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Akide Şekeri

Babacım akide şekerini pek severdi
Yanaklar al al, iştahlı bir gülümseme
Ne de güzel akide şekeri derdi

Özlediğim o gülümsemeyi
İzlediğim yerdeyim
Sevinçli bir telaş yüreğimde
Babamı yaşayacağım yine

Bir tahta masa kösede
İki akide şekeri üstünde
Özlem dolu iki yaşlı adam
Ben ve sevgili babam

Kalmadı  eski tatları
Boynu bükük akide şekerleri
Onu mutlandırdı
Bana hüzünleri kaldı
Babacım ve akide şekerleri
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Aylan Kurdi

Göğün en masum yıldızı karadı o gece
Ay saklanmak için bulut aradı o gece

Üzerinde seyretti yara yara suları
Yerkürenin en ihtişamlı donanmaları
Kadim bir tarihi taşıdı da bir çocuğu
Sindiremedi Akdeniz'in derin suları

Yüzündeki damlalar gözyaşı bir meleğin
Yumuşak dalgalarla bırakıldığı kıyı
İnsanlığın bittiği yerdi, Aylan bebeğin

Usul usul mırıldanır; "Neden öldürüldü" ?
Dalgalar yalarken durmaksızın o kumsalı
Emperyaller hıncını o bedende söndürdü
Ezdiler dillerinde dolanan her kutsalı

Ay örtünmek istedi bulutlarla o gece
Göklerde matem, kayan bir yıldıza o gece

Unutamam haykırırım böyle bir ayıbı
Tükenmiş bir insanlık ve Aylan'ın kayıbı
Aylan yüzüstü biçare yatarken kıyıda
Ölen insanlıktı o masumun varlığında
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Bakış

Mahluk, gözleriyle bakar
Nefse, ne yarar ne zarar
 Ne getirir ne götürür
 Gözler yalnız beni görür

       İnsan, aklı ile bakar
       Beni görür, seni  görür
       Nimetleri de görürse,
       Gördükleri şükrü olur

  Mevla, kalplere dokunur
  Tezahürü kalpleredir
       Hamd ü senada benlikler
       Dünyaya kapanmış gözler
       Ne ben görür ne sen görür
       Her şeyde gördüğü O’dur

   Allah yalnız kalbe bakar
   Kulunun kalbini yakar
       Allah ile yanmış kalpler
       Dünyada yaşar görünür
       Ne yerdedir ne göktedir
       Rabbi ile birliktedir
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Basamak

Dünya basamak basamak
Güçlüler zayıfların üzerine basarak
İnsanın insana reva gördüğüdür bu
Dünya denilen tapınağa
Mazlumlar olmuş basamak

Yaşamak ve yaşatmamak
Mümkün değil mi ?
Kardeşçe paylaşarak
Çiğnemeden ve çiğnetmeden yaşamak

Şüphe yok hoştur cennet
Daha hoş olurdu elbet
Dünyayı da kılsak cennet

Adem'den beri sorundu
İnsanlık ve insanca yaşamak
Ya da yaşayamamak
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Çekim Gücü

Maddenin çekim gücüne takılmış insan

Nefsin çekimi, hırsla biriktiren yığan
Şeytanın çekimi, insanlıktan çıkaran
Dünya benim sanırsın, çoğaldıkça malın
Sonunda ne sen kalırsın ne dünyalığın

Ruhun çekim gücü, Allah’a ulaştıran
Allah’ın çekim gücü, yakan ve kavuran
Mala mülke aldanmayan, oyalanmayan
Cennet bahçeleridir senin yeni yuvan

İnsan, cehaleti ya da imanı yaşar
Yaşam, dünyada kalmaz ahirete taşar
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Hayasızlar Yeni Efendiler

Bir zamanlar ama çok eski değil
Onurlular yaşadı bu ülkede
Kalpler saf tutmuştu bencillik değil
Arada şerefsiz de vardı tek tük

Şİmdi hayasızlar sarmış her yanı
Bilemedim ne ara böyle olduk
Babam derdi çatlamış ar damarı
Doğrusu da vardır elbet tek tük

Bir zamanlar ama çok eski değil
Namuslular görse şimdi ülkeyi
Yeğlerdi yaşamak buysa ölmeyi
Böyle göçtüler buralardan tek tek
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Kalplerde Bilinen

Bir sorucu, "Allah nerede"? Sordu
Sorudur, Adem'den beri sorulur
Bilim ehlinin doğadır teşhisi
Doğadır derler, insanı yaratan
Doğanın tesadüf ve süreçleri

Doğadır insanı yokken var kılan
Öyleyse eser akıllı ustadan
Bilim ehli gördüğünü bilendir
Akıldır görülmeyene ulaşan

Doğanın tesadüfleriymiş meğer
Gönüllere değen sayısız eser
Hesabı kitabı olmayan toprak
Yaratabilir mi binbir şaheser?

Sorunun cevabı kalbinizdedir;

İnsan o seviyede yaratıldı
Gözler görseydi zaten inanırdı
Allah kalplerde bilinmek istedi
Onları topladığı yerdir cenneti
Görmemiş ama inanmış kalpleri
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Kardeş Katili

Kovanda arı, toprakta fidan
Ben özgür doğan, ben hür yaşayan
Dörtnala koşan, şahlanıp ucan
Bir kartal gibi göklerde yaşam

                         "Elli adamla bu halkın hepsini
                         boyunduruk  altına  alabilir ve
                         onlara her istediğimizi yaptırabiliriz"

Her yerde duman, gözyaşı ve kan
Kırıldı fidan, kül oldu kovan
Sence bu zafer, bence katliam
Canlar aldıkça şeytanlaşan can

                           "En iyi kızılderili ölü kızılderilidir"

Bizdik çalışan aynı kovandan
Arılar gibi renklerde yaşam
Bizdik yarışan, göklerde ressam
Kuşlar gibi hür, maviye uçan
Bir orman gibi her tondan yeşil
Kardeşler gibi gel de yetişir

               "Beyaz adam bir gün bu gerçeği  anlayacak
                 ve kardeş olduğumuzu fark edecektir"

Şüphe yok! O var. O Basir ve Darr
Müntekim'dir O. Habir ve Kahhar
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Sesler

İnsanı kuşatan saran sesler

Gözler kapalı dinleniyor
O şehirler sultanı
Birer birer alıp götürüyor
Kopup gelen sesleri

Sesler

Hayat arkadaşı, can yoldaşı
Elvada der gibiydi son bakışı
Paylaşılmış ama doyulmamış
Bir sevda hikayesi
Hatıraların sesleri
Arkada kalanın tesellisi

Sesler

Annesine baldan tatlı kuzusunun sesi
Mecnun'a Mecnun'dan kıymetlisi, Leyla'nın sesi
Başkasına sağır varsa yoksa ney sesi
Alemleri dolaşmakta semazenler

Sesler

Yavuklunun kalbine inecek etkisi
Terhis olmuş kapıda bekler erinin sesi
Kulağa değen bir çocuğun yarım yarım ifadesi
Yorgun bir günün fasılası, küçük neşesi

Sesler

Birinin korkusu karanlığın sesi
Kiminin hasreti toprağı döven damlaların sesi

Sesler

Sanki anne ninnisi
Şöminenin çıtırtısı
Usul dalgaların salıntısı
Bir kumrunun ötüşü
Ya da sessizliğin sesi

Sesler

Kuş cıvıltılarına sarılıyor yaprak hışırtıları
Dallarda süregiden dansları

Sesler

Savaş naraları, tükenmez ihtiraslar
Bir şeytanın hırsına kurban giden milyonlar
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Sesler

Ata'nın tarihin derinliğinden
Paramparça ederek yükselen
Ve yürekleri titreten
O mübarek seslenişi

Sesler

Son yazısı ifade özgürlüğü
Kan kokan vahşetin sesleri
Ve hıçkıran bir şehir
İstanbul gözleri kapalı

Sesler

Gönülllere hoşluk olsun
Kalplere ferahlık dolsun
Hakkı söyleyen sözler
Üstünüze esenlik olsun
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Vakitlice

      Bir insan heykeli yapardım
      Bakanlar ellere takılsın
      Göge açılmış, iri, kaslı, nasırlı

      Bir tablo yapardım
      Vaaz dinleyen cemaat
      Arada bir adam, ışık saçan

      Bir neyim olsun
      Sesi sonsuzluğa ulaşan

      Şiir yazardım
      Sevenler buğulu gözlerle okusun
      Okurken bülbüller sussun

      Hayat koşturmaca
      Rüzgar gibi gelir geçer
      Göçmek zamanı
      İnsan ukdeleri ile göçer
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Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa

Seni okurum, düşünürüm, seni yazarım
O zaman biraz sen olurum ben
Haklısın bilirım
"Ben olmak öyle kolay değil" dersen

Hislerin, sıkıntıların, düşüncelerin
Ne güzel bilsen
Seni düşünmekle bende yaşayan sen
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Çöktüler dört yandan boğmak için vatanı
Ölüm döşeğinde dünün hasta adamı
Bitap düşmüş hilal; kanlı, yaslı, dumanlı
Kükresin Afyon'dan Çanakkale aslanı

Bende yaşa, onda yaşa, bizde yaşa
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Şahlansın diye bu aziz vatan arşa
Bizimle kal Paşam, bizimle yaşa

Sen ol yine başımızda
Kitapsızla, izansızla
Cehille savaşımızda
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Yol

Ne zarar gör ne zarar ver, uzak dur
Kötülüğün sonu cehennem olur
Huyun yumuşak, sözün güzel olsun
Kullar hatasız olmaz, Süphan O’dur

Aslan gibi ol, altın kalbin olsun
Dostunla aranda mesafen olsun
Düşersen anlarsın, var mıdır dostun?
Yaklaş, ırak durma, Allah’tır dostun

Aç gözlüler yetinmez biriktirir
Bilmezler ki biriken borçlarıdır
Ancak alimler Allah’a borç verir
O, her iki cihanda ödeyendir

Yerdekini kaldır, aç ise doyur
Biraz akıl, biraz hoşgörü yeter
Muhtaç kimse kalmaz, bereketlenir
Beti bereketi kalmamış dünya

Dünyaya gelip konan bir yol arar
Allah’ın yolu tektir, ölçü ister
Yolu bulanlar kurtuluşa erer
Yolsuz, dünyadan cehenneme kayar
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