                                                              Kalmazdı belki hayatın tadı… 
 
 
                                                               Bir anlık sevinç,ardından hemen 
                                                              O gürül gürül kor kor acılar 
                                                               Bin şimşek gibi,çığ gibi inen, 
                                                              Tutuşur,yanar,kavrulur ruhlar… 
 
 
                                                               Acıdır çeken ruhu sevince, 
                                                               Güneş suları yataklarından 
                                                               Nasıl çekerse yüce göklere. 
                                                               Sevinç aldatır,o sinsi şeytan! 
 
 
                                                               Acı sevmektir ölürcesine 
                                                               Ayırt etmeden acı,tatlıyı… 
                                                               Sev ki yücelsin ruhun göklerce, 
                                                               Nurdan ağıllar sarsın başını… 
 
 
                                                               Böyle anlarsın yaşadığını, 
                                                               Aydınlıkları kuşandığını… 
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                                                     C    İ    N    N    E   T 
 
 
 
 
                                       Allah’ın ne oluyor bu insanlara böyle, 
                                       Cinnet mi geçirmişler,bunamışlar mı yoksa…? 
                                       Beyinlerinde ne var,ne var yüreklerinde, 
                                       Şeytan mı yuva kurmuş atomlarına yoksa, 
                                       Örümcek ağ mı örmüş gözlerini ferine…? 
                                       Nedir böyle bunaltan karabasan onları, 
                                       Kopma noktasında mı evrensel inanç bağı? 
                                       Asfalt Yol varken,çamur yola sapan sapana, 
                                       Takılmış alev taşlar sonsuz kollu sapana, 
                                       Taşları ulu orta savuran savurana… 
                                       Güller varken zakkuma gönül veren verene, 
                                       Körpe varken bayatı yeğleyen yeğleyene… 
                                      -Karamsarsın demesin ne olur kimse bize, 
                                       Gerçekleri yazmaya çalışıyoruz sade…- 
 
                                       Yalnız bireyler değil,çıldırmış uluslar da, 
                                      -Toplumları çıldırtan tepedeki cüceler…- 
                                       Yeteneksiz aktörler,eblehleşmiş dahiler…- 
                                       Kimler ekiyor haşhaş tohumlarını kimler 
                                       Leylak,zambak,gül,nergis,lale bahçelerine, 
                                       Kimler mil çekiyorlar bilincin gözlerine…? 
                                       Tepeden tırnağa bir şizofren hummasıyla 
                                       Saldıranlar kimlerdir salyalı ağızlarla 
                                       Yuvaları dağılmış kartal yavrularına, 
                                       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, 
                                       Dokuz başlı İfrit’in alev saplı maşası… 
                                       Küfür bataklığına saplanmış tekerlekler, 
                                       Vehim burgaçlarına kapılmış gemiciler… 
                                       Çalılıklar,dikenler,bataklıklar içinde 
                                       Ötüşen kırlangıçlar,papağanlar,bülbüller, 
                                       Siyaset vitrininde süslü,püslü mankenler, 
                                       Dudakları köpüklü ak sakallı bebe(k)ler, 
                                       Duvağına kan-irin bulaşmış gelinlikler…!              
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                                           Temel içgüdülerin sarsılan temelleri, 
                                           İnsan’ın karanlığı kanıksayan gözleri. 
                                           Yeryüzünü haraca kesen modern korsanlar, 
                                           Ciğeri çeyrek bakır etmeyen kalpazanlar… 
 
                                           Kristal avizelerin kararttığı salonlar, 
                                           Soğuk tebessümlerin morarttığı dudaklar, 
                                           Yatlar,villalar,kortlar,şatafatlı takılar, 
                                          -Biri yer,biri bakar,kıyamet ondan kopar   !- 
                                           Her lokması gırtlakta akkorlaşan sofralar….    (somunlar) 
 
                                           Güdükleşmiş beyinler,eğri büğrü fikirler, 
                                          -Fikir babalarının fikirsizlik illeti…- 
                                           Kartal’a kafa tutan solucanlar,kuzgunlar, 
                                           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, 
                                           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 devekuşları, 
                                           Ne zaman yırtacaklar çirkin senaryoları….? 
 
                                          Uzaktan kumandalı “bilmem ne” ekranları, 
                                          Kralın 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 tosbağalar…(köstebekler) 
  
                                          Geleneksel salaklık,tutuculuk,ilkellik, 
                                          Aydın bilinenlerde,aydın geçinenlerde 
                                          İliklere işlemiş,kronikleşmiş bencillik, 
                                          İhtiras,gurur,kibir,koltukçuluk,putçuluk, 
                                          Övünç için bulunmaz Hind kumaşı;Yolsuzluk!                                        
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                                            Yanlış üstüne yanlış,kambur üstüne kambur, 
                                            Sloganlar üretmede üzerlerine yoktur… 
                                          -Sevgisiz yüreklerin varacağı yer budur…- 
 
                                            Bir tüketim yarışı,çılgınca bir tüketim… 
                                           Yaşlılar yetmelerle,yoksullar zenginlerle 
                                           Girmişler kıyasıya anlamsız 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, 
                                           Secde eder olmuşlar 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 tut,tazıya kaç mantığı,herzesi, 
                                          Fakirin,fukaranın boza pişen ensesi… 
 
                                          Yemek,içmek,eğlenmek hayatın parolası, 
                                          Gemi’nin usul usul dibinden su alması, 
                                          İnsanlık denizinin giderek sığlaşması, 
                                          Kısalan gölgelerin içinin boşalması… 
 
                                         -İnsanın,insanlığın sorunu şiddet değil, 
                                          Kimlik erozyonudur,hafıza yitimidir…- 
 
                                          Nedir bu kin,bu vahşet bu yalanlar,dolanlar, 
                                          Çatladı çatlayacak alınlarda damarlar… 
                                         -Çatlayan 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 bağrında yara açmaktan başka…!- 
 
                                         Sarıklar darmadağın,cübbeler parça parça, 
                                         Ufuklar ağarıyor sancılar sıklaştıkça, 
                                         Gerçekler görülüyor sayfalar açıldıkça…               
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                                          Kimler kimin hedefi,kim kimi kundaklıyor, 
                                          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 binbir düzen kuruyor, 
                                          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,namus,sancak olunca. 
                                          Sizden çok şey bekliyor dünden fazla bugün de 
                                          Başları dalda kalan güçsüzler,mustazaflar… 
                                          Şerefeler,kubbeler,revaklar,şadırvanlar 
                                          Sarılıyor güvercin,kumru kanatlarıyla,   (çığlıklarıyla) 
                                          Yüce mutlu ruhların sonsuz ışıltısıyla, 
                                          Tomurlar çatırdıyor ince dal uçlarında. 
                                          Nişanlı alınlarda,ufuksuz bakışlarda 
                                          Hevenk hevenk başaklar,öbek öbek yıldızlar, 
                                          Sonsuz debili ışık-nehir deltalarında 
                                          Boy atıyor sürgünler,gürleşiyor yapraklar, 
                                         Ihlamurlar,çınarlar,cevizler,sekoyalar… 
 
                                         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… 
 
                                        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, 
                                       O zaman kavuşacak aradığına insan…- 
  
                                       Aşk’a aşık olunuz,Allah’a yar olunuz, 
                                       Ey Allah’ın kulları,bu ilk ve son kozunuz, 
                                       Söylenecek çok şey var hayır olsun yolunuz… 
                                       Ya doğru söyleyiniz,ya susmayı biliniz, 
                                       Gözleriniz açılsın,perdesiz gözleriniz, 
                                       Ufuklardan yükselen Güneş’i gözleyiniz… (Yıldız’ı) 
 
                                       Budur tek umudunuz,sonsuz mutluluğunuz… 
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                                                                  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…!  
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                                                    ÇAĞ’IN  GERÇEK  ÇİZGİLERİ 
 
 
 
 
                      
 
                                                    Akheron daha korkunç değildir 
                                                   Yeryüzünde çağıl çağıl akıtılan 
                                                   Kıyım ırmaklarından… 
                                                   Hades daha az ürperticidir 
                                                  -Ares bile melekleşir,       
                                                   Saygon,Bağdat,Kudüs…sokaklarından, 
                                                  Orta-Doğu çöllerinden, 
                                                  Uygar Batı’nın köylerinden,kentlerinden 
                                                  Ürker geçemez…- 
 
                                                  Erinyler çok çok insaflıdır 
                                                  Özgürlüğün bereketli topraklarında 
                                                  Yeşeren filizleri 
                                                  Ezip geçenlerden, 
                                                  Alev kosalarla biçenlerden 
                                                  Hoyratça… 
   
                                                 Hamlet’in kini gül fidanıdır 
                                                 Kardeş kardeşe yapılan 
                                                 Anlamsız kıyımlar yanında… 
 
                                                Argos’ın bakışları 
                                                Koyun bakışı gibi kalır 
                                                Batı çevrenlerinin, 
                                               Doğu doruklarının bakışlarıyla 
                                               Karşılaşınca… 
 
                                               İşte gelecek altın çağların 
                                               Mutlu bireyleri, 
                                               Bizim mutsuz çağımızın 
                                               En çarpıcı,en keskin çizgileri… 
 
                                               Bir kenara yazın!                      
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                                                       EVRENSEL  ŞÖLEN 
 
 
 
 
 
                                              Debisiz bir nehir geçiyor içim(iz)den, 
                                              Bir nehir ki, 
                                              Kaynağı ezel,ebed denizi, 
                                              Bir an buzul kesiliyor,bir an lav… 
 
 
                                              Bir nehrin içinden geçiyorum(z) alev alev… 
                                              Bir an ayak bileklerim(iz)e değiyor su, 
                                              Bir an sürükleniyorum(z) sellerde… 
                                              Bir an görüyorum(z) bir çiçek kadar güzel 
                                              Bir alçalan,bir yükselen ufku 
                                              Ruhum(uz) gibi… 
 
                                              Düzeliyor,keskinleşiyor birden 
                                              Dalgalanan ufuk çizgisi… 
                                              Ufkun ötelerini görecek kadar 
                                              Durulaşıyor bakışlarım(ız)… 
 
                                              Ve beliriyor-bütün ufuklarda-Altın Kent’in kapıları 
                                              Olağanüstü ışık çelenklerle bezeli… 
                                              Ve bir sevinç humması halinde 
                                              Veriyorum(z) sen nefesimi(zi)… 
 
                                              Ancak böyle yetişebiliyorum (z) 
                                            -Cümle güzeller,iyilerle birlikte…- 
                                              Kutlu,evrensel şölene… 
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                                                                 Ç   A   Ğ  ‘   A 
 
 
 
 
 
 
                                                    Günahlar,hatalar,sapkınlıklar çağı, 
                                                    Utanç çağı bu çağ.. 
                                                    Başka bir isim bulamıyorum, 
                                                    Koptu kopacak kutsal bağ, 
                                                    İnsanlığımdan utanıyorum… 
 
                                                    Duyan yok ya Rab,Sen duy ruhumun 
                                                    Yürek paralayan çığlıklarını… 
 
                                                    Birbirimizden gizlediğimiz 
                                                    O korkunç gerçek, 
                                                    Kemirmiyor mu benliğimizi 
                                                    Tırnaklayarak,dişleyerek… 
 
                                                    Ne kadar sürer bu oyun daha 
                                                    Aldatışımız birbirimizi… 
                                                    Niçin haykırmaz biri çıkıp da 
                                                    Yavaş yavaş yittiğimizi… 
 
                                                    Yağan karanlıktır üstümüze 
                                                    Toz toz,kül kül,duman duman, 
                                                    Ah dostlar-düşmanlar-bu gidişle 
                                                    Halimiz dumandır,duman… 
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                                                            N O S T A L J İ   ! 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      O korkunç buzul çağlarını 
                                                      Yaşıyor gibi gezegen… 
                                                      İnsan ruhunu allak-bullak eden 
                                                      Olaylar daha mı az korkunçtur,yıkıcıdır 
                                                      Bu günlerde 
                                                      O insanların başlarına gelenlerden… 
 
                                                      Salt uygarsızlıktan mı yok olur insan 
                                                      Yoksa,fazla uygar olmaktan mı…?! 
 
                                                      Keşke o korkunç çağlardan birinde 
                                                      Yaşamış olsaydım, 
                                                      Kim bilir belki de 
                                                      Bu kadar utanç duymayacaktım, 
                                                      Kuşkulanmayacaktım 
                                                      İnsanlığımdan…! 
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                                                                AKIL  VE  ONUR 
 
 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Allah’ın sözlerine inansın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Yalvaç’ın eteğine yapışsın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Ana babasına iyi davransın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Bu dünyaya bulaşmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Benliğine uymasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Nefsine inanmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Şeytan’a sataşmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              İnsanlara-ve kendine-temkinli yaklaşsın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Bilgi ve erdemde yarışsın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Politika-siyaset değil-yapmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Para ve ün peşinden koşmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Barış için savaşmaktan korkmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Başarısızlıklardan yılmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Sözünden caymasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Düşündüğü gibi davransın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Kendini beğenmişlikten uzak kalsın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Gabya taş atmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Aldatmasın,aldanmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              İnsan olduğunu unutmasın, 
                                                              Aklı ve onuru olan 
                                                              Akıllıca ve onuruyla yasın…! 
 
                                                              Aklı ve onuru olmayan 
                                                              İnsan olduğunu sanmasın! 
                                                              Aklı ve onuru olmayan 
                                                              Hayattan ve ölümden, 
                                                              Dünyadan,ahiretten bir şey ummasın! 
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                                                             HAYKIRIŞ 
 
 
 
 
 
 
                                                        Ah,mümkün olsa 
                                                        Alsam kalbimi 
                                                        Yanan,kavrulan 
                                                        Avuçlarıma, 
                                                        Koşsam,haykırsam 
                                                        Dağda,ovada, 
                                                        Kırda,bayırda, 
                                                        Sonsuzluklarda… 
                                                        Ey Çağ,ey Çağlar, 
                                                        Bir kez dinleyin 
                                                        İçten inanan, 
                                                        Seven bir kalbin 
                                                        Çığlıklarını, 
                                                        Neler söylüyor, 
                                                        Neler coşkunca… 
 
                                                        Hey düzenbazlar, 
                                                        Çıkın ortaya, 
                                                        Ey yalancılar 
                                                        Dinleyin siz de, 
                                                        Çürümüş ruhlar, 
                                                        Melekler siz de…! 
 
                                                        Bu kalb o kadar 
                                                        Acı çekti ki 
                                                        Haykırışından 
                                                        Sarsılır Çağlar… 
                                                        O kalbtir işte 
                                                        Her an kahrolan 
                                                        Millet’i böyle 
                                                        Uçurumlara 
                                                        Koşar gördükçe! 
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                                                      Yok mu bir çare, 
                                                      Yok mu ya Rabb’i 
                                                      Bu derin derde! 
                                                      Bir hekim gönder 
                                                      Ey Rabb’im bize. 
                                                      Ne olur göster 
                                                      Büyüklüğünü                                    
                                                      Adl-i ilahi… 
                                                      Evren gönüllü 
                                                      Millet yürüsün 
                                                      Aydınlıklara 
                                                      Güvenle,şevkle. 
                                                      Bir sefer daha  
                                                      Anlasın görsün 
                                                      Yüzyıl,Yüzyıllar 
                                                      Has yiğitliğin, (Medeniyetin) 
                                                      Ne olduğunu, 
                                                      Seçkin Millet’in 
                                                      Gerçek yüzünü…  
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                                                            Ç   I   Ğ   L   I   K 
 
 
 
 
                                          Rabb’im,Rabb’im olamaz,hayır hayır olamaz, 
                                          İnsan denilen mahluk bu kadar alçalamaz! 
                                          Bu ne biçim insanlık,ne müthiş zillettir ki, 
                                          Suçun en adisini,en affedilmezini 
                                          İşler yüzü kızarmaz,hayret kılı oynamaz! 
                                          Uygarlık,insancıllık,ilerilik gereği 
                                          Cihan dilsiz kesilir yiyene bu naneyi! 
                                          Beşer’in yüz karası,soyların en soysuzu 
                                          Parmak parmak bal yalan kanlı irin kusmuğu  ! 
                                          Büyüklüğü kimseler,kimselere bırakmaz, 
                                          Kahpeliğin,vahşetin korkunç zirvelerini 
                                          Fethe çıkarken sözde,kimseye el uzatmaz. 
                                          Öte yandan Şeytan’ın uzattığı armayı 
                                         -Ki ömrü sona ermiş,sönmüş bir yıldızdır bu!- 
                                          Göğsüne en değerli nişan diye takmaz mı! 
                                          Yüreğinde hoşgörü,barış,merhamet sevgi 
                                          Barınmak için bir yer,bir kuytuluk bulamaz. 
                                          Lav gözlü ifritlerin cirit attığı müzmin 
                                          Bir yaradır acunun bağrında ki,kapanmaz, 
                                          Yararı yok hünerli hekimlerin,emlerin… 
 
                                          Bir çığlıktır yükselen,bin bir “ah”tır simsiyah, 
                                          Akdeniz’in ucundan içi kor kor aydınlık! 
                                          Bir çığlık ki,mutmain yüreklere ağırlık… 
                                          Işığın spiral spiral oyduğu sonsuz berzah, 
                                          İçinde inatçı bir leke ki,dayanılmaz…! 
 
                                          İsabet aldı Gemi can alıcı yerinden, 
                                          Yükseliyor dalgalar uğul uğul derinden… 
                                          Tayfalar başıbozuk,kaptan umutsuz,bezgin, 
                                          Şaşkın,çaresiz,saç-baş darmadağın serdümen, 
                                          Bereket versin uzak değil afak,kıyılar… 
                                          
                                          Gel gör ki,karalardan denizlere esiyor 
                                          Fırtınalar,önünde ne var ne yok yıkıyor… 
                                          Fakat suçlular en az gemidekiler kadar 
                                          Kıyıda eli kolu bağlanmış kurulanlar… 
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                                           Yitiriyor daha bir onurundan insanlık 
                                           Tayfun uğuldadıkça,bölmeler su aldıkça, 
                                           Çöküyor bulut bulut doruklara karanlık… 
                                           Küstahlaşıyor daha ,daha bir gurur,kibir,      
                                           Taze bir leke gibi büyüyor kalblerde kir…! 
 
                                           Ne kararlı bir şavk var şimdilik görünürde, 
                                           Yükselen soylu bir ses yiğitçesine ne de, 
                                           Zulmü,zalimi,kini,nefreti etsin tahkir…! 
 
                                           Buğday tarlalarınca bereketli,güneşli 
                                           Gönüller de yok değil,yok da neymiş az değil 
                                           Her an tecellilerle goncalaşan evrende… 
                                           Gel gör ki,kahrolası baht Gül’den yana değil, 
                                           Hele başların ayak olduğu bu günlerde! 
                                           Yaşamak bunun adı,yaşamak,oyun değil! 
                                          -Sorulacak her şeyden bir Gün hesap elbette, 
                                           Bu güçlü,aziz olan Allah için güç değil!- 
                                           Bu utanç,bu ızdırab dayanılası değil… 
 
                                          Uğursuz bir suskunluk kabuğunda aklınca 
                                          Gizliyor zifirleşmiş emellerini kafir! 
 
                                           Katılmayan zerre mi var bu evrensel yasa, 
                                           İblis parmak ısırır böyle hayasızlığa! 
 
                                           Daha yere düşmeden,kurumadan kanları 
                                           Uygarlık Denizi’nin doğu kıyılarında 
                                           Çilelere soyunmuş mazlumların “ahlar”ı, 
                                           Başka bir uygarlığın sinesinden püsküren 
                                           Felekleri ateşe veren haykırmalarla 
                                           Paralandı muzdarip yüreğimizin zarı! 
          
                                         -Görüldü pençelerin uzandığı yeniden 
                                          Medeniyet’in feri sönük bakışlarına…- 
    
                                          Tağut kanlı elini uzattı,uzatalı, 
                                          Geçirdi geçireli ağulu dişlerini, 
                                          İnsanlık rahat yüzü görmez oldu acunda, 
                                          Derin çizgili yüzü bir kez olsun gülmedi, 
                                          Nerdeyse zevk edindi yok etmeyi kendini, 
                                          Yaşamayı bir onur parmaklıklar ardında, 
                                          Şaşkınlık,umutsuzluk,taşkınlık burgacında…! 
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                                            Ey Müslüman,ey mazlum kardeşim uyan artık, 
                                            Korkunun düşüne gir,yılsın senden Karanlık. 
                                            Kendinden habersizsin,düşmanından habersiz, 
                                            Dön içine doğru bir bak,nasıl parsellemiş 
                                            Gönül bahçelerinin en güzel yerlerini 
                                            Gözleri,kulakları,kalbleri mühürlüler, 
                                            Kuzu postlu tilkiler,maskeli kavalyeler… 
                                            Nasırlı ellerini sür münbit topraklara 
                                            Ve Allah’ın İpi’ne sarıl kuvvetle sonra. 
                                            Kendini bul,evrende seçkin yerini belle… 
                                            Ters-yüz edebilecek sensin,sen yeryüzünde 
                                            Tağut veletlerinin zayıf hilelerini, 
                                            Bil bu kutsal iş için yaratılmış kendini… 
 
                                         “Şüphesiz gelecektir Bizim ordumuz üstün”.(1) 
                                         “Allah güçlüdür,alır mazlumların öcünü”, (2) 
                                           Kim değiştirebilir Hakk’ın yazdığı sözü. 
                                           Allah;”And olsun Ben ve peygamberlerim üstün (3) 
                                           Gelecektir mutlaka” diye yazmıştır,düşün! 
                                           Sen ki,debisi an an güçlenen bir pınarın 
                                           Başında otururken niçin sazlıkta aklın? 
 
                                           Alemlere son rahmet olarak lütfedilen 
                                           Elçiler Elçisi’nin Mesaj’ı hakkı için 
                                           Arim seli mi geçti o gümrah bahçelerden, (4) 
                                           Neler oluyor bize kardeşlerim söyleyin!? 
 
                                         “Zamanı gelmedi mi gönüllerin Allah’ı (5) 
                                           Anması,O’ndan gelen gerçeğe bağlanması.” 
                                           Bizlerden daha önce Kitab verilenlere 
                                           Yamandık yamanalı ne kaldı elimizde 
                                           Tasadan,argınlıktan,yıkkınlıklardan gayrı? 
                                         “Onların çoğu yoldan çıkmış zavallılardı. 
                                           Onların üzerinden uzun zaman geçti de 
                                           Kalbleri katılaştı,işleri şeytanlaştı…” 
 
                                           Sıklaşıyor gitgide sancıları Hilal’in, 
                                           Ve nabız atışları bükülmez bileklerin. 
                                           Büyüyor,gürleşiyor gitgide aydınlıklar, 
                                           Siniyor mağralara sinsice karanlıklar… 
                                           Merhem oluyor kutlu çehresiyle Dolunay 
                                           Karanlığın baş tacı olduğu iklimlerin 
                                           Mahzun,umutsuz,yılgın,yalnız gönüllerine… 
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                                          Sürüyor önlenmez bir hazırlık her zerrede, 
                                          Sevgiye,kardeşliğe,barışa,adalete 
                                          Doğru uzanan Yol’da,”Işık-Ses Kelime”ye 
                                          Akıyor helezonlar çize çize konvoylar, 
                                          Yanardağlar,pulsarlar,nebulalar,novalar 
                                          Patlıyor tomur tomur gözlerde,yüreklerde… 
 
                                          Geleceğin çarpıyor yüreği bugünlerin 
                                          Onduran,şahlandıran yüce ızdırabıyla, 
                                          Bugünlerin tutuşmuş sinesi hasretiyle 
                                          Kutlu,aydınlık,özgür,şanlı geleceklerin… 
 
                                          Dinleyin kudümlerin,köslerin,davulların, 
                                          Özgür albatrosların,debisiz ırmakların 
                                          Gürleşen seslerini içiniz ürpererek… 
                                          Toprağın diplerinden,ufkun ötelerinden,         
                                          Ufuksuz bahçelerden,geçit vermez çöllerden, 
                                          Evrenin sinesinden,ışıklı yüreklerden 
                                          Püsküren kokuları,renkleri hevenk hevenk… 
 
                                          __________________________________________________ 
 
                                          (1): Saffat (37),A:173 
             
                                          (2):Al-i İmran(3),A:4 
 
                                          (3):Mücadele(58),A:21 
 
                                          (4):Sebe(34),A:16 
 
                                          (5):Hadid(57),A:16 
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                                                         U  Y  G  A  R  L  I  K  ! 
 
                                                                      Dünyada her iki saniyede bir açlıktan 
                                                                      bir çocuk ölüyor. 
                                                                                                                        Medya 
 
 
 
 
                                      Duydunuz mu bayanlar,baylar,aklar,karalar, 
                                      Bir çocuk ölüyormuş her iki saniyede 
                                     -Bu dakikada otuz çocuk eder ey Çağlar!- 
                                      Açlıktan,düşkünlükten,ihmalden yeryüzünde. 
                                      Ötesini varın siz hesaplayın a dostlar…! 
                                      Ve beş yüz milyon insan,yetişkin insan hem de 
                                      Karşı karşıya imiş açlık tehlikesiyle… 
 
                                      Hey,duydunuz mu,Allah aşkına duydunuz mu, 
                                      Bir çocuk ölüyormuş her iki saniyede. 
                                      Ve beş yüz milyon insan,yetişkin insan hem de 
                                      Açlığın kapısında morartmış yumruğunu. 
                                      Yazık ki ön saflarda bu yolda ülkemiz de! 
                                      Malüm,istatislikler böyle diyormuş işte… 
 
                                      Onlar ki,içlerinde Beşer’in çehresinde 
                                      Donup kalan öfkeyi,kini,güle,gülşene 
                                      Dönüştürebilecek barışa,aşka mabed 
                                      Nice zekalar vardır büyük,aydınlık,yüksek… 
                                      Ve nice soylu ruhlar Çağlar’a yön verecek… 
                                      Her şeyden önce insan onlar,düşünmek gerek! 
 
                                      Duydunuz mu Yüzyıl’ın tok,gamsız insanları, 
                                      Duydunuz mu insancıl apartman çocukları, 
                                      Duydunuz mu modernizm,konformizm bebekleri, 
                                      Duydunuz mu hümanist entel bozuntuları, 
                                      Salon efendileri,hanımefendileri, 
                                      Bir koklayışta solan orkide çiçekleri, 
                                      Dengesiz beslenmenin kesimlik domuzları, 
                                      Oburluktan kızarmış kızarmaz suratları 
                                      İnsanlar can veriyor açlıktan dünyamızda… 
                                     -Bundan mı istersiniz nüfus planlamasını…?- 
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                                          Ne yapılır buğdaylar silolar almayınca, 
                                          Bundan iyi yem mi var acıkmış balıklara, 
                                          Balıklar beslenmeli,insanlar aç kalsa da! 
 
                                         Tutsaklık,nefret,savaş,hıyanet maskesini 
                                         Özgürlük,barış,sevgi,,kardeşlik boyasıyla 
                                         Örten,örtmeye kalkan aktör döküntüleri, 
                                         Sizi daha yakından tanıyor körler şimdi! 
                                         Körlerden daha körler yok değil aramızda! 
 
                                         Duydunuz mu,o doymak bilmez gırtlağınızla, 
                                         Acımasızlığınız,lüksünüz sebebiyle 
                                         Milyonlarca insan aç bugün yeryuvarında. 
                                         Sevgiden bir kırıntı yok mu yüreğinizde…? 
 
                                         Milyonlarca insan hak ettiği birçok şeyden                                      
                                         Mahrum,yoksun kalıyor sırf sizin yüzünüzden. 
                                         Duydunuz mu,konforun,rahatın kudurttuğu 
                                         İnsanlar,insancıklar,modern,uygar sırtlanlar! 
                                         Gökte neler oluyor hiç haberiniz yok mu? 
                                         Altın tabağınızdan,kristal sağrağınızdan 
                                         Siyah havyarınızı,beyaz şarabınızı 
                                         Yudumlarken ölüyor,kırılıyor açlıktan 
                                         Yeryüzünde çocuklar,büyükler gezegende… 
                                         Her damla yaş Uhud’ça günahtır gözlerinde… 
                                         Kulağınızın ardı söyleyin terliyor mu, 
                                         Çuha kaplı,kokulu masaların illetli, 
                                         Rengarenk salonların bahtsız müdavimleri… 
                                         Binleri,milyarları savururken havaya 
                                         Açlıktan ölenler var iklim iklim acunda… 
                                        -Bundan mı istersiniz nufus planlamasını…?- 
   
                                         Duydunuz mu,fildişi koynunda afetlerin, 
                                         Kendini kaybedenler,oyuncağı İfrit’in, 
                                         En bahtsız benlikleri evrenin,evrenlerin… 
 
                                         Nerden duyacaksınız Afgan’da,Kamboçya’da, 
                                         Eritre’de,Moro’da,Filistin’de,Lübnan’da 
                                         Neler oluyor neler,iffetler zindanlarda 
                                         Nasıl kirletiliyor ışıklı topraklarda… 
 
                                         Duydunuz mu tankıyla,topuyla,uçağıyla, 
                                         Füzesi,gemisiyle,nötronu,atomuyla, 
                                         Androiti,mekiği,gücüyle şişinenler, 
                                         İnsanlar kırılıyor açlıktan efendiler, 
                                         Çıkarın cebinizden ellerini beyler… 
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                                         Damarlarında petrol dolaşan prensler,krallar, 
                                         Şehvet denizlerine akan billur pınarlar, 
                                         Açlıktan yeryüzünde kırılıyor insanlar…       
                                         Yoksa duymadınız mı,duymadınız mı yoksa…? 
                                         Hukukçular,doktorlar,sosyologlar,savcılar, 
                                         Ekonomist,filozof,pedagog,psikologlar, 
                                         Attığında mangalda zırnık kül brakmayanlar, 
                                         Yardakçılar,kuklalar,kancıklar,hokkabazlar, 
                                         Duydunuz mu,dünyada yarım milyon aç can var…  
 
                                         Yapılan harcamalar bugün silahlanmaya 
                                         Otuz kat fazlasıymış yapılanın açlara! 
                                        -Belki elli,belki yüz katıdır bu aslında, 
                                         Ama istatislikler böyle diyorlarmış ya…!- 
                                         Kuşku yok gittiğinin bunun nice katı da 
                                         Kadının allığına,pudrasına,rujuna… 
                                         Duydunuz mu,sünnetler,düğünler,mobilyalar, 
                                         Nişanlar,yatlar,köşkler,villalar,videolar, 
                                         Gereksiz konfor için milyarlar harcayanlar, 
                                         Dünyamızda açlıktan can veren çağdaşlar var… 
                                         Sizin üzerinizde onların hakları var… 
                                         Bir lokma sıcak ekmek,bir yudum acı çorba 
                                         Gözlerinde tüterken hallerini kim sorar? 
 
                                         Duydunuz mu,Almanlar,Fransızlar,İtalyanlar, 
                                         Duydunuz mu,oraklar-çekiçler,kel kartallar, 
                                         Japonlar,İspanyollar,Çekler,Finler,Vikingler, 
                                         İngilizler,Çinliler,Hindular,Yahudiler, 
                                         Duydun mu,ey Yüzyıl’ım,duydunuz mu Yüzyıllar, 
                                         Uygarlıktan açlığa mahküm olmuş mazlumlar… 
 
                                         Ya sizler duydunuz mu,duydunuz mu kardeşler, 
                                         Alnı secdede,aklı bilmem nerde mü’minler, 
                                         İslam’dan,İslamlık’tan,insanlıktan ne haber…? 
                                         Yeryüzünde açlıktan kırılan dindaşlar var, 
                                         Henüz saçı bitmemiş yetimler,öksüzler var… 
 
                                         Duydunuz mu,açlıktan can veriyor bebeler, 
                                         İffetlere hoyratça uzanıyor pençeler, 
                                         Tağut’un boğum boğum kırılası elleri, 
                                         Kanatıyor kalbleri,yaşartıyor gözleri… 
 
                                         Hangi Yüzyıl bu kadar uygarlıkta(!) ileri, 
                                         Baksanız a köleler esir aldı hürleri…! 
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                                           Herkesten çok bizleriz sorumlu olanlardan, 
                                           Evet biz olmalıyız,çünkü karanlıklardan 
                                           Biz çıkarabiliriz İnsan’ı aydınlığa. 
                                          -O insan ki bir türlü eremiyor buluğa, 
                                           O insan ki,gözleri var göremez gerçeği, 
                                           İnsan ki,kulakları var duyamaz O Ses’i, 
                                           İnsan ki,yüreği var hissedemez sevgiyi.- 
 
                                           Bu iş bize yüklenmiş Rabb’imiz tarafından, 
                                           Bunun lam’ı,cim’i yok,kaçamak tarafı yok, 
                                           Bize İMF ‘lerden,BM’lerden hayır yok! 
                                           FAO’lardan,WHO’lardan;UNESCO’lardan falan… 
                                         -Fedakarlık beklemek ham hayal kuzgunlardan!-  
 
                                           Bakmazsak başımızın çaresine bu sefer 
                                           İnecek başımıza daha büyü afetler! 
 
                                          Bizim kardeşlerimiz,bizlerin can verenler, 
                                          Can vermesini bilen yiğit gözler cepheler… 
 
                                          Bizden değildir eli-kolu bağlı oturan, 
                                          Böyle günlerde belli olur İslam,Müslüman… 
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                                                                  YİNE İNSAN 
 
 
                             
                                                 Kendi elleriyle yaptığı zindanlarda, 
                                                 Güçlü kollarıyla yükselttiği kulelerde 
                                                 Kendi kendini bukağılara vuran insan… 
                                                 Kubbesiz,mihrabsız,sütunsuz tapınağında 
                                                 Mücrim elleriyle yonttuğu putlara secde eden, 
                                                 Kurduğu çağdaş atölyelerde,fabrikalarda 
                                                 Seri –halinde-ilahlar(!),idoller üreten, 
                                                 Tarifsiz duygular-düşünceler-içinde 
                                                 Albümleri parçalayan, 
                                                 Aynaları kıran,duvarları yıkan, 
                                                 Köyleri,kentleri,yürekleri kundaklayan, 
                                                 Saçları,başları,gülleri yolan, 
                                                 Dereleri,dağları,kırları,çiçekleri, 
                                                 Çocukları,yıldızları,gölleri, 
                                                 Tayları,ceylanları,güvercinleri 
                                                 Görmezlikten gelen insan… 
 
                                                 Gel,gözlerini aç, 
                                                 İçine doğru çevir bakışlarını 
                                                 Ve oradaki evren(ler)e bak, 
                                                 Özün özünü gör… 
                                                 Kulaklarını tıkadığın 
                                                 Balmumunu sök at! 
                                                Sen insansın,insan, 
                                                Ne demektir bilmez misin 
                                                Bakmasını,duymasını unutmak! 
 
                                                Doruklardan kanyonlara yuvarlanan, 
                                                Uçurumlardan doruklara sıçrayan insan, 
                                                Düşün,nedir sana yaraşan… 
                                                Düşün,inan,sev ve gör… 
 
                                                Uzat,uzat ellerini, 
                                                Birlikte bağlayalım kopan bağları, 
                                               Yıkılan köprüleri yeniden kuralım, 
                                               Yeniden açalım kapanan kapıları… 
                                               Zaman şimdi o zaman, 
                                               Bırak bu anlamsız,boş inadı… 
  



                                                                                                                                         440 
 
 
 
 
                                                       
 
 
                                                                 Y A Ş A M A K 
 
 
 
                                                          Bir,bin şiirdir yaşamak… 
                                                          Alabildiğine özgür, 
                                                          Alabildiğine sevdalı, 
                                                          Olabildiğince inançlı,  
                                                          Alabildiğine dolu bir yürekle 
                                                          Gümbür gümbür 
                                                          Fetihsiz doruklardan haykırmak… 
 
                                                          Bir şiirdir yaşamak, 
                                                          Şimşek çakışlarıyla aydınlanan  
                                                         Uğultulu bir kıyıda 
                                                          Akkor çakıllara uzanarak 
                                                          İlahi evrensel senfoniyle mest olmak… 
 
                                                          Bir şiirdir yaşamak, 
                                                          Bir tas ılık çorbayı,bir gevreği, 
                                                          Bir somunu,bir çiçeği 
                                                          İnsanlarla,kuşlarla,çocuklarla paylaşmak… 
 
                                                          Bir şiirdir yaşamak 
                                                          Dalgalı ufuklarla kucaklanan 
                                                          Sonsuz renkli bayırlarda 
                                                          Ceylanlarla,taylarla,çocuklarla 
                                                          Yalın ayak,baş(ı) kabak koşturmak… 
 
                                                           Bir şiirdir yaşamak, 
                                                           Gönül ateşinde pişmiş kahveyi yudumlarken 
                                                           Ulu bir çınarın altında 
                                                           Eş-dostla en ciddi konularda  
                                                           Doyumsuz sohbetlere dalmak… 
 
                                                           Bir şiirdir yaşamak, 
                                                           Sonsuz sütunlu,sonsuz kubbeli 
                                                           Olağanüstü evren mabedinde 
                                                           Alnı secdeye vurmak 
                                                           Önü alınmaz hıçkırıklarla… 
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                                                         Bir şiirdir yaşamak, 
                                                         Sonsuz alev güvercinin saçıldığı, 
                                                         Şafakların,gurubların altında 
                                                         Derin ve soylu düşüncelere dalmak… 
 
                                                         Bir şiirdir yaşamak, 
                                                         Cümle renkler,ışıklar sesler el ele 
                                                         Sevinç hummasına tutulmuş gönüllerle 
                                                         Evrenleri kuşaklamak… 
 
                                                         Bir şiirdir yaşamak, 
                                                         Hayatın sonsuz cephelerinde 
                                                         Dudaklarda gonca gonca tebessümler, 
                                                         Yüreklerde volkan volkan sevgiler 
                                                         Kıyasıya vuruşmak… 
 
                                                         Bir şiirdir yaşamak, 
                                                         Ruh kavurucu bakışların kıvılcımlarından 
                                                         Tutuşturulmuş buhurdanlarla 
                                                         Tütsülenen hüzünlü odalarda 
                                                         Sonsuz kandilli şamdanlar yakmak… 
 
                                                         Bir şiirdir yaşamak, 
                                                         Odalarında(n) günışığı eksik olmayan, 
                                                         Bahçesinde nergisler,güller,limon çiçekleri açan 
                                                         Beyaz badanalı,yeşil pancurlu bir evde 
                                                         Çoluk çocuğa karışmak… 
 
                                                         Bir şiirdir yaşamak, 
                                                         Yaşamak bir şiirdir, 
                                                         Bir sanattır yaşamak, 
                                                         En yüce sanat şiirdir, 
                                                         Yani yaşamak… 
                                                         Her kişinin harcı değildir 
                                                         Yaşamaktan korkmadan yaşamak… 
 
                                                         Er kişinin işidir 
                                                         Bunu başarmak ancak…! 
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                                                  E  N  T  E  L  C  E  
 
 
 
                                        Beyefendinin viskiyle ıslanmış, 
                                        Siyah havyarla tatlanmış 
                                        Etli-kanlı dudaklarında 
                                        Halis Havana purosu, 
                                        Mahmur bakışlarında 
                                        Gizemli anılar buğu buğu… 
                                        Dizlerinin dibinde son göz ağrısı, 
                                        Elmas taşlı parmakları arasında 
                                        Altın uçlu dolma kalemi, 
                                        Deste deste parşomenleri 
                                        Maun kaplı antika masasında, 
                                        Gömülmüş gürül gürül yanan 
                                        Somaki mermer şöminenin karşısındaki 
                                        Altın simli kadife koltuğ(un)a… 
                                        Yere gelmemiş sırtında 
                                        İpek bornozu, 
                                        Beyzademiz bir şeyler çiziktiriyor, 
                                        Parlak ve kıvrak zekasının 
                                        Bütün hünerlerini 
                                        Koyarak ortaya… 
                                        Arada bir keçi sakalını sıvazlıyor… 
 
                                        Dışarıdaki tipide,karda 
                                        Yalın ayak,başı kabak koşuşan, 
                                        Çöp bidonlarını karıştıran, 
                                        Pazaryeri artıklarını toplayan 
                                        İnsanları anlatıyor 
                                        O kargacık burgacık “tümceler”i, 
                                        O eciş bücüş “dizeler”i, 
                                        O olağanüstü “imgeler”iyle, 
                                        Satır satır,mısra mısra… 
                                        Ak kağıtlar üzre 
                                        Şaheserler döktürüyor… 
                                        Fakir-fukara edebiyatı yapıyor… 
 
                                       Ağızında Havana purosu, 
                                       Pamuk ellerinde kristal sağrağı, 
                                       Şöminenin gümrah alevlerine karşı 
                                       Entel bir beyefendi/hanımefendi 
                                       İsteksiz keyif çatıyor… 
                                       Madonnası,finosu,purosu, 
                                       Viskisi ve altın uçlu kalemiyle 
                                       İnsanların acılarını paylaşıyor, 
                                       Saray yavrusu evinde 
                                       Eski,püskü doyguları düşünceleri 
                                       Kırpıp kırpıp yıldız yapıyor 
                                       Entelce…  
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                                                          E Y   İ N S A N L I K …! 
 
 
 
                                            Ey,sudan çıkmış balıktan beter insanlık, 
                                            Kanayan evrensel yaranı 
                                            Sarmak için uzanan bir el var 
                                            Tut onu, 
                                            Tut artık! 
 
                                            Yaşamak için değil, 
                                            Yaşatmak için ölen yiğitler var, 
                                            Senin aranda dolaşan,senden olan… 
                                            Gör onları, 
                                            Gör artık! 
 
                                            Seni ey insanlık, 
                                            Yarasa çığlıklarının yankılandığı mağaralardan, 
                                            Lav ırmaklar akan kanyonlardan 
                                            Aydınlık,uğultulu,rüzgarlı kıyılara çağıran 
                                            Bir Ses var, 
                                           Duy onu, 
                                           Duy artık! 
 
                                           Seni ey sapkın Yüzyıl’cık, 
                                           Barışa,kardeşliğe,adalete,özgürlüğe, 
                                           Seni ölümsüzlüğe kavuşturacak, 
                                           Seni sevgiler üstü bir sevgiyle sevecek, 
                                           Bir ana şevkatiyle bağrına basacak 
                                           Bir gönül var, 
                                           Koş ona, 
                                           Koş artık! 
 
                                           Kendini şu kadar olsun düşünüyorsan, 
                                           İyiliğini istiyorsan şu kadarcık, 
                                           Şu kadarcık aklın kaldıysa ey insan, 
                                           Hiç değilse iyi kullan, 
                                           Ölümsüz aşkı tatmak, 
                                           Sonsuz mutluluğa kavuşmak, 
                                           Daha insan olmak, 
                                          -İnanan seven bir insan…- 
                                           Sev O’nu, 
                                           Sev artık…  
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                                                                         K    A     R  
 
 
 
 
 
                                                   Sırtımızda anbean ağırlaşan hep o yük, 
                                                   Beller büküldükçe mi artacak hoşgörürlük? 
 
                                                   Kar yağıyor…Simsiyah tüllerle örtüldü yer… 
                                                   Nerden yankılanıyor içi ürperten sesler…? 
 
                                                   Ya silkelenip yükü atacaksın sırtından, 
                                                   Ya da bir torba kemik toplanacak altından! 
 
                                                   Tut ellerimden ey Can,üstüme gelenler var, 
                                                   Yüreğimi nebülöz bakışınla ışıt,sar… 
 
                                                   Yüreğim ki Nuristan ayazında kavruk yüz, 
                                                   Yüreğim ki,ömrünü çileye satmış öksüz. 
 
                                                   Ağzımın tatsızlığı,acılığı hep bundan, 
                                                   Haram olsun ey dünya lezzetli bir tek lokman! 
 
                                                   Mutluluk boş kelime…Bunca muzdarip yürek 
                                                   Kıvranırken acıyla mutluluktan söz etmek…     
 
                                                   Yıldırım yemiş bulut gibi boşanıverir 
                                                   Dokunsalar kalbime her yerimden kan gelir… 
 
                                                   Bereket versin beyaz güller,güvercinler var, 
                                                   Başımızın üstünde hevenk hevenk yıldızlar… 
 
                                                   Aşk’ın yalazlarıyla goncalaşan bakışlar… 
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                                                             K I V I L C I M 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Hangi büyük ateşten, 
                                                    Hangi ocaktan,hangi meş’aleden, 
                                                    Hangi galaksiden,hangi gönülden  
                                                    Sıçramış,düşmüş avuçlarıma 
                                                    Hayat dolu bir kıvılcım… 
 
                                                    Hicranın tatlı yakıcılığı, 
                                                    Vuslatın onduran ızdırabı, 
                                                    Ölümsüz Sanatkar’ın ilahi tuğrası, 
                                                    İşlenmiş nakış nakış her atomuna,    
                                                    Dürülmüş zamanlar/mekanlar 
                                                    Bakışlarını sonsuzluğunda… 
 
                                                    Nice bin kat sonsuz misliyle 
                                                    Bu sevdalı kıvılcımın 
                                                    Yanıyor her atomu bedenimin… 
                                                    Çılgın kozmik fırtınaların 
                                                    Kol gezdiği boyutsuz evrenlerde  
                                                    Bu kıvılcımla tutuşan galaksilerin 
                                                    Yürekleri çarpıyor bileklerimde… 
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                                                            S E R Z E N İ Ş 
 
                             
 
                                                   Bize insan diyorlar… 
                                                  -Bundan kim bilir ne anlıyorlar…?- 
                                                   Çünkü düşünmeye kalktığımız an 
                                                   Bizden kötüsü yok… 
                                                   İnsan olduğumuzu filan unutup, 
                                                  -İnsan olduklarını ya da,- 
                                                   Yaygarayı basıyorlar, 
                                                   Hop oturup, 
                                                   Hop kalkıyor, 
                                                   Küplere biniyorlar… 
                                                   Onların istediği 
                                                  -Kendileri gibi…- 
                                                   Suya sabuna dokunmamak, 
                                                   Paşa paşa oturup, 
                                                   Paşa paşa yaşamak…!      
 
                                                   Efendim öyle yağma yok…! 
                                                   Madem ki, 
                                                   İnsan olduğumuzu kabul ediyorlar 
                                                 -Etmiyorlarsa o başka,ne gam…!- 
                                                   Madem ki, 
                                                   Bakıyoruz,görüyoruz, 
                                                   Duyuyoruz,düşünüyoruz, 
                                                   Doğru bildiklerimizi, 
                                                   Yanlış gördüklerimizi 
                                                   Pervasızca haykırmamıza 
                                                   İster,istemez katlanacaklar 
                                                 -Dar ufuklular,düz kafalılar…-        
                                                   Bunun lam’ı,cim’i yok…! 
                                                   Hele doğruyu görmeyi, 
                                                   Doğruyu düşünmeyi yakalamışsak, 
                                                   Kim susturabilir bizi… 
                                                   Kim hükmedebilir parmaklarımıza, 
                                                   Dilimize,yüreğimize, 
                                                   Kim nasıl gem vurabilir, 
                                                   Kimin gücü yeter buna, 
                                                   O’ndan başka…? 
 
                                                   Herkes,her şeyimize karışıyor, 
                                                   Herkes,her şeye burnunu sokuyor, 
                                                   Her kafadan bin ses çıkıyor, 
                                                   Herkes her şeyi bildiğini sanıyor, 
                                                   Herkes birbirinin özel hayatını kurcalıyor 
                                                   Utanmadan arlanmadan…     
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                                                       Bir erdem gibi algılanıyor,kotarılıyor 
                                                      Gıybet,dedi-kodu, 
                                                      Gurur,kibir,riyakarlık, 
                                                      Kıskançlık,gösteriş,yalancılık 
                                                      Baş tacı ediliyor… 
                                                      Bizi anlamaya çalışan, 
                                                      Birbirini anlamaya çalışan 
                                                    -Hele anlayan- 
                                                     Bir Allah kulu yok mu? 
                                                     İnsan, 
                                                  “Yaşadığını” söyleyebilir mi, 
                                                     Düşünmedikten,inanmadıktan,duymadıktan sonra? 
                                                     İnandıklarını,duyduklarını,düşündüklerini 
                                                     Pervasızca haykırmadıkça 
                                                    Çağ’a,Çağlar’a, 
                                                    Ölebilir mi 
                                                   “İnsan”ca, 
                                                   “Kul”ca… 
                                                     Rahatça…? 
 
                                                     Bize insan diyenler/demiyenler 
                                                     İnsan olduğumuzu 
                                                     Kabul ediyorlarsa, 
                                                   -Ah,ne büyük bir onurdur bizim için bu!- 
                                                    Duyduklarımızı,düşündüklerimizi söylememize 
                                                    Niçin katlanamıyorlar acaba? 
                                                    İnsanlığımızdan,kulluğumuzdan, 
                                                    İçtenliğimizden,korkusuzluğumuzdan 
                                                    Kuşku duyuyorlarsa, 
                                                    Gelsinler, 
                                                    Allah’ın,Kitab’ın,Peygamber’in, 
                                                    Cümle peygamberlerin, 
                                                    Yerlerin,göklerin 
                                                    Ve ikisi arasındakilerin 
                                                    İyilerin,doğruların,adillerin 
                                                    Evrensel tanıklıklarında 
                                                    Söz ve yazı düellosuna tutuşalım…! 
                                                    Tam “çağdaş” bir savaşa girelim, 
                                                    Çağ’ın,Çağlar’ın en etkili silahlarıyla 
                                                   -Beyinlerimizle,kalemlerimizle…- 
                                                    Restleşelim! 
                                                    Hodri meydan… 
                                                    Kim mağlup olursa 
                                                    Galip gelenin tarafına geçsin! 
                                                    Kabul mu? 
 
                                                    Bir itirazı olan varsa, 
                                                    Ya bunun sebebini söylesin, 
                                                    Ya aradan çekilsin, 
                                                    İnsanlıktan bir kırıntı taşıyorsa 
                                                    Yan çizmesin…      
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                                               ALTIN  ÇAĞ’ A  DOĞRU 
 
 
 
 
 
 
                                  Mümkün değil zamanın akışını durdurmak… 
                                  Zaman zamansızlığın pınarından çıkarak 
                                  Akıyor iklimleri,kuşakları aşarak 
                                  Arkasına bakmayı aklından geçirmeden… 
 
                                  En güvenilir tanık geçmişte,gelecekte… 
                                  Onunla dostluk kurmak gerekiyor dürüstçe… 
                                  Dilinden anlamanın tek yolu bu belki de! 
 
                                  Dostlar dostlara açar sırlarını korkmadan, 
                                  Dost dosta el uzatır sebebini sormadan, 
                                  Dostluklar dostluklarla pekişir sarsılmadan. 
                                  Dostluklar tazelensin zaman geçirilmeden… 
 
                                  Zaman’ın dostluğun kazananlar görmez mi, 
                                  Geçmişi,geleceği her gözden daha iyi? 
                                 -Bazen yararı olmaz sır saklamanın belki!-  
 
                                  Eskilere dayanır Zaman’la dostluğumuz, 
                                  Hemen hemen birlikte geçti çocukluğumuz, 
                                  Canlı tanıktır buna ufuklar,koştuğumuz 
                                  Işık sağanakları boşalırken göklerden… 
 
                                  Yalan söylemiş olmam “hatırlıyorum” desem 
                                “Zaman’ın doğuşunu” Anneler Annesi’nden, 
                                  Alevli bayırlarda yalın ayak koşarken…! 
 
                                  Yıldızlar,galaksiler,evrenler içimizden 
                                  Gayzer gayzer yerlere,göklere püskürürken, 
                                  Sonra da hevenk hevenk başlara saçılırken, 
                                  Sonsuz mutluluk duyar,çıldırırdık sevinçten… 
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                                              Görürdük çok gözlerin görmediği şeyleri, 
                                              Tadardık kana kana yaşama sevincini, 
                                              Görüyoruz şimdi de her şeyi daha iyi… 
 
                                              Görüyoruz sallanan,çatırdayan,devrilen 
                                              Yüksek sütunlarını,süslü çatılarını (tavanlarını) 
                                              Kibrin,gururun,kinin,nefretin sona eren 
                                              Hiç yıkılmaz sanılan mağrur saltanatını… 
 
                                              Görüyoruz alçakça yaralanan Arslan’ın 
                                              Çevresine üşüşmüş arsız akbabaların 
                                              Dağılışlarını bir haykırışıyla Aşk’ın. 
 
                                              Görüyoruz çırpınan kirli bedenlerini 
                                              Bahtsız müstekbirlerin irin ırmaklarında. 
                                              Günahın boyasıyla kararmış yüzlerini 
                                              Çabalayışlarını örtmeye katranlarla… 
 
                                              Görüyoruz sonsuz ak boyunlu güvercinin 
                                              Özgür haykırışlarla savrulduğu göklerin 
                                              Dürüldüğünü an an içine içimizin… 
 
                                              Gelin,tutun birlikte güçlü ellerimizden 
                                             -Sonsuzluktan uzanan ışık ellerimizden…- 
                                              Yürüyelim Çağlar’ın üstünden geçen Yol’da, 
                                              Kavuşalım barışa,sevgiye,sonsuzluğa… 
 
                                              Açalım Altın Çağ’ın ışık kapılarını, 
                                              Zamanlar üstü fikrin çağlarüstü Sultan’ı 
                                              Gersin üzerimize sonsuz kanatlarını… 
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                                                                   M U T L U L U K 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Kimler ne derse desin 
                                                                 İçimden geliyor işte 
                                                                 Ortak olmak herkesin 
                                                                 Elemine,sevincine… 
 
                                                                 Alçakgönüllü,duygulu,sessiz, 
                                                                 Her an coşabilecek olan 
                                                                 Bir mahzun,yaralı ruh bilesiniz 
                                                                 Bizi her zaman… 
 
                                                                İyi,doğru,güzel nerede, 
                                                                Nerede barış,özgürlük,sevgi, 
                                                                Hoşgörü,inanç,kardeşlik,bilgi, 
                                                                Biz en başta en ileride… 
                                                                Uzatmışız burç burç göklere 
                                                                Ellerimizi,yüreğimiz, 
                                                                Sevinç,mutluluk parıltıları 
                                                                Hiç sönmez gözlerimizde… 
                                                                Yağmur gibi,orman gibi,deniz gibi 
                                                                İnsanlar mutlu,insanlar kutlu 
                                                                Kümelenmiş çevrem(iz)de 
                                                                Yalaz yalaz bakışları… 
 
                                                                Ey korkusuzluğun çocuğu, 
                                                                Uzat güçlü ellerini 
                                                                Uzat,tadalım mutluluğu, 
                                                                Ölümsüz türkülerle/çilelerle 
                                                                Geçelim sonsuzluğıu, 
                                                                Varalım O Ülke’ye, 
                                                                Bulalım Altın Soy’u… 
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                                                            İNSANLIK  SENFONİSİ   
 
 
 
 
 
                                                    Ey insanlar,ey kardeşler dinleyin, 
                                                    Evrenleri çember çember saran sesleri… 
                                                    Milyonlarca,milyarlarca yüreğim 
                                                    Kini,korkusu,sevgisi,merhameti 
                                                    Nasıl karışıyor birbirlerine… 
                                                    Ve nasıl inliyor,ürperiyor yerler,gökler 
                                                    Olağanüstü,evrensel senfoniyle… 
                                                    
                                                    Bir doruklara,galaksilere çıkar uğultularla, 
                                                    Bir uçurumlara,kanyonlara düşer çığlıklarla… 
                                                    Bazen derin bir dinginlikte 
                                                   Ürperir duyabilen kalpler, 
                                                   Yırtılır,paralanır başka,bambaşka bir Ses’le 
                                                   Sonra o büyülü sessizlikler… 
 
                                                   Nedameti,öfkesi,nefreti,düşleri, 
                                                   Coşkusu,sevgisi,umudu,ümitsizlikleri, 
                                                   İnancı,düş kırıklıkları,özlemleri… 
                                                   Velhasıl,her canın yörüngesine, 
                                                   Alfabesine,frekansına göre 
                                                   Yaydığı dalgalar,kokular, 
                                                   Renkler,sesler,notalar 
                                                   Oluşturur o ölümsüz,muhteşem besteyi… 
      
                                                   Yanık bir “ah” sesidir bu, 
                                                   Bir “ah “sesi ki, 
                                                   Ölümsüz Aşk’ın ızdırabıyla 
                                                   Yanmış,kavrulmuş imanlı bir ruhu 
                                                   Tanımayanlar duyamaz bu Ses’i… 
 
                                                   Ve ah,ne yazık ki sağırdır kulakların pek çoğu…! 
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                                                                    Y    A     S 
 
 
 
 
                                               Kimin için ağlıyorsun genç adam ? 
                                               Seni terk eden sevgilin için mi, 
                                               Yoksa bu yakınlarda vefat mı etti anan, 
                                               Çok sevdiğin bir yakının…? 
                                               Yoksa son kağıt partisinde yenildin mi, 
                                               Küme mi düştü yoksa delice 
                                               Tutkun olduğun takım…? 
 
                                               Sen,güzeller güzeli bacım, 
                                               Özene,bezene yarattığı kutlu kadın 
                                               Yüceler Yücesi Rabb’ın! 
                                               Bana vazoda solan çiçeklere 
                                               Ağladığını söyleme sakın! 
 
                                               Biliyorum, 
                                               Niçin incindiğini yüreğinin… 
 
                                               Ben günahları için, 
                                              Günahlarımız için, 
                                              Yitirdiğimiz değerler için ağlayan, 
                                              İyiliğin,güzelliğin,barışın,kardeşliğin, 
                                              Özgürlüğün geri gelmesi için 
                                              Hayatını ortaya koyan 
                                              Bir genç insan-insanlar-arıyorum, 
                                             Geniş ve ışıklı alnında 
                                             Secde izi taşıyan… 
                                             O debisiz Pınar’ın serinliğiyle  
                                             Çatlamış dudaklarımdaki 
                                             Son buseyi 
                                             Onun-onlar-için saklıyorum 
                                             And olsun ki!                                                                          
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                                                                           G  E  L  S  İ  N 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Var mı paylaşmak isteyen yalnızlığımızı, 
                                                           Nice bin sonlu çığlık içinde 
                                                           Sonsuz ıssızlığımızı… 
                                                           Dev med-cezirlerin uğultusuyla 
                                                           Dövülen yüksek kıyılarda 
                                                           Martılarla,albatroslarla,yıldızlarla 
                                                           İçin için ağlayışımızı…. 
                                                           Gelsin, 
                                                           Zamanlar üstü bir yerde, 
                                                           Güneşlerin 
                                                           Hiç kavuşmadığı ufukların altında 
                                                           Bulsun bizi. 
                                                           Akkorlaşmış yüreğimiz 
                                                           Avuçlarımızda 
                                                           Oradayız, 
                                                           Orada… 
                                                           O ve biz.. 
                                                           Onlar ve biz…   
                                                           Gelsin, 
                                                           Görsün halimizi 
                                                           Görebilirse… 
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                                                 SEVENLER,SEVİLENLER… 
 
 
 
 
 
                               
 
                                      Sonsuz saygım var sizin yürekten sevginize, 
                                      Gelin görün ki kalbim ölümsüz tek sevgiyle 
                                      Dolu,dopdolu canlar,bu yeter hepimize… 
 
                                      Kimseler incinmesin,acı çekmesin diye 
                                      Gelin birlik olalım,gösterelim özveri. 
                                      Mevsimler üstü Yurd’un sonsuzluk ikliminde 
                                      Buluştuğumuz zaman ayrılmamak üzere , 
                                      Artık birleşeceğiz kutsal,ilahi sevgi 
                                      Azığımız olacak,diri tutacak bizi. 
                                      Ölümsüz Sevgili’nin sevecen kollarında 
                                      Tadacağız en yüce mutluluğu birlikte, 
                                      Artan,durmadan artan bir esriklik içinde. 
 
                                      Bu hoyrat,bomboş,yavan,kirli gezegendeki 
                                      İklim elverişsizdir gönül bahçesindeki 
                                      Sevda çiçeklerinin açabilmesi için 
                                      Başka,bambaşka şartlar gerekir kuşkusuz ki! 
 
                                     Sabır,çile,ızdırab sonsuzluk ikliminin 
                                     Solmaz çiçekleridir,her an başka bir renge 
                                     Bir kokuya bürünür açarlar Bahçeler’de… 
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                                                                  İ  S  Y  A  N 
 
 
 
                                                          Mutlak bir teslimiyet, 
                                                          Saygı,baş eğiş,haşyet, 
                                                          Barış,dinginlik,denge 
                                                          İçindeyken evrenler, 
                                                          Sen  neden huzursuzsun, 
                                                          Asisin,umutsuzsun, 
                                                          Dengesiz,doyumsuzsun, 
                                                          Aymazsın,sorumsuzsun, 
                                                         -Hakikat,ey Hakikat!- 
                                                          Yükselttiğin siteler, 
                                                          Ürettiğin füzeler, 
                                                          Köleler,androitler 
                                                          Gücünü kullanarak   
                                                          Kurduğun,koruduğun 
                                                          Abur,cubur sistemler 
                                                          Ne kazandırdı sana 
                                                          Bunalımlardan başka… 
                                                          Canları Cehennem’e 
                                                          Hepsini atın çöpe… 
 
                                                          Nedir kimdir üstüne 
                                                          Gelen böyle hışımla. 
                                                          Sen misin giden yoksa 
                                                          Hep üstüne üstüne 
                                                          Çılgın,kör bir arzuyla… 
                                                          Nedir istediğin,ne 
                                                          İnsan,kendi kendinden 
                                                          Alıp veremediğin 
                                                          Nedir bilsem ey Rabb’im! 
 
                                                          Süfliliğinden midir, 
                                                          Yüceliğinden midir 
                                                          Dönüşmen renkten renge, 
                                                          Ve kalıp değiştirmen 
                                                          Böyle ikide birde… 
 
                                                          Sen misin fani,küstah, 
                                                          İlk ve son keşfin Allah… 
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                                                          Sevmesini bilene 
                                                          Cennet ne,Cehennem ne, 
                                                          Uçmak varken göklerde 
                                                          Sürünen kim yerlerde… 
                                                
                                                           En yakınken O sana, 
                                                           Sen O’na en uzaksın. 
                                                           Devede kulak kalır 
                                                           Yaktığın,yıktıkların 
                                                           Yaptıkların yanında… 
 
                                                           Sen insansın,insansın, 
                                                           Belirsiz solun,sağın, 
                                                           Dağılır ellerinde 
                                                           Işığın, karanlığın 
                                                           Çoğu kez insanlığın…! 
                                                           Boy gösterir her yerde 
                                                           Ölümün ve hayatın 
                                                           Sonsuz renkte,şekilde…     
 
                                                            Bıkıp usanmadın mı 
                                                            Okyanus kıyısında 
                                                            Kavkılar toplamaktan,    
                                                            Amaçsız koşturmaktan  
                                                            Yaramaz çocuklarla, 
                                                            Hiç canın çekmiyor mu, 
                                                            Aklına gelmiyor mu, 
                                                            Bir an sulara doğru 
                                                            Yangınlı ufuklara, 
                                                            Mevsimsiz kuşaklara 
                                                            Yelken basmak özgürce…  
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                                                                   H  A Y  A  T ‘  A 
 
 
 
 
 
 
                                                                Ne ömür söze sığar, 
                                                                Ne bir söz-sözse-ömre, 
                                                                Ne an az daha uzar dallar 
                                                                Tomur tomur maviliklere, 
                                                                Kökler toprağın derinlerine… 
 
 
                                                                Ne ruh evrene sığar, 
                                                                Ne düşünce beyne, 
                                                                Niçin  acı acı bakar,ağlar 
                                                                Gökler yeryüzüne…? 
 
                                                       
                                                                Ne sevgi yüreğe sığar, 
                                                                Ne ceset sine, 
                                                                Bu uğuldayışlar,patlayışlar 
                                                                Bakın,dinleseniz e! 
 
                                                      
                                                                Ey hayat, 
                                                                Benim sana olduğu(m) kadar, 
                                                                Senin de bana 
                                                                İhtiyacın var, 
                                                                Heyhat…! 
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                                                              ZAMAN  AĞACI 
 
 
 
 
 
                                                         Döker çiçeklerini bir bir 
                                                         Durur meyveye 
                                                         Zaman ağacı… 
                                                         Dökülen çiçek değil güneştir… 
 
                                                         Sonsuz dalları,budakları 
                                                         Uzar göklerin derinliğine 
                                                         Cümle mevsimleri,kuşakları 
                                                         Sarar,kuşatır alabildiğine… 
 
                                                         Çok görmüş,geçirmiş belli ki! 
                                                         Acı tatlı anılarıyla, 
                                                         Uzar,kısalır günleri geceleri.. 
                                                         Bulur geçmişler gelecekleri, 
                                                         Gelecekler geçmişleri 
                                                         Koyu,serin gölgesinde… 
                 
                                                        Ve kurur gider o da 
                                                        Günün birinde 
                                                      -Her ölümlü şey gibi…- 
                                                        Zamansızlığın ulu ağacı 
                                                        Biter,boy atar yerinde, 
                                                        Mevsimler/iklimler üstünde 
                                                        Başlar ölümsüzlüğün saltanatı… 
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                                                                 S     I     R 
 
 
 
 
                              
 
                                                         Dinle, 
                                                         Bu bir yıldızın hıçkırığıdır 
                                                         Gök gürültüsü gibi 
                                                         Akan yüreğe… 
 
                                                         Bak, 
                                                         Bu evrenin şavkıdır, 
                                                         Saçak saçak 
                                                         Süzülen enginlere 
                                                         Bulutları yararak… 
 
                                                         Durdur, 
                                                         Ulu bir ağacın altında atları, 
                                                         Gör nasıl söndürüyor yangınları 
                                                         Yağmur… 
 
                                                         İn arabandan yürü 
                                                         Ağır ağır 
                                                         Sağanak altında sonsuz toprakta… 
 
                                                         Bir şey görüyor musun, 
                                                         Bir şey duyuyor musun 
                                                         Yankılanan bir “Ses”ten başka 
                                                         Yerden göklere,göklerden yere, 
                                                         Sır,sır,sır…. 
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                                                                D  E  Ğ  İ  Ş  İ  M 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                              Durgun suya bir eğil 
                                                              Bak bin kez yüzüne… 
                                                              Gördüğün yüz aynı mı 
                                                              Suya her eğilişinde…? 
                                                              Değil,değil… 
 
                                                              Dinle içinin çığlıklarını, 
                                                              Daya kulağını toprağa, 
                                                              Duyduğun sesler 
                                                              Bildiğin türden mi? 
                                                              Değil,değil, 
                                                              Saklamaya uğraşma… 
 
                                                              Evren devinir evren içinde, 
                                                              Zaman zaman dışında, 
                                                              Kim biliyor,kim nerede 
                                                              Hangi zaman diliminde… 
 
                                                              Evren bir saniye önceki 
                                                              Yer bir saniye önceki yer değil… 
                                                              Sen bir saniye önceki sen değilsin, 
                                                              Dağ dağ,deniz deniz,ses ses değil… 
 
                                                              Değişmemekte inat etmek 
                                                              Doğrusu akıl karı değil… 
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                                                                ÖLÜM’ E  SESLENİŞ 
 
 
 
 
                                                            
 
                                                               Sen de ölümlüsün Ölüm, 
                                                               Gelecek senin de sonun 
                                                               O kaçınılmaz,değiştirilmez Gün. 
                                                               Sona erecek oyun… 
 
                                                               Ben öyle miyim ya, 
                                                               Senin öldüğün Gün 
                                                               Dirileceğim 
                                                               Sonsuz bir hayat için… 
                                                               Bendedir cevheri ölümsüzlüğün, 
                                                               Bende,yani insanda, 
                                                               Ne sanıyorsun! 
                                                               Ne olur,olsa olsa 
                                                               Üç-beş kilo ettir alabileceğin, 
                                                               Birkaç çürük kemik, benden… 
 
                                                               Sonsuz kat güçlüyüm 
                                                               Ben her çağda senden, 
                                                               İnanan bir ruhum oldukça… 
 
                                                               İnanan ve seven… 
                                                               Düşünen,inanan ve seven… 
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                                                                     D  E  M  İ  R  C   İ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Demirci ağır çekiciyle 
                                                                Vurunca akkor metal parçasına 
                                                                Şekil vermek için örsünde 
                                                                Nasıl kıvılcımlar saçılırsa sonsuz yöne 
                                                                Yıldızlar,galaksilerce… 
 
                                                                Bir bakış arıyoruz,bir ses,bir el yada 
                                                                Aynı vuruşları indirsin ruhumuza, 
                                                                En güzel şekli versin böylece 
                                                                Ruhumuzun yamru yumruluğuna… 
 
                                                                Gel ey soylu ruhlu demirci 
                                                                O’nu daha çok sevdirecek bize, 
                                                                İndir ilahi çekiçlerini 
                                                                İndir ilahi gücünle 
                                                                Akkorlarmış ruhlarımıza,ruhlarımıza… 
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                                                                         K  I  Y  A   S 
 
 
 
 
                                                              Ne Kadar farkı vardır 
                                                            -Pek çok değil sanıldığı kadar…- 
                                                              Bir kelebeğin,bir sivrisineğin, 
                                                              Bir ateşböceğinin,bir güvercinin, 
                                                              Bir albatrosun,bir serçenin 
                                                              Kanat çırpışıyla, 
                                                              Atlas,Abena,Patriot füzelerinin, 
                                                              Concorde’nun homurtusu arasında… 
 
                                                              Daha mı dayanıklıdır 
                                                              Fırtınaya,yağmura,depreme,zamana 
                                                              Bir kuşun kanadından, 
                                                              Bir balinanın kuyruğundan 
                                                              Bir ceylanın bakışından, 
                                                              Bir arslanın narasından… 
                                                              Bir gökdelen mi sağlamdır, 
                                                              Bir sekoya,bir baobab mı yoksa…? 
 
                                                              Ve insan, 
                                                              Bunca yüke,bunca vuruşa 
                                                              Dayanan bahtsız insan… 
                                                              Var mıdır onun kadar dayanıklı 
                                                              Herhangi bir şey 
                                                              İnsan tarafından yapılan…? 
 
                                                              Bir gökdelenin çatısına, 
                                                              Bir asma köprünün üzerine 
                                                              Yığsam günahlarımı, 
                                                              İnanın hiç sanmam 
                                                              Kaldıracaklarını…  
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                                                                   K  A  Ç  I  N  C  I 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Kaçıncı konuşu şu serçenin şu dala, 
                                                       Dalın kaçıncı filizlenişi bu? 
                                                       Ah,konuşabilseydik zamanla… 
 
                                                       Şu bulutlar kaç renge girdi şu ana dek, 
                                                       Güneş kaç kez doğdu,kavuştu? 
                                                        Bilinen ne ki doğadan topu topu 
                                                       Üç,bilemedin beş renk… 
                                         
                                                       Kaçıncı damladır şu avucuma düşen, 
                                                       Kaçıncı kalemdir mürekkebi tükenen…? 
                                                       Başını kaldırma yukarı doğru 
                                                       Ayağın kesiliverir yerden… 
 
                                                       Kaçıncı yüz şu karşımdaki…? 
                                                       İlk insanın soluğu 
                                                       İçimde sanki… 
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                                                                B A R I Ş ‘ A 
 
 
 
 
 
                                                           Nur içinde yatsın, 
                                                           Allah gani gani rahmet eylesin, 
                                                           Bay/Bayan Barış sizlere ömür. 
                                                           Hepimizin başı sağ olsun! 
 
                                                           Kendileri göçtü göçeli 
                                                           Öteki dünyaya, 
                                                           Kalmadı dirliğimiz,düzenliğimiz 
                                                           Elimizde,obamızda, 
                                                           Kan gölüne döndü 
                                                           Bahtsız gezegenimiz… 
 
                                                           O ki,iyiydi, 
                                                           İyi,özgür ve güçlü… 
                                                           Biz öldürdük onu 
                                                           Biz insanlar yani, 
                                                           Mücrim ellerimizle 
                                                           Okuduk canına… 
                                                           Kazdık kuyusunu 
                                                           Hep birlikte, 
                                                           Hazırladık sonunu… 
 
                                                           O ki,bizim gözbebeğimizdi, 
                                                           Ayağımızdı,elimizdi, 
                                                           Onsuz ne yaparız şimdi… 
                                                           Ağzımızdı,dilimizdi, 
                                                           Bilemedik kadrini,kıymetini, 
                                                           Soktuk parmaklarımızı, 
                                                           Çıkardık iki gözümüzü… 
                                                           Hayır,hayır, 
                                                           Beynimizdi,yüreğimizdi, 
                                                           Barış bizim her şeyimizdi….    
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                                                         İnsanoğlu, 
                                                         Gözsüz,ayaksız,elsiz 
                                                         Yaşayabilir, 
                                                         Beyinsiz,yüreksiz 
                                                         Yaşayabilir mi, 
                                                         Yaşatabilir mi…? 
 
                                                         Çalab aşkına, 
                                                         Furkan aşkına, 
                                                         Yalvaç aşkına 
                                                         Evren barışsız 
                                                         Soluk alabilir mi?, 
 
                                                         Mehdi Resul’un gelmesini, 
                                                         Mesih’in inmesini mi bekleyeceğiz…? 
 
                                                         Daha ne kadar çırpınıp duracağız 
                                                         Bu kan gölünde…? 
                                                         Elimiz kolumuz bağlı, 
                                                         Saçımız,tırnağımız boyalı 
                                                         İnmeliler gibi köşemizde 
                                                         Olan biteni seyredeceğiz 
                                                         Çapaklı gözlerimizle, 
                                                         Söyleseniz e! 
     
                                                        Çalab aşkına, 
                                                        Kitab aşkına, 
                                                        Yalvaç aşkına, 
                                                        Bu kadar mı insanlığımız…? 
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                                                               E  K  S  E  N 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Sen, 
                                                      Sen ey insan, 
                                                      Bir evrensin sen, 
                                                      Bin evren 
                                                      Sonsuz evrenlere bedel… 
                                                      Evren(ler) içinde 
                                                      An an güçlenen, 
                                                      Döndükçe 
                                                      Senin çevrende döner evren(ler), 
                                                      Sen evren(ler)in çevresinde, 
                                                    -Sen evren(ler)e Kabe, 
                                                      Evren(ler) sana…- 
                                                      Ağır ağır aşınır eksen 
                                                      Kuşak kuşak,renk renk 
                                                      Göz kamaştırıcı ışık çemberler 
                                                      Genişler de genişler iç içe, 
                                                      Olağanüstü bir ahenk 
                                                      Ve denge içinde 
                                                      Vurur kıyılarına 
                                                      Ruh denizlerinin… 
                                                      Düşer dallardan 
                                                      Hevenk hevenk 
                                                      Olgun yemişler 
                                                      Gönül toprağına… 
 
                                                      Sonsuz bir senfoniyi söyler 
                                                      Çiçekler,çöller,dağlar,nebülözler 
                                                      Aşıklarla hep birlikte… 
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                                                İncele incele 
                                                Kırılır bir gün eksen 
                                                Bir yerlerinden… 
 
                                               Söner-sönmez sanılan- ışıklar,ateşler, 
                                               Solar –solmaz sanılan- çiçekler, 
                                               Kalmaz bir iz,bir eser 
                                               O çelenklerden… 
 
                                               Alaşağı eder 
                                               Zaman            
                                               Aman vermeden, 
                                               Yaş,kuru, 
                                               Ak,kara 
                                               Ayırt etmeden 
                                               Her şeyi… 
                                               Olağanüstü gücüyle 
                                               Aşar/ezer geçer bizi… 
 
,                                              Ne mutlu, 
                                               Ne mutlu sana 
                                             “Bir hoş sada…” 
                                               Bırakabildiysen, 
                                               Yüreğinin yüreğinden 
                                               Şu bomboş görünen fanusta…                     
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                                                       DÜŞÜNCENİN  ÇÖKÜŞÜ 
 
 
 
 
 
                                                     Bu şimşekler,gök gürültüleri 
                                                    Göklerden mi geliyor gerçekten,   
                                                    Yoksa düşüncenin gökleri mi 
                                                    Sarsılan,çöken temellerinden… 
                                                    Bu şimşekler,gök gürültüleri… 
 
 
                                                    Düşüyor akkor gök parçaları 
                                                    Maviler’in,Aklar’ın üstüne, 
                                                    Bir dayanılmaz,ağılı sancı 
                                                    Sarmış evreni derinliğine… 
 
 
                                                    Kim söndürecek kim bu yangını…? 
                                                    Kurumuş yatak Zaman Nehri’nde. 
                                                    Sıkmış bekliyor yumruklarını 
                                                    Ölüm bitimsiz bir an içinde… 
                                                    Söndürecek kim,kim bu yangını…? 
 
 
                                                    İskelet işe yarar,yanmamış, 
                                                    Bilmiş bir yangın çıkacağını. 
                                                    O ne görüşü sonsuz mimarmış, 
                                                    Kararken sağlam karmış harcını… 
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                                                                       H   Ö   Y   Ü   K 
 
 
 
 
                                                                İnsan, 
                                                                Olağanüstü zengin bir höyük, 
                                                                Bilinçli kazılar gerek 
                                                                Önemli,büyük… 
 
                                                                O ne yapıyor çağlardır, 
                                                                Yurt edindiğinden beri 
                                                                Kararsız yeryüzünü 
                                                                Değişen ne vardır 
                                                                İç dünyasında,dış dünyasında…? 
                                                                Çala kazma, 
                                                                Çala kürek 
                                                                Darmadağın ediyor höyüğü… 
                                                                Yaptığı en iyi iş bu belki! 
 
                                                                Haykırmıyor biri çıkıp da 
                                                                Bir yiğit,bir erkek; 
                                                              “Durun,durun yapmayın yazıktır, 
                                                                Allah,Peygamber,Kitab aşkına, 
                                                                Bu ne değerbilmezlik, 
                                                                Bu ne büyük ihanet, 
                                                                Bu ne kıyım,ne çılgınlıktır…” 
 
                                                                İnsan, 
                                                                Kendi kendini kemiren 
                                                                Bir ağaçkakan, 
                                                                Bir güve bir piranha, 
                                                                Bir köstebek, 
                                                                Kendi kendini zehirleyen 
                                                                Bir kara akrep, 
                                                                Bir tarantula… 
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                                                               P  E  T  E  K 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Sonsuz ilahi bir çayırdır evren 
                                                 Gürbüz ışık çiçeklerle bezeli, 
                                                 İnsan ruhu o çiçeklerden       
                                                 Toplanmış özlerin gümrah peteği…     
 
                                                 Evet,gerçek olan bu… 
                                                 İnsan için en büyük övünç üstelik. 
                                                 Fakat ah,kaç insan ruhu 
                                                 O özler için oluyor petek… 
 
                                                 İşte bu yüzden 
                                                 Gömülüyor yoğun karanlıklara, 
                                                 Ölümsüzlük için yaratılmışken 
                                                 Bir kukladan farksız oluyor 
                                                 İblis’in alev parmaklarında, 
                                                 Putların binbir türlü oyunlarında… 
 
                                                 Bir denge kuramadığından 
                                                 Aklıyla ruhu arasında 
                                                 Hem kullara maskara oluyor 
                                                 Hem Allah’a… 
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                                                                    A R A N I L A N 
 
 
 
 
 
 
                                                                Benliğinin iliklerinde 
                                                                Mahşer ürpertisi, 
                                                                Yıldırımların ışıltıları 
                                                                Mahzun bakışlarında, 
                                                                Nebülözlerin alevi, 
                                                                Ebemkuşaklarının solmaz renkleri, 
                                                                Şakaklarında 
                                                                Ummanların,çavlanların, 
                                                                Ormanların uğultusu, 
                                                                Yüreğinde 
                                                                Evrenlerin gel-gitleri, 
                                                                Alnında 
                                                                O’nun bakışlarının izi, 
                                                                Serapa aşk, 
                                                                Serapa ışık, 
                                                                Serapa özgürlük 
                                                                Ve barışsın… 
 
                                                                Çileyi haz, 
                                                                Sabrı azık edinmişsin, 
                                                                Azizsin,fedakarsın… 
                                                                Alkışa ve yuhaya 
                                                                Aynı buruk tebessümle 
                                                                Karşılık verirsin… 
 
                                                                İnsansın, 
                                                                İnsansın… 
                                                                Ver öpeyim ellerini, 
                                                                Aradığımsın, 
                                                                Aranılansın… 
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                                                               MOR  GÜLLER 
 
 
 
 
                                                            İçin dipsiz bir kazan, 
                                                            Evrenlerden kocaman, 
                                                            Kaynar durur içinde 
                                                            Fokur fokur ummanlar, 
                                                            Işığı gözlerine 
                                                            Va(u)ramamış yıldızlar, 
                                                            Alevi ellerine (yüreğine) 
                                                            Değmemiş yanardağlar 
 
                                                            Savrulur çember çember 
                                                            Güneş ruhlu tınazlar 
                                                            Kafurlu soluğunla… 
 
                                                            Rabb’im,Rabb’im söndürme 
                                                            Onduran ateşleri, 
                                                            Nasıl sunarız sonra 
                                                            Çiğ kalmış yemekleri 
                                                            Hatırlı konuklara, 
                                                            Çiy  yağmış mor gülleri 
                                                            Mahzun sevgililere… 
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                                                   VARLIK  -  YOKLUK 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                                               Bir başka olurum dalınca 
                                               Gökyüzünün sonsuz gözlerine, 
                                               Hiçbir şey veremez bu hazzı ruhuma 
                                               Hiçbir şey yeryüzünde… 
 
                                               Büyür,yayılır duman duman ruhum 
                                               Evren kesilirim adeta… 
                                               Anlatılamaz etkisi sonsuzluğun 
                                               Duygusuz bir ruha asla…! 
  
                                               Dolarsa böyle dolar ancak 
                                               İçimdeki boşluk, 
                                               Bir büyülü “an”da parçalanarak 
                                               Erir Varlık’ta yokluk… 
      
                                               Duyarım canımın iliklerinde 
                                               Ölümsüzlüğü olanca coşkusuyla… 
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                                                                    F A R K 
 
 
                                           
                                                               İnsan ve evren… 
                                                               Ne kadar farkı var ki 
                                                               Birinin ötekinden… 
 
                                                               İnsan, 
                                                               Bir damla kan pıhtısından yaratıldı, 
                                                               Evren 
                                                               Bir ak noktacıktan… 
 
                                                               Gönül ondan büyük belki! 
 
                                                               İnsan, 
                                                               Ne kadar kulsa Çalab’a, 
                                                               Ne kadar ümmetse Yalvaç’a 
                                                               O kadar güçlü,derin, 
                                                               O kadar özgür ve muhteşem… 
 
                                                               Başı bir an bile 
                                                               Kalkmaz secdeden 
                                                               Evrenlerin,anti-evrenlerin, 
                                                               Ya senin,ya senin…? 
 
                                                               İnsan,insan 
                                                               Oyuncak olmuşsun pençelerinde 
                                                               Sapkın nefsinin… 
 
                                                               İşte-belki-yalnız bu konuda 
                                                               Ayrılıyorlar birbirlerinden, 
                                                               Uçurumlar kapanmıyor bir türlü aralarında 
                                                               İnsanla evrenin 
                                                               Zaman zaman 
                                                               İçlerinden geçiyorlarken 
                                                               Birbirlerinin…                                                      
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                                                                  BAŞIBOZUKLUK 
 
 
 
 
                                                               Şaşmayız her sabah 
                                                               Tan yerinin ağarışına, 
                                                               Günün doğuşuna, 
                                                               Her akşam üstü kavuşmasına, 
                                                               Ufukların boydan boya 
                                                               Kızarışlarına,yanışlarına 
                                                               Gurublarda,şafaklarda… 
 
                                                               Aldırış bile etmeyiz çoğumuz 
                                                               Kuşların çılgınca şakımalarına, 
                                                               Kumruların dem çekişlerine, 
                                                               Çocukların,ceylanların bakışlarına, 
                                                               Çiçeklerin ışık-gölge oyunlarına, 
                                                               Denizlerin,ormanların uğultusuna, 
                                                               Hastaların inleyişlerine, 
                                                               Bebeklerin tebessümlerine.. 
 
                                                               Fakat ah, 
                                                               Bir sabah 
                                                               Gün doğmayacak olsa 
                                                               Ne yaparız…? 
                                                               Aydınlıkların değerini 
                                                               O zaman daha iyi anlarız, 
                                                               Kim bilir,belki… 
 
                                                               Sular durgundur, 
                                                               Yapraklar kımıltısız 
                                                               Rüzgar esmediği zaman… 
                                                               Gökyüzü 
                                                               Bulutlu,bulutsuz olmuş, 
                                                               Ufuklar 
                                                               Öfkeden,utançtan tutuşmuş 
                                                               Kimin umurunda… 
                                                               Bir şeyi gördüğünüzü 
                                                               Sandığınız an,  
                                                               Bir bakarsınız 
                                                               Yok olmuş… 
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                                          Varsın inlesin yoksul acından, 
                                          Bizim karnımız tok, 
                                          Sırtımız pek ya, 
                                          Varsın gözyaşı döksün Erdem, 
                                          Ne çıkar bundan… 
                                          Boş ver Allah aşkına, 
                                          Pöh,düşündüğün şeye bak, 
                                          Sende hiç mi akıl yok! 
                                          Gün bu gün, 
                                          Dem bu dem, 
                                          Vur parlasın,çal oynasın 
                                          Ötesine aldırma!       
                                          Parolası bu çağımızın…! 
 
                                          Eee,oldu mu ya…! 
                                          Ve bütün bunlar oluyorken 
                                          Gökler sussun istiyoruz… 
 
                                          Seren kırılmış,dağılmış, 
                                          Paralanmışken yelken, 
                                          Başıboş,çılgın,sorumsuz, 
                                          Haritasız,azıksız,pusulasız 
                                          Gittiğimiz yön belli değilken, 
                                         -Önümüzde ufuksuz okyanus…-   
                                          Her şey burada biter sanıyoruz… 
 
                                          Ah,dostlar ah, 
                                          Göz göre göre 
                                          Kendi kendimizi 
                                          Aldatıyoruz,hırpalıyoruz… 
                                          Akıl,fikir versin Allah… 
 
                                          Ne kadar sürer daha 
                                          Bu traji-komik oyun 
                                          Ne kadar bilmem…’! 
 
                                          Yeter,yeter artık  
                                          Ey İnsan, 
                                          Gelsin sonu bu başıbozukluğun, 
                                          Utan,utan,utan 
                                          Eğer-bunu da-unutmadıysan! 
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                                                                      ÖZGÜRLÜK 
 
 
 
 
 
                                                                   Özgürsün dedikse 
                                                                   Bu kadar da değil 
                                                                   Ey insanoğlu… 
                                        
                                                                  Denk at adımlarını bakalım 
                                                                  Kazın ayağı öyle değil…! 
 
                                                                  İklim iklim kuşak kuşak 
                                                                  Tam gaz gezip,tozarak 
                                                                  Aklına nasıl eserse 
                                                                  Öyle davranmak,öyle yaşamak 
                                                                  Sana verilmiş bir hak değil, 
                                                                  Bencilliği bırak! 
 
                                                                  Bayanlar,baylar unutmayalım 
                                                                  Kim ve ne olduğumuzu, 
                                                                  Yaşamak oyuncak değil! 
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                                                                     HERŞEY  GÖKLERDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Yapılar,yapılar,yapılar 
                                                                   Yerden mantar biter gibi yükselen… 
                                                                   Işıklar,ışıklar,ışıklar 
                                                                   Gün günden artan,gürleşen 
                                                                   Salonlarda,bulvarlarda,stadyumlarda, 
                                                                   Bakışlar,sesler,adımlar 
                                                                   Uzak,habersiz birbirlerinden 
                                                                   Kocaman kentlerde,ülkelerde, 
                                                                   Yeryüzü nam gezegende… 
 
                                                                   Sönen ışıklar,çöken çatılar var 
                                                                   Bir olağanüstü evrende 
                                                                 -Gürültüsüzce…- 
                                                                   İnsan denilen… 
 
                                                                   Aradığımız her şey göklerde… 
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                                                                 EGEMENLİK 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Egemen olmak için dünyaya 
                                                        İnsanın muazzam orduları, 
                                                        Topu,füzesi,atom bombası, 
                                                        Tankı,uçağımı olması 
                                                        Gerek illa da… 
  
                                                         Bir tatlı bakış, 
                                                         Bir gülümseyiş 
                                                        İçten gelen,sevgiyle 
                                                        Devirir ne hisarları,ne orduları… 
 
                                                        En büyük zaferler 
                                                        Böyle kazanılır kolayca 
                                                        Topsuz,tüfeksiz 
                                                        Yüreciklere hükmedilmekle, 
                                                        Gönüllere girilmekle… 
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                                                                 MUTLULUK 
 
 
 
 
 
                                                             Aslına bakarsanız 
                                                            Pek güç değil o kadar 
                                                            Mutlu olmak…! 
                                                            Gez,toz,eğlen,ince düşünme, 
                                                            Kendinden başkasına 
                                                            Önem ve değer verme… 
                                                            Vatanmış,insanlıkmış,barışmış, 
                                                            Kardeşlikmiş,dinmiş,imanmış 
                                                            Sevgiymiş,merhametmiş,fedakarlıkmış, 
                                                            Boş ver böyle safsatalara 
                                                            Çağdışı değerlere!              
                                                            Ne işin var senin bunlarla… 
                                                            Yont keser gibi 
                                                            Hep kendinden yana… 
                                                            Kimsenin gözünün yaşına bakma… 
                                                            Ne güne duruyor yalanlar,dolanlar 
                                                            Düz sen en fiyakalısını,yaldızlısını, 
                                                            Koy kafese enayileri 
                                                            Taşın omuzlar üzerinde…  
 
                                                            İşte bu kadar 
                                                            Mutlu oldun gitti… 
                                                            Bak gördün mü dünyalı, 
                                                           Çağdaş kardeşim 
                                                           Mutlu olmak 
                                                           Ne kadar kolaymış  
                                                           Ne kadar, 
                                                           Değil mi efendim…!  
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                                                                    ACIYA  ÖVGÜ 
 
 
 
 
 
                                                           Döküyor yapraklarını ağaçlar 
                                                           Yazın ortasındayız oysa… 
                                                           Ey soy duyguların anası içli ruhlar 
                                                           Size oluyor ne oluyorsa…  
 
 
                                                            Yüce bir duygudur acı kuşkusuz 
                                                            Katlanmak gerek seve seve buna. 
                                                            Siz göklerin yolcususunuz 
                                                            Dayanın sabır,sabır az daha… 
 
 
                                                            Hangi büyük ruh,hem de en derinden 
                                                            Tatmadan acıyı yükselmiş, 
                                                            Otağ kurduğu göklerden 
                                                            Hevenk hevenk ışık-alev çiçekler derebilmiş, 
                                                            Işık ışık sevgi,umut…serpmiş… 
 
 
                                                            Tatmış olmasalardı eğer acıyı 
                                                            O yüksek,seçkin ruhlar, 
                                                            Oldukları yerde saymazlar mıydı, 
                                                            Su dövmezler miydi havanda 
                                                            Çağlar deviren toplumlar… 
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                                                           İNSAN  VE   ALTIN 
 
 
 
 
 
                                                   İnsanların altınla pek iyidir arası, 
                                                   Birbirlerinden bile daha iyi belki de! 
                                                   Altın insanın canı,kul olduğu ilahı 
                                                   İliğine işleyen altın vantuzlu pençe… 
 
                                                   Altının açmadığı kapı yoktur denir ya, 
                                                   Gönül kapılarını altın açamaz oysa. 
                                                   Eğer gönül gönülse,insan eğer insansa, 
                                                   Tek bir anahtar uyar can kilidine:Sevda! 
 
                                                   Altın o kadar güçlü,o kadar sinsidir ki, 
                                                   Tağut’un ellerinde o kadar caziptir ki, 
                                                   İnsanların pek azı kurtulabilir ondan, 
                                                   İblis’in dünyasını yıkan oyunlarından… 
 
                                                   En sağlam dostluklarla,en büyük düşmanlıklar 
                                                   Altının elleriyle kurulur,yıkılırlar, 
                                                   Nice ocaklar söner,yükselir dev sütunlar… 
 
                                                   Altının tuzağına yakalanmak kolaydır, 
                                                   Yüzü tatlı,elleri açıktır,kınalıdır, 
                                                   Bakışları dalgırlı,sözler tılsımlıdır… 
 
                                                   Altının pul olduğu çağlar uzakta mıdır…? 
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                                                                     TEDİRGİN  ZAMAN 
 
 
 
 
 
                                                                     Sermiş döşeğini zaman 
                                                                     Uzanır sedir altında, 
                                                                     Kimler,kimler yok yanında… 
                                                                     Seziliyor zaman zaman 
                                                                     Acısı dudaklarında 
                                                                     Yüzünde dolaştığı an 
                                                                     Ay,buluttan sıyrılıp da… 
 
                                                                     Belli tedirgin bir şeyden… 
                                                                     Tayfun’un ıslıklarından, 
                                                                     Sular’ın çağıltısından, 
                                                                     Arslan’ın naralarından, 
                                                                     Ya da gördüğü düşlerden… 
 
                                                                     Ama gerçek olan şu ki, 
                                                                     Kasılması ellerinin, 
                                                                     Hırıltılar göğsündeki, 
                                                                     Kor taneler alnındaki 
                                                                     Tanıtlıyor günlerinin 
                                                                     Dayanılmaz geçtiğini…! 
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                                                            İNSANLARI SEYREDİYORUM 
 
 
 
 
 
                                                                 İnsanları seyrediyorum 
                                                                 Can alıcı bakışlarla,ozanca… 
                                                                 En yakınımdakilerden 
                                                                 En uzağımdakilere dek 
                                                                 Sonsuz pencereli –fildişi-kulemden 
                                                                 Olanca hoşgörüm,olanca aşkımla… 
                                                                 Fakat ah,önüne geçemiyorum 
                                                                 Acı çekmesinin ürpererek 
                                                                 Mahzun anlaşılmaz ruhumun… 
                                                                 Çok,pek çok yönlerden 
                                                                 Yaşa(n)maya değmez bir Çağ’da yaşadığıma 
                                                                 İster istemez inanıyorum… 
                                                                 Ve hayıflanıyorum… 
 
                                                                 Bilmem ki, 
                                                                 İnsanlar mı beni anlamıyorlar, 
                                                                 Ben mi onları anlamıyorum… 
                                                                 Ortada garip bir durum olduğu 
                                                                 Gerçek olmasına gerçek ya, 
                                                                 Haklı olan kim 
                                                                 Size soruyorum…? 
 
                                                                Yeryüzünde barışın,özgürlüğün,kardeşliğin, 
                                                                Adaletin,sevginin,dirliğin,düzenliğin 
                                                                Yerleşmesini gönülden dileyen ben mi, 
                                                                Yoksa ey çağdaşlar yarışırcasına 
                                                                Bunlardan uzaklaşan sizler mi…? 
 
                                                                Söyleyin,söyleyin Allah aşkına 
                                                                Haklı kim,haksız kim…? 
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                                                                    DEĞİL Mİ Kİ… 
 
 
 
 
 
                                                            Değil mi ki, 
                                                            Yeryüzünde barış,kardeşlik,adalet yok, 
                                                            Değil mi ki, 
                                                            Yalan,dolan,ün,şan,savaş,kin 
                                                            Övünç konusu,geçer akçe, 
                                                            Bin bir türlü sorunla 
                                                            Değil mi ki 
                                                            Karşı karşıya sevgili Yurd’um da, 
                                                            Ben nasıl gülebilirim, 
                                                            Nasıl kol kola,dudak dudağa 
                                                            Gönül eğlendirebilirim,fink atabilirim 
                                                            Loş koruluklarda,serin parklarda, 
                                                            Alevli kumsallarda,barlarda,diskolarda 
                                                            Mutluluğu tadabilirim… 
 
                                                            Hayır dostlar yok yok, 
                                                            Olmaz böyle şey,olmaz 
                                                            Yapamam bunu asla! 
                                                            Böyle davranmış olmakla 
                                                            Yalnız kendimi düşünmüş olurum ki, 
                                                            Bu yoktur,sığmaz 
                                                            Benim insanlık anlayışıma… 
 
                                                            Demek istediğim o ki, 
                                                            Başkaları aç,çıplak inlerken inim inim, 
                                                            Allah aşkına doğru olur mu 
                                                            Tatmaya kalkışmamız mutluluğu, 
                                                            Benim güzel kardeşlerim 
                                                            Alay edercesine onlarla… 
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                                                                       D    A      L 
 
 
 
                                                               İşte bir dal daha kırıldı 
                                                               Hayat ağacından… 
                                                               Varsın kırılsın… 
                                                               Görmüyor musun yoksa 
                                                               Patlayan dolgun tomurcukları 
                                                               Dal uçlarında, 
                                                               Yalım yalım… 
 
                                                               Bak,bak bir yıldız daha kaydı 
                                                               Ellerini uzatsan a! 
                                                               Bu çığlıklar,bu uğultular 
                                                               Toprakta,suda,havada, 
                                                               Bu ışıltılar,bu parıltılar 
                                                               Alınlarda,bakışlarda,ufuklarda… 
                                                               Halkalar,halkalar,halkalar 
                                                               Suda açılan iç içe… 
                                                               Havanın geniş,yumuşak boşluğu 
                                                               Dolan ciğerlerine… 
                                                               Güvercin,martı,kırlangıç,kumru, 
                                                               Bulutlar,bulutlar,bulutlar, 
                                                               Renk renk,öbek öbek yığınlar… 
 
                                                               Nedir bazen güç veren, 
                                                               Bazen güçsüzlük…? 
                                                               Bir yaklaşıveren, 
                                                               Sonra uzaklaşan birdenbire…? 
                                                               Ölümsüzlük,ölümlülük, 
                                                               Geçmiş,hal,gelecek… 
                                                               Büyüklük,küçüklük, 
                                                               Delilik,akıllılık, 
                                                               Güçlülük,güçsüzlük, 
                                                               Mutluluk,mutsuzluk, 
                                                               Açıkgözlük,ahmaklık, 
                                                               Sorumluluk,sorumsuzluk, 
                                                               Efendilik,şımarıklık, 
                                                               İçtenlik,riyakarlık… 
                                                               O kadar içi içe her şey, 
                                                               O kadar uzak birbirine… 
 
                                                               Her an,her an değişiyor besteler 
                                                               İnsanlık senfonisinde…  
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                                                                      K U L Ü B E 
 
 
 
 
 
                                                                  Bir gece istiyorum 
                                                                  Hayatımda… 
                                                                  Herkesin bildiği, 
                                                                  Kimsenin bilmediği 
                                                                  Bir gece… 
 
                                                                  Öyle bir yerde olmalıyım ki 
                                                                  Herkesin bildiği, 
                                                                  Yalnız benim bildiğim 
                                                                  Bu gecede, 
                                                                  Hem en görkemli görülmeliyim, 
                                                                  En alçakgönüllü hem de… 
                                                                  Bütün yıldızlar 
                                                                  Avuçlarımda olmalı, 
                                                                  Bütün çiçekler de… 
 
                                                                 Vursam altın bukağılar 
                                                                 Cümle kötülüklere, 
                                                                 İyilikler saçlarımın tellerinde, 
                                                                 Dağlar,nehirler,ormanlar,kuşlar 
                                                                 Emrimde,hizmetimde, 
                                                               “Ben”imle,özgürlüğümle… 
                                                                 Bütün neşeler ben de, 
                                                                 Mevsimler bende… 
 
                                                                 Bütün gecelerim böyle olmalı, 
                                                                 Günlerim de… 
                                                                 Hayatım böyle, 
                                                                 Hayatlar böyle… 
 
                                                                 Bunlar olsa olsa olur 
                                                                 Çoban kulübesinde…  
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                                                            EN  BÜYÜK  ALEM 
 
 
 
                                                         Kapat bütün kitapları, 
                                                         Fırlat,at bir kenara hepsini, 
                                                         Ört bütün kapıları 
                                                         Artık yeter, 
                                                         Boş şeylerle uğraştığın,oyalandığın 
                                                         Kendine gel…! 
 
                                                         Okunmak için nice satırlar, 
                                                         Açılmak için nice kapılar 
                                                         Seni bekler… 
                                                         Bu kitaplar içinde 
                                                         Sensin sen 
                                                         İlk okunacak, 
                                                         Bu kapılar içinde 
                                                         İlk açılacak 
                                                         En büyük alem, 
                                                         En büyük gizem 
                                                         Ey insan… 
 
                                                         Aç yaprak yaprak 
                                                         Açabilirsen 
                                                         Oku ruhunu… 
                                                         Bırak evrensel semaya 
                                                         Tüm benliğinle kendini, 
                                                         Dön evrenlerle birlikte çılgınca 
                                                         Çevresinde Ölümsüz Nur’un, 
                                                         Hazların en sınırsızı 
                                                         Yaksın,kavursun,ondursun 
                                                         Her hücreni,her atomunu… 
 
                                                         İnsan, 
                                                         İnsan, 
                                                         İnsan olduğunu 
                                                         Anla, 
                                                         Artık anla, 
                                                         Ne olursun… 
                                                         Senin bir tarafa, 
                                                         Evrenlerin bir tarafa 
                                                         Konulmuş olduğunu… 
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                                                             GELECEKLERE… 
 
 
 
 
                                                           Sen insansın insan, 
                                                           Söz ediyorsan kendinden 
                                                         -Söz etmen pek hoş olmaz aslında ya!- 
                                                          Övünmek için olmamalı… 
 
                                                          Sen,seni-sana- anlatırken 
                                                          Bizi de anlatmalısın bize. 
                                                          O’nu da… 
                                                          Eğer sen, 
                                                          Kendinden 
                                                          Bir sır veriyorsan bize, 
                                                          Bin sır veriyorsun demektir 
                                                          Evrenlerden… 
                                                          Mevsimler üstü çiçeklerini 
                                                          Evren bahçelerinin 
                                                          Deriyor ve sunuyorsun demektir 
                                                          Herkese… 
 
                                                          Ne duruyorsun, 
                                                          Ey sen, 
                                                          Sen,sen ve sen 
                                                          Ve sizler,ve sizler 
                                                          Gelseniz e… 
 
                                                          Sırlarımızı açarak birbirimize, 
                                                          Birleştirerek birikimlerimizi, 
                                                          Pozitif enerjilerimizi, 
                                                          Yürüyelim gönül gönüle, 
                                                          Beyin beyine 
                                                          Ufuklar ötesi geleceklere… 
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                                                      MEDET  YA RABB’ İ ! 
 
 
 
                                                     Saçını savuran rüzgar, 
                                                     Alnına vuran günışığı, 
                                                     Bedenini kuşatan su,hava, 
                                                     Genzini yakan nane,kekik,hanımeli, 
                                                     Gül,akasya,limon çiçeği, 
                                                     İçine hüzün salan yapraksız dallar, 
                                                     Dumansız bacalar, 
                                                     Alev kanatlı kuşlar 
                                                     Sana,hep sana değğin 
                                                     Hatıralardan söz ediyor mu, 
                                                     Sana senden haber veriyor mu 
                                                     Gönlüne ışık serpen yıldızlar…? 
                                                     İşte bak,onların da yüreklerinde 
                                                     Aynı sendeki tuğra, 
                                                     Tıpkı sendeki nakışlar 
                                                     Gözlerinde… 
 
                                                     Senin serinliğini taşıyor bağrında 
                                                     Ey rüzgar, 
                                                     Senin sıcaklığıyla tutuşuyor yüreği 
                                                     Ey güneş, 
                                                     Sizin ışıklarınızla yıkanıyor ruhu 
                                                     Ey yıldızlar,nebülözler, 
                                                     Sizin kokularınızla ferahlıyor içi 
                                                     Ey mevsimsiz çiçekler… 
                                                     Söyleyin bize,söyleyin 
                                                     Benim size verebileceğim 
                                                     Bir şey(ler) yok mu…? 
 
                                                     Ey piramitler,ey mağaralar,ey ırmaklar, 
                                                     Ey ormanlara gizlenmiş tapınaklar, 
                                                     Ey dağ dağ dalgalar üzerinde 
                                                     Şaşırmadan yol alan gemiler, 
                                                     Sütunlar,kubbeler,kemerler ey, 
                                                     Bana benden haber yok mu? 
 
                                                     Ey ezel ve ebed, 
                                                     Ötelerden haber yok mu…? 
 
                                                     Medet ya Rabb’i,medet…! 
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                                                            H    İ    S    A     R 
 
 
 
 
 
 
                                           Çöküyor birer birer insanın hisarları… 
                                           Her yanından sinsice alev çığlıklarıyla 
                                           Yaklaşır kuşatırken yarasa orduları 
                                           Akılı donduruyor vurdumduymazlığıyla… 
 
 
                                           Tünemiş dev kuzgunlar çürük duvarlarına, 
                                           Tarifsiz utançların kıskacında burçları. 
                                           Yılanlar yumurtlamış nemli mazgallarına, 
                                           Kovamıyor başına üşüşen baykuşları… 
 
 
                                           Örümcekler ağ örmüş altın kapılarına, 
                                           Derin öden izleri ruhunda pençe pençe, 
                                           Dinmeyen zonklamalar kırçıl şakaklarında… 
 
 
                                           Çapaklı gözlerinin kurşun kapaklarını 
                                           Bir aralayabilse,görecek çevrenlerce 
                                           Güvercin yansımalı kozmik ışımaları… 
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                                                              SONSUZ  MUTLULUK 
 
 
 
 
 
                                                              Hangimiz iddia edebilir 
                                                              Beyninin 
                                                              Elektromanyetik dalgalar saçan 
                                                              Olağan üstü antenlerini 
                                                              Geçmişin 
                                                              Derinliklerine doğru tutan 
                                                              Hangi geniş düşünceli biri 
                                                              Daha doğrusu, 
                                                              Bizden çok çok önceki zamanlardan 
                                                              Uygar olduğumuzu…? 
 
                                                              Biliyor muyuz söyler misiniz 
                                                              Daha kendimizin bile 
                                                              Neyin nesi olduğumuzu…? 
 
                                                              Oysa evren olanca görkemiyle 
                                                              Nicedir haykırmıyor mu 
                                                              Bir hiç olduğumuzu…! 
                                                              Yol açık,açık olmasına, 
                                                              Fakat çetin ve zorlu… 
 
                                                              Bir gün aşacak mı,aşar mı 
                                                              Yakıcı sırların kol gezdiği 
                                                              O sonsuz boşluğu 
                                                              O koordinatsız mesafeleri/yüzeyleri 
                                                              İnsanoğlu… 
                                                              Bulur mu 
                                                              Sevgiyi,barışı,kardeşliği, 
                                                              İyiliği,hoşgörüyü,güzelliği 
                                                              Baş tacı yapan kuşakları,iklimleri… 
                                                              Sonsuz mutluluğu… 
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                                                          Y A R I Ş  
 
 
 
 
                                                  Zaman adlı caddede 
                                                  Bir yol ayırımındayız… 
                                                  Bir köşede Kabil, 
                                                  Bir köşede Habil… 
                                                  Aydınlık ve karanlık, 
                                                  Vehim ve yalnızlık, 
                                                  Vahdet ve kesret, 
                                                  Özgürlük ve tutsaklık, 
                                                  Alev ve gönül,   
                                                  Can ile Canan,  
                                                  Sevgi ve nefret, 
                                                  Pınar ve volkan, 
                                                  Zakkum ile gül,  
                                                  İnanç ve inançsızlık… 
                                                  Bir yanda selim akıl  
                                                  Bir yanda bulanıklık… 
                                                  Allah ve Şeytan… 
 
                                                 Dost’u dost edinmeye 
                                                 Düşmanı dost edinmeyi yeğleyenler 
                                                 Yürüdü karanlıklara… 
                                                 Düşmanı dost edinmeye 
                                                 Dost’u dost edinmeyi yeğleyenler 
                                                 Yürüdü aydınlıklara, 
                                                 Kavuştu Ölümsüz Sevgili’ye,  
                                                 En büyük mutluluğa… 
                                                  
                                                 Ve bu yürüyüş 
                                                 Bazen yan yana, 
                                                 Bazen karşı karşıya 
                                                 Sürdü,sürüyor,sürecek… 
                                                 Evrenlerin,anti-evrenlerin 
                                                 Son soluğuna dek, 
                                                 Tekmil zaman 
                                                 Ve mekan boyutlarında 
                                                 Şiddetlenerek… 
        
                                                 Bu yarış hiç bitmeyecek… 
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                                                                T E K N E 
 
 
 
 
 
                                                             Mazlum  musun, 
                                                             Zalim misin, 
                                                             Mağlup musun, 
                                                             Galip misin 
                                                             Ey insan… 
                                                             Vurduğun ceylan(lar)a, 
                                                             Kırdığın gönüllere 
                                                             Ağıt(lar)yakacağına 
                                                             Ceylanın vurulmasına, 
                                                             Gönülün kırılmasına 
                                                             Engel olsan a! 
 
                                                            Öğrenirsin, 
                                                            Bir gün öğrenirsin dilerim 
                                                            İçindeki ikiyi,üçü,beşi 
                                                            Bir’e indirmeyi… 
 
                                                            Bir alçalan,bir yükselen 
                                                            Ufuksuz Ummanlarında 
                                                            Sağ-salim 
                                                            Yanaştırmanı kıyıya 
                                                            Köhne tekneni 
                                                            Gönülden dilerim… 
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                                                                     S E Ç İ M 
 
 
 
                                                           Bir yanda kütüphane, 
                                                           Okul,bilgi ve mabed 
                                                           Çağırıyor seni, 
                                                           Olanca güzelliği, 
                                                           Derinliği,dinginliği, 
                                                           Olanca safiyetiyle… 
                                                           Öte yanda diskotek, 
                                                           Bar,pavyon,kumarhane 
                                                           Ruhunun kanını içmeye 
                                                           Can atan vampirler, 
                                                           Alev iplikten ağ ören örümcekler 
                                                           Yüreğine,beynine… 
                                                           Sen onlara koşuyorsun 
                                                           Gülerek,tepinerek… 
 
                                                            Bu ne demektir, 
                                                            Heyhat bu ne haldir, 
                                                            Bu ne halet…? 
                                                            Bir yanda ölüm, 
                                                            Bir yanda hayat, 
                                                            Bir yanda sevgi, 
                                                            Bir yanda nefret, 
                                                            İkisi de gerçek, 
                                                            İkisi de kutlu yük, 
                                                            İkisi de emanet, 
                                                            İkisi de sana değin, 
                                                            Yarı ölümsün, 
                                                            Yarı hayat… 
                                                            Niçin, 
                                                            Hep hayattan yanasın madem? 
                                                            Sefalet 
                                                            Daha mı çok bulandırıyor mideni 
                                                            Sefahatten? 
                                                          “İnsan”,hele “kul” olmak için 
                                                            Daha çok ekmek yemen gerek 
                                                            Aziz dostum 
                                                            Daha çok ekmek… 
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                                                      GÜÇ  VE  ONUR 
 
 
 
                                         Sonsuzluklar mı sana doğru geliyor, 
                                         Sen misin 
                                         Sonsuzluklara doğru koşan 
                                         Yoksa…? 
                                         Sen mi zamana doğru gidiyorsun, 
                                         Zaman mı  
                                         Sana doğru akıyor…? 
                                         Zaman mı 
                                         Senin içinden geçiyor, 
                                         Sen mi onun içinden geçiyorsun? 
 
                                         İnsan, 
                                         İnsan, 
                                         Zaman mı aşan seni, 
                                         Sen misin, 
                                         Sen mi 
                                         Aşan zamanı…? 
                                          
                                         Sana mı geliyor 
                                       -Dur,bak,dinle…!- 
                                         Yerlerden,göklerden 
                                         Bu olağanüstü mesajlar…? 
                                         Sen misin, 
                                         Sen mi 
                                         Söz geçirebilen 
                                         Ölüm’e  
                                         Ve Hayat’a… 
                                          
                                         Sen misin giden 
                                         Yüzyıllar’ın peşinden, 
                                         Yüzyıllar mı  
                                         Senin peşinden gelen…? 
 
                                         Senin mi, 
                                         Ey insan, 
                                         Senin mi 
                                         Secdeye varan bu baş, 
                                         Vuslat bahçelerinde 
                                         Tomurcuklanan yaş… 
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                                            Bu ayaklar, 
                                            Bu ayaklar senin mi, 
                                            Alev denizlerini 
                                            Çayırdan geçercesine aşabilen, 
                                            Bu eller, 
                                            Bu eller senin mi 
                                            Zakkum bahçelerinden güller deren 
                                            Bu güzel eller… 
                                            Bunlar,bunlar 
                                            Senin gözlerin mi 
                                            Görülebilenlerden ötelere bakabilen… 
                                            Senin bakışlarına mı 
                                            Boyun eğiyor ufuklar…? 
 
                                            Senin bağrında mı patlıyor 
                                            Ardı ardına bu volkanlar, 
                                            Bu goncalar,tomurcuklar, 
                                            Zincirlene süper-novalar…? 
                                            Senin mi,senin mi 
                                            Bu kabına sığmayan can? 
                                            Sen misin, 
                                            Söyle sen mi 
                                            Evrenselleşen bu kadar…? 
                                            Bacak kadar 
                                            Boyuna,bosuna bakmadan 
                                            Sen misin 
                                            Yüzyıllar’a  
                                            Kafa tutmaya kalkan…? 
 
                                            Sen misin, 
                                            Sen mi, 
                                            Ey insan, 
                                            Gerçek değerinin, 
                                            Gerçek gücünün 
                                            Bir türlü farkına varamayan… 
                                            Yeryüzünde ve evrende, 
                                            Geçmişte,gelecekte 
                                            Kendine en uygun yeri 
                                            Bir türlü bulamayan, 
                                            Onurun,gücün 
                                            Nerede olduğunu anlayamayan 
                                            Sen misin, 
                                            Sen mi…? 
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                                                                        M   E    D 
 
 
 
 
 
                                                            Nedir bu içinde kaynayan 
                                                            Nedir,söylen bana… 
                                                            Hz.Musa 
                                                            Asasını  mı vurdu 
                                                            Gönül kayalarına…? 
                                                            Yoksa yol mu açıyor 
                                                            Ordularına 
                                                            Öfkeli sularda…? 
 
                                                            Fışkıran gümrah pınarlar, 
                                                            Yükselen dev dalgalar, 
                                                            Nice bin alevli ırmak, 
                                                            Nice bin kıyısız umman, 
                                                            Nice bin debisiz çağlayan, 
                                                            Nice bin volkan olarak 
                                                            Dolup taşıyor 
                                                            Şimdi,akıp çağlıyor…. 
 
                                                            Gözyaşlarının meddi 
                                                            Kapladı kaplayacak 
                                                            Evrenleri/anti-evrenleri… 
 
                                                            Seven/sevilen gönülleri… 
 
                                                            Karanlığın ve tutsaklığın 
                                                            Yıkılmaz sanılan sedleri 
                                                            Ardı ardına yıkılacak… 
                                                            Barışa,kardeşliğe,sevgiye, 
                                                            İnanca ve özgürlüğe 
                                                            Çıkan kapılar,yollar,ufuklar 
                                                            Açılacak 
                                                            Ardına kadar…  
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                                                                 G Ö L G E 
 
 
 
 
 
 
                                                        Gölgesine bakıyor insan 
                                                        Gündoğumunda, 
                                                        Koyu ve uzun… 
                                                        O da güne 
                                                        Dinç ve arzulu başlıyor 
                                                        Taptaze emellerle 
                                                        Gölgesiyle birlikte… 
 
                                                        Gitgide kısalıyor gölgesi 
                                                        Işık yükseldikçe ve gürleştikçe… 
                                                        Gizli bir el kendine çekiyor sanki onu… 
                                                        Acaba bundan mı sarıyor yüreğini 
                                                        Gam,endişe,telaş ve korku… 
 
                                                        Kısalıyor gölgesiyle birlikte 
                                                        Uzayan emeller de 
                                                        İster istemez 
                                                        Gurub vaktinde… 
 
                                                        Ve yüzünü gösterdikçe 
                                                        Hakikat,ışık şeklinde, 
                                                        Tarifsiz şeyler oluyor içinde… 
                                                        Yavaş yavaş indikçe 
                                                        Işık ufka doğru, 
                                                        Uzayan gölgesiyle birlikte 
                                                        Uzuyor emelleri,arzuları yine, 
                                                        Ömrün(ün) sonuna doğru 
                                                        Nasıl uzuyorsa gölge… 
 
                                                        İnsan ve gölgesi 
                                                        Hayatın ve ölümün 
                                                        Sanki şaşmaz iki göstergesi…  
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                                                            GELİN  DOSTLAR… 
 
 
 
 
 
 
                                                          Ah,çok şükür Allah’a 
                                                          Dağılıyor yoğun dumanlar, 
                                                          Aydınlanıyor çevren(ler),, 
                                                          Yollar,odalar,koyaklar,mağaralar, 
                                                          Aydınlanıyor evren(ler) 
                                                          Yüreğimle birlikte… 
                                                          Ağır ağır da olsa 
                                                          İyiye doğru bir gidiş var 
                                                          Umutlarımızı güçlendiren… 
 
                                                          Bu yumuşak kanat sesleri, 
                                                         Şu göz kamaştırıcı ışıklar, 
                                                         İyiliğin,güzelliğin müjdecileri… 
 
                                                         Gelin,toplanın dostlar 
                                                         İnen bir şeyler var göklerden, 
                                                         Bu fırsat bir daha 
                                                         Ele geçer mi…? 
 
                                                         Hayat kısa,çok kısa… 
                                                         Bir “an” a sığar,sığsa sığsa… 
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                                                         A T O M  Ç A Ğ I 
 
 
                                                             ( P  U  T  ) 
 
              

    -  I  - 
 
 
                                                Som altından bir putsun sen, 
                                                Dev aynası karşısında 
                                                Geçkin bir kadın gibi süslenen, 
                                                Boğum boğum tombul parmakları 
                                                Parlak taşlı yüzüklerle bezeli, 
                                                Gözleri zümrütten, 
                                                Bir put ki, 
                                                İçi bomboş-o buzağı misali…- 
                                                Ey Atom Çağı… 
 
                                                Önünde iki büklüm olan, 
                                                El pençe,divan duran, 
                                                Secde eden,tapınan 
                                                Başlar çılgın,ruhlar kof,hasta 
                                                Senden de…   
 
                                                Karşıdan muhteşem,gösterişli 
                                                Bir görünüşün var ya, 
                                                Anlaşılır tez ne olduğun 
                                                Yanına gören gözlerle yaklaşılınca… 
                                                Artık ne yapsan boş,hava, 
                                                Son günlerini yaşıyorsun, 
                                                Bahtın tersine mi döndü ne…! 
 
                                                Fakat hayır,sen yaptın ne yaptınsa 
                                                Sen ey Çağ,kendi kendine… 
                                                Çünkü sen,sen oldun 
                                                Dudak büken/burun kıvıran evrensel yasalara, 
                                                Sırt çeviren aydınlığa 
                                                Bile bile terbiyesizce… 
                                                Kendi kanlı parmaklarınla, 
                                                Yarı kör gözlerini oydun… 
 
                                                Olağandır çocuklarının bu yüzden 
                                                Sana karşı olan tutum ve davranışları… 
                                              “Allah yardımcın olsun” desem 
                                                Doğru olur mu bilmem!                          
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                                           Öneminden,büyüklüğünden habersiz 
                                           Sağır beyinli,çılgın çocuklar, 
                                           Avaz avaz çığlık çığlığa 
                                           Garip hareketlerle çevrende 
                                           Dört dönüyorlar… 
 
                                           Ah,onu diyordum ya, 
                                           Aralarından biri muziplik olsun diye 
                                           Bir taş fırlatacak öfkeyle, 
                                           Ardından diğerleri, 
                                           Büyüyecek yaraların gitgide… 
 
                                           Derken bükülecek güçlü-sandığın-bacakların 
                                           Kapaklanacaksın yüzu koyun yere… 
                                           Ancak o zaman anlayacaklar 
                                          -Anlayabilirlerse…- 
                                           Sevgili,yaramaz çocukların 
                                           Neye mal olduğunu onlara 
                                           Yaptıkları tatsız şakanın… 
 
                                           Tepinecekler çıkıp üstüne belki de… 
                                           Vallahi,hiç belli olmaz! 
                                           Her şey umulur,beklenir bunlardan, 
                                           Bu ele avuca sığmaz afacanlardan… 
                                           Yaparlar daha beterini de, 
                                           Sağları solları belli olmaz… 
 
                                           Ya da ölçüsüz,ahmakla gururunla 
                                           Mahvedeceksin kendi kendini… 
                                          -Bu ihtimal birinciye oranla 
                                           Çok daha kuvvetli…- 
  
                                           Sıfırdan başlamak için yeniden 
                                           Güç bulabilirlerse yüreklerinde, 
                                           Yeni bir put/putlar dikmek için 
                                           Girişeceklerdir işe hevesle, 
                                           Sanmayız başka bir şey gelsin 
                                           Beceriksiz ellerinden de… 
                                           Meğer aydınlatabilmiş olsunlar  
                                           Ruhlarını göksel ışıltılarla, 
                                           Görebilsinler bir an da olsa 
                                           Yaptıklarının yanlışlığını, 
                                           Zayıf bir ihtimalle de olsa 
                                           Yıkabilseler kurduklarını… 
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 - II - 
 
 
                                          Hey gözünü sevdiğim Atom Çağı, 
                                         -Yeni ismiyle Bilgi Çağı…- 
                                          Çıkıyorsun gibi geliyor bize  
                                          Çizmeden yukarı… 
                                          Kendini beğenmişlik esrikliği içinde 
                                          Göremiyorsun burnunun ucunu bile… 
                                          Bir tutmaya kalkıyorsun kendini 
                                         -Ya da boy ölçüşmeye…- 
                                          Utanmadan göklerle… 
 
                                          Hiç görmez misin ruh göklerini 
                                          Yoğun dumanların sardığını, 
                                          Beyninin sırlı piramitlerinde 
                                          Yarasaların kol gezdiğini… 
 
                                          Sanıyor musun yıldızlara göz kırpmakla, 
                                          Uzayın sonsuz koordinatlarında 
                                          Bir iki adım atmakla 
                                          Her şeyin bittiğini…. 
                                          Hem ne biliyorsun,öyle ya, 
                                          Senden çok,pek çok eski çağlarda 
                                          Yaşayanların senden uygar olmadığını… 
                                          Övünmek için büyüklüğünle,gücünle 
                                          Bil ki yetmez sürdüklerin ileri… 
 
                                         Ne yaptın “insan”dan çaldıklarını, 
                                         Çabuk ol,ver bakalım hepsini geri… 
 
                                         Bakan gönül gözleri var sana 
                                         Bütün çağların üstünden hem de, 
                                         Acıyla,korkuyla,umutsuzlukla, 
                                         Sevgiyle,hoşgörüyle,sevecenlikle, 
                                         Kan ağlayan yürekler hüzünle… 
                                         Dur,bir düşün davranışlarının 
                                         Nelere mal olduğunu, 
                                         Dinle kırdığın gönüllerin hıçkırıklarını, 
                                         Vur insanlığın ölçülerine, 
                                         Gör-görebilirsen-ne kadar 
                                         Eksik ve yanlışlarda boğulduğunu… 
 
                                         Vurulduğun an göksel ölçülere 
                                         And olsun sıfır kilometredesin daha… 
                                         Yeter indirdiği baltalar kalleşçe 
                                         Aydınlıklara vurgun soy dallara… 
                                         Her şeyin bir bir sorulacağı 
                                         Bir Gün’ün geleceğini 
                                         Sakın unutma…! 
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                                                                  -  III  -  
   
 
 
                                                  Ey Büyük Çağ, 
                                                  Ey Atom/ ya da Bilgi Çağı denen 
                                                  Sapkın ruhların cömert barınağı, 
                                                  Kana bulanmış çelik ağ… 
                                                  Gelmeyecek mi bu ölçüsüzlüğün 
                                                  Bu bilinçsizliğin,başıboşluğun sonu…? 
                                                  Bir de utanmadan “uygarım” diyorsun! 
                                                  Oysa sen uygarlığın 
                                                “U”sunu bile bilmiyorsun! 
                                                  Sen olsan olsan modernsin,modernistsin, 
                                                  Ama uygar,hele medeni 
                                                  Hiç değilsin…! 
 
                                                  Ey Atom Çağı’nın bahtsız insanı, 
                                                  Mutluyum sanıyorsun! 
                                                  Üç-beş incik boncukla 
                                                  Oyalanıyor,avunuyorsun! 
                                                  Gömüldüğünü bile bile karanlıklara 
                                                  Koşuyorsun,koşuyorsun 
                                                  Gözü(n) kara,gönlü(n) kara… 
 
                                                  Kazancın nedir zarardan başka…?! 
 
                                                  O güzelim geri gelmez çağların 
                                                  Eriyor karanlık boşluklarda. 
                                                  Eziliyorsun,sendeliyorsun,yıkılıyorsun 
                                                  Yüreğindeki taşınmaz yükün ağırlığıyla… 
 
                                                  Sevgi,acıma,inanç…nedir unuttun, 
                                                  Ne kendine,ne başkalarına 
                                                  Saygı,merhamet duymaz oldun…! 
                                                  Nerede kaldı,nerede 
                                                “İnsan” tarafın ey insan…? 
 
                                                  Varsa yoksa süs,caka, 
                                                  Varsa yoksa yalan dolan… 
                                                  Yorgunsun,yorgun,umutsuz,şaşkın… 
                                                  Değiştirmezsen bu tutumunu 
                                                  Hiçbir şeyin olmayacak bırakacağın 
                                                  Gelecek kuşaklara 
                                                  Acıdan,kinden,arsızlıktan başka…! 
                                                  Bir kuşak için az mı utançtır bu…?! 
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                                              Ne olursun artık,ne olursun 
                                              Aklını başını topla, 
                                              Düşün kim olduğunu, 
                                              Azıcık yüzün kızarsın… 
                                              Bugünün yarını da var unutma…! 
 
                                              Çalab,Yalvaç,insan sevgisi 
                                              Sinsin ruhuna… 
                                              Bak nasıl tadacaksın,tattıracaksın 
                                              O zaman gerçek mutluluğu 
                                              Çocuklarına,torunlarına… 
                                              En az senin kadar hakları var 
                                              Onların da buna…         
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                                                                       D    Ö    N    Ü    Ş 
 
 
 
 
 
                                                         Dönüyor Akşam Yıldızı’nın çağrısıyla 
                                                         Arılar,kuşlar,anneler,babalar yuvalarına… 
                                                         Ve dolaşıyor düşünceli,tedirgin rüzgar 
                                                         Fırdolayı dingin alacakaranlık koy’u, 
                                                         Dönüyor tekneler limanlarına 
                                                         Açık sulardan tuzlu tuzlu… 
 
                                                         Bakıyor bilmediğimiz bakışlara 
                                                         Bir sulara,bir göklere ağaçlar… 
                                                         Katılıyor yürekten içli ötüşleriyle 
                                                         Evrenlerin/anti-evrenlerin tesbihine 
                                                         Yerinin belirlenmesi mümkün olmayan 
                                                         Bir ishak kuşu… 
                                                         Ya gece kuşlarının olağanüstü korosu…! 
                                                         Evrenleri tutuyor iniltileri yorgun kumsalların 
                                                         Köpük kollarında suların… 
                                                         Ve dem çekişleri mahzun kumruların… 
                                                             
                                                         Nasıl tepeden tırnağa ürperir,sarsılırsa 
                                                         Canan’ı anarken can, 
                                                         Öyle sarsılıp ürperiyor zerre zerre cihan, 
                                                         Bir gizli tefekkürle kıvranıyor dağlar.. 
                                                         Onlar ki,göklerin son şavkları altında 
                                                         Daha bir heybetli,daha bir soylu(ydu)lar… 
 
                                                         Bir at beliriyor aniden hışıltılı kıyıda… 
                                                       -Hani at da at(tı) ha, 
                                                        Dumanlar fışkırıyordu burun deliklerinden, 
                                                        Kor terler süzülüyordu yelesinden,terkisinden…- 
                                                        Kim bilir,bilmediğimiz hangi sebepten 
                                                        Eşeliyor güçlü toynaklarıyla bir süre kor çakılları, 
                                                        Sonra tırmanıyor sakin sakin bayır yukarı, 
                                                        Arada bir soylu,tiz kişnemelerle 
                                                        Dönüp dönüp bakıyor arkasına… 
                                                        Biraz hüzünlü,biraz ürkek bakışları… 
 
                                                        Ve görüyoruz sonsuz ayetlerden bir ayetin 
                                                        Ağır ağır yazıldığını ışık-alev harflerle 
                                                       Görebildiğimiz her yere…  
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                                            Ve dinliyoruz yıldızların,galaksilerin,evrenlerin 
                                            Kozmik bit koro halinde söyledikleri ölümsüz ilahileri, 
                                            Hissediyoruz o evrensel potada 
                                            Ruhları erim erim eridiğini.. 
                                            Ve odaklaştığını tekmil göksel cisimlerin ışıklarının 
                                            Çöl kayası bağırlarımızda…! 
                                             Ve Nil’lerin,Amazon’ların,Volga’ların, 
                                             Ve Dicle’lerin,Fırat’ların,Tuna’ların… 
                                             Birer derecik olup aktıklarını içimizden… 
 
                                            Ve başlayan cenginde düşüncelerin/duyguların 
                                            Alıyoruz biz de cephemizde tavrımızı… 
                                            Bir kişi,on kişi,milyon kişi,milyar kişi… 
                                            Dinliyoruz sonsuzdan geriye doğru 
                                            Sayı sayan evren(ler)in kaygılı solumalarını… 
 
                                            Dalgalanıp savrulan sonsuz örtüler altında 
                                            Görüyoruz ölümcül parıltılar saçan göksel hazineyi… 
                                            Görüyoruz ve bakakalıyoruz ellerimiz böğrümüzde 
                                            Taş kesiliyoruz adeta… 
 
                                            Dönüyor Dolunay’ın çağrısıyla 
                                            Cephelerine yiğit savaşçılar…(1) 
                                            Dönüyor ıslak kanatlarını çırpa çırpa 
                                            Okyanuslar aşarak göçmen kuşlar… 
                                            Yunuslar,balinalar,ringalar… 
                                            Dönüyor kovanlarına arılar, 
                                            Dönüyor yuvalarına karıncalar,kuzgunlar… 
 
                                            Bir de bakıyoruz çevremizi yıldızlar sarıvermiş… 
                                            Anlıyoruz ki 
                                            Ne biz O’yuz, 
                                            Ne O biz… 
 
                                            Hatırlıyor ve ürperiyoruz  iliklerimize kadar 
                                            O kutsal ölümsüz Söz’ü; 
                                          “O’ndan geldiniz,O’na döneceksiniz…” (2) 
 
                                            Bu dönüş ne güzel bir dönüş olacaktır, 
                                            Çıkmaz sokak değilse yolumuz, 
                                            Ve Kutlu Işık’sa kılavuzumuz… 
                                              
                                            Kendine ne zaman dönecek İnsan, 
                                            Allah’ım,ne zaman.ne zaman…? 
                                            _____________________________________________________ 
 
                                           (1):İnanç ve düşünce savaşçıları.    (2) Yasin(36/83) v.b. 
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                                                                     T  A  L  İ  M 
 
 
 
 
                                                                     Dikkaaaat! 
                                                                     Hazır ol! 
                                                                     Rahat! 
                                                                     Hazır ol! 
                                                                     Dikkaaat! 
                                                                     Sağa bak, 
                                                                     Sola bak, 
                                                                     İleri bak! 
                                                                     İyi bak ufka, 
                                                                     Neler göreceksin orda! 
 
                                                                     Dikkaaaat! 
                                                                     Hizaya gel… 
                                                                     Sen,sen en sondaki 
                                                                     Hizaya gel demedik mi! 
 
                                                                     Rahat, 
                                                                     Hazır ol…! 
                                                                     İnançlı,akıllı-uslu, 
                                                                     Alçakgönüllü,namuslu, 
                                                                     Mert,özgür,iyi ol! 
                                                                     Onurlu,tutkulu, 
                                                                     Dürüst,cömert,merhametli, 
                                                                     Barışçıl,insancıl,tok gözlü,iffetli, 
                                                                     Yardımsever,güvenilir,affedici, 
                                                                     Vefakar,sabırlı,saygılı,efendi… 
                                                                     Velhasıl “insan” ol! 
                                                           
                                                                     Dikkaaaat! 
                                                                     Hazır ol! 
                                                                     Rahat…! 
                                                                     Aydınlık olsun tuttuğun yol… 
 
                                                                     Silah çatılacak, 
                                                                     Çaaat! 
                                                                     İleri marş, 
                                                                     Yat kalk,yat kalk…! 
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                                                           Sen,sen uyanık 
                                                           Sen de yat, 
                                                           Sen de,sen de… 
                                                           Yatmaya, 
                                                           Kalkmaya alış… 
                                                           Bu hayat 
                                                           Böyle geçer… 
                                                           Bölüüük 
                                                          Geriye dön! 
                                                          Marş marş… 
                                                          Hizaya geeel… 
                                                          Rahat! 
                                                          Silah alınacak! 
                                                          Aaaaal! 
                                                          Hazır ol! 
                                                          Rahat! 
                                                          Ooool! 
                                                          Silah omuza, 
                                                          Hayat omuza! 
                                                          Nişan aaaal! 
                                                        -Hedefi şaşırma!- 
                                                         Ateeeş…! 
 
                                                         Dikkat, 
                                                         Hazır ol! 
                                                         Büyük Yol’u geçip, 
                                                         Büyük Göç’e 
                                                         Hazır ol….! 
                                                   
                                                         Uygun adım marş, 
                                                         İleri, 
                                                         Sağdan bir elle kol…  
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                                                              UZAYI  DİNLİYORUM 
 
 
 
 
 
                                                         Uzayı,sonsuz uzayı dinliyorum 
                                                          Büyük bir son yaz gecesi, 
                                                         Kulak kesilmiş her atomum…   
                                                        -Anılarıyla,yıldızlarıyla,nebulalarıyla 
                                                         Hangi gece büyük değildir ki!- 
                                                         Sindirmek isterce ruhuma 
                                                         Ölümsüz,ilahi,evrensel senfoniyi… 
  
                                                          Bu büyüklüğün,sonsuzluğun içinde 
                                                         İnsanları,insanların yerini 
                                                         Düşünüyorum uzun uzadıya… 
                                                         Ve bir insan ruhu,bu geceden de, 
                                                         Yıldızlardan da,nebulalardan da 
                                                         Daha coşkun, 
                                                         Daha parlak olmadıkça 
                                                        -Bunun farkına var(a)madıkça…- 
                                                         Neye yarar diyorum… 
 
                                                         Bilmediğim,bilemediğim bir yerden 
                                                         Ruhum,duygulu ruhum 
                                                         Haykırıyor sonsuz bir acıyla… 
                                                         Sarsılıyor merhametli evren 
                                                         Bütün koordinatlarıyla… 
 
                                                         Diz çöküyor,yere kapanıyorum 
                                                         Uğultular,alevler,dumanlar ortasında, 
                                                         Bütün çiçeklerin renkleri gözlerimde, 
                                                         Bütün kokuları genzimde, 
                                                         Bütün ürperişleri yüreğimde, 
                                                         Kendimden geçiyorum, 
                                                         Bir demet solgun gül ellerimde… 
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                                                                  İ Ç  D Ö K Ü Ş 
 
 
 
 
                                                     Her duyguya kucak açmış bir ruhum, 
                                                     Her düşünceye açık bir kafam var. 
                                                     Kiriştedir kulaklarım her an, 
                                                     Can gözlerim sonsuz ufukları tarar… 
 
                                                     Bir gerektiğinde kullanılmak üzere 
                                                     Biriktirilen duygular,düşünceler var, 
                                                     Bir hayatın her anında,basamağında 
                                                     Kullanılması şart olanlar, 
                                                     Bir de kullanıldıkları zaman 
                                                     Ruhu allak-bullak edenler var… 
 
 
                                                    Fakat ah,bizim yaptığımız ne…? 
                                                    Akıl,sır ermez bir sapkınlıkla 
                                                    Ne kadar boş,çürük duygular, 
                                                    Ne kadar yamru-yumru düşünceler varsa, 
                                                    Kullanıyoruz göğsümüzü gere gere 
                                                    Hayatımızın her çağında, 
                                                    Her mevsiminde… 
                                                    İşte dostlarım bu yüzden de 
                                                    Hepimizin maşallahı var… 
 
                                                    Bu ruh,bu kafa varken bizde 
                                                    Hiç üzülmeyelim çağdaşlar, 
                                                    Yurttaşlar,dostlar,düşmanlar, 
                                                    Ne yerde,ne göklerde, 
                                                    Ne geçmişte,ne gelecekte 
                                                    Bizimle boy ölçüşmeye kalkabilecek, 
                                                    Rekorumuzu kırabilecek 
                                                    Bir babayiğit bulunmaz kolay kolay… 
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                                                                   H A Y R E T  ! 
 
 
 
 
                                                                İnsan, 
                                                                Ey insan, 
                                                                Sen ne “ekonomik hayvan”, 
                                                                Ne “düşünen hayvan”, 
                                                                Ne maymun soyundan, 
                                                                Ne başka bir şey olamazsın! 
 
                                                                Sen, 
                                                                Sen ey insan, 
                                                                Ezelden kopup gelen, 
                                                                Ebediyete doğru akan 
                                                                Bir coşkun ırmaksın… 
,                                                               Topraklar altında çürümeye, 
                                                                Karanlıklarda yok olmaya değil, 
                                                                Sen, 
                                                                Ey insan,sen, 
                                                                Övgülere, 
                                                                Sevgilere, 
                                                                Mutluluklara, 
                                                                Özgürlüklere, 
                                                                Cemal’e, 
                                                                Sen, 
                                                                Ey insan,sen, 
                                                                Ulu Çalab’a ayna, 
                                                                Güzel Yalvaç’a 
                                                                Dost olmaya layıksın… 
 
                                                                Sen insansın, 
                                                                İnsansın, 
                                                                İnsansın, 
                                                                İnsan… 
 
                                                                Ve sen, 
                                                                Ve sen, 
                                                                Bunun farkında değilsin! 
                                                                Hayret, 
                                                                Hayretler üstü hayret! 
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                                                                S O N S U Z L U K 
 
 
 
 
                                                              Sonsuzluğun gözleridir 
                                                              Sana doğru bakan 
                                                              İçinden, 
                                                              Ta içinin içinden 
                                                              Hayran hayran… 
                                                              Sonsuzluk 
                                                              Ne demektir bilir misin? 
                                                              Sonsuzluk, 
                                                              Sonsuzlukla 
                                                              Göz göze gelenlerin, 
                                                              Sonsuzlukla 
                                                              Nikah tazeleyenlerin 
                                                              Korkusu kalmaz  
                                                              Korkudan… 
                                                              Nar şerbetine  
                                                              Döner tadı 
                                                              Baldıranın… 
                                                             Gül bahçelerine 
                                                             Tebeddül eden 
                                                             Evrensel yangınların 
                                                             Ortasında 
                                                             Başı dik,yüreği pek durabilir, 
                                                            Kıyam edebilir, 
                                                            Meydan okuyabilir, 
                                                            Örnek olabilir 
                                                            Bir başına 
                                                           Çağ’a,Çağlar’a… 
                                                           Izdırabtan,sevgiden,özgürlükten 
                                                           Volkanlaşmış,saydamlaşmış nice bin yürekle 
                                                           İnsanlığın ne olduğunu, 
                                                           Ne olmadığını 
                                                           Öğretebilir,gösterebilir… 
 
                                                           Böyle insana 
                                                          Can kurban, 
                                                          Canlar kurban…     
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                                                                 DİLEK 
 
 
 
 
 
                                                        Şey,hay Allah’ım, 
                                                        Ne diyecektim…! 
                                                        Kim bilir belki 
                                                        Diyeceğimi 
                                                        Hoş görmüyor da 
                                                        Unutturuyor 
                                                        Allah şu anda! 
 
                                                        Ah,hayır, hayır 
                                                        Hatırlıyorum… 
                                                        Diyecektim ki, 
                                                        Şey diyecektim; 
                                                        Yüreğimizi 
                                                        Açsak kardeşçe 
                                                        Birbirimize, 
                                                        Savaşın,kinin 
                                                        Ezsek başını, 
                                                        Gönül,gönüle 
                                                        Versek de şöyle, 
                                                        Aktır,karadır, 
                                                        Ayırmaksızın 
                                                        Yaşasak işte, 
                                                        Anlayın canım 
                                                        Şu gezegende 
                                                        İnsancasına, 
                                                        Yiğitçesine, 
                                                        Patlaşsak cümle 
                                                        Güzel şeyleri 
                                                        Güzelcesine… 
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                                                                        MAYA 
 
 
 
                                                                  Maya,aynı maya, 
                                                                  Sanat,aynı sanat, 
                                                                  Materyal aynı 
                                                                  Yıldızda da, 
                                                                  Papatyada da, 
                                                                  Dağda da, 
                                                                  Balıkta da, 
                                                                 Galakside de, 
                                                                 Arıda da, 
                                                                 Kelebekte de, 
                                                                 Kömürde de, 
                                                                 Elmasta da, 
                                                                 Atomda da, 
                                                                 Demirde de, 
                                                                 Bulutta da, 
                                                                Çiyde de, 
                                                                Altında da, 
                                                                Suda da, 
                                                               Ateşte de… 
 
                                                               İnsanda da, 
                                                               Toprakta da… 
 
                                                               Hüner, 
                                                               Değişen hüner sade… 
                                                               Undan, 
                                                               Helva da yapılır, 
                                                               Çorba da, 
                                                               Ekmek de… 
                                                               Ana madde önemlidir asıl, 
                                                               Ana madde… 
 
                                                               Can kurban olsun, 
                                                               Canlar,cananlar kurban, 
                                                               Aynı maddeden 
                                                               Modelsiz,örneksiz 
                                                               Sonsuz şeyler yaratan 
                                                               Yüce Sanatkar’a, 
                                                               En Güzel Yaratıcı’ya… 
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                                                                        YÜRÜYÜŞ 
 
 
 
                                                                 Itır,absent,kekik,akasya, 
                                                                 Limon çiçeği,yosun,hanımeli, 
                                                                 Gül,amber,zambak,leylak, 
                                                                 Dal dal,yaprak yaprak, 
                                                                 Tomur tomur soluyarak 
                                                                 Yürü,yürüyebildiğince 
                                                                 Çağlarüstü’ne doğru 
                                                                 Yükselen Yol’da… 
                                                                 Çık,çıkabildiğince 
                                                                 Fırtınaların hiç dinmediği, 
                                                                 Güneşlerin hiç kavuşmadığı 
                                                                 Doruklar doruğuna… 
                                                                 Haykır oradan 
                                                                 Tekmil zamanlara, 
                                                                 Tekmil mekanlara, 
                                                                 İklimlere/kuşaklara 
                                                                 Kutsal,ölümsüz sevgini 
                                                                 Olanca coşkun(luğun)la, 
                                                                 Olanca inancınla… 
 
                                                                 Duyan(lar)gelsin, 
                                                                 Duymayan(lar) duyanlardan 
                                                                 Duysun,öğrensin… 
                                                                 Gönüller 
                                                                 O sevginin 
                                                                 Sönmez nuruyla 
                                                                 Cennetleşsin… 
                                                                 Tebessümle karşıla 
                                                                 Sokmasını Akreb’in… 
 
                                                                 Geç içinin içinden 
                                                                 Dalga dalga, 
                                                                 Kuşak kuşak, 
                                                                 Çember çember 
                                                                 Seslerin,ışıkların, 
                                                                 Renklerin,kokuların…    
                                         
                                                                 Tozu ol ayağının 
                                                                 Burak Süvarisi’nin… 
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                                                          Sonsuz labirentlerden, 
                                                          Ateş çemberlerinden 
                                                          Geçe geçe yan,kavrul, 
                                                          Fezalar dolusu kül ol, 
                                                          Sonsuzluklara savrul… 
 
                                                          Duy frekanslarüstü sesini 
                                                          Bağrında 
                                                          Öteler ötesinin, 
                                                          Sonsuzluk senfonisini 
                                                          Sema eden kürelerin, 
                                                          Zerrelerin, 
                                                          Nebülözlerin, 
                                                          Evrenlerin/anti-evrenlerin… 
 
                                                          Duy ki, 
                                                          Bir “hey” deyince 
                                                          Oynasın yer yerinden, 
                                                          Yörüngeler karışsın, 
                                                          Fezalar Ses’e sarılsın, 
                                                          Sesler fezalara… 
                                                          Ve Ses, 
                                                          O ışık-alev Ses 
                                                           Bir akkor top olsun 
                                                          Gezinsin kuşakları… 
                                                          Yerler,gökler 
                                                        -Sonsuz kat yerler,gökler…- 
                                                          Söylesin ölümsüz şarkıları, 
                                                          Benzersiz Sanatkar’ın 
                                                          Evrensel bestesinden 
                                                          Esriten parçaları, 
                                                          İnletsin yüzyılları, 
                                                          Çıldırtsın nabızları, 
                                                          Ondursun yaraları… 
 
                                                          Koordinatlar üstü 
                                                          Koordinatsızlıkta 
                                                          Yaşa mevsimler/iklimler üstü 
                                                          Ölümsüz hayatı doya doya… 
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                                                                  HER  ŞEY  İÇİNDE 
 
 
 
 
                                                                İçinde,her şey içinde 
                                                                Ey insan… 
                                                                Cennet, 
                                                                Araf, 
                                                                Cehennem… 
                                                                Ve evrenler 
                                                                Tekmil boyutları/koordinatları 
                                                                Ve boyutsuzluklarıyla… 
 
                                                                Ya senin yerin neresi? 
                                                                Ah,bir bilsen,bir bilsen… 
                                                                Kendini kendinde, 
                                                                Kendini O’nda,O’nu kendinde 
                                                                Bir bulabilsen,bir görebilsen… 
                                               
                                                                Ara,bıkmadan,usanmadan… 
                                                                Aramak en büyük hedefin olsun… 
 
                                                                Bir şey bulacağını hissetsen 
                                                                Dar gelir sana evren, 
                                                                Kabına sığmaz olursun…! 
  
                                                                İnsansın sen, 
                                                                İnsansın, 
                                                                İnsan… 
 
                                                                Baştan ayağa inançsın, 
                                                                Tepeden tırnağa sırsın…! 
 
                                                                Ne olur bunu hatırla 
                                                                Bir an olsun, 
                                                                Bir “an”… 
                                                                Yani ömrün boyunca… 
 
                                                                Bu ölümsüz gerçekle yan…!                                                 
 
                                                                
 



                                                                                                                                        630 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              AYNALAR  VE  MASKELER 
 
 
 
 
 
                                                                      Aynalar 
                                                                      Ve maskeler… 
                                                                      İnsanları aldatan, 
                                                                      Alçaltan,onursuzlaştıran 
                                                                      Küçük,değersiz,iğreti şeyler… 
 
                                                                      Onlardan kurtulmanın 
                                                                      Göründüğü(müz) gibi olmanın 
                                                                      Tek yolu vardır ancak… 
                                                                      İçi,dışı 
                                                                      Katıksız aydınlıkların 
                                                                      Dupduru bakışlarıyla 
                                                                      Yuymak,arıtmak… 
 
                                                                      İçinin ışığı 
                                                                      Dışına vuran yüzlerde 
                                                                      Dikiş tutturamaz maskeler, 
                                                                      Aynalar 
                                                                      Yalan söyleyemezler, 
                                                                      Aykırı görüntü veremezler… 
 
                                                                      Her ufuktan 
                                                                      Bin bir güneş halinde yükselir 
                                                                      Hakikat… 
                                                                      Ve sonsuzluklar 
                                                                      Alev alev avuçlarında 
                                                                      Dürülür yaprak yaprak, 
                                                                      Oyuncak olur oyuncak 
                                                                      Sevmek ve çıldırmak, 
                                                                      Ölmek ve yaşamak… 
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                                                               DOĞRULAR-YANLIŞLAR 
 
 
 
                                                                   Piramitler,zigguratlar, 
                                                                   Yosunlu basmaklar, 
                                                                   Mermer merdivenler, 
                                                                   Zümrüt bakışlar, 
                                                                  Oluklu/oluksuz sütunlar, 
                                                                   Paslı bukağılar, 
                                                                   İşlemeli alınlıklar, 
                                                                   Kuvars kemerler, 
                                                                   Dipsiz kuyular, 
                                                                   Mercan adalar/kayalıklar, 
                                                                   Hisarlar,yüksek kuleler, 
                                                                   Dingin göller,atoller 
                                                                   Kulaklarınız çınlamıyor mu..? 
                                                                    
                                                                   Mahzun şerefeler,kubbeler, 
                                                                   Arenalar,,forumlar,agoralar… 
                                                                   Ateşe doğru çılgınca 
                                                                   Ok atanlar, 
                                                                   At sürenler, 
                                                                   Kuş uçurtanlar… 
                                                                   Bozkırlar,stepler,yaylalar 
                                                                   Yürekleriniz hoplamıyor mu? 
                                                                   Ey ufuk yeleli küheylanlar 
                                                                   Sizi sevgiyle,saygıyla, 
                                                                   Anarken sevgili torunlarınız 
                                                                   Zonklamıyor mu 
                                                                   Kırçıl şakaklarınız….? 
 
                                                                   Ey Bilgi Çağı’nın 
                                                                   Bilgisiz kibirlileri, 
                                                                   Benliklerinin,akıllarının 
                                                                   Azatsız köleleri, 
                                                                   Hangi zamanın, 
                                                                   Hangi kuşağın 
                                                                   İçindesiniz,dışındasınız? 
                                                                   Birer birer dökülmüyor mu, 
                                                                   Yıkılmıyor mu,dağılmıyor mu 
                                                                   Çatılarını,sütunlarınız, 
                                                                   Eğrilmiyor mu,bükülmüyor mu 
                                                                   Yanlışlarınız,doğrularınız…?!          
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                                                               ÇAĞLAR’ DAN  ÇAĞ’A 
 
 
 
 
 
                                                                 Bir insan çıkıp gelse 
                                                                Üstü başı toz,toprak, 
                                                                Biraz şaşkın,biraz korkak, 
                                                                Yalın ayak,başı kabak 
                                                                Atamız Adem’in çağından, 
                                                              -Ya da herhangi bir çağdan, 
                                                               Bir zamandan,mekandan…- 
                                                               Çağımız’a… 
                                                               Sorsak kendisine; 
                                                             “Ne fark var çağınızla, 
                                                               Çağımız arasında…?” diye. 
                                                               Farkı olmazdı sanırız, 
                                                               Bir çağdaşımızın 
                                                               Hem de, 
                                                               Aydın bir çağdaşımızın 
                                                               İbret verici sözlerinden… 
                                                               Ah,demek duymadınız 
                                                             -Yazıklar olsun size!- 
                                                               Çağdaşlarımızdan biri ne demiş 
                                                               Bu konuda… 
 
                                                             “Firavunlar Çağı’nda 
                                                               Nasıl piramitleri kuruyordularsa 
                                                               Esirler, 
                                                               Şimdi nükleer füzeler,lazerler 
                                                               Komputürler,androitler 
                                                               İmal ediyoruz bizler…” 
                                                               Ve onların  
                                                               Tutsağı oluyoruz bir güzel… 
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                                                                   BOYUTLAR 
 
 
 
 
                                                                 Mağaralarda, 
                                                                 Kovuklarda, 
                                                                 Barakalarda, 
                                                                 Çadırlarda, 
                                                                 Obalarda, 
                                                                 Yayla(k)larda, 
                                                                 Ormanlarda, 
                                                                 Ovalarda, 
                                                                 Doruklarda, 
                                                                 Gayyalarda, 
                                                                 Kazıklar üzerindeki 
                                                                 Kulübelerde 
                                                                 Sağlıklı ve mutluydun 
                                                                 Bir zamanlar… 
 
                                                                Gökdelenlerde, 
                                                                Saraylarda, 
                                                                Şatolarda, 
                                                                Villalarda, 
                                                                Konaklarda, 
                                                                Köşklerde, 
                                                                Apartmanlarda, 
                                                                Otellerde/motellerde, 
                                                                Gecekondularda, 
                                                                Metropollerde 
                                                                Bunaldı ruhun… 
                                                                Boyutların 
                                                               Derin ve sadeydi, 
                                                               Ufukların 
                                                               Geniş ve yüksekti,  
                                                               Sen tuttun 
                                                               Aklın  
                                                               Cenderesine sokmak istedin 
                                                               Sonsuzluğu 
                                                             -Yani öz benliğini…- 
                                                              Kendi kendinin 
                                                              Katili oldun, 
                                                              Mücrimi oldun… 
                                                              Sana yakışan bu muydu…?  
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                                                                  İnsan, 
                                                                  İnsan, 
                                                                  Ah insan, 
                                                                  Mazeretinden büyük 
                                                                  Suçun, 
                                                                  Suçundan büyük 
                                                                  Mazeretin! 
                                                                  Bunu bir görsen, 
                                                                  Bir anlasan! 
                                                                  Her şey,her şey değişir 
                                                                  Yakın ve uzak çevrende, 
                                                                  Dışında ve içinde… 
                                                                  Cümle olumsuzluklar,kararsızlıklar, 
                                                                  Tekmil karanlıklar,huzursuzluklar gider, 
                                                                  Yoğun ve dingin aydınlıklar, 
                                                                  Sonsuz mutluluklar gelir… 
                                                                   
                                                                  Büyür de büyür,genişler de genişler 
                                                                 Yeryüzü,gökler,yürekler 
                                                                 Yüreğinle birlikte…. 
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                                                                   ÖLÜMSÜZ  IŞIK 
 
 
 
 
 
                                                             Su ne diye tersine akar, 
                                                             Kuş neden uçamaz çırpınır da, 
                                                             Niçin gözyaşı döker ceylanlar, 
                                                             Kuytu ve ürpertici orman(lar)da, 
                                                             Nedir bu inleyişler,haykırışlar 
                                                             Derin yaralar açan ruhta… 
 
                                                             Oturan kim şu çınarın altında 
                                                             Bezgin,ağlamaklı, 
                                                             Bir taç var defnelerden başında 
                                                             Solmuş yaprakları… 
  
                                                             Şu garip karaltılar da ne 
                                                             Aydınlığın yüreğini inciten, 
                                                             Parlak,sivri şeyler var ellerinde 
                                                             Kin,korku,umutsuzluk,acı getiren… 
                      
 
                                                             Ya şu kemik yığını yaratık, 
                                                             Umut kesilmiş-gibi-yaşamından… 
                                                             İçe eşleyen o ölümsüz ışık 
                                                             Eksilmemiş mahzun bakışlarından… 
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                                                        OLAĞANÜSTÜ  GEZİ 
 
 
 
 
 
                                                   Bazan öyle “anlar”ımız olur ki, 
                                                   Bir oğulda nasıl toplanırlarsa 
                                                   En güzel çiçeklerin sevgilileri, 
                                                   Bütün renkler tayf tayf nasıl buluşurlar, 
                                                   Sonsuz yüzeyli mercekte odaklaşırlarsa, 
                                                   Yoğunlaşır da yoğunlaşır duygular, 
                                                   Ruhumuz olur kanatlanacak gibi, 
                                                   Ağlayabiliriz dokunsalar… 
 
                                                   Ah,uzun sürmez ne yazık ki 
                                                   Bu anlatılmaz,olağanüstü anlar, 
                                                   Hayatın yükü öyle ağır ki, 
                                                   Gelir ardından gamlar,acılar, 
                                                   Yitirir bütün etkisini,yüceliğini 
                                                   O geri gelmesi zor anlar,  
                                                   Biter böylece olağanüstü gezi 
                                                   Her şey döner olağanlığına… 
 
                                                   Çoktan kalmıştır gerilerde 
                                                    Bir “an” olsun yaklaşanlar, 
                                                   Gözleri yaşartanlar, 
                                                   Yüreği hoplatanlar 
                                                   Olanca kusursuzluklarıyla… 
 
                                                   Ah,yalnız Işık’ın egemen olduğu o anlar 
                                                   Ebediyen sürse,hiç bitmese, 
                                                   O zamanlar/mekanlar üstü duygular… 
 
                                                   Ve ah,mümkün olsaydı yaşamak 
                                                   Böylesine muhteşem bir iklimde, 
                                                   Biz kalmışlar için karanlıklarda 
                                                   Ne güzel olurdu,ne iyi hele…    
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                                                            B    E    S     T      E 
 
 
 
 
                                               Hep o evrensel bestenin nağmeleridir 
                                               Tarifsiz duygularla dinlediğimiz, 
                                               Her biri sonsuz kulak kesilmiş 
                                               Hücrelerimizle,atomlarımızla 
                                               Mevsimler,kuşaklar üstü okyanus kıyılarında… 
 
                                               Çiçeğin yaprağına,volkanın soluğuna, 
                                               Nebulaların,novaların raksına, 
                                               Molekül,molekül atom atom sinmiş, 
                                               Irmakların çağıltısına,yağmurun damlasına, 
                                               Şimşeklerin,yıldırımların parıltısına, 
                                               Sevdalı gönüllerin feryadına 
                                               Nakış,nakış,oya oya işlenmiş 
                                               Bakışların menevişine,dudakların kıvrımlarına, 
                                               Kayaların sinesine,dalgaların kıvrımlarına 
                                               Kirpiklerden damlayan göz yaş(lar)ına, 
                                               Bebeğin çığlığına,kuşun kanatlarına, 
                                              Çavlanın uğultusuna,mağaranın duvarlarına… 
  
                                               Hep o evrensel tabloların desenleridir 
                                               Tarifsiz duygularla seyrettiğimiz, 
                                               Her biri sonsuz yürek kesilmiş 
                                               İç ve dış gözlerimizle… 
 
                                               Dut yaprağını kemiren ipek böceğinin, 
                                               Ağını ören örümceğin, 
                                               Yuvasına azık taşıyan karıncanın 
                                               Ayak seslerinde, 
                                               Bir atın kişnemesinde,arslanın kükreyişinde, 
                                               Dalından toprağa düşen yaprağın 
                                               İnleyişinde… 
                                               Yüreğin ürpertisinde, 
                                               Gözlerin kızarmasında, 
                                               Narın çatlayışında…     
                                               Hep o ölümsüz senfoninin notalarıdır 
                                               Dinlediğimiz,ürperdiğimiz, 
                                               Hayatın bütün safhalarıdır 
                                               Mahzun,umutlu yaşadığımız…               
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                                                                   U  M  U  T 
 
 
 
 
                                                   Yüksel ey mahzun ruhum,yüksel 
                                                   Burç burç göklere doğru… 
                                                   Nasıl yükselirse güvercinler, 
                                                   Martılar,albatroslar,kartallar, 
                                                   Geniş ve derin yataklarından 
                                                   Buhar buhar ırmaklar,okyanuslar, 
                                                   Çiyler,terler,göller,alevler, 
                                                   Itır,buhur,gül,misk kokan ağızlardan 
                                                   Buğu buğu çember çember dualar… 
 
                                                   Ve süzülerek in oralardan 
                                                   Bir gün bahtsız Yer’e, 
                                                   Işık ışık,kanat kanat,yağmur yağmur, 
                                                   İnanç,aşk,özgürlük dolu 
                                                   Kutsal heybenle… 
 
                                                   Gez,dolaş bir bir bütün iklimleri, 
                                                  -Paralelleri,meridyenleri, 
                                                   Kuşakları,mevsimleri…- 
                                                   Yağmur,çamur deme 
                                                   Fırtına,kar,burağan,tipi… 
                                                   Vesaire,vesaire… 
 
                                                   Haykır var gücünle; 
                                                 “Ey Çağ’ım,dur dur, 
                                                   Nereye gidiyorsun böyle, 
                                                   Kendine gel,kendine! 
                                                   Tuttuğun yolun sonu 
                                                   Karanlık,dipsiz bir uçurumdur…!” 
 
                                                   Çağ-Çağlar- dinlemese(ler) de 
                                                   Sen yükselterek sesini 
                                                   Haykır dur 
                                                   Olanca inancınla,aşkınla…  
                                                   İtil,kakıl,düş,,kalk,yılma…! 
 
                                                   Gün gelir-elbet-sana da 
                                                   Bir kulak veren olur… 
                                                   Asla umutsuzluğa kapılma, 
                                                   Asla! 
 
                                                   En derin uçurum umutsuzluktur!                                                                                                
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                                                                   N E   K İ… 
 
 
 
                                                         Ne ki mekan,ne ki zaman 
                                                         Seven cana, 
                                                         Ne ki sevinç,ne ki acı 
                                                         Savaşana, 
                                                         Ne ki ağı,ne ki bal 
                                                         O iksirden tadana, 
                                                         Ne ki doruk,ne ki gayya 
                                                         Kararlı adımlara,                                                          
                                                         Ne ki deniz,ne ki kara 
                                                         Gözü pek balığa, 
                                                         Ne ki gül,ne ki diken 
                                                         Usta bahçevana, 
                                                         Ne ki söz,ne ki kalem 
                                                         Okuyabilene, 
                                                         Ne ki atom,ne ki nötron 
                                                         İnanç  dolu bağıra, 
                                                         Ne ki ilk,ne ki son 
                                                         O sırrı yakalayana, 
                                                         Ne ki melek,ne ki şeytan 
                                                         Yiğitçe yaşayana,                                                              
                                                         Ne çöl,ne ki umman 
                                                         Susayana, 
                                                         Ne ki göz,ne ki kulak 
                                                         Görebilene, 
                                                         Duyabilene, 
                                                         Ne ki kümes,ne ki saray 
                                                         Kendisiyle barışana, 
                                                         Ne ki dev,ne ki cüce 
                                                         Aynadan korkana, 
                                                         Ne ki kara,ne ki ak 
                                                         Bakar göre, 
                                                         Ne ki gün, ne ki gece, 
                                                         Ne ki geçmiş,ne ki gelecek 
                                                         Zamanla dost olana, 
                                                         Ne ki ölüm,ne ki hayat 
                                                         Ölmeden ölebilene, 
                                                         Ne ki alev,ne ki duman 
                                                         Yanabilene, 
                                                         Ne ki aşk,ne ki nefret 
                                                         İnsan olmayana…! 
                                                         Ne ki fakr,ne ki devlet 
                                                         İnsan olana…! 
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                                                                 MUTLULUK  ÜLKESİ 
 
 
 
 
                                                            Sonuna kadar açık 
                                                            Mutluluk Ülkesi’nin tüm kapıları, 
                                                            Bir rüzgar eser yumuşacık 
                                                            Okşar gibidir ruhları… 
 
                                                            Her can iyi tanır,inanır 
                                                            Burada Çalab’ı ve Yalvaç’ı… 
                                                            Bilir,yürekten inanır 
                                                            Onlardan başkasının olamayacağına 
                                                            İnsanoğlu’nun bir dayanağı… 
 
                                                            Her dil esenlikler diler birbirine, 
                                                            Allah için sever seven,içten 
                                                            Kazmaz kimse kimsenin kuyusunu, 
                                                            Bölmez uykusunu, 
                                                            Yoktur pazarlıklı içinden, 
                                                            Işıklıdır işler,düşünceler, 
                                                            Eser görülmez tembellikten,ataletten, 
                                                            Ayrılan yoktur dürüstlükten,adaletten,   
                                                            Bakışlar nergistir,gülüşler gülşen… 
 
                                                            Hava yerine canlılar 
                                                            Bu ülkede 
                                                            Mutluluğu aşkı solurlar, 
                                                            Verdikleri en değerli hediye 
                                                            Sevgi dolu yürekleridir birbirlerine… 
 
                                                            Niçin uğrayan az anlaşılmaz… 
                                                            Çoğalıyor mu yoksa korkanlar 
                                                            İyilikten,güzellikten,mutluluktan…? 
 
                                                             İnsanoğlu bu,anlaşılmaz…! 
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                                                                H  A   Y   A   T  ‘  A 
    
 
 
 
 
 
                                                  Söylemeyelim,söylemeyelim diyorduk ya, 
                                                  Artık şuramıza geldi..! 
                                                  Ey Hayat,sanadır sözümüz sana, 
                                                  Konuşmaya niyet ettik madem ki! 
 
                                                  O kadar anlamsız,yavan, 
                                                  Öylesine dayanılmaz oldun ki, 
                                                  Hele şu son günlerde… 
                                                  Kabul edemeyeceğim kusura kalma 
                                                  Seni olduğun gibi… 
                                                  Sen ey Hayat,sen ki 
                                                  Böylesine büyük ve evrenselken, 
                                                -En azından öyle olman gerekirken…- 
                                                 Beğeniyor musun davranışlarını? 
                                                 Konuş,konuş Allah aşkına…! 
                                                 Nasıl,nasıl olur da 
                                                 Sıkıştırır sokarsın kendini 
                                                 Kısacık aklının dar kapılarına, 
                                                 Nasıl vurursun bakağılara…? 
 
                                                 Gün geçmiyor ki, 
                                                 Ruhu/ruhları acıyla burkan 
                                                 Birşeyler olmasın çevremizde... 
                                                 Ah,şu güzel duygular,düşünceler de 
                                                 Olmasaydılar,yaşanmasaydılar 
                                                 İyilik,sevgi,hoşgörü,cömertlik gibi… 
                                                 Soylu,ölümsüz duygular 
                                                 Ferahlık veren gönüle, 
                                                 Rabb’im ne yapardık bilmem ki! 
 
                                                 Fakat nedense,bilinmez işte 
                                                -Bunu onlara sormak gerek belki!- 
                                                 İnsanlar,ah-çoğu-insanlar                       
                                                 İyiliklerden,güzelliklerden 
                                                 O kadar korkuyorlar ki! 
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                                                    Yakındığımız yok halimizden, 
                                                    Çok şükür sağlığımız yerinde,          
                                                    Aklımız başımızda, 
                                                    Ama bu yeterli mi…? 
                                                    Yalnız kendini düşünmek 
                                                   -Nemelazımcılık,bencillik…- 
                                                    Olamaz bizim sözlüğümüzde… 
                                                    Ne başımızda,ne ruhumuzda 
                                                    Bir eser yok eğri,büğrülükten… 
                                                    Bizim tamsızın-asıl- sebebi 
                                                    İnsanların kaçışlarıdır birbirlerinden 
                                                    Cin çarpmış çılgınlar, 
                                                    Arslan görmüş ceylanlar, 
                                                    Yılan görmüş tavşanlar gibi… 
                             
                                                    Bütün duyduklarımıza, 
                                                    Bütün gördüklerimize, 
                                                    Bütün yaşadıklarımıza rağmen,  
                                                   İnanıyoruz bir gün İnsan’ın 
                                                   Anlayacağını yanlışlığını, 
                                                   Kısalığını,saçmalığını 
                                                   Düşüncelerinin,davranışlarının 
                                                   Ve –er-geç-kendine döneceğine… 
                                                   İçindeki karanlık uçurumların 
                                                   Öğreneceğini nasıl aydınlanacağını… 
                                                   Ve tadacağını gerçek sevginin 
                                                   Ölümsüz hazzını 
                                                   Bütün hücrelerinde,moleküllerinde, 
                                                   Bütün atomlarında,kuarklarında… 
 
                                                  O zaman ulaşacaktır gerçekten 
                                                  Layık olduğu yere 
                                                  Yeryüzünde ve evrende… 
 
                                                  Haydi gelin,ey çağdaşlar gelin, 
                                                  Bugünden tezi yok 
                                                  Verelim el,ele gönül gönüle, 
                                                  Bu işin tahammülü yok 
                                                  Daha fazla bekletilmeye… 
                                                  Şakası olmaz zamanın, 
                                                  Yüzümüze gülüşüne 
                                                  Aldanmayalım,kanmayalım… 
 
                                                  Çok şet istemiyoruz 
                                                  Sizlerden ey çağdaşlar… 
                                                  Ara sıra, 
                                                -Gündoğumlarında,günbatımlarında…- 
                                                  Gökyüzüne bakın diyoruz… 
                                                  O sonsuzluk,o kıpır kıpır ışıklar 
                                                  Aksın ruhlarınıza…                                                             
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                                                    Dinleyin denizlerin,ormanların uğultusunu 
                                                    Uzanınca yatağınıza, 
                                                    Gülümseyin birbirinize 
                                                    Çarşıda-pazarda karşılaşınca… 
                                                    Niçin somurtuyorsunuz 
                                                  -Ruhunuzu buruşturuyorsunuz…- 
                                                    Böyle davranmak yaraşır mı sizlere…? 
                                                    Birbirimizi anlasak ya…! 
 
                                                    Düşünün bir kere 
                                                    Aynı yolun yolcusuyuz… 
                                                    Burada sağlam kurulur 
                                                    Sağlam başlar,sağlam sürerse 
                                                    Orada da sürer dostluğumuz, 
                                                    Anlasanız a! 
 
                                                                           * 
 
                                                    Ah,evet evet, 
                                                    Göz ardı edilmeyecek bir gerçek 
                                                    Yıkıntılarla dolu olduğu 
                                                    Yeryüzünün göz alabildiğine 
                                                    Ve çoğaldığı giderek… 
                                                    Ve çürüyerek kokuştuğu 
                                                    Çöp dağlarının varoşlarda, 
                                                    Ve görkemli metropollerde… 
                                                    Her bakışın içi burkan 
                                                    Acı bir tabloya tanık olduğu… 
                                                    Korkunç tayfunlar,seller,depremlerle 
                                                    Kırların,ormanların,bahçelerin darmadağın olduğu… 
                                                    Hoyratların alevli soluklarıyla 
                                                    Nice çiçeklerin solduğu,kuruduğu… 
 
                                                    Fakat değil mi ki salıyor Gökler 
                                                    Ölümsüz ışıklarını cömertçe, 
                                                    Demet demet,renk renk 
                                                    Bu yıkıntılar üzerine 
                                                   Her mevsim,her”an” gülümseyerek, 
                                                   Yakışır mı,yakışır mı insan kardeşler 
                                                   Ümitsizliğe düşmek bizlere… 
        
                                                   Ah,yüreklerimizi bir doldurabilsek 
                                                   O ışıklarla göklerden akan, 
                                                   İşten bile değildir kurabilmek 
                                                   İnanın bu yıkıntılardan 
                                                   Eskisinden daha görkemli ülkeler, 
                                                   Ve uygarlıklar yeni baştan… 
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                                                    Ve unutulmaz,sarsılmaz dostluklar 
                                                    Bozulmayan hiçbir zaman… 
                                                    Hayal değildir tüttürmek 
                                                    Sevgi,iyilik,barış tüten bacalar… 
 
                                                    Gelin ruhlarımızı-birbirine-bağlayan 
                                                    Işık ipleri kopan yerlerinden 
                                                    Bağlayalım yeniden, 
                                                    Zaman varken, 
                                                    İş işten geçmeden… 
 
                                                    Yeter,yeter bu kırgınlıklar, 
                                                    Bu anlamsız küskünlükler artık bitsin! 
                                                    Ne hayır gördük şimdiye kadar 
                                                    Yalancılıktan,binbir yüzlülükten,hır-gürlerden, 
                                                    Bilen varsa beri gelsin! 
 
                                                    Haydi uzatın,uzatın ellerinizi, 
                                                    Niçin bakıyorsunuz öyle, 
                                                    Kararsız,ürkek,çekingen…? 
 
                                                    Unutalım ne varsa geçmişte, 
                                                    Yapalım neyse bize yaraşan! 
                                                    Büsbütün elden gitmeden 
                                                    Sahip olalım insanlığımıza,kulluğumuza, 
                                                    Alkış tutsun bize mağrur evren… 
 
                                                    Bayanlar,baylar artık kendimize gelelim 
                                                  -Allah rızası için…- 
                                                    Nedir,nelerdir biz(ler)den beklenen 
                                                    Bir kez daha düşünelim, 
                                                    Bir kez daha lütfen 
                                                    Kendimizi gözden geçirelim…    
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                                                               İ N S A N L A R 
 
 
 
 
 
                                                          İnsanlar,ey insanlar, 
                                                          Kiminizin 
                                                          Sevgiden çatladı yürekleri, 
                                                          Kiminizin nefretten… 
                                                          Kiminizin 
                                                          Düşüncesizlikten 
                                                          Çürüdü beyni, 
                                                          Kiminizin düşünmekten…! 
                                                          Bakraçlar dolusu 
                                                          Kar beyaz ayranlar dururken, 
                                                          Sarıldınız kör bir iştahayla 
                                                          Zehir,irin dolu 
                                                          Altın taslara, 
                                                          Kristal sağraklara… 
 
                                                          Kiminizin baş dönmesi 
                                                          İçkiden,neşeden, 
                                                          Kiminizin 
                                                          Sevgiden,elemden… 
                                                          Kiminizin 
                                                          Yüzü kızarır 
                                                          Sevinçten,terbiyeden 
                                                          Kiminizin morarır 
                                                          Kinden,arsızlıktan,hasetten… 
                                                          Kiminizin 
                                                          Gözleri yaşarır 
                                                          Güzellikten,merhametten,iyilikten… 
                                                          Kiminizin 
                                                          Ağzı yırtılır 
                                                          Öfkeden,sövmelerden, 
                                                          Kiminizin  
                                                          Gözleri kapanır 
                                                          Bir şey gör(e)medeni 
                                                          Kiminizin açılır 
                                                          Ölmeden… 
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                                                      Kiminizin 
                                                      Elleri bağlanır 
                                                      Cimrilikten,pintilikten, 
                                                      Kiminizin 
                                                      Gönlü daralır 
                                                      İnançsızlıktan,riyakarlıktan, 
                                                      Kiminizin 
                                                      Ufku kararır 
                                                      Bencillikten,sevgisizlikten 
                                                      Kiminizin 
                                                      Gönül zarı yırtılır 
                                                      Sevgiden,sevmekten,sevilmekten… 
 
                                                      Hanımefendiler,beyefendiler 
                                                      Izdırabın hazzından, 
                                                      Izdırabın yüceliğinden bihaber 
                                                      Hazların ızdırabına daldınız, 
                                                      Burgaçlarına kapıldınız, 
                                                      Hazların gayyasına… 
                                                      
                                                      Yıldızlar ve felekler 
                                                      Kılınmışken emrinize amade 
                                                      Sizin gözünüz hala çöplüklerde… 
 
                                                      Faniliğinizi,güçsüzlüğünüzü,tutsaklığınızı 
                                                      Unutmak istedikçe, 
                                                      Düştüğünüz uçurum 
                                                      Derinleşecekti elbette! 
                                                      İşte böyle gelmedik,ulaşmadık mı 
                                                      Bayanlar baylar 
                                                      Sizlerin sayesinde 
                                                      Bu aydınlık(!),güzel günlere… 
                                                     Gelin de 
                                                     Ayıklayın bakalım şimdi 
                                                     Acı pirincin taşını, 
                                                     Kataraktlı gözlerinizle, 
                                                     Romatizmalı ellerinizle, 
                                                     Nasırlı yürek(ler)inizle… 
 
                                                     Say,say biter mi 
                                                     İnsanla ilgili şeyler… 
                                                     Biri kapanır,bini açılır 
                                                    Siz düşünün ötesini 
                                                    Hanımlar,beyler 
                                                    İçiniz açılır…    
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                                                                    BİR İKLİM 
 
 
 
 
                                                                   Bir su aktı 
                                                                  Ovaya, 
                                                                  Bir kuş uçtu 
                                                                  Yuvaya, 
                                                                  Bir karınca yürüdü 
                                                                 Tepeye, 
                                                                 Bir tay koştu 
                                                                 Anaya, 
                                                                 Bir sağanak düştü 
                                                                 Koyağa, 
                                                                 Bir yel esti 
                                                                 Kavağa, 
                                                                 Bir söz geldi  
                                                                 Kulağa, 
                                                                 Bir nazar geldi 
                                                                 Göze, 
                                                                 Bir güneş kondu 
                                                                 Alına, 
                                                                 Bir güz geldi 
                                                                 Bahara, 
                                                                 Bir bahar geldi 
                                                                 Güze, 
                                                                 Bir şavk vurmuştu  
                                                                 Gönüle, 
                                                                 Şimdi artık 
                                                                 Nerede…? 
                                                                 Ve bir renk indi 
                                                                 Ufuklara, 
                                                                 Sildi tüm renkleri 
                                                                 Birdenbire… 
 
                                                                 Ve bir anda göründü 
                                                                 Tüm çevrenlerde 
                                                                 Sonsuz koordinatlı 
                                                                 Zaman/mekan üstünde 
                                                                 Bir iklim perde perde… 
   
                                                                 İklimler üstü gül iklimi… 
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                                                              S A V A Ş 
 
 
 
                                                      Yine şafak söküyor, 
                                                      Bir kez daha gün doğdu 
                                                      Bütün-iç/dış-ufuklarda, 
                                                      Doruklarda,mağaralarda… 
                                                      Yeni bir sayfa açılıyor 
                                                      Evren kitabında… 
                                                      Pılısını-pırtısını topluyor 
                                                      Karanlıklar kuyruğunu 
                                                      Alarak apış arasına 
                                                      Süklüm,püklüm uzaklaşıyor 
                                                      Bilinmez kuşaklara… 
 
                                                      Aman Allah’ım, 
                                                      Nedir bu olanlar, 
                                                      Nedir şu insanların hali, 
                                                      Baksanız a! 
 
                                                      Her şey ve herkes 
                                                      Sanki sözleşmiş gibi 
                                                      Zincirlerinden boşanan 
                                                      Kafeslerini parçalayan yabanıl hayvanlardan, 
                                                      Bendlerini yıkan ırmaklardan 
                                                      Bin beter bir halde 
                                                      Birbirlerine saldırıya mı geçmiş ne…! 
                                                      Savaş alanlarından farksız 
                                                      Yollar,meydanlar,ruhlar… 
 
                                                     Nedir esen bu kasırgalar 
                                                     Yerle bir eden her şeyi, 
                                                     Dev çınarları deviren, 
                                                     Kökünden söküp fırlatan 
                                                     Sekoyaları,baobabları, 
                                                     Olağanüstü gel-git dalgalarıyla 
                                                     Çıldırtan suları 
                                                     İçimizde, 
                                                     Dışımızda 
                                                     Değiştiren iklimleri, 
                                                     Allak-bullak eden dengeleri… 
                                                     Kimler şu üstümüze,üstümüze 
                                                     Doludizgin at sürenler 
                                                     Ki felekleri tutuyor kişnemeleri…?  
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                                                Ama, 
                                                Bu demek değildir ki 
                                             “İnsan”ca,”kul”ca 
                                               Bir hayat yaşamak 
                                               Mümkün değildir… 
 
                                               Her şeye,her şeye rağmen 
                                               İnsan, 
                                               İnsan’a yaraşırca 
                                               Yaşayabilir, 
                                               Bir ömür sürebilir, 
                                               Yaşamalıdır da… 
                                               Sonsuzluk bahçelerinden 
                                               Solmaz güller derebilir, 
                                               Dosta,düşmana sunabilir, 
                                               Bunu yapmalıdır da… 
 
                                               Bunu başarmak, 
                                               Bataklıklar ortasında 
                                               Ayakta durabilmek, 
                                              Tebessüm edebilmek, 
                                              O’na,Onlar’a 
                                              Ölümsüz bir aşkla 
                                              Bağlanmakla olur ancak…! 
 
                                              Bir de,evet bir de, 
                                              İnancın ve düşüncenin, 
                                              Hoşgörünün ve sevginin, 
                                              Affediciliğin ve cömertliğin, 
                                              Izdırabların ve çilelerin… 
                                              Doruklarında dolaşmakla 
                                              Yalın ayak,başı kabak… 
                                              İyiliğin,güzelliğin,özgürlüğün,dinginliğin 
                                              Ilıklığını iliklerinde 
                                              Duyarak,yaşayarak 
                                              Başkaları için 
                                              Belki de…   
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                                                                         Ç A Ğ R I  
 
 
 
 
 
                                                                 Gelin ey Çağdaşlar,                      
                                                                 Koşa koşa gelin, 
                                                                 Uça uça gelin, 
                                                                 Coşa coşa gelin, 
                                                                 Seve seve gelin,  
                                                                 Yana yana gelin, 
                                                                 Öle öle gelin 
                                                                 Hepinize yer var 
                                                                 Ruhumuzun engin ovalarında, 
                                                                 Nasılsanız öyle gelin…! 
                                                                 Hepiniz birer damat/gelin…  
                              
                                                                 Unuttuğunuz bütün güzel şeyler, 
                                                                 Soylu ve üstün değerler… 
                                                                 Aşklar,barışlar,umutlar,coşkular, 
                                                                 İyilikler,merhametler,özgürlükler, 
                                                                 İnançlar,kardeşlikler,yiğitlikler, 
                                                                 Alıp giden ışıklı sonsuzluklar… 
 
                                                                 Bir “an” olsun terk edelim 
                                                                Anlamsız,boş,hır-gürü,kini, 
                                                                Gelin gönül gönüle,eş eşe 
                                                                Birleşelim,sevişelim,yükselelim 
                                                                Yücelerine yücelerine 
                                                                Burç burç ölümsüz göklerin… 
                                                               Tutuşturalım gönül meş’alelerimizi 
                                                               Coşkun alevleriyle 
                                                               Güneşlerin,nebülözlerin…. 
 
                                                               Ve ışık seller halinde 
,                                                            -Bu değil midir yaraşan bize!- 
                                                              Çilekeş gezegenimize 
                                                              Gürül gürül inelim… 
                                                              Yaşayalım birlikte 
                                                              Barış,kardeşlik,huzur içinde… 
                                                              Ve insanız diyebilelim 
                                                              Hiç değilse… 
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                                                                  M  A  Ğ  A  R  A 
 
 
 
 
 
 
                                                    Soğuk,karanlık bir mağaradır hayat 
                                                    Sarkıtlar,dikitler,gizemlerle dolu… 
                                                    Artar nem,karanlık,soğuk,tehlike 
                                                    İçerilere doğru ilerledikçe… 
                                                    Dönülemez artık geriye 
                                                    Girdikten sonra bir kez oraya… 
 
                                                    Eğer bir ışık yoksa elinde/içinde 
                                                    Pusatlanmamışsan eğer ona göre, 
                                                    Yem olursun korkunç yaratıklara… 
                                                    Nem,soğuk,açlık,ışıksızlık  
                                                    Eritir benliğini sinsice, 
                                                    Yol bulamazsın bu labirente 
                                                    Benzeyen karmaşık yolda 
                                                    Varamadan çıkış yerine 
                                                  -Ki açılır sonsuz aydınlıklara…- 
                                                   Geçirir pençesini Ölüm ansızın 
                                                   Hık bile diyemeden 
                                                   Sonsuzluklara yuvarlanırsın… 
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                                                                 SOYLULUK 
 
 
 
                                                              Kişinin soyluluğu 
                                                              Soyunda da v ardır ya, 
                                                              Soylu olan her kişi 
                                                              Gerçek insan mıdır ki…! 
 
                                                              İyiyle 
                                                              İyi olan, 
                                                              Kötüyü 
                                                              İyi yapan, 
                                                              Sevgisi 
                                                              Kutsal olan, 
                                                              Onuru 
                                                              Sembol sayan, 
                                                              Allah’a verdiği sözü 
                                                              Yerine getiren 
                                                              Ve O’ndan sakınan, 
                                                              Verdiği sözden dönmeyen, 
                                                              Doğruluğu 
                                                              Yol tutan, 
                                                              Acıması  
                                                              Sel sel akan, 
                                                              Gönülsüzlüğü 
                                                              Dağ dağ olan, 
                                                              Gönlünü 
                                                              Zengin kılan, 
                                                              Hoşgörüyü 
                                                              Bayrak yapan, 
                                                              Düşünceyi 
                                                              Hep canlı tutan, 
                                                              Sözleri 
                                                              Her dem tatlı, 
                                                              Dostluğu 
                                                              Baki kalan 
                                                              Biri olursa kişi 
                                                              O zaman denir ona 
                                                              Soylu 
                                                              Ve gerçek insan… 
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                                                             SEVMESİNİ  BİLENLER 
 
 
 
 
 
                                                             Ne geçim sıkıntısı, 
                                                             Ne mal-mülk,ün,unvan tutkusu, 
                                                             Ne başka-dünyalık-kişisel çıkarlar, 
                                                             Ne Hayat’ın acımasız vuruşları 
                                                             Pek yıldırmıyor,düşündürmüyor bizi de, 
                                                             Şu yapmacık sözler,bakışlar, 
                                                             Olduğundan başka görünme sevdaları, 
                                                             Şu dolambaçlı işler yok mu, 
                                                             İşte bunlar kahrediyor insanı.. 
 
                                                             Sevginin,inancın,iyiliğin,güzelliğin 
                                                             Bu kadar çok düşman kazandığı, 
                                                             Nezaketin,anlayışın,aydınlığın,zarafetin 
                                                             Bu kadar horlandığı 
                                                             Bir çağ daha görmüş müdür acaba 
                                                             Şimdiye dek bahtsız yeryuvarlağı… 
 
                                                             Ey iyimserlik,dert ortağım,kardeşim, 
                                                             Ne olur bana gücenme! 
                                                             Bırak içim dökeyim 
                                                             Çıldıracağım yoksa! 
 
                                                              İnsan kardeşlerimi böyle göreceğime 
                                                              Razıy(d)ım bir avuç toprak olmaya… 
                                                              Sevgiden,iyilikten,güzellikten 
                                                              Barıştan,paylaşmaktan,kardeşlikten  
                                                              Uzak kaldıktan sonra, 
                                                              Ne anlamı vardır 
                                                              Hayatın söyler misin, 
                                                              Çalab,Yalvaç aşkına…    
 
 
 
 
  



                                                                                                                                             669 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      İşte,bakın,bakın dağılıyor dumanlar, 
                                                      Kalkıyor ağır sis perdeleri, 
                                                      Tutuştu alev alev çevrenler… 
                                                      Uçsuz,bucaksız çiçek,renk,koku denizleri 
                                                      Yakıyor genizleri 
                                                      Kırlalar,yaylalar,ormanlar, 
                                                      Gelincikler,papatyalar,nergisler… 
                                                      Ve göklerden inen kanat sesleri… 
                                                      Çözülüyor doruklarda(n) bağlar, 
                                                      Taştı taşacak nehirler… 
 
                                                      O kadar,o kadar kısa ki 
                                                      Günler,aylar,mevsimler,ömürler,çağlar, 
                                                      Ne olursunuz acele edin 
                                                      Sevenler,sevilenler, 
                                                      Sevmesini bilenler, 
                                                      Sevmeyi, 
                                                      Sevilmeyi 
                                                      Hak edenler… 
 
                                                      Yaşamak da bir,yaşamamak da 
                                                      Sevmesini bilenler  
                                                      Ölümsüzlüğe koşanlar için 
                                                      Velhasıl bu yalan dünyada… 
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                                                    Y Ü R E Ğ İ M ‘ E 
 
 
 
 
                                               Ey benim, 
                                               Her geçen gün biriken sırlarla 
                                               Dolup taşan mahzun yüreğim, 
                                               Haklısın,ağırlaşıyor yükün gitgide, 
                                              -Acıların da,coşkuların da…- 
                                               Ne çıkar,katlanmalısın buna…! 
 
                                               Bazen bütün gizlediklerini 
                                               Vurayım diyorsun açığa ya, 
                                               İnanıyor musun bu davranışının 
                                               Doğru olacağına…? 
                                               Oh,hayır hayır dur,sakın 
                                               Sakın ha böyle bir şey yapmaya kalkma! 
 
                                               Bir gün karşılaşabilirsin 
                                               Olur ya, 
                                               İçini dökeceğin biri(leri)yle…   
 
                                               Ara,yılmadan,bıkmadan ara, 
                                               Uğraş,didin bir yandan da 
                                               Kendini tanımaya… 
                                               Umudun kırılmasın, 
                                               Boş değil bu dünya… 
                                               Kuşkusuz acı çekeceksin, 
                                               Çek,ne olur zararlı mı çıkarsın? 
                                              -Kim zararlı çıkmış ki… 
                                               Büyük acılar çekmeden kim 
                                               Büyük hedeflere ulaşabilmiş ki…!- 
 
                                              Aradığını bulamasan da, 
                                              Acı çekmeyi öğrenirsin… 
                                              Az mı kazançtır bu,az mu büyüklüktür…? 
                                              Hayatın coşkun dalgalarına 
                                              Göğüs germek için 
                                              Yılma bir başına kalsan da, 
                                              Yolunun sonu ölümsüzlüktür… 
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                                       Bir tükenmez,benzersiz kaynak var ki, 
                                       Verir sana gereken gücü fazlasıyla… 
 
                                       İşte böyle, 
                                       Açtın mı bir kez pencerelerini 
                                       O kaynaktan uzanan dallara, 
                                       Dolar her odan 
                                       Misk gibi kokularla,meyvalarla… 
                                       Bu dallardan sarkan meyvalardan 
                                       Dağıtırsın bol bol dosta,düşmana… 
 
                                       Ve yücelirsin her yönünle böylece… 
 
                                      Kazandığın ilahi huylarla 
                                      Boy ölçüşürsün,ölçüşebilirsin göktekilerle… 
                                      Anlarsın, 
                                      Aradığını ne olduğun ömrünce, 
                                      Sınırsız bir coşkuyla 
                                      Yanarsın 
                                      Aşk’ın dumansız alevleriyle… 
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                                                                      İ   N   S   A   N 
 
 
 
 
 
                                                   Evrenin gözbebeği,en güzel varlığısın, 
                                                   Ey insan bütün yollar sana çıkar Allah’tan, 
                                                   Senden gider Allah’a,eğer sen olmasaydın 
                                                   Evren bomboş kalırdı,renksiz,anlamsız,yavan… 
 
 
                                                   İnancın,özgürlüğün,ölümsüzlüğün,aşkın 
                                                   Tadı damaklarında dolaşırken canının, 
                                                   Ne işin var çöplükler,bataklıklar içinde. 
                                                   Sen insansın,insansın,kral da olsan,köle de! 
 
                                   
                                                   Gel,uzat ellerini dünya kardeşlerine, 
                                                   Kölenin de,kralın da yan yana oturduğu  (1) 
                                                   Evrensel bir sofrayı donatıver özenle… 
 
 
                                                   Küskünlükler,yalanlar,öfkeler,bağnazlıklar 
                                                   Aşkın soluklarıyla dağılsın buğu buğu… 
                                                   Muhabbetle,kardeşçe paylaşılsın lokmalar… 
                                                   __________________________________________________ 
 
                                                   (1): “Öyle bir eve gidelim(girelim) ki,şah kim,köle kim belli 
                                                             olmasın.” Şems-i Tebrizi. 
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                                                                  KUŞKU  VE  DUA 
 
 
                                                              Ne olacak bakalım, 
                                                              Dünyamızın gidişatı böyle…? 
                                                              Herkesin gözünü kan bürümüş, 
                                                              Bencillik,kin,kıskançlık,üçkağıtçılık, 
                                                              Acımasızlık,eyyamcılık,aymazlık, 
                                                              Gurur,kibir,sevgisizlik almış yürümüş… 
 
                                                              Yirmi birinci Yüzyıl bu, 
                                                              Atom Çağı,Uzay Çağı, 
                                                              Teknolojik Çağ,Bilgi Çağı, 
                                                              Büyük,çok büyük bir çağ bu! 
                                                              Zirveler Çağı, 
                                                              Zırvalar Çağı… 
                                                              Günahlar çağı… 
                                                              Bütün ölçüler büyük,görkemli… 
                                                              Teknoloji,astrofizik,astroloji,şu,bu… 
                                                              Zenginlik,şan,şeref,yalan,dolan… 
                                                              Hepsi hepsi zirvede…                                                
                                                              Gelin alkış tutalım, 
                                                              Cebi dolu, 
                                                              Yüreği,beyni boş çağdaşlarım  
                                                              Hayda  birbirimize, 
                                                              Değerli ödüller dağıtalım… 
 
                                                              Savaşlar,savaşlar üst üste… 
                                                              Umutlar yıkılıyor 
                                                              Duvarları çürümüş 
                                                              Ağır çatılar gibi… 
                                                              Toz bulutları yükseliyor 
                                                              Yıkıntılar arasından, 
                                                              İçe işleyen çığlıklar… 
                                                              Kan barut kokuları geliyor 
                                                            -Genzimizi yakıyor…- 
                                                              Dört bir yanımızdan… 
 
                                                              Çılgınca bir gösteriş budalalığı, 
                                                              Utanç verici bir ahlak düşkünlüğü, 
                                                              Bir miskinlik,bir hoyratlık,bir bencillik 
                                                              Para-pul,mal-mülk tutkusu sarmış insanları 
                                                              Ne arayan,ne soran var 
                                                              İyileri,doğruları… 
 
                                                              Ey yüceler,yücesi Allah’ım, 
                                                              Yalvarıyorum,yalvarıyorum Sana, 
                                                              O sonsuz şevkatinden 
                                                              Kereminden,merhametinden 
                                                              Lütfeyle biraz daha insan kardeşlerime, 
                                                              Kavuşsun güzel dünya                   Çağlardır aradığı 
                                                              Dirliğe,düzenliğe,                          Huzura,mutluluğa, 
                                                              Ebedi bir barışa                             Işık-Sevgi Çağı’na… 
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                                                          ÇAĞ  SIKINTISI 
 
 
 
 
                                                  Haklısınız,gerçekten haklısınız 
                                                  Hem de yerden göğe kadar 
                                                  Halinizden yakınmakta 
                                                  Ey bahtsız çağdaşlarımız… 
 
                                                  Gerçekten dev kentler çekilmez oldu, 
                                                  Çoğunuz çaresiz ve yalnızsınız, 
                                                  Yaşamak en büyük hüner oldu 
                                                 -Zaten öyle değil midir her zaman…- 
                                                  Bu bataklıkta,bu kaosta 
                                                  Bulmak sonsuzluğa çıkan Yol’u… 
 
                                                 Televizyonlarınız,atomlarınız,nötronlarınız, 
                                                 Füzeleriniz,androitleriniz,uzay mekikleriniz, 
                                                 Havyarlarınız,purolarınz,dolarlarınız,yatlarınız, 
                                                 Hanlarınız,hamamlarınız,uşaklarınız,bilgisayarlarınız, 
                                                 İnternetleriniz,metresleriniz,siteleriniz,gökdelenleriniz, 
                                                 Sömürgeleriniz,cüppeleriniz,kepleriniz,şiltleriniz, 
                                                 Nişanlarınız,madalyalarınız,şak-şakçılarınız, 
                                                 Mankenleriniz,stadyumlarınız,hiper-marketleriniz, 
                                                 Koltuklarınız,fraklarınız,altınlarınız,kartlarınız,, 
                                                 Vesaireleriniz,vesaireleriniz,vesaireleriniz… 
                                                 Mutluluğunuz için yetmez oldu… 
 
                                                 Aşırı yorgunluk sendromu, 
                                                 Aids,nostalji,ateizm,kanser, 
                                                 Politika,moda,futbol,porno,asparagas haber 
                                                 Çağdaş uygarlığınızın simgeleri oldu       
 
                                               -Kusura kalmayın ama, 
                                              “Çağdaş” ve “uygar” saymaktan  
                                                Utanıyoruz kendimizi 
                                                Zaman zaman…- 
 
                                                Fakat hayır, 
                                                Dünya 
                                                Ve Çağ 
                                                Ve Çağlar 
                                                Bunlardan ibaret değil sade…                    _____679 
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                                              Hiç aklınıza gelmiyor mu 
                                              Allah aşkınıza, 
                                              Özgürlük,barış,kardeşlik aşkına, 
                                             -Futbol,kumar,para,kadın aşkına…!- 
                                              Şöyle başınızı alıp da 
                                              Bazı bazı 
                                              Kırlara,bayırlara dolaşmaya çıkmak, 
                                              Dinlemek kuşların ilahi senfonilerini 
                                              Çiçek yüklü dallarda, 
                                              Böceklerin koşuşmalarınıı 
                                              Toprağın üstünde,altında, 
                                              Tomurların çatır çatır yarılışlarını 
                                              Dal uçlarında… 
                                              Denizlerin,çavlanların,ormanların 
                                              Uğultularına dalmak 
                                              Saatlarca,yüzyıllarca,”anlar”ca 
                                              Şakaklarınız zonklayarak 
                                              Yosun kokulu kayalıklarda… 
 
                                             Yalap yalap ışıyan göklere 
                                             Dalıp dalıp ürpermek 
                                             Atom atom,hücre hücre 
                                             İliklerinize dek.. 
                                             El-ayak çekildiği demlerde 
                                             O Yüce Kudret’i düşünmek… 
 
                                             Uzak ve yüksel ufukların dal dal yarılışını 
                                             Gümrah şimşek çakışlarıyla, 
                                             Gündoğumlarını,günbatımlarını 
                                             Can gözleriyle seyretmek, 
                                             Zaman zaman içinize doğru 
                                             Uzun,bitimsiz yürüyüşlere çıkmak…      
 
                                             Yani aşkı,güzelliği ve iyiliği, 
                                             Yani barışı ve sonsuzluğu, 
                                             Yani kendinizi, 
                                             Yani özgürlüğü ve ölmezliği, 
                                             Yani O’nu 
                                             Yudum yudum içmek… 
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                                                          Arada bir de olsa 
                                                          Tatmak istemediğinizden emin misiniz 
                                                          Gerçek mutluluğu 
                                                          İçinize sindirerek… 
                                                          Nasıl,nasıl razı olabilirsiniz 
                                                          Bir ömür boyu 
                                                          Okyanus kıyısında kavkılar toplamaya, 
                                                          Ten kafesinde çırpınmaya 
                                                          Ökseye düşmüş bir kuş misali… 
 
                                                          Çağ’ın,Çağlar’ın 
                                                          Üstüne yükselerek, 
                                                          Yaşamak dururken, 
                                                          Gerçek bir “insan”, 
                                                          Bir “kul” gibi..  
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                                                                 Y O K S A… 
 
 
 
 
                                                        Anlamıyorum bir türlü,                   
                                                        Anlayamıyorum belki de, 
                                                        Niçin dağılmıyor bu sisten örtü, 
                                                        Neden bulanıklık var düşüncelerde, 
                                                        Neler oluyor anlamıyorum, 
                                                        Buz gibi ellerim,her yerim, 
                                                        Oysa Cehennem ateşlerinde 
                                                        Cayır cayır yanıyorum… 
                                     
                                                        İnsan denince 
                                                        Benim bildiğim, 
                                                        Dört bir yanı ışık, 
                                                        Dört bir yanı sevgiyle 
                                                        Sarılmış bir kutlu varlık 
                                                        Gelir akla… 
 
                                                        Ey Rabb’im, 
                                                        Bakmasını mı unuttum yoksa, 
                                                        Düşünmesini,duymasını mı, 
                                                        Yaşamsını mı…? 
 
 
                                                                           *** 
 
 
                                                                 ANLAŞILMAMAK 
 
 
 
                                                     Bazan gücendiğimiz olur, 
                                                    Gönlümüz kırılır,hüzünleniriz, 
                                                    En yakınlarımız,arkadaşlarımız 
                                                    Bizi anlamazlar diye… 
                                                    Anlıyormuşuz gibi sanki onları 
                                                    Doğru dürüst,kendimizi bile…! 
  
                                                    Biraz daha hoşgörü,ne olur… 
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                                                         H İ R O Ş İ M A 
 
 
 
 
 
                                                     Bugün altı ağustos, 
                                                     Günlerden falan… 
                                                     Ne önemi var…! 
                                                     Mevsimlerden yaz diyebilir miyiz ? 
                                                     Ve Yüzyıl uygar… 
                                                     Uygar ama fos, 
                                                     Uzak kaldığı için aydınlıklardan… 
                                                     Acı bir hatıranın yıldönümü 
                                                     Kutlanıyor sükun içinde., 
                                                     Bir kutlama ki ağır,hüzünlü… 
                                                     Olanca ağırlığıyla çökmüş yüreklere 
                                                     Yaprak yaprak gökyüzü… 
 
                                                     O karanlık şafağın üzerinden 
                                                     Şu kadar gün,ay,yıl,mevsim “an” geçmiş, 
                                                     Nice kez gün doğmuş ,ay kavuşmuş… 
                                                     Geçmiş geçmesine ya, 
                                                     Üstelik bu zaman zarfında 
                                                     Bir Ülke yeniden doğmuş… 
                                                     Ama her şeye rağmen   
                                                     Bu onmak bilmez yara 
                                                     Kanamış için için derinden…             
                                                   -Allah korusun insanlığı 
                                                     Böyle korkunç felaketlerden…- 
 
                                                    Nice zamandan beridir 
                                                    Hiç azalmayan bu evrensel acıyla 
                                                    Burkulan on binlerdce yürek 
                                                    Bugün sessiz gözyaşlarıyla 
                                                    Tazeliyor yeniden acısını 
                                                   -Tatsız anısını, 
                                                    Onulmaz yarasını…- 
                                                    Tepeden tırnağa ürpererek… 
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                                        Neler hissediyorlardır kim bilir 
                                        Şu çekik gözlü,minyon tipli insanlar…? 
                                        Ah,onları ne kadar anlayabilir 
                                        Aydınlıklar’a yabancı ruhlar, 
                                        Yani çoğu çağdaşlar…! 
 
                                        Yüz binlerce bedene mezar, 
                                        On binlerce kişiye cehennem olan 
                                        Bahtsız Kent’in sakinleri 
                                        Ne kadar ağlasalar,sızlansalar 
                                        Hakları değil mi? 
                                        Hatta ne kadar kargış yağdırsalar 
                                        Kinlere,kavgalara,savaşlara, 
                                        Savaşlarla çözüm arayanlara,umanlara… 
 
                                        Onlar olacaktır daima haklı çıkan 
                                        Aynı duyguları paylaşanlarla…      
 
                                        Ortak olmak düşmez mi bize de 
                                        En içten gelen dileklerle 
                                        Onların büyük acılarına… 
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                                                     B  İ  L  D  İ  R  İ 
 
 
                                        (İnsan Hakları Günü – 10 Aralık…) 
 
 
 
                                           Kalın altın çerçeveli gözlükleri, 
                                           Seyrelmiş saçları,geniş alınları, 
                                           Düzgün,temiz grand-tuvalet giyimleri, 
                                           Ölçülü,soylu davranışlarıyla 
                                           İnsanda ilk bakışta 
                                           Güven ve saygı duygusu uyandıran 
                                           Ve iyi niyetlerinden kuşku duymadığımız 
                                           Bazı zat-ı muhteremler, 
                                           Aklı evveller, 
                                           Verip kafa kafaya 
                                           Bir takım “evrensel” maddeler düzmüşler 
                                           İnsanlar hakkında 
                                           Ve toplamışlar bunları 
                                         -Nedense-kara kaplı 
                                           Bir kitapta…    
 
                                           Doğrusu güzel ve uygun bir isim de bulmuşlar; 
                                         “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi…” 
 
                                           Evet,söz gelişi ne demişler 
                                           Bu kara kaplı kitapta, 
                                           Gelişigüzel bir,iki sahifeyi 
                                           Karıştırarak bir göz gezdirelim şöyle… 
 
                                         “Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar, 
                                           Her birey insanlık haklarından 
                                           Eşit olarak yararlanır…”gibisinden laflar etmişler… 
                                           Ve her yılın 10 Aralık’ını 
                                        “İnsan Hakları Günü” ilan etmişler… 
                                           Aman efendim,ne iyi etmişler…!    
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                                             İşte her yıl -10 Aralık’ta-kutlanır 
                                             Uygar ve gelişmiş ülkelerde 
                                            -Bu nasıl uygarlık,nasıl gelişmişlikse…- 
                                             Bu “gün” bin bir şanla,tantanayla… 
                                             Özgürlüğe,barışa,kardeşliğe,eşitliğe 
                                             Coşkulu övgüler düzenler kürsülerin ardından, 
                                             Görkemli,yarı aydınlık salonlarda, 
                                             Meydanlarda,bulvarlarda 
                                             Büyük(!) devlet adamlarıdır 
                                             Gönül vermişlerle alay edercesine 
                                             Bu yüce değerlerle… 
 
                                            Fakat ah,unutuyoruz ki 
                                            Çağ Yirmibirinci Yüzyıl’dır… 
                                            Ve bu olağanüstü Çağ’da 
                                            Artık böyle şeylere şaşmamalıdır, 
                                            Ya işte böyle…! 
                             
                                            Gel gelelim,o uygar,o soylu beyefendiler, 
                                            Zarif ve kibar hanımefendiler, 
                                            O oburlar üstü oburlar, 
                                            O yalancılar üstü yalancılar 
                                            Nutuk çekerken ultra-modern salonlarda 
                                            Kendileri gibi seçkin,geçkin bayanlara,baylara, 
                                            Barış,özgürlük,eşitlik,kardeşlik,insan hakları, 
                                            Adalet,madalet…vesaire,vesaire hakkında, 
                                            Bahtsız gezegenin bilmem nerelerinde 
                                            Kırılır insanlar açlıktan,savaşlardan… 
                                            Bir başka köşesinde 
                                            Bunalanlar,azgınlaşanlar refahtan, 
                                            İnler,çürür zindanlarda,kamplarda 
                                            Büyük ruhlar,yürekler öte yandan… 
                                            Çar-çur edilir utanç verici harcamalara 
                                           -Porno,festival,moda,futbol,propaganda…- 
                                            Milyarlar,trilyonlar göz kırpılmadan… 
 
                                            Gülünç durumlar çıkar orta yere böylece, 
                                            Gülünç olduğu kadar acı da… 
                                            Ve insanlık,zavallı insanlık 
                                            Kendi kendini aldattığını, 
                                            Kendi kendini tükettiğini,yitirdiğini 
                                            Ah,nasıl da varmaz farkına…! 
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                                            Eyvah soluklaşıyor  evrensel Işık, 
                                            Yüreklerde,beyinlerde,gözlerde 
                                            Azalıyor giderek aydınlık… 
                                            Ne bir saydam el uzanıyor 
                                            Alev alev onduran parmaklarıyla, 
                                            Ne bir haykırış duyuluyor 
                                            Derin ve sonsuz karanlıklarda… 
                                            Adım adım,soluk soluk yaklaşıyor insanlık 
                                            Büyük utançlara,yıkımlara… 
 
                                            Yaşasın uygar Yirmibirinci Yüzyıl, 
                                            Yaşasın modern ve üstün zekalı 
                                            Yirmibirinci Yüzyıl ınsan(lığ)ı, 
                                            Yaşasın sevgi,barış,kardeşlik, 
                                            Yaşasın adalet,insan hakları, 
                                            Yaşasın kuyruklunyalancılık…!  
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                                                                                             (1) 
                                                             K O N F E R A N S   
 
 
 
 
 
                                                  Alabildiğine uygar,modern ve zengin, 
                                                  Alabildiğine güçlü bir ülkenin 
                                                  Alabildiğine gelişmiş bir kentinde, 
                                                  Alabildiğine geniş ve aydınlık, 
                                                  Alabildiğine görkemli, 
                                                  Yüksek tavanlı dev anfi-salonunda 
                                                  Bir kalabalık,bir kalabalık 
                                                  Deve atsan düşer yere 
                                                  Bir toplu iğne gibi… 
 
                                                  İpek kravatlı,kolalı yakalı, 
                                                  Biryantinli saçlı,sinekkaydı tıraşlı, 
                                                  Kim,ileri keçi(entel) sakallı, 
                                                  Saç özürlü kimileri, 
                                                  Kimilerinin altın çerçeveli gözlükleri, 
                                                  Kelli felli,anlı şanlı, 
                                                  Kültürlü,aydın beyefendiler, 
                                                  Yani oldukça büyük(!) adamlar, 
                                                -Çok şık-çoğu geçkin-hanımefendiler de 
                                                  Bulunuyor aralarında…- 
                                                  Hepsinde de ense,göbek yerinde…! 
 
                                                  Çıkıyorlar süslü-garip amblemli-yüksek kürsüye ardarda, 
                                                  Pek önemli,cafcaflı lakırdılar ediyorlar, 
                                                  Tek bir yudum su içmeden kristal bardaktan, 
                                                  Maşallah güzel konuşuyorlar… 
                                                  En önemli insanlık meselelerine 
                                                  Doğrusu iyi parmak basıyorlar… 
 
                                                  Dinleyicileri sorarsanız kendi alemlerinde 
                                                  Derin ve rahat koltuklarında, 
                                                  Kimi esniyor,kimi şekerlemede… 
                                                  Tümü de seçkin diplomatlar bunlar, 
                                                  Gelmişler yedi iklim,dört bucaktan, 
                                                  Tomar tomar dosyalar,evraklar 
                                                  Nikelajlı parlak deri çantalarında… 
                                                  _____________________________________________ 
                                                  (1): Silahsızlanma Konferansı ((30-31 Mayıs…….) 
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                                              Söz gelimi;Silahsızlanmadan dem vuruyorlar, 
                                              İnsan haklarından,Kıbrıs’tan,Zaire’den,Keşmir’den, 
                                              Filistin’den,Eritre’den…vesaire,vesaire… 
                                              Konuşmuş olmak için konuşuyorlar 
                                              Kalıbımı basarım çoğuha! 
 
                                              Aynı saatlerde gezegenin bilmem neresinde 
                                              Nevada’da,Arizona’da,Okyanus’ta…falan 
                                              İnsanlığın yararına (!) 
                                              Büyük denemeler yapılıyor… 
                                             Ünlü-hümanist-dehalar seriyorlar 
                                             Son marifetlerini,hünerlerini 
                                             Haklı bir gururla ve onurla 
                                             Dünyanın gözleri önüne işte… 
                                             Alay eder gibiler sanki 
                                             Salonda nutuk çekenlerle birlikte 
                                             Bütün insanlıkla da… 
 
                                            Saçılıyor dev mantarın zehri 
                                            Yeryüzünün dip bucağına, 
                                          -Yedi iklim,yedi kuşağına…- 
                                           Ölüm kusuyor namlular, 
                                           Onmaz yaralar açılıyor masum bağırlarda… 
 
                                           Siz nutuk ata durun bir taraftan 
                                           Sayın,pek sayın bayanlar,baylar, 
                                           Varsın yerle bir olsun köyler,kentler, 
                                           Varsın kırılsın dallar budaklar, 
                                           Kanasın yürekler, 
                                           Solsun çiçekler, 
                                           Ne çıkar bundan, 
                                           Öyle değil mi…? 
                                           Gelsin viskiler,şampanyalar,havyarlar 
                                           Sizin keyfiniz yerinde ya! 
 
                                           Yuf olsun,yazıklar olsun kalıbınıza, 
                                           Nasıl da hiç utanmadan,arlanmadan 
                                         -Akıl almaz bir pişkinlikle…- 
                                           Barıştan,kardeşlikten,sevgiden, 
                                           Silahsızlanmadan,uygarlıktan,hoşgörüden 
                                           Söz edebiliyorsunuz bir de 
                                           Gözlerimizin içine baka baka 
                                           Zıkkımlarınızı atıştırırken… 
                                           _________________________________________ 
                                           (1): Silahsızlanma Konferansı (30-31 Mayıs……)  
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                                                              O ‘N A  DOĞRU 
 
 
                                               
                                                           Samanyolu göğsünde 
                                                           Galaksi yapraklı, 
                                                           Sonsuz nova tomurcuklu 
                                                           Bir kuyrukluyıldız gülü, 
                                                           Zamansızlık/mekansızlık üstü  
                                                           Alev koridorlardan 
                                                           Koşuyor,koşuyor,koşuyor… 
                                                           Kozmik fırtınalara bırakmış gönlünü 
                                                           Koşuyor,koşuyor,koşuyor… 
                                                           Yüreğinin sonsuz labirentlerinde 
                                                           İnanan ve seven bir insan 
                                                           Kendine doğru, 
                                                           Yani sonsuzluğa, 
                                                           Yani O’na… 
 
 
                                                                             *** 
 
 
                                                                        Y O K S A                                                      682 
 
  
                                                               Anlamıyorum bir türlü, 
                                                               Anlayamıyorum belki de 
                                                               Niçin dağılmıyor bu sisten örtü, 
                                                               Neden bulanıklık var düşüncelerde, 
                                                               Ne oldu anlamıyorum 
                                                               Buz gibi ellerim,her yerim, 
                                                               Oysa Cehennem ateşlerinde 
                                                               Cayır cayır yanıyorum… 
 
                                                               İnsan denince 
                                                               Benim bildiğim, 
                                                               Benim duyduğum 
                                                               Dört bir yanı ışık, 
                                                               Dört bir yanı sevgiyle 
                                                               Sarılmış bir kutlu varlık 
                                                               Gelir akla… 
 
                                                               Ey Rabb’im, 
                                                               Bakmasını mı unuttum yoksa, 
                                                               Düşünmesini,duyması mı, 
                                                               Yaşamasını mı…? 



                                                                                                                                           696 
 
 
                                                                                               (1) 
                                                               B O M B A C I L A R 
 
 
 
                                                         Bakın siz,bakın hele şunlara, 
                                                         Ne kadar keyifli görünüyorlar, 
                                                         Nasıl da buruşuk ellerini ovuştura ovuştura 
                                                         Pişmiş kelle gibi sırıtıp duruyorlar… 
 
                                                         Kimler mi, 
                                                         Kimler olacak…? 
                                                         Şey canım,hani şu insanlığa 
                                                         Büyük,unutulmaz hizmetleri dokunan 
                                                         Eşsiz fizik dahileri 
                                                         Sayın bombacı baylar… 
 
                                                        İnsanlığın kaderiyle oynamaya kalkan 
                                                        Hünerli parmakları arasında kristal sağraklar 
                                                        Ve gösterişli avizeleri sarsan 
                                                        Çiğ,içtensiz kahkahalarıyla 
                                                        Müthiş zaferlerini(!) kutluyor olmalılar 
                                                        Ah,evet anlaşılan! 
 
                                                        Aman bir poz daha verin ne olur, 
                                                        Seyretsin olağanüstü suratlarınızı 
                                                        İbretle gelecek kuşaklar, 
                                                        Çağdaş kuşaklarla bir kez daha 
                                                        Şu parlak renkli kartpostallardan 
                                                        Ve tanısın geçmişini,geleceğini düşünenleri 
                                                        Daha yakından… 
 
                                                        Yediğiniz naneleri ballandıra ballandıra 
                                                        Anlatsın bomboş bulvarlar,meydanlar 
                                                        Sevgiye,barışa,şevkate hasret yüreklere… 
                                                        Ürkünç,yılgı veren ıssızlıklarda 
                                                        Alev soluklu bir rüzgar 
                                                        Savursun büyük eserinizin küllerini 
                                                        Çağdan Çağ’a,kuşaktan kuşağa… 
                                                        Dev gökdelenler,görkemli anıtlar 
                                                        Daha bir gurur,daha bir küstahlıkla 
                                                        Tependen bakadurdukça ey insan,utan 
                                                        Benliğini maddeye tutsak edişine, 
                                                        Eğer utanmasını unutmadıysan… 
                                                        _______________________________________________ 
 
                                                        (1): 6-13 Ağustos Nötron Bombası İle Savaş Konferansı. 
                                                               (Helsinki) 
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                                                      B A R I Ş   Ç  A Ğ I 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Tutuşsun mor ufuklar ilahi alevlerle, 
                                           Başlasın büyük koşu özgür maviliklere… 
 
                                           Görünsün sonra uçan alev arabasında 
                                           Özgürlük tüm heybeti,olan ihtişamıyla. 
 
                                           Ufuk yeleli soy atlar kükreye kükreye 
                                           Sürsün Özgürlük Arabası’nı yeryüzüne… 
 
                                           Güzeller güzeli Barış pamuk ellerinde 
                                           Tebessüm etsin muhteşem zafer çelengiyle. 
   
                                           İlerlerken çağlar üstü sonsuz Işık-Yol’da 
                                           Saçılsın ak zambaklar hevenk hevenk her yana. 
 
                                          -Çiçekler ki,ne solar,ne gider kokuları, 
                                           Firdevs’ten kimdir deren ah,kim bilir onları. 
 
                                           Hissederler bin bir kat güçlü kendilerini 
                                           Bir sefer koklayanlar bu kutsal çiçekleri.- 
 
                                          Dolaşsın elden ele çiçekler kuşakları, 
                                          Kuşatsın o rayiha dalga dalga canları… 
 
                                          Yürüsün damarlarda o kokuyla yanan kan, 
                                          Girsin Barış Çağı’na yorgun,ihtiyar,cihan… 
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                                                                FECİRLE GELEN 
 
                                                  
 
                                                            Fecirle birlikte doğuyor 
                                                            Yaralı yüreğimize acılar… 
                                                            Karşı bahçelerde değil 
                                                            Sabah zikirlerini kuşlar 
                                                            Sanki içimizde yapıyor… 
 
                                                            Sürüklemiş küflü şamandıraları 
                                                            Açık sulardan atmış kıyıya 
                                                            Öfkeli dalgalar, 
                                                            Umutlarımız gibi…. 
 
                                                            Zamanın mı içinden geçiyoruz biz, 
                                                            Bizim içimizden mi 
                                                            Geçiyor Çağlar… 
 
                                                            Yok mu? 
                                                            Var… 
                                                            Bir adam, 
                                                            Ama nerede 
                                                          -Hangi zaman/mekan diliminde…-, 
                                                            Bir yiğit insan,eşsiz… 
                                                            Yürüsün ardı sıra 
                                                            Kapılıp albenisine 
                                                            Kalabalıklar… 
                                                            Bir işaretiyle 
                                                            Gurublardan şafaklara, 
                                                            Koyaklardan,doruklara… 
 
                                                            Kalabalıklar… 
                                                            Kalabalıklar nasipsiz, 
                                                            Kalabalıklar  sahipsiz, 
                                                            Kalabalıklar habersiz 
                                                            Olanlardan… 
 
                                                            Ve o alev-ışık gözler, 
                                                            Tutuşturarak yalım yalım ufukları, 
                                                            Bir boydan, bir boya 
                                                            Bakışlarıyla 
                                                            Veda ediyorken güne, 
                                                            Bir sevda sağanağıyla 
                                                            Konuyor hüznün safran kuşları 
                                                            Yaralı bir serçe gibi çırpınan 
                                                            Mahzun yüreğimize…                                           



 
 
 

E      L 
 
 
 

Nasıl anlatsam size 
Neler olur içimde, 

Nasıl sağırlar,körler… 
Bazen yüzer gibiyim 

Işık denizlerinde, 
Bazen koşar gibiyim 

Sonsuz labirentlerde… 
Fakat nerede olsam, 
Hangi kuşağa girsem 

Yalnız bırakmaz “ben”i 
Gümrah ışıklı o El,, 
Uzatır parmağını 

Işıl ışıl ileri, 
Gösterir sonsuzluğa 

Çıkan yüce Kapı’yı… 
Sapacak olsam Yol’dan 

Tutar elimden çeker 
Kat kat karanlıklardan 
Nur’a çıkarır “ben”i… 

 
 

*** 
 

Y A T I R I M 
 
 

Kimi bankaya yatırım yapar, 
Kimi köprüye, 
Kimi repoya, 
Kimi baraja, 

Kimi holdinge, 
Kimi kadına, 
Kimi lotoya, 

Kimi politikaya, 
Kimi piyangoya, 

Kimi sevgiye, 
Kimi sonsuzluğa… 

Sonsuzluğa,barışa,mutluluğa, 
Özgürlüğe,hoşgörüye,inanca, 

Yani Ölümsüz Aşk’a… 
 

En büyük ve en karlı yatırım 
Sonsuzluğa yapılan yatırımdır… 

 
Sonsuzluğa yatırım, 

Sonsuzluğu görenlerce yapılır… 
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                                                                        Ü      N 
 
 
 
 
 
 
                                               Gençlikle,güzellikle,özgün yeteneklerle 
                                               Donatmıştı onları yüce ilahi Kudret. 
                                               Ünlü ve zengin olmak körpe yüreklerinde 
                                               Önlenmez bir tutkuya dönüşmüştü giderek… 
 
 
                                               Tutkuları,düşleri gerçekleşene değin 
                                               Kuşkusuz çok acılar çektiler,terlediler. 
                                               Birçoğu oyununa geldi talihlerinin, 
                                               Pek azı alev elev çemberlerden geçtiler… 
 
 
                                               Başlarını döndürdü uğultulu alkışlar, 
                                               Bakışları,topyekün boyutları değişti. 
                                               Yakınlar uzaklaştı,yakınlaştı uzaklar… 
 
 
                                               Sönmek üzere olan şöminenin önünde 
                                               Biri dalıp gidiyor,cılızlaşan sesleri 
                                               Alkışların gitgide hüzünlü yüreğinde… 
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                                                                          S     O      N      E 
 
 
 
 
 
 
                                                         Var mıdır insan ruhu kadar iniş,çıkışlı 
                                                         Gizli bir nesne yerde,göklerde,evrenlerde…? 
                                                         Sonsuz periyodların kozmik ışımaları 
                                                         Kah parlar,kah solarken gözlerde,gönüllerde…   
 
 
                                                         Alev okyanusların gel,git dalgalarıyla   
                                                         Falezler parçalanır,tutuşurlar ufuklar. 
                                                         Ufuklar ötesinden püsküren ışıklarla 
                                                         Bakışlar kamaşırlar,taşarlar kör kuyular… 
 
 
                                                        Evrenler anti-evren,anti-evrenler evren 
                                                        Boyutuna geçerken birbirinin içinden, 
                                                        Ruhun ürpertileri sarar yörüngeleri… 
 
 
                                                        Şahinler kanat vurur yankısız doruklara, 
                                                        Sürer soluk soluğa kapısız mağralara 
                                                        Gölgeler ışıkları,ışıklar gölgeleri… 
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                                                                           K U L L U K 
 
 
 
 
 
                                                               Söyler misiniz bana ne olur 
                                                               Ey aklı başında olanlar, 
                                                               Söyler misiniz bana tam içtenlikle 
                                                               Var mıdır O’na kulluk etmekten 
                                                               Daha büyük bir onur, 
                                                               Daha sınırsız bir kıvanç sizce…? 
 
                                                               Ve var mıdır daha alçakça bir şey 
                                                               İnsanın insana kul olmasından, 
                                                               Söyleseniz e! 
 
 
                                                                                     *** 
 
 
                                                                       
                                                                             D O S T L U K 
, 
                   
 
 
                                                               Sormuş kuru bir dala yanından geçen biri; 
                                                            “-Bu güzel koku nedir senin üzerindeki…?” 
                                                           “-Gülün yapraklarını braktı rüzgar yanıma, 
                                                               Bir süredir komşuluk ediyorum onlarla, 
                                                               Onların kokusudur üzerime sinen de…!” 
 
                                                               O dal yerinde olmak istedim o an ben de, 
                                                               Üstünde bir kelebek,bir çiy damlası ya da! 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

RUH’UN  KURTULUŞU 
 
 
 
 
 
                                                                Ne büyük, 
                                                                Ne tükenmez bir sevinç kaynağı, 
                                                                Tam gelmişken kapısına 
                                                                Eşiğinden atmak üzereyken adımımı 
                                                                Ruhuma elverişsiz bir iklimin, 
                                                                İçimin aydınlık kalmış derinliklerinden 
                                                                Gelen ilahi uyarıyla 
                                                                Toparlayarak kendimi birden 
                                                                Geriye dönebilmem… 
 
                                                                Işıksızlıktan,susuzluktan,havasızlıktan 
                                                                Kurumak üzereyken Ruh Ağacı’m, 
                                                                Önceden yabancısı olmadığım 
                                                                O ışıl ışıl ülkenin 
                                                                Açılan altın kapılarından 
                                                                Atılmam çılgınca içeriye… 
                                                                Çoğalması,yoğunlaşması aydınlıkların 
                                                                Gün günden içimde,çevremde,evrenlerde… 
 
                                                                Ve ah,ne büyük, 
                                                                Ve tükenmez bir acı kaynağı 
                                                                Ne kadar ihmalkar davrandığımı 
                                                                Düşünmek bu işde… 
                                                                Varlığından haberleri olmayanlar(ı) 
                                                                Böyle bir ülkenin de… 
 
                                                                Şimdi olanca iyi niyetim, 
                                                                Olanca gücüm,olanca inancımla 
                                                                Bu ülkeye/iklime çağırıyorum insanları…                         
                                                                Bilmiyorum duyurabilir miyim(ne kadar  
                                                                Sesimi Çağ’a,Çağlar’a…              duyurabilirim) 
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                                                                  TEVEKKÜL 
 
 
 
                                                       Razıyım,razıyım and olsun 
                                                       Gözyaşı dökmeye ömrümce, 
                                                       Kamu ruhların günahlarını 
                                                       Seve seve yüklenmeye… 
                                                       Yeter ki bir “an” olsun 
                                                       Kinsiz,savaşsız,yalansız,çıkarsız 
                                                       Bir zaman geçsin yeryüzünde. 
                                                     -Ne iyidir,ne güzeldir oysa 
                                                       Yalansız,kinsiz,savaşsız,çıkarsız 
                                                       Geçmektedir bütün çağlar göklerde…- 
                                                       Böyle bir şey olmayacağını  
                                                       Bildiğim için mi ne, 
                                                       Hep ağlamak geliyor içimden 
                                                       Çaresizliğime bu sefer de… 
                                                       Duygusuz,çılgın,kararsız,arsız 
                                                       İnsanlar gördükçe yedi iklimde 
                                                       Medet ummayıp da 
                                                       Ne yaparım göklerden 
                                                       Söyleseniz e! 
 
 
                                                                         *** 
 
 
                                                                   DÜŞÜNCE 
 
 
  
                                                     Akkorlaşmış güneş alçalıyor 
                                                     Mor tepelerin ardına doğru… 
                                                     Bir altın anın büyüsüyle 
                                                     Tutuşmuş kayalar,martılar,ağaçlar… 
                                                     Al,mor,gri alevler yükseliyor 
                                                     Ufkun hemen üstünde… 
                                                     Renkten,renge girerken gökler,sular 
                                                     Gür sesler yankılanıyor 
                                                     Sonsuzluklardan sonsuzluklara… 
 
                                                     Ve insan daha iyi anlıyor 
                                                     Ulu Bir Güç’ün olduğunu, 
,                                                     Böyle olağanüstü anlarda 
                                                     Daha yürekten duyabiliyor 
                                                     Hayatı tekmil boyutlarıyla…                                                                          
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                                                                                  (1) 
                                                               B E N L İ K  
 
 
 
 
 
 
 
                                             Benliğini aşmanın yolu sevgiden geçer, 
                                             Sevginin yolu uzun,inişli,çıkışlıdır. 
                                             Benliğin kabuğunu kıran büyülü gözler 
                                          “Her şey”le bütünleşen ruhun kapılarıdır… 
 
 
                                             Kibir,hırs,bilgisizlik toprağında boy atar. 
                                             Bilincin çevresine örülen alev duvar, 
                                             Benliğinin içinde bile bile hapsolan 
                                            Yaşar gibi görünen,aslında ölü insan. 
 
 
                                            Ruhu farklı yönlere çekiştirip dururlar 
                                            Sınırsız yoksulluklar,kör dürtüler tutkular, 
                                            Onları barıştırır,yatıştırır bilgelik. 
 
 
                                            Bir’e ulaşmak ruhun ilk ve son ereğidir, 
                                            O’nu bir an içinde duyabilmek içindir 
                                            Katlanılan acılar,coşkun inanç,ölmezlik… 
                         
                                            _______________________________________________ 
 
                                           (1): R.Tagore (Sadhana),Bölüm:Ruh Bilinci 
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                                                              H  O  Ş   S  A  D  A 
 
 
 
 
 
 
                                                 Kimlere,neyi,niçin,nasıl kanıtlamaya 
                                                 Çalışıyor insanlar,türlü şaklabanlıklar, 
                                                 Nice hünerleriyle çıka çıka ortaya, 
                                                 Sözde olağanüstü şeyler sergiliyorlar… 
 
 
                                                 Kimi sihirbaz,aktör,kimi futbolcu,falcı… 
                                                 Sırf para para,ün ün diye çarpan yürekler. 
                                                 Kimi medyum,kimi şeyh,kimi yazar,şarkıcı… 
                                                 Çilesiz beyinlerin göz bebeği idoller… 
 
 
                                               “Sanat”la,”sanatçı”yla ünü karıştıranlar, 
                                                 Değerli ve kalıcı olanla iğretiyi 
                                                 Biribirinden ayırt edemeyen nadanlar! 
 
 
                                                 Ham hayal değil de ne,hep ünlü ve genç kalmak! 
                                                 Asıl övgüye değer,gündelik hevesleri, 
                                                 Çağları aşabilen “bir hoş sada” bırakmak….! 
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                                                                                                (1) 
                                                                     S     O     N      E 
 
 
 
 
 
                                                        Bakmasını bilmezse aldanır gözlerimiz. 
                                                       Hırsın perdeleriyle,kibrin kefenleriyle 
                                                       Örtülen,karanlıkta kalan benliklerimiz 
                                                       Erinç bulur mu ruhun zarif tebessümüyle. 
 
 
                                                       Tutkularımız güzel gösterebilir bize 
                                                       Eften-püften,önemsiz,en değersiz şeyleri.  
                                                       Yaklaşmak ham hayaldir Biricik Ölümsüz’e 
                                                       Yırtmak,parçalamazsak karanlık örtüleri. 
 
 
                                                       Üstündeki örtüler kalkınca göz gözedir 
                                                       Ölümsüz Sevgili’yle artık yüreklerimiz. 
                                                       Işığın tutuşması sonsuzun bilincidir… 
 
 
                                                       Çeşitli sapmalardan,çelişkiler ağından 
                                                       Kurtulan hayat için güçlenir ümidimiz. 
                                                       Güzellik ayrılamaz olur hazdan,acıdan… 
 
                                                       ___________________________________________ 
 
                                                      (1): r.Tagore (Sadhana – Sh:37-38) 
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                                                               T O H U M 
 
 
 
 
                                                           Ben bir tohumum… 
 
                                                           Gömdüm kendimi 
                                                           Münbit aşk toprağına… 
                                                           Toprağı usul usul yararak 
                                                           Filizlendiğimi, 
                                                           Dallanarak,budaklanarak, 
                                                           Tomur tomur,çiçek çiçek donanarak 
                                                           Geliştiğimi,güçlendiğimi 
                                                           Görüyorum, 
                                                           Sonsuz bir haz duyarak… 
 
                                                           Bir gün, 
                                                          Tatlı-sulu yemişlerimden, 
                                                          Gelip geçene  
                                                          Sunacağımı 
                                                         -Ak,kara,yaş kuru demeden…- 
                                                           Biliyorum… 
 
                                                           Ben büyüdükçe,geliştikçe, 
                                                           Olgun yemişlerimi 
                                                           Gelen geçene cömertçe 
                                                           Sundukça 
                                                           Benim gibilerle birlikte, 
                                                           Barışın,kardeşliğin,sevginin,özgürlüğün 
                                                           Daha bir kökleşeceğine, 
                                                           Daha bir güçleneceğine 
                                                           İnanıyorum 
                                                           Bahtsız gezegende… 
 
                                                           Mutlanıyorum,göneniyorum… 
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                                                                    S  O  N  E 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        İşte toplanmış soylular yine 
                                                        Tam kadro bütün zarafetleri, 
                                                        Yapay,içi boş görkemleriyle, 
                                                        Doğrusu pek hoş görünüşleri… 
 
 
                                                        Bakışlarında,duruşlarında 
                                                        Ne bir içtenlik,ne bir parıltı, 
                                                        Kat kat maskeli suratlarında 
                                                        Biraz kasıntı,epey yıkıntı! 
 
 
                                                        Gururun,kibrin burgaçlarında 
                                                        Çırpınanların sonu umutsuz… 
                                                        Loş ışımalar ufuklarında… 
 
 
                                                        Mutlu azınlık ne kadar mutlu? 
                                                        Mutsuz çoğunluk ne kadar mutsuz? 
                                                        Mutlular mutsuz,mutsuzlar mutlu…! 
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                                                            SAHTE  KAHRAMANLAR 
 
 
 
                                                            Nereden,nasıl geldiği bile 
                                                            Belli olmayan kıvrık kenarlı 
                                                            Birkaç tomarla,üç-beş alkışla 
                                                            Kendilerinden geçen alıklar, 
                                                            Müslümanlığın temsilcileri 
                                                            Olarak bir de çıkmıyorlar mı 
                                                            Ortaya abur-cubur laflarla! 
                                                            Müslümanlığın hiç sevmediği 
                                                            Hamlık,gösteriş,konfor bunlarda, 
                                                            Namaz kılıyor,kılmıyor diye, 
                                                            İçki içiyor,içmiyor diye, 
                                                            Türban takıyor,takmıyor diye 
                                                            İnsanlar,dünya,ukba hakkında 
                                                            Hüküm vermeye kalkmak bunlarda! 
                                                            Kimi şeyh,kimi devlet adamı(!), 
                                                            Kimisi kutub,,mücahit kimi… 
                                                            Soyunanlar var aralarında 
                                                            Peygamberliğe bile belki de! 
                                                          -Size mi kaldı Müslümanlık be!- 
                                                            Ah,bunlar yok mu,bu mankafalar, 
                                                            Bu madrabazlar,bu şarlatanlar, 
                                                         “Dokunulmazlık” zırhı altında 
                                                            Rol kesen sinsi,toy oyuncular, 
                                                          “Büyük adam”lık havalarında 
                                                            Olmadık haltlar karıştıranlar… 
                                                            Peşinden giden kalabalıklar 
                                                            Onlardan bin kat daha mankafa! 
                                                            Umutsuz,bezgin,yılgın yığınlar, 
                                                            Başsız mısınız,gözsüz müsünüz, 
                                                            Diri misiniz,ölü müsünüz…? 
                                                            Aldatılmaya,uyutulmaya, 
                                                            Kullanılmaya,harcanılmaya 
                                                            Doymadınız mı Allah aşkına! 
                                                            Siz insansınız,insansınız be! 
                                                            Evrenler sizin buyruğunuza 
                                                            Verilmiş,daha ne istersiniz! 
                                                            Kucak açmışken Sevgili size 
                                                            Kimin,kimlerin peşindesiniz… 
 
                                                            Allah’ın gerçek dostları nerde…? 
 
                                                            Meyhanelerde,diskoteklerde, 
                                                            Kumarhaneler,barlar,pavyonlar 
                                                            Kaşanelerde değil herhalde…! 
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                                                                      N  A  B  I  Z 
 
 
 
 
                                                                Yaşlı bir ahşap evin 
                                                                Issız odalarında gezindim 
                                                                Bu sabahleyin… 
                                                                Gıcırdayan merdivenlerinden 
                                                                Çıktım,indim… 
                                                                Keskin buhur,leylak,naftalin, 
                                                                Karanfil kokularıyla 
                                                                Yandı genzim… 
  
                                                                Kadim bir mahallenin 
                                                                Kor döşemeli 
                                                                Sokaklarından geçtim 
                                                                Kuşluk vakti… 
                                                                Dayanılmaz ulumalar,uğultular 
                                                                Çınladı durdu şakaklarımda,atomlarımda… 
  
                                                                Bir garip kentin 
                                                                Caddelerinden geçtim 
                                                                Öğlenleyin… 
                                                                Sam Yeli’nin 
                                                                Acımasız kamçısını 
                                                                Duya duya 
                                                                Ağrılı sırtımda. 
                                                                Kesiksiz kül bulutlarının 
                                                                Sağanakları altında        
                                                                Yolumu kaybettim 
                                                                İkindileyin… 
 
                                                                Dev bir kentin 
                                                                Karanlık bulvarlarından geçtim 
                                                                Gün kavuşurken… 
                                                                Kulaklarımda  
                                                                İsterik kahkahaları, 
                                                                Bağrımda 
                                                                Frekanssız çığlıkları 
                                                                Münasebetsiz bir Çağ’ın… 
                                                                Nabızları ata ata 
                                                                Onların 
                                                                Şah damarımda… 



                                                                                                                                         772 
 
 
 
 
 
 
                                                Uçsuz bucaksız çöllerden geçtim 
                                                Gün dönerken… 
                                                Üzerlerinde 
                                                Dev ateşböceklerinin kaynaştığı, 
                                                Dolunayların yakamozladığı, 
                                                Olağanüstü yapraklarla örtülü 
                                                Esrarlı çöllerden, 
                                                Büyük alev denizlerinden… 
                                                Duydum 
                                                Toprağın derinlerinden gelen 
                                                Davul seslerini, 
                                                Zafer çığlıklarıyla ürperdim 
                                                Yiğit şehidlerin… 
 
                                                Asi bir gezegenin 
                                                Enfüsünden/afakından geçtim… 
                                                Sırtımda 
                                                Alev katranlı bir gömlek, 
                                                Gönül ormanlarımda 
                                                Kurt,sırtlan sürülerinin 
                                                Peşine takılmış arslanlar 
                                                Kükreyerek… 
 
                                                Evren(ler)in kalbinden geçtim 
                                                Bu gece… 
                                               Gecenin o demlerinde… 
                                               Evren 
                                               Kalbimden geçti 
                                               Sonsuz kuyruklu yıldız,nebülöz halinde 
                                               Serapa ışık, 
                                               Serapa alev ve aşk… 
                                               Ötesini ne siz sorun 
                                               A dostlar 
                                               Ne ben söyleyeyim… 
                                               Düşünün, 
                                               Düşünün ve duyun sadece 
                                               Sevgili kardeşlerim 
                                               Mü’mince… 
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                                                       F  İ  T  N   E 
 
 
 
 
 
                                        Evren(ler)in kim bilir hangi zaman, 
                                        Hangi mekan boyutunda 
                                        Dünya adlı gezegende, 
                                        Camp David nam mahalde 
                                      -Dikkat buyurun yerin adına!- 
                                       Üç büyük adam(!) 
                                       Yeni bir yön çizmek için tarihe 
                                       Vermişler kafa kafaya, 
                                       Bir takım yüksek fikirler beyinciklerinde 
                                       İnsanlığı kurtarmaya yönelik…! 
 
                                       Öyle ya, 
                                       Nasıl barış,huzur gelecek gezegene 
                                       Bu üstün akıllılar da olmasa! 
 
                                      Eh,artık tamam, 
                                      Elini kolunu bağlasın, 
                                      Keyfine baksın dünya! 
  
                                      Yapacak başka ne kaldı ki! 
 
                                      Üç kafadarın aldığı önemli karar(lar)la 
                                      Artık güllük-gülistanlık 
                                      Olmaması için bir sebep kalmamıştır 
                                      Yedi iklim,yedi kuşağın… 
 
                                      Baksanız a, 
                                      Yaptıkları işin büyüklüğü 
                                      Nobel Barış Ödülü’ne 
                                      Aday gösterilmelerinden de 
                                      Belli olmuyor mu? 
 
                                    -İnsanın insana vereceği 
                                     Ödülden ne olur ki!- 
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                                                 Hele hele o En Yüce İdeal’e 
                                                 İhanet edeni yok mu, 
                                                 İnsanı kahreder işte! 
 
                                                 Çok tuhaf doğrusu! 
                                                 Barış ödülünden önce 
                                                 Güzel bir şey ödülü ver(il)meli! 
                                                Üzerine de bir güzel barış ödülü(nü)… 
 
                                                 Daha iyi tescil edilmiş olur böylece 
                                                 Hazretin evrensel ünü,büyüklüğü(!)… 
                                                 Ondan sonra gelsin şanlar,şerefler, 
                                                 Ne önemi var hak etmese de! 
 
                                                 Yazılacak ya, 
                                                 Üç barış güvercinin adı,başarıları 
                                                 Tarihin yalancı sayfalarına 
                                                 Kocaman kocaman harflerle 
                                                 Kurşun kalemle…(Kum üzerine tebeşirle…) 
                                                  
                                                 Bundan daha büyük mutluluk var mı…?! 
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                                                                CO Ş K U 
 
 
 
 
 
                                                          Bulutlardır yatağım, 
                                                          Hadi tut ki olmadı 
                                                          Toprağa uzanırım. 
 
                                                          İnsan’ın uşağıyım, 
                                                          Bilmem nasıl diyeyim, 
                                                          Suçlu muyum Allah’ım! 
 
                                                          Barış’ın tutsağıyım, 
                                                          Ama durun bakalım, 
                                                          Ben bir büyük bir savaşım. 
 
                                                          Özgürlük sırdaşımdır, 
                                                          Ben de ona öyleyim,  
                                                          Yollarımız aynıdır… 
 
                                                          Kapılara eşiğim, 
                                                          Ezip geçen çoğaldı, 
                                                          Aman ne sevinçliyim… 
 
                                                          Kapılara eşiğim, 
                                                          Barış’ın tutsağıyım, 
                                                          İnsan’ın uşağıyım, 
                                                          Bulutlardır yatağım… 
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                                                           SİYAH  SARAY  ZIRVASI… 
 
         
 
                                                         Evet,sayın bayanlar baylar, 
                                                         Duyduk,duymadık demeyin, 
                                                         Bu gece,bu bu mekanda 
                                                       -Görkemli siyah sarayda…- 
                                                         Bakın,bakın işte burada, 
                                                         Koşun,koşun gelin, 
                                                         Burada,bu binada 
                                                         En usta oyuncuları seyreyleyin, 
                                                         Yüzyıllar’ın Oyunu’nda 
                                                         Yüzyılların aktörlerinin 
                                                         Evrensel oyunlarını izleyin 
                                                         Sayın bayanlar,baylar… 
 
                                                         İki süper tiyatro grubunun, 
                                                         İki süper baş oyuncusu 
                                                         Bilinen çok eski bir senaryonun 
                                                        -Bir ………. klasiğinin…- 
                                                         Yeniden ve başka bir yorumla 
                                                         Sahneye konulması için 
                                                         Harıl harıl hazırlanıyorlar 
                                                         Üstün yetenekli kadrolarıyla, 
                                                         Siyah saray tiyatrosunun 
                                                         Çin ipeği perdeleri ardında… 
 
                                                         Ama iyi bir gözlemci, 
                                                         Uyanık bir eleştirmen, 
                                                         Derinlemesine bakmasını bilen 
                                                         Akıllı bir seyirci 
                                                         Senaryonun ne kadar sığ, 
                                                         Ve nasıl 
                                                         Bir göz boyacılığı, 
                                                         Bir aldatmaca, 
                                                         Ve oyuncularının 
                                                         Ne kadar yeteneksiz olduklarının 
                                                         Farkına varabilir ilk bakışta… 
 
                                                         İşte göründü iki usta(!) oyunca 
                                                        -İki cambaz bir ipte…- 
                                                         Görkemli sahnede, 
                                                         Boru-trampet takımı coştu 
                                                         Yüksek sütunlar arasından… 
                                                         Bir alkış tufanı,bir hengamedir koptu 
                                                         Seçkinler kalabalığından…  
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                                              Romalılar’a,Mısırlılar’a taş çıkartan 
                                              Şatafatlı bir seremoniyle 
                                              Çıktılar yeşil mindere 
                                              İki yalancı pehlivan, 
                                              İkisi de birbirinden merdane… 
                                              Mağrur fakat temkinli 
                                              Matadorlar gibi, 
                                              Gladyatörler gibi… 
                                              Gizleyemedikleri bir vahşetle 
                                              Kırpışıyordu fersiz gözleri… 
 
                                              Aman Allah’m,şunlara bakın! 
                                              Ne kocaman,ne tumturaklı, 
                                              Ne yakası açılmadık laflar ediyorlar… 
                                              Attılar mı 
                                              Mangalda kül bırakmıyorlar… 
                                              Perdeli gözleri, 
                                              Mühürlü yürekleriyle 
                                              Alık seyirciler önünde 
                                              Nasıl da rol kesiyorlar 
                                              Perdesiz sahnede.. 
 
                                              Neymiş efendim, 
                                              Silahsızlanma yarışında 
                                              Önemli bir adım atıyorlarmış sözde! 
                                              Aman ne büyük bir olay, 
                                              Ne erişilmez bir onur 
                                              İnsanlık hesabına! 
 
                                              Bu oyun,sakın 
                                              Yok olmaya yüz tutan bir saygınlığın 
                                              Yeniden kazanılması, 
                                              Açılan gözlere şirin görünme sevdası 
                                              İçin düzenlenmiş olmasın! 
 
                                              Bu hinoğlu hinlerin 
                                              Bir bildiği vardır mutlaka! 
                                              Hele bir sabredelim 
                                              Foyaları çıkar yakında ortaya! 
             
                                              Fiyakalı imzalarını basarlarken 
                                              Islak parşömenler üzerine, 
                                              İnsanlık adına, 
                                              Dev bir barış adımı attıklarına 
                                              Kendileri dahil, 
                                              Kaç kişiyi inandırıyorlar(dı) acaba? 
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                                                   Alacakaranlık sahnede olanları 
                                                   Hayal,meyal görebiliyorduk hep birlikte, 
                                                   Ya kulis(ler)de neler oluyordu acaba?  
                                                   Kristal sağraklar tokuşturuluyordu 
                                                   Karşılıklı büyük bir ihtimalle… 
 
                                                   Artık karnı tok bu zırvalara 
                                                   Dünyalıların ekselansları 
                                                   Haberiniz ola! 
 
                                                   Dev bir zakkum ağacından, 
                                                   Ya da büyülü güzelliğiyle göz alan 
                                                   Tropik(al) bir bitkiden 
                                                   Zehirli bir dal,bir çiçek uzatmaktan 
                                                   Ne farkı var sanki yaptığınızın 
                                                   İnsanoğluna…! 
 
                                                   Ama ne yapılırsa yapılsın, 
                                                   Hangi oyunlar oynanırsa oynansın 
                                                   Boşunadır,boşunadır artık…! 
 
                                                   Maskeler düştü,düşecek,                  
                                                   Gerçek çizgileri 
                                                   Göründü görünecek 
                                                   Çirkin suratları(ın)… 
 
                                                   Olanca güzelliği, 
                                                   Olanca temizliği 
                                                   Ve görkemiyle yakında 
                                                   Boy gösterecek Ölümsüz Gerçek, 
                                                   Zamanın yangınlı ufuklarında… 
 
                                                   Hazır mısınız zalimler ve mazlumlar, 
                                                   Yakınlar ve uzaklar, 
                                                   Geceler ve gündüzler, 
                                                   Geçmişler ve gelecekler 
                                                   Barış,adalet,sevgi,ışık çağı’na…   
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                                                         M  E  T  A  M  O   R  F  O  Z  
, 
 
 
 
 
 
                                                Patlıyor dev volkanlar ardarda yüreklerde, 
                                                Zincirleme atomlar,novalar evrenlerde. 
                                                Kör kuyular taşıyor,kötürümler koşuyor, 
                                                Patikalar yemyeşil,çamlar çiçek açıyor… 
                                                Kuşlar,sonsuz kanatlı,alev çığlıklı kuşlar 
                                                Kanatlarında Çağ’ın kahrını taşıyorlar… 
 
                                                Kısır kadınlar ikiz,üçüz doğuruyorlar, 
                                                Kurtlar kuzulaşıyor,ormanlar uğulduyor, 
                                                Nabızlar meydanlarda başka türlü atıyor, 
                                                Meydanlar,meydanlara sığmaz hale geliyor, 
                                                Kireçleşmiş göğüsler sütle dolup taşıyor, 
                                                Kirişler çatırdıyor,devriliyor sütunlar, 
                                                Yerle bir ediliyor diken telli duvarlar… 
                                              -Her duvar yıkılmaya mahkumdur ancak biri 
                                                Yıkılamaz ne kadar eşilse de temeli. 
                                                Bu duvara dayanan kim olursa kurtulur, 
                                                Bu duvarın önü de ardı da mutluluktur…- 
 
                                                Damla rahmet düşmeyen çöllerde gür pınarlar 
                                                Can veriyor debisiz sevda ırmaklarına…! 
                                                Kanlı gözyaşlarıyla sulanan topraklarda 
                                                Çınarlar boy atıyor dalıyla,budağıyla… 
 
                                                Ufuklardan perdeler birer birer kalkıyor, 
                                                Ölümcül uykulara yatanlar uyanıyor… 
                                                Paslanmış bukağılar,zincirler paramparça, 
                                                Özgürlüğün,sevginin,ışık bakışlarıyla. 
                                                Karanfiller açıyor zakkum bahçelerinde, 
                                                Çıldırıyor küreler sonsuz yörüngelerde… 
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                                                  Hira’dan,Nur’dan,Tur’dan,Nuristan’dan,Ağrı’dan, 
                                                  İstanbul’dan,Paris’ten,Taşkent’ten,Semerkant’tan, 
                                                  Kafkaslar’dan,Harran’dan,ufuklar ötesinden, 
                                                  Bekke’den,Kerbela’dan,Yesrib’ten,feleklerden, 
                                                  Amazon’dan,Dicle’den,Nil’den,Fırat’tan,Kop’tan, 
                                                  Steplerden,buzullardan,doruklardan,çağlardan, 
                                                  Okyanuslar,kuşaklar,öteler ötesinden 
                                                  Yükselen,çember,çember yayılan,şiddetlenen, 
                                                  Zamanı,zamanları sarsan tir tir ürperten 
                                                  Ses’i duymamak için çıkmak gerek evrenden… 
 
                                                  Bu Ses’i duyduğu an insanlık yüreğinde, 
                                                  Layık olduğu yere yerleşecek evrende… 
 
                                                  Gezegende bir şeyler,güzel şeyler oluyor, 
                                                  İnsan,insanlığını farkına mı varıyor, 
                                                  İnsan içine doğru koşmaya mı başlıyor…? 
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                                                              ÖLÜ    UYKUSU 
 
 
 
 
 
                                                              Bu ölü uykusu ne, 
                                                              Bu ölü uykusu 
                                                              Açıkgözüm diye geçinenlerde…? 
                                                              Uğı fışkırıyor yüreklerinden, 
                                                              Bir ağı ki bu,bir ağı ki 
                                                              Bulunmaz engereklerde bile… 
                                                              Şaşmamak elde değil doğrusu…!     
 

                                                        Bu ne inanılmaz, 
                                                        Bu ne ürküten,tüyler ürperten, 
                                                        Ne akıl almaz 
                                                        Bir başkaldırıştır böyle… 
                                                       İblis’in başkaldırışı gibi 
                                                       Yüceler Yücesi’ne, 
                                                       En iyiye,en güzele,en sevgiliye, 
                                                       Sevginin,mutluluğun sonsuz kaynağına… 
                                                       Kim durduracak sorarız, 
                                                       Kim durduracak,nasıl 
                                                       Küçülmesini,çürümesini 
                                                       Yer’in evrende gitgide… 
 
                                                       Silinecek,yok olacak bu gidişle 
                                                       İnsanların,insanların,insanların 
                                                       Yomsuz elleri,ayakları   
                                                       Altında acımasızca… 
                                                       Kurular çoktan razı 
                                                       Cayır cayır yanmaya, 
                                                       Yaşlar kurtulsunlar yeter ki…!     
 
                                                       Fakat ah,bunu yaşlara 
                                                       Kim,nasıl anlatacak ki! 
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                                                         S    O    N    E 
 
 
 
 
 
 
                                     İnsanı “insan” yapan,insanlıktan çıkaran 
                                     Değerler birbiriyle o kadar iç içe ki! 
                                     Bir yanda gurur,kibir,hased,kıskançlık,yalan, 
                                     Öte yanda güzellik,dostluk,iyilik,sevgi… 
 
 
                                     Bir yanda gönülsüzlük,sabır,hoşgörü,ışık, 
                                    Cömertlik,iyi niyet,zarafet,kahramanlık, 
                                    Diğer yanda horgörü,sevgisizlik,korkaklık, 
                                    Bağnazlık,bilgisizlik,karamsarlık,hoyratlık… 
 
 
                                   Eksileri artıya çevirmek istiyorsak, 
                                   Sonsuzluklara layık gerçek bir insan olmak, 
                                 “Ölmeden önce ölmek” gerekir kuşkusuz ki! 
 
 
                                 “Ölmeden önce ölmek”,karanlık tutkulardan 
                                   Kurtulmak,özgürlüğe geçmektir tutsaklıktan. 
                                   Ölümsüzlüğü tatmak o kadar kolay mı ki! 
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                                                                  BİR ZIRVA DAHA 
 
 
 
                                                            Nasıl bir zamandayız, 
                                                            Hangi kuşakta,hangi iklimde…? 
                                                            Her yerde kan,her yerde vahşet, 
                                                            İnsanlık buhranlar içinde, 
                                                            Nasıl,ne zaman biter bu dehşet! 
                                                            Akıllar şaşkın,çaresiz kalmış… 
                                                            Gerçekler düş,düşler gerçek şimdi, 
                                                            Bütün ölçüler dönmüş tersine, 
                                                            Değerler alt-süt olmuş,hayret!  
                                                            Allah’ım burası neresi, 
                                                            Yoksa değişti gezegenin yörüngesi…? 
 
                                                            Büyük kalabalıkları/ulusları yönetenler 
                                                          -Ya da yönettiklerini sanan 
                                                           Saygın devlet adamları,diplomatlar…- 
                                                           Sık sık buluşuyorlar, 
                                                           Çözüm yolları üretmek için belki de 
                                                           Bu şakakları ağartan, 
                                                           Omuzları çökerten sorunlara…- 
                                                           Konferanslar,paneller,seminerler 
                                                           Kovalıyor birbir(ler)ini ardarda… 
                                                           Fakat ah,alınan sonuçlara, 
                                                           Gelinen noktalara bakılacak olursa , 
                                                           Durum ümit verici değil hiç de… 
                                                           Su dövdükleri besbelli 
                                                           Hazretlerin havanda… 
 
                                                           İşte Guadalaupe’da düzenlendi 
                                                           Bunlardan biri geçenlerde… 
 
                                                           Demek oluyor ki, 
                                                           Büyük önemli kararların 
                                                          Arafesinde gezegen yine… 
                                                          Dört büyük adam (!) 
                                                         -Ve azatsız şak-şakçıları…- 
                                                          İnsanlığın kaderini, 
                                                          Belki de kadersizliğini 
                                                          Ellerinde tutmanın 
                                                        -Daha doğrusu öyle sanmanın…- 
                                                          Verdiği korkunç komplekslerle 
                                                          Kasılıyor(lar) da,kasılıyor(lar)… 
                                                         Geniş değirmi masanın 
                                                         Dörtbir yanına keyifle 
                                                         Dizilmişler,çöreklenmişler,kurulmuşlar 
                                                         Büyük dağları biz yarattık edasıyla… 
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                                             Dünyacık kış kıyametten kırılırken, 
                                             Açlıktan,yoksulluktan kıvranırken, 
                                             Bu kocaman bayların,bayanların 
                                             Ne kadar sıcak(!) bir görünüşleri var 
                                             Yazlık kıyafetleri içinde… 
                                             Ne kadar huzurlu,rahat, 
                                             Ne kadar dinç,genç görünüyorlar… 
                                             Sanki doruklarında dolaşıyorlar 
                                             Bilmem kaçıncı baharlarının  
                                             Heyhat! 
 
                                             Geziniyorlar,oturuyorlar,düşünüyorlar, 
                                             Okuyorlar,yazıyorlar,çiziyorlar 
                                             O kadar… 
                                             Değişen ne var 
                                             O günden bu güne… 
                                             Daha çok tüketilen mermiden, 
                                             Yiyecekten,içecekten,giyecekten 
                                             Sonsuz ayaklı masalarında, 
                                             Sonsuz odalı loş saraylarında… 
                                             Dizi dizi kristal sağraklar,   ….Yedikleri önlerinde        
                                             Öbek öbek altın tabaklar,         Yemedikleri ardlarında 
                                             Havyarlar,pastalar,istakozlar,çörekler, 
                                             Şampanyalar,şaraplar,viskiler…    
                                             Zıkkımım kökünü yesinler 
                                             İnsansever,barışsever,konforsever 
                                             Hanımefendiler,beyefendiler… 
 
                                             Hey yüce Rabb’im,hey, 
                                             Ne günlere kaldık…! 
                                             İşte bunlar yön veriyorlar 
                                             Şimdi insanlığa 
                                             Akılları sıra… 
                                             Bir zamanlar 
                                             Onları titretenler hakkında 
                                           -Asıl acı ve utanç verici olan da bu ya!- 
                                             Bunlar “çerçeve” çiziyorlar… 
                                             İyi de,kötü de olsa 
                                             Pek ses seda çıkmıyor nedense kimselerden… 
 
                                             Şimdi bu üç-beş sivri zeka                             
                                             Kader tayini yapıyorlar  
                                             Kısacık akıllarıyla!                                 Barış’a dönmek gerek, 
                                             Çirkin hesaplar/oyunlar peşindeler       İyiliğin,güzelliğin,sevginin 
                                             Aslında!                                                  Tükenmez kaynağına… 
                                             Fakat hayır,hayır bayanlar,baylar        Gökler’in dengesine, 
                                             Her şey,her şey boşuna,                         Işıltısına,uygarlığına  
                                             Çözülemez hiçbir problem                     Yönelmek,gönül vermek, 
                                             Sizin basit yöntemlerinizle,                    En Büyük Önder’in 
                                             Çarpık akıllarınızla…                           Ölümsüz,Evrensel Çağrı’ 
                                                                                                                                      sına… 
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                                                                   S     O     N     E 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   İnsan kendi kendini yok etme noktasında, 
                                                   Kıskıvrak yakalamış mutsuzluk perçeminden, 
                                                   Sönmüş galaksilerin parıltısı alnında, 
                                                   Silinmiş has inancın tuğrası yüreğinden… 
 
 
                                                   Hayat çok değerlidir,büyük işler içindir, 
                                                   Ölümsüzlük yolunda bilinçli bir çabadır. 
                                                   Ölümsüzlüğün ruhu karşılıksız sevgidir, 
                                                   Sevginin tükenmeyen pınarı saf inançtır. 
 
 
                                                   Yoksa vur patlasınla,çal oynasınla geçen 
                                                   Hayatlar çıksa çıksa çıkar uçurumlara, 
                                                   Uzak kaldıklarından inançtan,tefekkürden… 
 
 
                                                   Ey İnsan,ya inancın ışık kuşaklarına 
                                                   Girecek özgürlükle esriyeceksin ya da, 
                                                   Utancı,ızdırabı tadacaksın yürekten… 
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                                                                                             (1) 
                                                      ZAFER  VE   UTANÇ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Giriyor dev bir savaş gemisi 
                                                Soğuk New-York Limanı’na 
                                                Kasvetli bir akşam vakti… 
                                                Yorgun,kırgın ruhlu savaşçılarla, 
                                                Acılar,umutsuzluklar yüklü 
                                                O büyük zafer dönüşü! 
                                               -Eksikte kalsın eksikte 
                                                Zaferin bu türlüsü…- 
 
                                                Hala kan,barut kokuları tütmede 
                                                Yaralı gövdesinin her hücresinden… 
                                                Anıt görkemli meş’alesini 
                                                Dolaştırıyor umutsuzca 
                                                Solan kımıltılı suların üzerinde… 
                                                Ve sonsuz/silik bir gölge gibi 
                                                Kayarak ilerliyor tekne… 
 
                                                Örtüyor mu utancının gölgesi 
                                                Zafer coşkusunun ışıltısını…? 
 
                                                Ya işte böyle, 
                                                Acı gerçek bu ne yazık ki! 
 
                                                ___________________________________________ 
 

(1) TRT’de yayınlanan “20.Yüzyıl Dosyası”belgeselinden. 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                            825 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                 İNSAN  VE  SU 
 
 
 
 
 
 
                                                           Gürül gürül akıyordu su 
                                                           Dupduru kaynağından 
                                                           Kıyısız denizlere doğru, 
                                                           Ovalardan,yaylalardan,doruklardan, 
                                                           Yarlardan,uçurumlardan,mağaralardan 
                                                           İklim iklim,mevsim mevsim aşarak… 
 
                                                           Bir insan, 
                                                           Tekmil zamanları/mekanları , 
                                                           Akkor çiyleri,nebulaları 
                                                           Kirpiklerinde taşıyan 
                                                           Mahzun bir insan, 
                                                           Elinde asası 
                                                           Zeytin dalından, 
                                                           Yürüyordu 
                                                           Denizlerden kaynağa doğru 
                                                           Kararlı adımlarla, 
                                                           Gözleri dolu dolu… 
 
                                                           Irmak 
                                                           Bir yana akıyordu, 
                                                           O bir yana 
                                                           Kirpikleri ıslak ıslak… 
 
                                                           Biri denizlere koşuyordu, 
                                                           Öbürü kaynağa… 
                                                           Ve tepelerinde 
                                                           Bir akça bulut 
                                                           Salınıyordu,gülümsüyordu 
                                                           Umut,umut… 
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                                                                    S E S L E N İ Ş 
 
 
 
                                                                 Düşün ey mü’min, 
                                                                 Ey Müslüman, 
                                                                 Dünya/ahiret kardeşim, 
                                                                 Ey Türkiye’li,Filistin’li,Afgan’lı, 
                                                                 Ey Pakistan’lı,Endenozya’lı, 
                                                                 Ey Moro’lu,Eritre’li,Sudan’lı, 
                                                                 Ey Somali’li,Mali’li Müslüman… 
                                                                 Yalnız Tek Allah’a inanan,  
                                                                 Ve Elçi’sini önder bilen, 
                                                                 Bağlanan,teslim olan 
                                                                 Ey sen soylu ve yiğit can… 
                                                                 Düşün ey Müslüman, 
                                                                 Düşün ve davran, 
                                                                 Sen kimsin,kim…? 
                                                                 Nedir yeryüzünde görevin, 
                                                                 Nedir yaradılış sebebin…? 
                                                                 Sen Müslümansın,Müslüman, 
                                                                 İnanan,seven,acıyan,paylaşan, 
                                                                 Özgür ve güçlü insan… 
                                                                 İstersin ki cümle yaratılmışlar 
                                                                 Adalet,barış,kardeşlik,huzur içersinde 
                                                                 İnsanca,”kul”ca yaşasınlar… 
 
                                                                 Bunun içindir bunca cehdin,savaşın,bunca çaban… 
                                                                 Fakat ah,seni anlamazlar,anlayamazlar 
                                                                 Yaradan’dan uzak kalmış ruhlar. 
                                                                 Onlar,onlar ki tağut’ın yoldaşları, 
                                                                 Hedefleri ya çıkmaz sokaklar, 
                                                                 Ya dipsiz uçurumlar… 
 
                                                                 Sen değil miydin Uhud’da,Bedir’de, 
                                                                 Niğbolu’da,Mohaç’ta,Preveze’de 
                                                                 İnancınla destanlar yazan… 
                                                                 Sen değil miydin Endülüs’te,İskenderiye’de, 
                                                                 Kurtuba’da,Şam’da,Semerkant’ta 
                                                                 Aklınla sönmez ışıltılar saçan 
                                                                 Tekmil zamanlara/mekanlara… 
                                                                 Sen değil miydin Malazgirt’te,Kudüs’de, 
                                                                 Bizans Kapıları’nda 
                                                                 Zulmün kolunu kanadını kıran, 
                                                                 Çağ kapayan,Çağ açan… 
 
                                                                 Ya şimdi nicedir halin…? 
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                                                    Ve mısralarla anlatılmasına 
                                                    İmkan ve gerek olmayan 
                                                    Zaman/mekan dilimlerinde 
                                                    Hep önde ve ilerde olan, 
                                                    Hep doruklarda dolaşan, 
                                                    Sen,sen değil miydin, 
                                                    Her şeyinle örnek olan 
                                                    Söyle bana! 
                                                    Ya şimdilerde ne oldu sana, 
                                                    Nedir halin,söyler misin…? 
 
                                                    Nerede-şimdi-seni çağlar üstüne çıkaran 
                                                    O ruhun,o bileğin,o kafan…? 
                                                    Oysa yine müslümanım diyorsun,diyebiliyorsun… 
                                                    Nerede o coşkun,o arzun,o imanın,  
                                                    Nerede o gözünü budaktan sakınmayan 
                                                    Kararlı,yiğit,haksever insan? 
 
                                                    Ne yüzle Rahman’ın Huzur’unda 
                                                    Kıyama durup el bağlıyorsun, 
                                                    Hangi yüzle secdeye yüz sürebiliyor, 
                                                    Hangi cüretle el açıp O’na 
                                                    Merhamet,af dilen(eneb)iyorsun? 
                                                    Müslümanlık bu kadar kolay mı sanıyorsun…! 
                                                    Sen müstekbirlerin oyunlarına 
                                                    Boyun eğecek insan mısın kardeşim… 
 
                                                    Binlerle,onbinlerle kardeşin 
                                                  -Genç,yaşlı,çoluk-çocuk,er,dişi…- 
                                                   İnim inim inlerken,ezilirken, 
                                                   Horlanırken,kırılırken 
                                                   Eritre’de,Moro’da,Keşmir’de,Orta-Doğu’da 
                                                   Kanlı pençeleri altında tağut’un, 
                                                   Sen hangi dünyalık çıkarlar,hesaplar 
                                                   Hangi günü birlik işler,hevesler peşindesin 
                                                   Ey Müslüman... 
 
                                                   Hiçbir şey söylemiyor mu sana 
                                                   Yeniden çatırdayan,çöken sütunları Kisra(lar)ın…? 
                                                   Duymuyor musun yükselen fısıltılarını 
                                                   Rüzgarlı tepelerin,göz değmemiş ormanların?  
                                                   Artık unuttuklarını,unutturulanları 
                                                   Bir bir ve güçlenen bir bilinçle 
                                                   Hatırlamalısın,kazanmalısın 
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                                                      Kuzu postu kuşanmış kurt yüreklilerin 
                                                      Bin bir türlü oyunlarına, 
                                                      Düzenlerine gelmemelisin… 
 
                                                      İşte Pakistan, 
                                                      İşte Eritre,Filistin,İran, 
                                                      İşte Afganistan,Cezayir,Sudan… 
                                                      Ve daha niceleri… 
                                                      Sönmemiş,söndürülememiş  demek ki 
                                                      İçindeki ışık-alev hiçbir zaman… 
                                                      Hazırsın demet demet ışımalara,parlamalara 
                                                      Her an… 
 
                                                      Sen Müslümansın,Müslüman… 
                                                      En güçlü,en dayanıklı,en akıllı insan. 
                                                      Eğer o çizgiyi yakalayabilirsen  
                                                      Tarihin akışını değiştirebilirsin yeniden 
                                                      İnan! 
                                                      Yeter bunca zamandır süründüğün, 
                                                      Aldatıldığın,süründürüldüğün… 
                                                      Kıyam et,davran…! 
                                                      Yükselt evrensel sesini yiğitçe 
                                                      Yanan kavrulan bağrından… 
 
                                                      Dikil olanca inancın,olanca aşkınla 
                                                      Çağ’ın,Çağlar’ın karşısına… 
                                                      Meydan oku tağut’un ellerinde 
                                                      Birer kuklaya dönmüş tiranlara, 
                                                      Modern firavunlara,nemrutlara… 
                                                      Unutulmaz bir ders olsun 
                                                      Her sözün,her bakışın,her tavrın…                                                      
 
                                                      Yazarsan sen yazacaksın 
                                                      Sen,and olsun, 
                                                      Tarihin nasırlaşmış yüreğine 
                                                      Barış/Mutluluk Çağı’nı 
                                                      Sönmez ışık-alev harflerle… 
 
                                                      İnsanlığa müjdeler olsun…! 
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                                                                SONSUZLUK 
 
 
                                                                  Sonsuzluk 
                                                                  Açtı kapılarını 
                                                                  Sonsuzluğa… 
 
                                                                  Sonsuzluk  
                                                                  Çırptı kanatlarını 
                                                                  Uğultularla…  
 
                                                                  Sonsuzluk 
                                                                  Kapadı kapılarını 
                                                                  Sonsuzluğa… 
 
                                                                  Sonsuzluk 
                                                                  Kucakladı zamanı 
                                                                  Hoyratça… 
 
                                                                  Sonsuzluk 
                                                                  Sarmaladı İnsan’ı 
                                                                  Saygıyla… 
 
                                                                  İnsan, 
                                                                  Açtı sinesini sonsuzluğa, 
                                                                  Hiçbir iz kalmadı 
                                                                  Sonsuzluk(lar)dan… 
 
 
                                                                               *** 
 
 
                                                                          A   T   E   Ş 
 
 
                                                                Dağ başında bir ateş 
                                                                Gür bir ateş yanıyor… 
                                                                Gelen,geçen soruyor; 
                                                              “Nedir bu yalaz kardeş…?” 
 
                                                              “Kardeşim o ateş mi, 
                                                                O yangın mı kardeşim, 
                                                                Her şey söylenilir mi, 
                                                                Aşk nedir bilmez misin…?” 
 
                                                              “O ateş yüreğimden                                                                                                   
                                                                Bir kıvılcım taşıyor,                                               
                                                                Senin de yüreğinden 
                                                                Bin kıvılcım bekliyor…” 
 
                                                                Yüreklerdeki közler 
                                                                Gür soluklar özlüyor… 
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                                                                   A Y N A L A R  
 
 
 
 
 
 
                                                        Dingin suların aynalarında 
                                                        Kimdir seyreden güzelliğini, 
                                                        Güzelliğinin ufuklarında 
                                                        Ruhunun kozmik çizgilerini… 
 
 
                                                        Her göz aynaya her bakışında 
                                                        Görür başka yüz,başka bir anlam, 
                                                        Büyük yangınlar çıkar ruhlarda 
                                                        Sonsuz çakışlı kırılmalardan… 
 
 
                                                        Aynalar yalan söylemez derler, 
                                                        Asıl yalancı bunu söyleyen! 
                                                        Aynalar değil yalancı,gözler… 
 
 
                                                        Diner çığlıklar sonsuzluklarda, 
                                                        Kor bakışların alevlerinden 
                                                        Erir aynalar aşk potasında… 
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                                                             YAŞAMA  SEVİNCİ 
 
 
 
 
 
 
                                                   Yaşama sevincini öldürmeye çalışan 
                                                   Şom ağızlı,karamsar,bencil,bağnaz benlikler, 
                                                   Ne kadar uzaksınız,kopuksunuz hayattan, 
                                                   Oysa her yanınızı kuşatmış güzellikler… 
 
 
 
                                                   Söyleyin,dudak bükmek ne kazandırır size 
                                                   Benliğinizde sema eden galaksilere. 
                                                   Güvenmeyin oyunlar oynayan nefsinize! 
                                                   Kat kat perdeler inmiş güzel gözlerinize! 
 
 
                                                   Önyargılar,yıkıcı eleştiriler derken, 
                                                   Hayat ışığınızı kendi ellerinizle 
                                                   Söndürmek nasıl bir şey,bilen yok mu gerçekten! 
 
 
                                                   Benliğinizi silme,yok etme çabanızda 
                                                   Doğrusu su dökemez kimse ellerinize! 
                                                   Bulaşıcı hastalık gibisiniz aslında! 
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                                                         H   A     Y    A     T 
 
 
 
 
 
                                           Hayatın sırrı nedir,nerededir kim bilir? 
                                           Her zerre hayatının sırrıyla doğar,yaşar, 
                                           Her zerre hayatının sırrıyla göçer,gider… 
                                           Hayatın sırrı nedir,nerededir kim bilir? 
                                           Küçük bir ip ucunu yakalayana bravo, 
                                           Kendini tanımakta ilk adım atandır o! 
                                           Nedir hayatın sırrı,bilen var mı nerdedir? 
                                           Aşkta mı,sabırda mı,acıda mı,hazda mı, 
                                           Tahammül gücü müthiş olan bir isnada mı, 
                                           Ateşte mi,suda mı,taşta mı,inançta mı…? 
                                           Nedir sırrı hayatın,nasıldır,nerededir? 
 
                                           Bir yılanın ıslığı,bir arslanın narası, 
                                          Gözlerin yaşarması,denizin köpürmesi, 
                                          Allah aşkına neden,söylesin bilen varsa! 
                                          Bir atın kişnemesi,ırmağın kabarması, 
                                          Çimenin yeşermesi,evrenin ürpermesi… 
                                          Nedir hayatın sırrı,hangi boyutta gizli! 
                                        
                                          Kanaryanın susuşu,volkanın püskürüşü, 
                                          Bebeğin tebessümü,dedenin öksürüğü, 
                                          Tomurun patlayışı,kabuğun yarılışı… 
                                          Nerdedir,nedir sırrı hayatın,bilen var mı? 
 
                                          Bir çakıl taşında mı,bir süper-novada mı, 
                                          Yarılan damarda mı,dalın özsuyunda mı, 
                                          Kitab,Yalvaç aşkına söylesin bilen varsa! 
 
                                          Dağın doruğunda mı,yerin merkezinde mi, 
                                          Gözün merceğinde mi,çiçeğin özünde mi, 
                                          Hayatın sırrı nedir,nerededir kaynağı…? 
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                                                        Bir genç kızın bakışı,bir kadının sancısı, 
                                                        Şafağın parıltısı,gurubun tutuşması…  
                                                        Hayatın sırrı nerde,söylesin bilen varsa? 
 
                                                        Yarasanın ötüşü,annenin öpüşü mü, 
                                                        Yıldırımım düşüşü,çölün düşünüşü mü, 
                                                        Nedir hayatın sırrı,nerededir kaynağı? 
                                                      
                                                        Belki bir tutam külde,bir kıvılcımda belki, 
                                                        Bir şebnem damlasında,bir galakside belki! 
                                                        Söylesin sırrı nerde hayatın,gören varsa? 
 
                                                       İçimizi anbean sarsan ürpertide mi, 
                                                       Son nefesini veren hastanın genzinde mi, 
                                                       Furkan aşkına söylen,hayatın sırrı nerde? 
 
                                                       Hayatı “hayat” yapan,hayata anlam katan, 
                                                       Hayatı evrendeki en  değerli şey sayan, 
                                                       Hayatları bir çerağ,bir kandil olanların, 
                                                      -En Yüce İdeal’e adanmış hayatların…- 
                                                        Bu sırra erenlerin öpmek gerek alnından…! 
                                                       Onlardır gerçek insan,onlar gerçek kahraman!  
                                                       Onlardır,”Bir ben vardır,bende benden içeru” 
                                                      -İçin için tüterken sevdanın sönmez koru…- 
                                                       Sırrını yakalayan,yanan kül kül savrulan…! 
 
                                                       Ey ebedi diriler,hayatın sırrı nerde, 
                                                       Söyleyin öğrenelim,yaşayalım bizler de! 
 
                                                       Hayatın sırrını tam bilen olmasa bile, 
                                                       Ona yaklaşanlar var gözlerle,gönüllerle… 
                                                       Onlara giden yollar nereden geçer bilsek, 
                                                       Yaşamanın sırrını bilenlerden öğrensek! 
 
                                                       Fakat ah,saklayacak güçte miyiz sırları, 
                                                       Taşıyacak sinemiz var mı yalnızlıkları…? 
 
                                                       Yoksa hayatın sırrı,hayatın sırrı yoksa 
                                                       Vuslat’a ermek midir Ölüm’ün kollarında, 
                                                       Yanmak kavrulmak mıdır hicran yangınlarında… 
                                                       Bilen varsa söylesin cesaret ediyorsa! 
 
                                                       Sebil olan can mıdır,kan mıdır akıtılan, 
                                                       Çalab,Yalvaç aşkına kılını oynatmadan? 
 
                                                       Susun,belki bu sırrı bilmemek en iyisi…!                        
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                                                                     F   O    R    S    A 
 
 
 
 
 
 
                                                       Ey inildeyen forsa soysuz kırbaç altında 
                                                       Senin nefretinden çok güçlüdür insan sevgim. 
                                                       Ey gülümseyen söğüt Tayfun’un kollarında 
                                                       Bende senin ruhun var dileğindir,dileğim… 
 
 
                                                       Sistemin gözbebeği ey ünlü,parlak Yıldız, 
                                                       Arılıkta,erkede,güzellikte eşsizsin, 
                                                       Yüzü avuçlarında düşünmede dünyamız 
                                                       Şu halinden kurtulup nasıl sana benzesin. 
 
 
                                                       Oysa acı gerçeğin bütün arsızlığıyla 
                                                     “Ben”ini sardığını nasıl da sezinliyor, 
                                                       Dayanılmaz sancılar ruhun kemiriyor. 
 
 
                                                       Doğuşundan bugüne korlu göz yaşlarıyla 
                                                       Belki yüzü ıslanmış,yüreği sızlamıştır, 
                                                       Ama bugünkü kadar acep yaslanmış mıdır…? 
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                                                                     L A B İ R E N T 
 
 
 
 
 
                                                     Kaç kişi geçebilmiş hayat labirentinden 
                                                     Yara almadan,ya da bir kez tökezlenmeden, 
                                                     Son basamağa kadar çıkabilmiş bağrında 
                                                     Duymadan kavurucu infilaklar ardarda… 
 
 
 
                                                     Çıkanlar kim karanlık,soğuk labirentlerden 
                                                     Gözleri ışıl ışıl,avaz avaz coşkuyla 
                                                     Haykırarak derilmiş mor güllerle çöllerden, 
                                                     Koşanlar nebülözler kadar umutlarıyla… 
 
 
                                                     Sağlam tek adım bile atamaz insanoğlu 
                                                     Yüreğini kavuran o ateş yanmıyorsa, 
                                                     Aşamaz dev ormanlar içinden geçen yolu… 
 
 
                                                     Ölüm alın yazısı,korkulacak şey değil! (1) 
                                                     Kim ağrısız bir yürek,bir alın umuyorsa 
                                                     Ya kocaman bir çocuk,ya çılgın,ya eblehtir! 
                                                     ________________________________________ 
 
                                                     (1):”Ölmek kaderde var bize ürküntü vermiyor.”  
                                                                                                               Y.K.Beyatlı 
 
 
 
  



            
 
 
 
 
 
 
 
                                     İnsan, 
                                     Bütün yolların çıktığı ve O’na ulaştığı,bütün yolların kesiştiği 
             kavşak, 
                                     İnsan, 
                                     Bütün rüzgarların toplandığı,dağıldığı doruklar üstü doruk, 
                                     İnsan, 
                                     Bütün ışıkların toplandığı,bütün ışıkların dağıl(tıl)dığı odak, 
                                     İnsan, 
                                     Sonsuz düşüncelerin,sonsuz duyguların kaynadığı kab, 
                                     İnsan, 
                                     Cümle yaratılmışın,cümle toplulukların barış ve kardeşlik içersine 
              gölgesinde toplandığı ağaç, 
                                     İnsan, 
                                     Galaksilerin,nebülözlerin,samanyollarının,evrenlerin atomlarında 
              sema ettiği,devindiği burgaç, 
                                     İnsan, 
                                     Boyutlar üstü boyutsuzluğa ulaşmaya aday tek yaratık, 
                                     İnsan, 
                                     Uçurumlarla doruklar,doruklarla uçurumlar arasında sallanan  
              sarkaç, 
                                     İnsan, 
                                     Evrenin sonsuz yüzeylerinden yansıyan,evrenin sonsun yüzeylerine 
              yansıyan en güzel varlık, 
                                     İnsan, 
                                     Ezel pınarından,ebed okyanusuna akan sonsuz debili ırmak, 
                                     İnsan, 
                                     Ölümler üstü ölüm,hayatlar üstü hayat, 
                                     İnsan, 
                                     Çağlar’ı aşan,Çağlarüstü’ne sçrayan,yayılan ışık-çığlık, 
                                     İnsan, 
                                     Sarıldıkça küçülen,çözüldükçe büyüyen yumak, 
                                     İnsan, 
                                     Koordinatlar sütü koordinat,sonsuzluk içre sonsuzluk, 
                                     İnsan, 
                                     Anlatılması için,kalem,kağıt,mürekkep,söz…yetmeyen,Varlık’ta eriyen 
            yokluk… 
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                                                      İ  K  İ  L  E  M 
 
 
 
 
 
 
                                               Hem meşhurum,hem meçhul, 
                                               Hem aşığım,hem maşuk, 
                                               Hem zenginim,hem yoksul, 
                                               Hem bebeğim,hem moruk… 
 
                                               Hem dilsizim,hem beyan, 
                                               Hem Cehennem,hem Cennet, 
                                               Hem secdeyim,hem kıyam, 
                                               Hem geçmiş,hem gelecek… 
 
                                               Hem gurubum,hem şafak, 
                                               Hem ışık,hem karanlık, 
                                               Hem özgürüm,hem tutsak, 
                                               Hem sessizlik,hem çığlık… 
 
                                               Hem ödlek,hem kahraman, 
                                               Hem helvayım,hem koruk, 
                                               Hem köleyim,hem sultan, 
                                               Hem gayyayım,hem doruk… 
 
                                               Hem çirkinim,hem güzel, 
                                               Hem kesretim,hem vahdet, 
                                               Hem ebedim,hem ezel, 
                                               Hem minnetim,hem mihnet… 
 
                                               Hem varlığım,hem yokluk, 
                                               Hem hayatım,hem ölüm, 
                                               Hem mutsuzluğum,hem mut, 
                                               Hem zakkumum,hem gülüm… 
 
                                               Hem toprağım,hem suyum, 
                                               Hem yer,hem gökyüzüyüm, 
                                               Hem doluyum,hem boşum, 
                                               Hem ateşim,hem külüm… 
                                                                                   



                                                                                                                                      373      
 
 
  
                                                     Hem bugün,hem yarınım, 
                                                     Hem geçmiş,hem gelecek, 
                                                     Hem ağıyım,hem balım, 
                                                     Hem akılım,hem cinnet! 
 
                                                     Hem sakiyim,hem sermest, , 
                                                     Hem  mest olan,hem eden, 
                                                     Hem  sevgiyim,hem nefret 
                                                     Hem semazen,hem neyzen… 
 
                                                     Hem hancıyım,hem yolcu, 
                                                     Hem görüntü,hem ayna, 
                                                     Hem acıyım,hem coşku, 
                                                     Hem kalemim,hem hokka… 
 
                                                     Hem yarayım,hem merhem, 
                                                     Hem düşünce,hem duygu, 
                                                     Hem aşikar,hem mahrem, 
                                                     Hem inancım,hem kuşku… 
 
                                                     Hem sonluyum,hem sonsuz, 
                                                     Hem vuslatım,hem hicran, 
                                                     Hem kulağım,hem boynuz, 
                                                     Hem ekinim,hem tırpan… 
 
                                                     Hem kılıcım,hem kalkan, 
                                                     Hem okyanus,hem damla, 
                                                     Hem imbatım,hem tufan, 
                                                     Hem kaptanım,hem tayfa. 
 
                                                     Hem kamışlığım,hem ney 
 
                                                     Hem hiçbir şey,hem her şey… 
                                                       
 
                                                     Hem rüyayım,hem gerçek, 
                                                     Hem zamanım,hem mekan, 
                                                     Hem şeytanım,hem melek, 
                                                     Memnunum kulluğumdan,                                                      
 
 
                                                     Şükür insanlığımdan, 
                                                       
                                         
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

BÖLÜM 
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                                                                 .1. 
 
 
                                                 Zaman,mekan yoktu daha, 
                                                 Düşünce,eylem yoktu… 
                                                 Masmavi ve sonsuz 
                                                 Boyutlar üstü boyutsuz 
                                                 Kadife bir dinginlikte 
                                                 Allah, 
                                                 Zat’ını ululuyordu… 
 
                                              “Tanımalılar Beni, 
                                                 Bilmeliler ne kadar ulu 
                                                 Ne kadar güçlü,kudretli 
                                                 Ve ne kadar güzel olduğumu… 
                                                 Ben ki, 
                                                 Gizli bir hazineyim” diyordu, 
                                               “Yaratmalıyım ilahi bir ayna 
                                                 Anlasınlar,görsünler 
                                                -Eğer görebilirlerse…- 
                                                 İlksiz,sonsuzluğumu 
                                                 Ölümlüler 
                                                 Bakarak o aynaya…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      539 
 
 
 
 
 
                                                        .2. 
 
 
                                        Ve “KÜN” buyruğunun 
                                        İlk frekansıyla            
                                      -Ki bu Ses tınısını arttırarak 
                                       Yankılanmaktadır hala 
                                       Evrenlerin dip bucağında… 
                                       Ve yankılanacaktır 
                                       O Gün’e dek 
                                       Frekanslar üstü frekans(ıy)la… 
 
                                       İlk”nur”un,ilk ruh’un 
                                     -Ebu’l Ervah’ın- 
                                      Sancılı ışıltısı… 
                                      Ve ilk zaman/mekan platformunda 
                                      Şekillenen ilk modeller 
                                     -Proto tipler…- 
                                      Sonsuz ışık bahçelerinde 
                                      Yeşil can kanıyla 
                                      İmzalanan” kutsal and”ın 
                                      Sinelerde süregelen, 
                                      Süregiden yankısı… 
                                      Ve ateşlenen 
                                      İlk can kıvılcımı… 
 
                                     Tomur tomur patlayan, 
                                     Gonca gonca açan 
                                     Novalar,süper-novalar,kuasarlar 
                                     Ateş bahçesine döne döne 
                                     Sema eden evren,evrenler 
                                   -Semazen galaksiler…- 
                                     O Nur’un çevresinde… 
                                     Ve evrenlerin 
                                     En seçkin bir yerinde, 
                                     Belli belirsiz bir köşeciğinde 
                                     Arz denilen kızıl bilyenin 
                                   -İri akkor çiy tanesinin…- 
                                    Açıla açıla 
                                    Maviye dönüşen rengi 
                                    Bir zaman sonra… 
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                                     Aydınlıkların, karanlıklarla 
                                     Başlayan amansız cengi… 
                                     Ve bu cehennemi 
                                     Işık-alev-ses harmanında 
                                     Uğultular,dumanlar,çığlıklar ortasında  
                                     Açan iri bir ak gül, 
                                     Sevgiler üstü sevgi… 
                                    -Hep o gülü özler mahzun gönül…- 
 
                                     Olağanüstü infilaklerle 
                                     O ışıklı fışkırmalar 
                                     Sonsuzluğun bağrından, 
                                    -Ezel ve ebed pınarından…- 
                                     Ardarda zincirleme tutuşmalar… 
                                     Galaksiler kehkeşanlar, 
                                     O’nun coşkunluğundan, 
                                     O’na duyduğu ölümsüz aşkın 
                                     Dışa vuruşundan doğan 
                                     Harikuladelikler… 
 
                                   “Levlake levlak, 
                                     Lemma halaktül eflak…” 
                                     Sırrıyla tutuşan felekler 
                                     Zerrelerden kürelere dek… 
 
                                    Her zerreyi 
                                    Zar zar saran, 
                                    Hale hale kucaklayan 
                                    Sevinçler üstü sevinç, 
                                    Güzellikler üstü güzellik, 
                                    Gizemler üstü gizemler, 
                                    İncelikler üstü incelik, 
                                    Ahenkler üstü ahenk, 
                                    Akıllar üstü akıl, 
                                    Sanatlar üstü sanat, 
                                    Bilgelikler üstü bilgelik, 
                                    Kudretler üstü kudret… 
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                                                                .3. 
 
                                              Topladı cümle gök ehlini 
                                              Saf saf 
                                              Yüceler Yücesi Yaradan, 
                                              Dizildiler tesbih tesbih 
                                              El pençe divan… 
 
                                            “Bir halife yaratacağım 
                                              Topraktan, 
                                              Onu vekilim kılacağım 
                                              Yeryüzünde, 
                                              Ve üfleyeceğim ona 
                                              Kendi ruhumdan… 
                                              Bu yüzden 
                                              Secde ederek 
                                              Saygı göstermen,izi istiyorum 
                                              Ona sizlerden…” 
 
                                            “Ey Ulu Rabb’imiz, 
                                              Akşam sabah, 
                                              Gündüz,gece 
                                             -Daha doğrusu  
                                              O mekansızlıkta, 
                                              O Zamansızlıkta…- 
                                              Bizler Seni 
                                              Tesbih ile 
                                              Tenzih ve takdis ederken, 
                                              Yeryüzünü kana bulayacak 
                                              İnsan’ı ı mı yaratacaksın 
                                              Sen… 
 
                                              O’nun, 
                                              Celal şimşeklerini salarak 
                                              Onlardan yana, 
                                            “Siz bilmezsiniz, 
                                              Ben bilirim…” 
                                              Buyuruşu var ya,  
                                              O ne meydan okuyuştur, 
                                              Haddini bilmez yaratılmışa, 
                                              Bilgeliğin,bilgisizliğe 
                                              Ne güzel ders verişidir… 
                                              O ne Azamettir, 
                                              O ne Kibriya… 
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                                                             .4. 
 
                                                     Ve ilk modele, 
                                                     Prototipe 
                                                     Verilen şekil 
                                                   -Ahsen-i Takvim’e- 
                                                    Üflenen soluk,can… 
                                                    Madde ve mana, 
                                                    Ateş ve toprak, 
                                                    Su ve hava, 
                                                    Kader ve kaza… 
 
                                                  “Secde edin…” buyruğuna 
                                                    Baş kaldırarak 
                                                    Kovulmuşlardan olan şeytan… 
                                                    Ebedi Bahçeler’de 
                                                    Süregiden mutlu yaşayış… 
                                                    Ve heyhat, 
                                                    Faturası çok yüksek olan 
                                                    İlk aldanış… 
 
                                                    Sınavların en çetini 
                                                    Arz’da  
                                                    Başlayan… 
                                                    Kıyasıya bir savaş 
                                                    Hayat… 
                                                    Sararıp solan, 
                                                    Yanan kavrulan 
                                                    İç dış ufuklar 
                                                    Yavaş yavaş… 
 
                                                    İç içe çemberler halinde 
                                                    Durmadan genişleyen evrenler… 
                                                    Bıkmadan yorulmadan 
                                                    Yürütülen yaratma… 
 
                                                    Mükemmelliğin,kusursuzluğun 
                                                    Ve erişilmez bir dengenin ortasında 
                                                    Bir yaratık… 
                                                    Kusurlarıyla,sevaplarıyla 
                                                    Geçmişiyle,geleceğiyle 
                                                    İnsan… 
                                                    İlk peygamber 
                                                    İlk cemaate… 
                                                    Gümrah yeşilliklerle 
                                                    Örtülü bir mekanda 
                                                    Geçen nedamet yılları… 
 
                                                     Ve çöllerin sonsuzluğundaki 
                                                     Bir kutlu tepede 
                                                     İlk vuslatla başlayan 
                                                     Serüvenler serüveni 
                                                     Arz nam gezegende… 
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                                                  Ne zaman ki 
                                                  Yüceler Yücesi Yaradan 
                                                  Seni yaratmayı murad etti 
                                                  Ey İnsan, 
                                                  Melekler 
                                                  Ve cümle gök ehli 
                                                  Saltanatlarının 
                                                  Ve saygınlıklarının 
                                                  Sona ereceğini hissettiler, 
                                                  Mırın-kırın ettiler 
                                                  Fakat O, 
                                                  Bir şeyi murad etti mi 
                                                  Ona “Ol” demesi 
                                                  Yeterlidir… 
 
                                                  Nitekim öyle oldu, 
                                                  Mayalanmış balçıktan, 
                                                  Bir damla kan pıhtısından 
                                                  Ataların atası Adem 
                                                  Ve Havva Anamız 
                                                  Yaratıldı DNA’sından 
                                                  Gün ışığından farksız… 
 
                                                  Ve ruhsat verildi 
                                                  İblis’e 
                                                -İlahi hikmet gereğince- 
                                                 Kim Ulu Mevla’ya  
                                                 Sığınır ve güvenirse, 
                                                 Emin olur onun hilelerinden, 
                                                 Ve düşmez 
                                                 Esfel—i safilin gayyalarına 
                                                 Ahsen-i Takvim zirvelerinden. 
 
                                                 Kim ki, 
                                                 Rabb’ine yönelmez, 
                                                 O’na sığınmaz,güvenmezse, 
                                                 Oyuncaktan farksızdır 
                                                 Şeytan’ın ellerinde… 
                                                 Artık onun 
                                                 Ne insanlığından bir eser kalır 
                                                 Ne kulluğundan, 
                                                 Ne inancından… 
                                                 Ne kendisinin haberi olur 
                                                 Ne başkalarının 
                                                 Varlığından,yokluğundan… 
                                                 Onun kazanacağı bir şey yoktur 
                                                 Yarın, 
                                                 Nedametten ve utançtan… 
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                                                                          .6. 
 
                                                            İlk maceran 
                                                            Cennet’te başladı… 
                                                            Cennet, 
                                                            Evren(ler)in bir yerinde 
                                                            Bir hoş mekan… 
                                                            Cennet,  
                                                            Mevsimler/iklimler üstünde 
                                                            Sonsuz mutluluk beldesi… 
                                                            En büyük ayetlerinden biri 
                                                            Yüce Yaratıcı’nın…  
                                                            Gören yok dünya gözüyle 
                                                            Gayrı Resulallah’tan… 
 
                                                            İnsanlığının 
                                                            İlk önce 
                                                            Orada farkına vardın, 
                                                            Orada çıktı su yüzüne 
                                                            İlk günahın… 
                                                            Mevsimsiz bahçelerden 
                                                            Arz’a indirildi 
                                                            Bu yüzden mekanın… 
                                                            Bir fayda vermedi 
                                                            Nedamet gözyaşların… 
 
                                                            İblis’in hilelerinden 
                                                            İlk sen payını aldın 
                                                            Ey Adem… 
                                                            Ey aziz atamız… 
                                                            Ve sevgili hanımın 
                                                            Havva anamız… 
                                                            Ölümsüzlükten 
                                                            Ölümlülüğe kaydırıldın… 
                                                            Alev mührü vuruldu 
                                                            Ölümün 
                                                            Her zerrene; 
                                                            Ölümsüzlüğün 
                                                            Işık-alev elleriyle 
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                                                   İnsan, 
                                                   Ey insan, 
                                                   Hatırla ve an… 
                                                   Çileli bir arayış sonunda 
                                                    Buluştular,kavuştular 
                                                   O Tepe’de 
                                                   Anan ve baban… 
                                                   Onların, 
                                                   Temiz sülbünden türedin… 
                                                   İnsanlık ırmağının 
                                                   Burada(n) fışkırdı pınarı… 
                                                   Ve yedi iklim,yedi kuşağa 
                                                   Buradan yayıldı 
                                                   Mırıltılarla,uğultularla 
                                                   Hayatın sancılı solukları… 
 
                                                   Dağlandı birer birer 
                                                   Her atomum 
                                                   O desenle… 
 
                                                   Her ufukta, 
                                                   Sonsuz güneş, 
                                                   Her güneşte 
                                                   Sonsuz yörünge… 
                                                   Bir alçala, 
                                                   Bir yüksele 
                                                   Döverken kıyıları  
                                                   Dev dalgalar, 
                                                   Daldın,açıldın 
                                                   Yelkenleri paralanmış 
                                                   Köhne teknenle 
                                                   Haritasız,pusulasız, 
                                                   İlk kez enginlere… 
                                                   Dua et ki, 
                                                   Amansız fırtınalarla 
                                                   Sönmüş fenerleri 
                                                   Usul usul yaktılar 
                                                   Güngörmüş,iyi yürekli 
                                                   Fenerciler 
                                                   Yüreklerindeki alevden, 
                                                   Aydınlandı yolun böylece… 
                                                   Ve yıldızlar, 
                                                   Şevkatli,yiğit yıldızlar… 
                                                   Yol gösterdi sana 
                                                   Serperek gümrah ışıklarını 
                                                   Üzerine cömertçe… 
                                                                                                              ______sonsuzluğun  
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                                                     Sonsuzluğun 
                                                     Kavurucu boyutlarında 
                                                     Kim yol gösterdi sana 
                                                     Kim söyle! 
                                                     Ama sen, 
                                                     Sen hala 
                                                     Öğrenemedin bakmasını 
                                                     Ne kendine, 
                                                     Ne çevrene, 
                                                     Ne dışına, 
                                                     Ne içine… 
                                                     Bu kafayla gidersen 
                                                     Kör olarak haşrolunacaksın 
                                                     Mahşer’de… 
                                                     Bir damla kan pıhtısından 
                                                     Yaratıldığını unutup 
                                                     Hasım kesilmen Yaradan’ına 
                                                     Çılgınlıktan başka nedir ki, 
                                                     Ya da ahmaklıktan… 
                                                   
                                                     Ne düşünüyorsun 
                                                     Kara kara öyle, 
                                                     Şakakların avuçlarında  
                                                     Günlerce,gecelerce…! 
                                                     Kolaysa, 
                                                     Soyun üstündekileri, 
                                                     Sil o kafandakileri, 
                                                     O zaman, 
                                                     Nasıl basarsın bak 
                                                     Toprağa, 
                                                     Daha sağlam, 
                                                     Yürürsün korkusuzca 
                                                     İleri,hep ileri 
                                                     Haykırarak,hıçkırarak…     
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                                                               .7. 
 
                                                      Niçin geldin, 
                                                      Niçin gönderildin, 
                                                      Niçin bu dünyaya..? 
                                                      Nedir işin, 
                                                      Ölümün, 
                                                      Dirimin  
                                                      Ey insan…? 
                                                      Borçların, 
                                                      Alacakların, 
                                                      Baş eğmeyişin 
                                                      Doğaya… 
                                                      Nedir alıp veremediğin, 
                                                      Kendinle, 
                                                      Başkalarıyla…? 
                                                      Kendini bir şey sanman 
                                                      Bile bile, 
                                                      Hiçliğini 
                                                      Kudretler üstü Kudret karşısında 
                                                      Bilmeden belki de 
                                                      Gerçek değerini,önemini… 
                                                      Kısa sevinçlerin, 
                                                      Uzun,tükenmez acıların.. 
                                                      Bile bile 
                                                      Bulamayacağını 
                                                      Yitirdiklerini, 
                                                      Nedendir bu telaşın, 
                                                      Bu koşuşmaların… 
                                                      Bırak Allah aşkına 
                                                      Artık, 
                                                      Kendi kendinle dalaşmayı, 
                                                      Yazık ediyorsun kendine 
                                                      And olsun yazık! 
                                                      Sen neyin varsa ver, 
                                                      Kazançlı çıkmak istiyorsan… 
                                                      Dünyanın 
                                                      Sana bir şey 
                                                      Vermesini bekleme. 
                                                      Aradığın her birşey  
                                                      Göklerdedir,göklerde… 
                                                      Oradan 
                                                      Devşir devşirebildiğin kadar 
                                                      Barışı,dengeyi,yüceliği, 
                                                      İyiliği,güzelliği sevgiyi 
                                                      Sun sunabildiğin kadar 
                                                      İnsan kardeşlerine… 
                                                                                                        ----- kafanın ve yüreğinin 
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                                                       Kafanın ve yüreğinin  
                                                       Olanca gücünü koyarak ortaya 
                                                       Binbir özenle kurduğun, 
                                                       Dayayıp döşediğin 
                                                       Mabedlere,hapishanelere, 
                                                       Köşklere,saraylara… 
                                                       Geçip kuruldun, 
                                                       Hiç aklına geldi mi 
                                                       Konun-komşun, 
                                                       Eşin-dostun, 
                                                       Hısım-akraban… 
 
                                                        Baş tacı ettiğin, 
                                                       Gözünden esirgediğin, 
                                                       Kendi ellerinle yonttuğun 
                                                       Putların karşısında 
                                                       Çoluk-çocuk, 
                                                       Hısım-akraba, 
                                                       Eş-dost 
                                                       Tadını çıkarıyorsun 
                                                       Aklınca 
                                                       Hayatın… 
                                                       Kazdığın dipsiz kuyulara 
                                                       Paldır küldür düşüyorsun… 
                                                       Üstüne sütlük 
                                                       Bir de 
                                                       Halinde şikayet etmiyor musun! 
                                                       İnsan, 
                                                       İnsan, 
                                                       Ne garipsin bilsen, 
                                                       Ne acayip… 
                                                  
                                                       Bak, 
                                                       Dünya,ay,güneş ve yıldızlar 
                                                       Ağaçlar,dağlar,taşlar 
                                                     -Ki,isteseler de,istemeseler de 
                                                      Uyarak ilahi buyruğa 
                                                      Geldiler hizaya, 
                                                      Durdular el-pençe divan 
                                                      Huzur’unda kıyama…- 
                                                      Nasıl secdeye varıyorlar, 
                                                      O’nu gönülden takdis ediyor, 
                                                      Ululuyor, 
                                                      Candan anıyorlar… 
                                                      Kendi dillerince 
                                                      Kulluk görevlerini 
                                                      Yerine getiriyorlar… 
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                                                        Sen de 
                                                        Vehim ve kibir libasından 
                                                        Soyun da, 
                                                        Bürün takva libasına, 
                                                        O’na teslim ol, 
                                                        O’na “kul” ol, 
                                                        Izdırabların son bulsun… 
                                                        Tadabilesin 
                                                        Erişilmez sandığın hazzını 
                                                        Gerçek mutluluğun… 
 
                                                        Yanlış yerlerde, 
                                                        Yanlış yöntemlerle 
                                                        Arıyorsun 
                                                        Kendini, 
                                                        Çok yanlış… 
                                                        Sen sendesin, 
                                                        O sende, 
                                                        Sen O’nda… 
                                                        Sen ne kadar sensen, 
                                                        O kadar O’dur,O, 
                                                        Ah,bir bilsen…-----      -O kadar görünür sende                         
                                                        Ne olursun                     Evren(ler)in her zerresinde,                  
                                                        Artık barış                     Ve tekmil yüzeylerinde… 
                                                        Kendi kendinle              O kadar yakınsındır barışa 
                                                        Sona ersin                     Savaşın ne kadar içindeysen, 
                                                        Bu saçma,anlamsız       Savaşı ne kadar seversen… 
                                                        Çatışma… 
                                                        Gelsin kurulsun 
                                                        Güzel barış 
                                                        Mahzun yüreciğinin baş köşesine, 
                                                        Sevgiyle birlikte… 
 
                                                        Stadyumlarda,podyumlarda, 
                                                        Sinemalarda,barlarda, 
                                                        Bankalarda,borsalarda, 
                                                        Diskoteklerde,meyhanelerde, 
                                                        Yorgun ve kirli kollarda değil, 
                                                        Mabedlerde,kütüphanelerde, 
                                                        Evinde,barkında,doruklarda, 
                                                        Galaksilerde,evrenlerde 
                                                        Senin yerin 
                                                        Bilesin… 
                                                        Sarsılmıyorsa 
                                                        Yerler,gökler 
                                                        Bağrındaki infilaklerden, 
                                                        Tutuşmuyorsa 
                                                        Geçmişler,gelecekler, 
                                                        Avuçlarındaki alevlerden  
                                                         Bil ki, 
                                                        Ölü demeksin…    
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                                                    Bir daha,bir daha istersin, 
                                                    Gözün doymaz-nedense- bir türlü… 
                                                    Bir anın, 
                                                    Bir anına uymaz, 
                                                    Huyların türlü türlü… 
                                                    Esen yel, 
                                                    Akan sel, 
                                                    Huysuz kısrak gibisin… 
 
                                                    Tahviller,çekler,banknotlar, 
                                                    Asansörler,koridorlar, 
                                                    Koltuklar,raflar,dolaplar, 
                                                    Klasörler,imzalar,ajandalar 
                                                    Vesaireler,vesaireler 
                                                    Arasında 
                                                    Boğulmak üzeresin… 
 
                                                   Tekmil ovaları sulayan 
                                                   Debisiz pınarlar, 
                                                   Nice bin evrenleri tutuşturan 
                                                   Nebülözler, 
                                                   Süper-novalar, 
                                                   Karadelikler,beyazdelikler  
                                                   İçin de kaynar da, 
                                                   Sen, 
                                                   Sen ey insan 
                                                   Gider, 
                                                   Bir kuru taşa, 
                                                   Bir tas aşa 
                                                   Kıyam edersin… 
                                                   Pireyi deve yaparsın, 
                                                   Deveyi pire… 
                                                   Bir pire için 
                                                   Bin yorgan(ı) yakarsın da, 
                                                   Cayır cayır tutuşur ormanlar, 
                                                   Bakışlar,şakaklar,ruhlar, 
                                                   Çatıları,bacaları aşar sular, 
                                                   Yerle bir olur 
                                                   Köyler,kentler,hisarlar, 
                                                   Dönüp bakmazsın… 
 
                                                   İnsan, 
                                                   İnsan, 
                                                   Artık bu sünepeliği,               
                                                   Bu vurdumduymazlığı bırak, 
                                                   Kabuğunu del, 
                                                   Çevrene 
                                                   Ve içine 
                                                   Şöyle bir göz at… 
                                                   Haykır haykırabildiğin kadar… 
                                                   Sonsuzlukların 
                                                   Senin sesine iştiyakı var…                
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                                                     İnsan, 
                                                     Ah,İnsan… 
                                                     Haberin yok everendeki yerinden… 
                                                     Değerinden,öneminden…  
                                                     Büyük kayıptasın… 
                                                     Mutsuzsun,korkaksın,küstahsın, 
                                                     Zayıfsın,,kaygısızsın,saygısızsın 
                                                     Kendine 
                                                     Ve Yaradan’ına 
                                                     Bu yüzden… 
 
                                                     Dinle, 
                                                     O her zerreye, 
                                                     Her küreye 
                                                     Lif lif, 
                                                     Atom atom, 
                                                     Hücre,hücre, 
                                                     Işık ışık, 
                                                     Ses,ses.. 
                                                     Sinen o nahif, 
                                                     O saydam “söz”ü dinle… 
                                                   “Allah’tan başka ilah yoktur, 
                                                     Hz.Muhammed, 
                                                     O’nun kulu ve resüludur…” 
                                                     Eğ bu gerçekle tutuşan başını 
                                                     O’nun önünde, 
                                                     Bük dizlerini, 
                                                     Kır belini, 
                                                     Tut dilini, 
                                                     Ve yık gönül kabendeki 
                                                     Putları birer birer parçala fırlat 
                                                     Zamansızlık/mekansızlık çöplüğüne… 
                                                     Dön,dön sema et 
                                                     Galaksilerle,dağlarla,ağaçlarla, 
                                                     Cümle sevdalılarla… 
                                                     Vur alnını toprağa 
                                                     Secde et… 
                                                     Secde et ve yaklaş… 
                                                     Secde, 
                                                     O’nunla senin aranda 
                                                     Zaman/mekan üstü boyut… 
                                                     Şeytan bile 
                                                     Yol bulamaz, 
                                                     Sinsi sinsi yaklaşamaz  
                                                     Beynine,yüreğine 
                                                     Secdedeyken…                                            _______İnsan2 
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                                                    İnsan,, 
                                                    Ey İnsan, 
                                                    Geri dön bir an önce, 
                                                    Yüz çevir hemen 
                                                    Ne varsa alıkoyan 
                                                    Seni secdeden, 
                                                    Seni senden, 
                                                    Seni O’ndan… 
                                                    Sakın dinleme 
                                                    İçindekinin sana fısıldadıklarını 
                                                    Sinsice… 
                                                    Unut gitsin cümlesini, 
                                                    Duymamış ol hiçbirisini… 
                                                    Bil ki, 
                                                    En onurlu, 
                                                    En anlamlı,  
                                                    En dolu anları hayatının 
                                                    Secdedeyken geçenlerdir, 
                                                    Duyduklarındır,gördüklerindir… 
                                                    En yoğun,en bereketli, 
                                                    En güçlü,en hikmetli, 
                                                    En olağan üstü, 
                                                    En derin,en sade… 
                                                    Yalnız secdedeyken  
                                                    İnsan, 
                                                    Evren(ler)le birlikte 
                                                    Ve uyum içindedir 
                                                    Kozmik bilinçle… 
                                                    Ne kadar baş eğersen 
                                                    O’nun önünde, 
                                                    O kadar, 
                                                    O kadar baş eğer sana 
                                                    Evren(ler)de 
                                                    Olanca inancıyla… 
                                                    İnsan, 
                                                    Yalnız secdedeyken 
                                                    O’nun hoşnutluğunu 
                                                    Devşirmektedir 
                                                    Dolgun başaklarca 
                                                    Harelenen tarlalarda 
                                                    Ekin biçerce, 
                                                    Ya da 
                                                    Mevsimlerüstü bahçelerde 
                                                    Gürbüz dallardan sarkan 
                                                    Yemişleri devşirirce… 
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                                                      Şah damarını kessen 
                                                      Ne fışkırır sanıyorsun 
                                                      O’ndan başka… 
                                                      Ama sen, 
                                                      Bunun farkında değilsen 
                                                      Niçin yaşıyorsun, 
                                                      Niçin esniyor,niçin gıdıklanıyorsun 
                                                      Söyle neden, 
                                                      Neden…? 
 
                                                      Haksızlığa  
                                                      Hiç tahammül edemezsin, 
                                                      Daima 
                                                      Haklının,mazlumun yanında, 
                                                      Olduğunu söylersin 
                                                      Ama, 
                                                      En olmadık densizlikleri de 
                                                      İrtikab edersin 
                                                      Kılını oynatmadan… 
                                                      Garipsin doğrusu 
                                                      Gerçekten garipsin 
                                                      İnsanoğlu… 
 
                                                      Bir düğmeye basmakla 
                                                      Önüne getirirsin 
                                                      İklim iklim, 
                                                      Kuşak kuşak 
                                                      Mevsimleri, 
                                                      Paralelleri, 
                                                      Meridyenleri, 
                                                      Yerle bir edersin 
                                                      Gerine gerine 
                                                      Köyleri,kentleri,ülkeleri, 
                                                      Fırlatırsın uzayın sonsuzluğuna 
                                                      Alev kuyruklu füzeleri, 
                                                      Uyduları,mekikleri… 
                                                      Gel gelelim, 
                                                      Sıcak,karanlık bir odada 
                                                      Başa çıkamaz, 
                                                      Bir sivrisineğe, 
                                                      Bir karasineğe 
                                                      Yenik düşersin 
                                                      Yaz geceleri… 
                                                      Bir nezlenin,bir gribin 
                                                      Üstesinden gelemezsin.. 
                                                      Garip yaratıksın doğrusu 
                                                      Çok garip insanoğlu… 
                                                                                             …  
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                                                     Kendinden kaçtığını mı sanıyorsun 
                                                     Vah efendim vah! 
                                                     Diyelim ki haklısın, 
                                                     Nereye gidiyorsun…? 
 
                                                     Allah’ın mülkünün 
                                                     Sınırlarını mı aşacaksın…? 
                                                     Gücün yeter mi acaba 
                                                     Böyle bir şeye…? 
                                                     O kadar hafif mi sanıyorsun 
                                                     Kutsal yükün… 
                                 
                                                     Unutmak… 
                                                     İşte senin silahın… 
                                                     Oysa, 
                                                     Hiçbir şey yoktur 
                                                     Sende unutulacak! 
                                                     Her şeyinle 
                                                     Her zaman 
                                                     Hatırlanmaya layık 
                                                     Tek yaratıksın 
                                                     Ey insan, 
                                                     Tek yaratık… 
                                                     Sanma ki yalnız, 
                                                     Ölümlü hazlardadır 
                                                     Mutlu olmak! 
                                                     Nereye koşsan, 
                                                     Nereye kaçsan 
                                                     Sensin hep çıkacak 
                                                     Karşına, 
                                                     Bir başka yüzle… 
                                                      
                                                     Metropollerin,stadyumların 
                                                     Yıpratan,bunaltan uğultusunu, 
                                                     Mabedin sonsuz dinginliği, 
                                                     Bir şadırvanın 
                                                     Uhrevi şırıltısı 
                                                     Dindirebilir ancak… 
                                                     Ve sevgi… 
                                                     Derin,içten,sıcak 
                                                     Kutlu,evrensel sevgi… 
                                                     O zaman 
                                                     Yürü korkma, 
                                                     Her bir yanın gayya, 
                                                     Her bir yanın duman, 
                                                     Her bir yanın alev, 
                                                     Her bir yanın şeytan  
                                                     Yolların en sarpında… 
                                                     Çık çık korkma 
                                                     Zirvelere doğru 
                                                     Işıltılı zirvelere…                       
 



Güvenilir merdiven 
Dayandığı yer 

Sağlam olursa… 
 

Parçala 
Seni her yanından 

Kıskacına alan 
Maddenin paslı bukağılarını, 

Yengin çıkmanın  
Yollarını ara 

Bu müthiş savaştan… 
   Aramasını bilirsen 

Bulabilirsin, 
Kuşkusuz var… 

Arayanlar bulmuşlar… 
 

Sev, 
Daima sev… 

Dindiremez içindeki 
 Ve dışındaki fırtınaları 

Aşktan başka hiçbir şey… 
 

Aşk nedir…? 
Aşk O’dur, 

O Aşk… 
Sevdin mi 

Delicesine sev, 
Kafircesine sev, 

Mü’mincesine sev, 
Yiğitçesine sev, 

Ölürcesine sev… 
Yunus’ça,Hallaç’ça, 

Yalvaç’ça sev… 
Çalab’ça… 

Sev(metken)korkma…! 
Sevdin mi 

Bütün duygulardan  
Ruhun, 

Bütün düşüncelerden 
Azat olsun 
Kafan… 
İstesen 

Bir yudum alev şerbet gibi 
İçebilirsin evren(ler)i 

O zaman 
And olsun… 

Ta iliklerine kadar ürper… 
O müthiş sarsıntıyı 

Her atomunda hissetmedikçe,(hissedebilirsen) 
Silinir yörüngeler… 
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                                                           .8. 
 
 
 
                                             İlk hamurun,ilk mayan 
                                             Yeryüzünden alınan 
                                             Yağlı balçık,bir tutam..  
                                             Bundandır hiç kuşkusuz 
                                             Bitmek tükenmek bilmez, 
                                             Çılgın ihtirasların,  
                                             Önlenmez tutkuların 
                                             Yeryüzünün süsüne, 
                                             Aldatan gülüşüne 
                                             Bağlanman,tutsak olman… 
 
                                            Toprağın değerini 
                                            Ne kadar bilmiyorsa, 
                                            Toprağa değerini 
                                            Ne kadar vermiyorsa, 
                                            O kadar uzak O’ndan, 
                                            O kadar mutsuz İnsan… 
 
                                            Bundan mıdır bitmeyen 
                                            Hırlar-gürler,kavgalar, 
                                            Fitneler,kan dökmeler,                                                                              
                                            Bundan mıdır derinden 
                                            Sarsılış,yıkılışlar, 
                                            Çöküşler,çürüyüşler… 
 
                                            Toprağın bağrı geniş, 
                                            Toprağın dili ketum, 
                                            Ey insanoğlu korkma, 
                                            Aç sırrını toprağa, 
                                            Kurtul bunalımlardan, 
                                            Açılsın sonsuzluğun 
                                            Goncaları bağrında… 
                                            Bul kendini kendinde, 
                                            Bul kendini Rabb’inde,   
                                           Ölümsüzlüğe eriş… 
 
                                            Yürü özgür,korkusuz 
                                            Aşk’ın taşlı,dikenli, 
                                            Yokuşlu yollarında…     
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                                                                     .9. 
  
                                                       Yerle gök arasında 
                                                       Yere demirli, 
                                                       Varlıkla yokluk arasında 
                                                       Yokluğa eğimli, 
                                                       Yoklukla Varlık arasında,   
                                                       Varlık’a hasret, 
                                                       Işıkla gölge arasında 
                                                       Işık’a dargın, 
                                                       Keyfiyetle kemiyet arasında 
                                                       Kemiyette boğulmuşsun, 
                                                       Özgürlükle tutsaklı arasında 
                                                       Tutsaklığa yem, 
                                                       Özgürlükten bihabersin… 
                                                       Zaferle,yenilgi arasında 
                                                       Yenilgiye tutsak, 
                                                       Düş ile gerçek arasında 
                                                       Gerçeğe düşman, 
                                                       Sevgi ile nefret, 
                                                       Taş ile ekmek, 
                                                       Totem ile vahdet, 
                                                       Aşkla meşk arasında 
                                                       Sarkaç olmuşsun… 
 
                                                       Uyku ile, 
                                                       Uyanıklık arasında 
                                                       Uykuya yenik, 
                                                       Akılla ruh arasında 
                                                       Akıla oyuncak, 
                                                       Cennet’le,Cehennem arasında 
                                                       Araf’ta meskun, 
                                                       Hayatından  
                                                       Ziyadesiyle emin 
                                                       Ve memnun…! 
                                                       Günah ile pişmanlık arasında 
                                                       Pişmanlığa hasım, 
                                                       Mutlulukla mutsuzluk arasında 
                                                       Mutsuzluktan uzaksın… 
                                                       Deha ile, 
                                                       Çılgınlık arasında 
                                                       Çılgınlığa nikahlı, 
                                                       Ümitle, korku arasında 
                                                       Ümide elsin.. 
                                                       Yalanla gerçek arasında 
                                                       Yalana gebe, 
                                                       Nankörlükle sadakat arasında 
                                                       Nankörlüğe meyyalsin…  
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                                                  Dostlukla, düşmanlık arasında 
                                                  Düşmanlığa dost, 
                                                  Fecirle ,gurub arasında 
                                                  Guruba ufuk, 
                                                  Mana ile madde arasında 
                                                  Maddeye tırnak, 
                                                  Uçurum ile doruk arasında 
                                                  Uçuruma kulak, 
                                                  Zilletle ,izzet arasında 
                                                  Zillete razısın, 
                                                  Zulümle,merhamet arasında 
                                                  Zulme hizmetkar, 
                                                  İtaat ile isyan arasında 
                                                  İsyana maşuk, 
                                                  İmanla, küfür arasında 
                                                  Küfre payanda, 
                                                  Seçmeyle,seçilme arasında 
                                                  Seçilmeye boyunduruk, 
                                                  Başarı ile başarısızlık arasında 
                                                  Başarıya susamışsın… 
                                                    
                                                  İnsanlıkla, 
                                                  İnsandışılık arasında, 
                                                  Kararsızsın… 
                                                  Kullukla,kölelik arasında 
                                                  Köleliğe köle… 
                                                  Allah’la, 
                                                  Şeytan arasında 
                                                  Şeytan’a ortaksın  (…dan yanasın…) 
                                             
                                                  İnsan, 
                                                  Ey insan, 
                                                  Niçin sana yaraşan 
                                                  Soylu düşüncelerden yüce duygulardan 
                                                  Uzaksın…? 
 
                                                  Ne zaman, 
                                                  Ne zaman 
                                                  Yaşadığını anlayacaksın…? 
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                                                             A Y A N D O N 
                                                               
 
 
                                                           
                                                                    
 
 
                                                   Dışarıda fırtınalar kopuyormuş, 
                                                   Her şeyin altı üstüne geliyormuş 
                                                   Ne umurun… 
                                                   Sen asıl 
                                                   İçindeki kasırgalarla 
                                                   Savruluyorken hoyratça  
                                                   Kuşaktan kuşağa, 
                                                   Evrenlerden evrenlere, 
                                                   Ezelden ebede, 
                                                 -Asıl küreklere,asıl…- 
                                                  Kimin umurunda 
                                                  Kimin sanıyorsun dostum, 
                                                  Bunu bil,anla! 
 
                                                  Sen’den uzak kalmak başka, 
                                                  Sana yakın olmak başka acı 
                                                  Ey Rabb’im! 
 
                                                  Bu alevli ayandonun 
                                                  Dindiği bir mevsim, 
                                                  Bir “an” olmalı 
                                                 Değil mi ya, 
                                                 Canım Efendim…! 
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                                                              .11. 
 
                            
 
                                                 Debisiz nehirdir aşk, 
                                                 Pınarı gözyaşları… 
                                                 Ve ruh akkor bir habbe 
                                                 Kapılmış o sellere… 
                                                 Hırpalanır geçerken 
                                                 Dağlardan,vadilerden, 
                                                 Soğuk labirentlerden 
                                                 Koşarak,hıçkırarak… 
                                                 Hırpalandıkça coşar, 
                                                 Hırpalanır coştukça, 
                                                 Her an savaş halinde 
                                                 İlerler düşe,kalka 
                                                 Zafer ummanlarına… 
 
                                                Ordadır sükun,barış, 
                                                Ordadır ebediyen              
                                                Yanan mumu vuslatın. 
                                                Dünya denen çöplükten 
                                                Hazzı uzak olmanın. 
                                                Ordadır yanış,yakış… 
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  .12. 
 
 
                                                                   
                                                                  A N A F O R 
 
 
                                                                          
 
 
                                                            Durun,durun ne oluyor… 
                                                            Ne olacak bu 
                                                            Korkunç anafor, 
                                                            Bu dipsiz su uçurumu… 
 
 
                                                            Nasıl çekiyor,nasıl 
                                                            Karanlık diplere doğru… 
                                                            Asıl küreklere asıl 
                                                            Çek yukarı doğru… 
 
 
                                                            Bak nasıl kararıyor çevren, 
                                                            Sular kabarıyor gitgide. 
                                                            Açacak ağzını aniden 
                                                            Zaman denilen dev de… 
 
 
                                                            Çabuk,daha çabuk,geliyor 
                                                            Olanca öfkesiyle fırtına… 
                                                            Ah,paralanmış yelkenler de… 
                                                            Deniz azgın,kıyı ırakta, 
                                                            Nedir bu umursamazlık sende 
                                                            Nedir,ey insan…? 
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                                                                .13. 
 
 
 
                                                    Sonu yok sevincinin, 
                                                    Acının sınırı yok, 
                                                    Sevgini,nefretini 
                                                    Tartacak terazi yok… 
                                                    Şafakleyin başkasın, 
                                                    Başkasın dolunayda, 
                                                    Yaz,kış,güz,bahar başka… 
                                                    Çözemediğin sır yok 
                                                    Sanıyorsun,aslında 
                                                    Çözülemeyen sırsın…             
                                                    Her an,her an durmadan 
                                                    Değişen bir nesnesin… 
                                                    Güvercinsin,serçesin 
                                                    Kartalsın,albatrossun, 
                                                    Nilüfersin,nergissin,, 
                                                    Nebülözsün,yağmursun, 
                                                    Volkansın,kelebeksin, 
                                                    Yıldırımsız,zakkumsun, 
                                                    Evrenlerin bağrında 
                                                    Raks eden divanesin, 
                                                    Evrenlerin bağrında 
                                                    Raksettiği şebnemsin, 
                                                    O’nun parmaklarında 
                                                    Dönen aysın,güneşsin… 
                                                    Özgürlüksün,tutkusun, 
                                                    Hem gülsün,hem dikensin,   
                                                   Öfkesin,merhametsin,  
                                                    Hem aşık,hem maşuksun… 
                                                    Hem sakisin,hem sermest, 
                                                   -Hayretler üstü hayret…- 
                                                    Kafirsin,putperestsin, 
                                                    Ermişsin,silme aşksın, 
                                                    Hem kavuşma,hem gurbet… 
                                                  -Ümidin tükenmesin…- 
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                                                    Gah tayfunla oynaşan 
                                                    Umman olamaz dengin, 
                                                    Gah dingin göl gibisin, 
                                                    Gah bir mum alevisin, 
                                                    Gah çağları dağlayan 
                                                    Ateşler ateşisin… 
 
                                                    Ne kimseye değginsin,, 
                                                    Ne bir şey sana değgin… 
 
                                                    Mülkün sahibi Allah, 
                                                    Sahibi O her şeyin, 
                                                  -Tek Sevgili,tek İlah…-                               
                                                    Ve sen O’na aitsin 
                                                    Başka kimseye değil… 
 
                                                   İnsansın sen,insansın, 
                                                   Evrenin özündesin, 
                                                   Senin özünde evren, 
                                                   Başka bir yerde değil… 
                                                   Sık sık kendinden geçmen, 
                                                   Seyrek kendine gelmen,(dönmen) 
                                                   Bundandır,başka değil…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      .14. 
 
 
, 
 
 
                                                   Bilmem sizin aklınız eriyor mu 
                                                   Şu balıkların işine, 
                                                   Benim ermiyor doğrusu… 
 
 
                                                  Sonsuz maviliklerde, 
                                                  Zengin ve cömert derinliklerde 
                                                  Sonsuz nimetler bitmiş gibi, 
                                                  Üç yaşındaki bir çocuğun  
                                                  Oltasının ucuna tutuşturduğu 
                                                  Ölü bir solucana 
                                                  Nasıl oluyor da 
                                                  Tamah ediyorlar… 
 
                                                     
                                                 İnsanlar, 
                                                -İnsanların baskın bir çoğunluğu yani…- 
                                                 Onlardan daha mı çok biliyor sanki 
                                                 Rezzak’ın nimetlerinin kadrini… 
 
 
                                                Doğrusunu söylemek gerekirse, 
                                                Cesaret edemiyoruz itiraf etmeye 
                                                Nankörlüğümüzü,ihanetimizi…  
                                                N e Rabbimiz’e,,ne kendimize… 
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                                                                          .15.  
 
             
                                                                    O R M A N                                                     
  
 
 
 
                                                     İlerliyor insanlık bir ormanda… 
                                                     Bir orman ki,yeni çıkmış yangından. 
                                                     Ne yeşil bir dal var ağaçlarında, 
                                                    Ne bir ses gelir kurdundan,kuşundan… 
                                        
 
                                                    Her şeyden aciz putların ardınca 
                                                    Ey insanlık,nereye gidiyorsun? 
                                                    Allah’ım,nasıl nasıl oluyor da 
                                                    Kendi kendini inkar ediyorsun…? 
 
 
                                                    Kaldır,kaldır o esrik başını bak, 
                                                    Kutsal,olağanüstü bir coşkuyla 
                                                    En aşılmaz engellerden aşarak 
                                                    Sana doğru koşan yağız atlara… 
 
 
                                                    Bir başka şavk sarıyor ufukları, 
                                                    O ulvi Sayha’nın izi her yerde… 
                                                    Koruları,dorukları,surları 
                                                    Nedir değiştiren büyük sır böyle…! 
  
 
                                                   Gürül gürül dev bir ırmak akıyor 
                                                   Yirmi birinci Çağ ovalarında . (damarlarında) 
                                                   Onu sonsuz cömert kollar besliyor 
                                                   Hiç karşılık beklemeden coşkunca… 
 
 
                                                   Seven bir gönül her kolun pınarı… 
                                                   Olduran ızdırab güneşleriyle 
                                                   Buharlaşan arı,duru suları 
                                                   Yükseliyor buğu buğu göklere… 
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                                                     Sonra oluk oluk rahmet olarak 
                                                     Safran rengi gezegene düşüyor, 
                                                     Kim bilir hangi acıdan yanarak 
                                                     Kül,küfran olmuş kalpler serinliyor… 
 
 
                                                     Solgun,ölgün bayırları,canları 
                                                     Okşuyor,besliyor,canlandırıyor, 
                                                     Sonsuz kubbeleri,şadırvanları 
                                                     Özgür yürekli kanatlar sarıyor… 
 
 
                                                     Tomurlar çatır çatır yarılıyor… 
                                                     Ve kara toprağın derinlerinden 
                                                     Çember çember sesler yankılanıyor 
                                                     Ve sırlı göklerin yücelerinden… 
 
 
                                                     Hey,müjdeler olsun müjdeler,işte 
                                                     Yeni bir Çağ,bir diriliş başlıyor… 
                                                     Ölmek üzere olan yeryüzünde 
                                                     Artık her şey,her şey tazeleniyor… 
 
 
                                                     İnsanlık bir ormanda ilerliyor, 
                                                     Her şey tazeleniyor,diriliyor… 
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                                                             .16. 
 
 
 
 
 
                                         Ah gönül,deli divanesin sen, 
                                         Kalktın boyundan büyük işlere… 
                                         Bu kadar coşkun,huzursuz muydun 
                                         Aşk’ı tatmaya kalkmadan önce…? 
                                         Senin neyine evrensel oyun, 
                                         Ah,gönül deli divanesin sen.. 
 
 
                                         Ah gönül,deli divanesin sen... 
                                         Haydi bakalım bu çetin yolda 
                                         Yürü görelim yiğitliğini… 
                                         Geri dönmeye kalkamazsın ya! 
                                         Gel,gör sevdanın ettiklerini… 
                                         Ah gönül,deli divanesin sen… 
 
 
                                         Ah gönül,deli divanesin sen, 
                                         Ne sanıyorsun,divanesin ya! 
                                         Öyle olmasa ızdırablardan 
                                         Tat almanın o yüce sırrına 
                                         Mümkün olur mu ulaşmış olman…! 
                                         Ah gönül,deli divanesin sen… 
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                                                           .17. 
              
                                       
 
 
 
 
                                               Gözlerim kamaşıyor, 
                                               Şakaklarım zonkluyor, 
                                               Saçlarım ağarıyor, 
                                               Ellerim ıslanıyor, 
                                               Kulaklarım çınlıyor, 
                                               Her yerim ürperiyor, 
                                               Gönlüm dalgalanıyor, 
                                               Boğazım tıkanıyor, 
                                               Dilim peltekleşiyor, 
                                               Önüm burgaçlanıyor, 
                                               Sesim şiddetleniyor, 
                                               Benzim solgunlaşıyor, 
                                               Damarlarım çatlıyor, 
                                               Yüreğim yarılıyor, 
                                               Perdeler açılıyor… 
 
 
                                               Acım tatlılaşıyor, 
                                               Aşkım çılgınlaşıyor, 
                                               Ömrüm sonsuzlaşıyor, 
                                               Odam aydınlanıyor… 
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.18. 
 
                                                                
                                                                D Ü N Y A - I 
 
 
 
                                                       Alo,alo,burası dünya, 
                                                       Evren(ler)in ürpertici sonsuzluğunda 
                                                       Bir çiy damlası, 
                                                       Bir toz zerresi, 
                                                       Belli belirsiz bir nokta… 
 
                                                       Ne var ki, 
                                                       Boyuna posuna bakmadan 
                                                     -Hem de ahir ömründe- 
                                                      Çizmeden yukarı çıkmada… 
                                                      Olağanüstü evren ailesinin 
                                                      Bu şımarık ve asi çocuğu 
                                                      Bir onulmaz yara 
                                                      Anasının sinesinde… 
                                                      Bir iş var anlaşılan 
                                                     İşin içinde… 
                                                     Kim bilir yine 
                                                     Hangi hesaplar peşinde…?! 
                                                         
                                                     Evet,burası dünya, 
                                                     Çağ 21 Yüzyıl, 
                                                     En uygarı olduğu söyleniyor 
                                                     Çağlar içinde… 
 
                                                     Alo,alo burası dünya 
                                                     Işıltılı sonsuzluklar içinde 
                                                     Mini minnacık bir nokta… 
 
                                                     Alo,alo burası dünya… 
                                                     Kan gövdeyi götürüyor, 
                                                     Kimsenin tınladığı yok, 
                                                     Fitne almış başını gidiyor 
                                                     Dur diyen yok… 
                                                     Hala barıştan,kardeşlikten,özgürlükten, 
                                                     Hala uygarlıktan söz edenler var… 
                         
                                                     Burası dünya, 
                                                     Evren(ler)in yaşlı ve yorgun bağrında 
                                                     Bir onmaz yara… 
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-Ben ki,karamsarlığa 
                                                   En büyük düşman, 
                                                   Hoşgörü bana…- 
 
                                                   Alo,alo,burası dünya, 
                                                   Ağır aksak dönüyor 
                                                   Acının akkor ekseninde… 
 
                                                  Duymuyor musunuz çatırdayışlarını 
                                                  Çatısız damın sütunlarının? 
                                                  Ağrısız başımızın üzerinde 
                                                  Sallanan paslı kılıcın 
                                                  Soluk ışıltısını 
                                                  Görmüyorsunuz belki de! 
 
                                                  İnsanlar mutsuz, 
                                                  İnsanlar umutsuz, 
                                                  Kıvranıp duruyorlar 
                                                  Korkuların,acıların,karamsarlıkların 
                                                  Burgaçlarında,pençelerinde… 
 
                                                  Neresinden baksanız, 
                                                  Neresinden tutsanız 
                                                  İler,tutar yan(lar)ı kalmamış, 
                                                  Yama üstüne yama, 
                                                  Elde iğne,iplik kalmamış… 
 
                                                 Aynı somurtkan yüzler, 
                                                 Aynı fersiz bakışlar, 
                                                 Hep o gölgeli sözler 
                                                 Solgun dudaklarda, 
                                                 Erde dişide, 
                                                 Gençte,geçkinde… 
 
                                                 Ama bir yer var, 
                                                 Bir açı var ki, 
                                                 Oradan bakarsanız insanlara, 
                                                 O açıdan bakarsanız dünyalara, 
                                                 Oradan sağlarsanız bakışların 
                                                 İyi,doğru,keskin görmesini, 
                                                 Tekmil karanlıklar dağılır, 
                                                 Tekmil bakışlar ışır, 
                                                 Cümle ağılar ballaşır, 
                                                 Cümle küsler barışır, 
                                                 Savaşlar biter, 
                                                 Her şeye yeniden başlanır, 
                                                 Kutlu bir şafak vaktinde 
                                                 Yepyeni bir dünya kurulur…                    
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                                            Haktan,inançtan,barıştan,sevgiden, 
                                            Adaletten,iyilikten yana bir dünya… 
 
                                            Selam olsun 
                                            O günlere erişenlere,               
                                            O günlere erişmek,erişilmek için 
                                            Göz nuru dökenlere, 
                                            Şakaklarını zonklatanlara, 
                                            Hayatlarını ortaya koyanlara… 
                                            Selam olsun 
                                            O bahtlılar üstü bahtlılara, 
                                            Selam,selam olsun 
                                            Geçmişin,halin,geleceklerin 
                                            Umudu,aydınlığı,sevdalısı 
                                            Halis ve derin Müslümanlara… 
 
 
                                                                 -   II   - 
 
 
                                            Burası dünya, 
                                            Evrenin ürperten sonsuzluğundan 
                                            Bir garip gezegen, 
                                            Bir mavi nokta… 
                                            Ama burada 
                                            Evrenin en onurlu canlıları 
                                            İnsanlar yaşıyor, 
                                            İnsanlar… 
                                            Yaşamakla,yaşamamak arasında… 
                             
                                            Kimi direksiyon başında 
                                            Ölümle, 
                                            Kimi sofra başında 
                                            Yemek-içmekle, 
                                            Kimi yazmakla-çizmekle, 
                                            Kimi aynanın karşısında 
                                            Allanıp,pullanmakla, 
                                            Kimi dost masalarında 
                                            Demlenmekle, 
                                            Kimi örsünün başında 
                                            Terlemekle, 
                                            Kimi kuştüyü döşeğinde 
                                            İnlemekle, 
                                            Kimi günbatımını 
                                            Seyretmekle, 
                                            Kimi gündoğumlarında 
                                            O’na yönelmekle, 
                                            Gözyaşı dökmekle,                                                                                    
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                                                         Kimi meydanlarda,avlularda 
                                                         Dilenmekle, 
                                                         Kimi bozkırlarda,yaylalarda 
                                                         Kükremekle, 
                                                         Kimi cephelerde 
                                                         Devleşmekle, 
                                                         Kimi kinlerle,nefretlerle 
                                                         Cüceleşmekle, 
                                                         Kimi bedenini,kimi ruhunu 
                                                         Beslemekle, 
                                                         Kimi kendi kuyusunu 
                                                         Eşelemekle… 
 
                                                         Velhasıl,insanlar yaşıyor 
                                                         Dünya nam gezegende, 
                                                         Bilerek bilmeyerek, 
                                                         İsteyerek,istemeyerek 
                                                         İnsanlar yaşıyor,yarışıyor 
                                                       -Yaşadığını,yarıştığını sanıyor…- 
                                                        Olmadık işler,hevesler peşinde… 
                                                        Kimi severek çılgıncasına, 
                                                        Kimi kıskanarak ahmakçasına, 
                                                        Kimi düşünerek yanarcasına 
                                                        Atom atom,hücre hücre, 
                                                        İsanlar yaşıyor 
                                                      -Çoğu yaşadığını sanıyor…- 
                                                        Bu garip gezegende 
                                                       Ona taş çıkartan gariplikte. 
 
                                                       İnsanlar yaşıyor, 
                                                       Apartmanlarda,                                        
                                                       Saraylarda, 
                                                       Çardaklarda, 
                                                       Villalarda,            
                                                       Çadırlarda, 
                                                       Kovuklarda, 
                                                       Kotralarda, 
                                                       Mağaralarda, 
                                                       Kondularda… 
                                                       Köylerde,kentlerde, 
                                                       Megapollerde 
                                                       İnsanlar yaşıyor, 
                                                       Birbirlerinden habersiz, 
                                                       Kendi kendilerinden ışık yıllarca ırakta 
                                                       Kayıtsız,kuralsız,nasipsiz… 
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                                                    İnsanlar yaşıyor, 
                                                    Uyuyarak,uyanarak, 
                                                    Yürüyerek,oturarak 
                                                    Dünya adlı gezegende 
                                                    Yaşamaktan habersiz… 
                                                    Ömürlerinin yarısı 
                                                    Aptal kutusunun karşısında, 
                                                    Öteki yarısı 
                                                    Kavgada,oynaşta, 
                                                    Yemede/içmede/çiftleşmede… 
                                                    İnsanlar yaşıyor 
                                                    Yaşadığını sanarak 
                                                    Dünyada, 
                                                  “İnsan” olduğundan habersiz… 
 
                                                    Ateşle oynuyor insanlar, 
                                                    Hiçe sayıp birbirlerinin hayatlarını, 
                                                    Unutup niçin yaratıldıklarını, 
                                                    Niçin bu dünyaya atıldıklarını 
                                                    Kendilerinden/ birbirlerinden kaçıyorlar 
                                                    Köşe bucak…! 
 
                                                    Burası dünya, 
                                                   Uçsuz bucaksız evren(ler)de 
                                                    Seçkin,özel bir yeri var 
                                                    Allah Katı’nda. 
                                                    Çünkü burada 
                                                    Doğmuş,yaşamış,göçmüş, 
                                                    Tekmil zamanlarda/mekanlarda 
                                                    İnsanoğlu’na 
                                                    Tek örnek ve önder, 
                                                    Evrenlerin gözbebeği, 
                                                    Ve yaratılış sebebi, 
                                                  “Levlake levlak,lemma halaktül eflak…”(1) 
                                                    Sırrına mahzar olmuş 
                                                    Hz.Muhammed Mustafa…  
                                                    Yani sevgi,yani umut, 
                                                    Yani barış,yani aşk, 
                                                    Özgürlük,hoşgörü,adalet, 
                                                    Yani huzur,kardeşlik,adalet, 
                                                    Yani zafer,yani ışık… 
                                                    Yani has inanç,yani selim akıl, 
                                                    Yani yiğitlik,tefekkür,fetanet… 
                                                    İnsanlık ufkunda açılan çığır… 
                                                    _________________________________________________ 
                                                   (1):”Sen olmasaydın,sen olmasaydın (Ey Muhammed)felekleri 
                                                           (evrenleri) yaratmazdım.” – Kudsi Hadis 
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                                               Ve insanlar,insanlar yaşıyor 
                                               Şu yalan(cı) dünyada, 
                                               Hala kavga,dövüş, 
                                               Hala hır-gür boyutunda, 
                                               O’ndan habersiz, 
                                               O’ndan uzak 
                                               İnsanlar yaşıyor, 
                                               Çürüyerek,kokuşarak… 
                                               Her an biraz daha 
                                               Kendinden uzaklaşarak, 
                                               Dipsiz burgaçlara kapılarak… 
 
                                               İnsanlar,insanlar yaşıyor 
                                               Bu gölge dünyada, 
                                               O’nun yolunda, 
                                               O’nun ölümsüz aşkıyla 
                                               Volkanlaşarak,dumanlaşarak, 
                                               Kül kül sonsuzluklara savrularak, 
                                               Her an biraz daha  
                                               Kendine yaklaşarak… 
 
                                               Yaşadıklarını sananlar 
                                               Öğrensinler onlardan 
                                               Nasıl yaşanılacağını 
                                               Nedamet kapılarına dayanmadan… 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahmed KANYILMAZ 


