
Tezat 
Değersiz mücevherleri ışıyor, 

Narin bedeni pahalı kumaşlarla sarılı, 
Çığlıklı,yapmacık kahkahalar atıyor, 

Soylu,ince,alımlı, 
Yalan dolu parıltılı dünyası… 

 

Gözleri pırıl pırıl, 
Türkülü dudakları, 
İşlemeli mintanı, 

Güneşte harıl harıl 
Devşiriyor başakları, 

Işık dolu parıltısız dünyası… 

SES 
Fırtınasız,durgun bir havada 

Kolaydır duyurmak sesini 
Deniz kıyısında,ormanda,dorukta… 

İş ,fırtınanın kışkırtmasıyla 
Deniz ve orman başlatınca 

Uğul uğul uğuldamaya, 



Duyurabilmektir sesini 
Bu uğultuları bastırıp da 

Doruklar,koyaklar,ufuklar ötesine… 

 

FIRSAT 
 

Oh,çok şükür Allah’a 
Seyreliyor,dağılıyor yoğun dumanlar, 

Aydınlanıyor çevrenler, 
Buğulanıyor bakışlar, 
Şiddetleniyor nabızlar, 
Çılgınlaşıyor atomlar… 
Bu ışıltılı kanat sesleri, 

Bu ruh kamaştırıcı ışıltılar (parıltılar) 
İyiliğin ,güzelliğin müjdecileri… 

 

Ağır ağır da olsa, 
Bir iyiye doğru gidiş var ya… 

 
 



Gelin ,toplanın dostlar düşmanlar, 
Bu fırsat bir daha 
Ele geçer mi…? 

 

ACIDAN DA ÖTE… 
 

Sevgiden de,özgürlükten de, 

İyilikten de,güzellikten de, 

Barıştan da,savaştan da, 

Acıdan da,acıdan da ötede 

Bir şey var… 

 

Aşkın da,imanın da 

Ötesinde ve üstünde 

Bir şeyler var… 

 

 



Her şeyden,her şeyden ötede, 

Her şeyin,her şeyin üstünde 

Her şeyden,her şeyden yakın, 

Bir şey,bir şeyler var 

Biliyorum,fakat ah, 

Ne anlatacak gücüm,takatım 

Ne iznim var… 

 

O  N   U   R 
 

Biz geliriz-gelmeliyiz-akla aşktan söz açılınca, 

Gönül zenginliğinden,iyilikten,alçakgönüllülükten… 

Biziz,biz çağlar,çağlarca kutsal yalnızlığımızla 

İnsanlığın onuru için gözyaşı döken, 

Şafaklarda,gurublarda… 

 

 



B İ R    T A B L O 
 

Gördün mü bir damla kandan yaratılıp da 

Yaradan’ına hasım kesilen bahtsız kulu, 

Uçuruma yönelten doğru sandığı yolu… 

Ya ona alkış tutan yağcılar güruhunu… 

Bakın,görün ibretle bekleyen güzel sonu! 

Aydınlığı gitgide azalan ufuklarda 

İkbal güneşlerinin sararıp solduğunu…(soluşunu) 

                                                                                                  

BEREKET  VERSİN  Kİ…! 
 

Her can ölümü tadıyor, 

Her şey çürüyor, 

Her şey soluyor, 

Yakın ve uzak çevremde, 



-Gezegende,evren(ler)de… 

Her şeyin bir sonu var 

Tek Ölümsüz’ün dışında… 

-Bir gün başıma gelecek benim de…- 

Bereket versin )O var… 

 

Bereket versin ki gökler masmavi, 

Deniz,dağlar,kuşlar,çocuklar, 

Çiçekler,alev alev ufuklar… 

                                            

Bereket versin ki 

Onlar,onlar var… 

 

 

 

 



C E S A R E T 
 

Alın,alın nem varsa dostlarım, 

Yalnız ne olur izin verin 

Cesaretim bende kalsın…! 

Cesaretim bir de alçakgönüllülüğüm… 

Ve acılarım,ve acılarım… 

Çünkü alçakgönüllü olmak için de, 

Acılara katlanmak için de 

Cesur olmak gerek canlarım, 

Cok cesur hem de… 

                                     

YÜREĞİM 
 

Nasıl yumuşak yüreğim 

Nasıl bu akşam… 



Allah’ım,Allah’ım hep böyle 

Kabarsa içim, 

Ağlasam ağlasam… 

Bu demler hiç bitmese 

Sonsuza değin… 

ANLAŞILMAMAK 
 

Bazen gücendiğimiz olur, 

Gönlümüz kırılır,hüzünleniriz, 

En yakınlarımız,arkadaşlarımız 

Bizi anlamazlar diye… 

Anlıyormuşuz gibi onları, 

Doğru dürüst kendimizi bile… 

 

Biraz daha hoşgörü ne olur… 

 



 

ŞAŞKINLIK 
 

İki kişi dalmıştı yoğun bir tartışmaya, 

Abur-cubur dünyalık şeylerdi konuları… 

Birinin yaptığını,öteki yıkıyordu, 

Birinin yazdığını,öteki siliyordu… 

Üçüncüsü onları ibretle dinliyordu.(izliyordu) 

Tartışma biter gibi oldu bir süre sonra, 

Biri dışarı çıktı sallayarak başını, 

Öteki üçüncüye döndü içini açtı… 

 

Üçüncü ikisinden duyduklarına şaştı! 

 

*** 

                                                                                                        

 



K  U  L  L  U  K 
 

Söyler misiniz bana ne olur 

Ey aklı başında olanlar, 

Söyler misiniz 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! 


