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Bakiyene bir sohbet

                                        NAMAZ

İlahi buyruğun ilk dersi namaz
Ebedi cennet miftahının  dişlisi namaz
Kutlu Nebinin veda sahnesinin en son tenbihi namaz
Fani alemin  bakiyane bir sohbeti namaz

Vaktin sahibi için vakit ayırmak namaz
İki vakit ortası ,rahmeti görmek ,kudrete hayran olmak
Tesbihhan olmak celaline
Hamd etmek Cemal ve Kemaline

Kaybedilen adreslerin gönül güncellenmesi namaz
Tek Yüce , en Yüce dosta gel SESİ namaz
Her müşkilin halloldugu kapıya davet
Herşeyin evveli ahiri, biri bulmak ,birle olmaktır namaz

İlahi davete icabet ,
Sonsuz kudretle buluşma meal iftihar
Sonsuz isteklere yetecek
Herşeyini alıp herşeyle gidillecek
,buluşması baş tacının

Manevi bir asansörle yükseliş,özünün özlemine
Senin için Gayrısını el tersiyle ittim deyiştir namaz
El bağlamak boyun bükmek ,sen demek ve hamd sana

Ne varsa nimet namına ,
Hak etmeden verenin davetinde
Ebedi arzuları gönüllendirmektir namaz
İstemek sonsuz kurtuluşu,
Ve istemek o yolun yolcularının dostluğunu ,
Sonsuz saadetin komşularını istemek,
Nolur el baglıyorum, eğiliyorum  önünde ve  sürüyorum
Başımı yerlere
Saptırma yolundan demektir namaz …

Varlıgın ibadetini fark etmek ,ettirmek
Selam ile selam yurdunda
Dava dostlarına selam etmek...Dönmeden ,yeniden yad etmek
Dönmeden ateş vari imtihan yurduna,
İbrahim vari, batmayan, bitmeyen, ölmeyen dostun önünde...
El bağlayıp her şeye bedel, seni buldum Kafiisin demek
Huzurunda olmak,huzur bulmaktır namaz ....
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Ve özgürlük namaz ,özüne ,asli vazifesine dönüş
Ve Kurtulmaktır, nefis ,heva ve his engellerinden
Kırmaktır daimi hasmın zincirlerini
Ve kanatlanmak ruhunun miracına

Nereye gideyim bütün yollar sana çıkarken
Sensiz olmaz
Sensiz geçilmez ebediyet yolları
Tut ellerimi sensiz olmaz demek
O'na seslenmek ve Bir tanemiz,
Sensiz olmaz demek
Ancak Sen'le olur
Sensiz olunmaz demektir namaz
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Bir Şeyler olmalı birşey

Bir şeyler olmalı bir şey
İnsanı kendine getirecek ,ötelere götürecek
Hayatın anlamını, kıymetini, kadrini, Kadir'ini idrak ettirecek bir şey
Ömre bedel bir şey...

Bir şey olmalı aramamız gereken ama kaybettiğimizi dahi bilmediğimiz bir şey
Her şeyi gözden çıkaracak kadar değerli
Her şeyi göze alacak kadar, gözde bir şey

insan için en değerli şey
iman diyorum sonsuz kazandıracak
Sonsuz kaybettirecek bir şey
Sevdiklerini koruyup, sonsuz kılacak bir şey

Hayatın başlangıcını imsak
Ölümü iftara çevirecek bir şey
Hayatı ramazan gibi kılacak ,
Ölümü bayramlaştıracak  bir şey ...
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Gel etme ,iyi insan olma hakkını kaybetme

Gönül odalarında, gönlün sahibiyle buluştuğunda
En değerlinin ve en değerlisinin sözüne kulak ver
Sonsuz uzak ,şah damarından daha yakınının sesine  kulak ver
Edep bil sözün sahibinin  sözünün üstüne söz etme  !

Gel kulak ver ,fasıklardan gelen habere itİbar etme
Temizle sui nazarı, temizle yanış haberleri gönlünden
Alay etme kulum dedikleriyle, vazgeç alay edilmeden seninle
Konuşma ,sevdİklerine sahip çıkan konuşturmam arkalarından diyen ,rahmet ,kerem
sahibinin sözünün üstüne söz etme ...

Temizle huda beytini ,gönül odalarını
Kurtulsun işgalden, kurulsun gönül tahtına ,
Söz onun olsun
Yoktan öte var olanın kararında karar kıl
Aklın sahibi akılsızlık etmez kararında , gel etme

Gel etme hayatı ,nefis ve heva hesabına ısraf etme
Aman her şeyi kaybetsende her şeyin sahibinin sevgisini kaybetme
Sonsuz saadet hakkını fani, fena hayata sarfetme
Bakiye müteveccih ol gel etme
Seninde hakkın iyi insan olmak ,iyi insan olma hakkını kaybetme
Seninde hakkın iyi insan olmak gel iyi insan olma hakkını kaybetme ....
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İsm-i Cebbar hatırasına .

Ben yokkende var olurkende
Varlık içinde insan olurkende
İnsanlar içinde seni bulurkende
ve ben sana mecburdum !

Bakarkende mecburdum
Adım atarkende
Nefes alırkende mecburum
Kalbim hayata atılırkende

Bahara giderkende mecburdum
Bahar bana gelirkende
Renk mahrumlarına renk atarkende
Renge bakarkende mecburdum

Ben sana mecburum, yatarkende mecburum
yatarken habersizim kendimden
Kalkarkende mecburum ,bi haberim kendimden
 Var, benim bir olandan  haberim

Dünümdede mecburdum
bugünümde de ,meçhul sonumda da mecburum

Ölmek istemiyorum ölümlüyüm
Dostlarda ölmesin istiyorum, onlarda ölümlü
Ölümü öldürmek için sana mecburum
Ebedi dirilmek için sana mecburum
Ve dahi dirilme umuduma hayat bahşet ,ben sana mecburum
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Nereden bilebilirlerdi

YA buneyye la tuşrik billah ....
Başkalarını koyma gönül tahtının otağına
O'nun dişInda  ne koyarsan oraya
O'nun özelliklerini kime verirsen yada
Adının şirk olduğunu
En merhametli'nin lisanında

Nereden bilebilirlerdi ki;
Modern putlarının ,
Koltuklarının,kariyerlerinin
Kasalarının ,masalarının
Şirk olabileceğini ...

Nerden bilebilirlerdi , elleriyle kazandıklarının
Hevalarının ,kadınlarının ,
Bazende başkalarının koyduğu ,değer zannedilen degersizlerin...
Allah'ın dışında ne varsa ,Allah' mış gibi yerine konanların , şirk olabileceğini nereden
bilebilirlerdi ki

Sahi tevekkül edip güvenenler
Neye güveniyor
Neye güveniyor en çok
O'ndan daha güvenilir kimse olmadığını bilmiyorlar mı
Havlin kuvvetin gerçek sahibini bilmiyor mu ne yazık
Nereden bilebilirlerdi ki

İnsin gayri nebinin sözü, doğsun gönlümüze
Yıkılsın kalblerin içinde ne varsa put olan ,onun yerine konan
Ve insin Ayatı Kuran ,param parça olsun daglar gibi şirkler , ne kadar varsa sanal Yalan
...
İnsin Tevhidle ilgili ne varsa Ayatı Kuran yıkılsın ALLAH yerine konulan tüm sanal yalan
....yalanlar

Söylenmeye başlansın talaelbedrular
Şükür secdesine kapansın gerçek tevhidi bulan
Bahşetti en büyük nimeti ,Hamda sonsuz layık olan
Buldu en büyük buluş , nimetleri ebedileştirecek nimeti
Affen ,ben buldum deme ...buldurmasa nasıl bulabilirdik ki.....bildirmese nasıl
bilebilirdik ki  ....
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Perdeler.

Perdeler ,nede engel insanlığını, kendi gerçekliğini görmeye perdeler ,yırtılası perdeler
Gafletle geçen heba zamanlar..
Yeter ! açılmalı perdeler ,aralanmalı perdeler

Arala perdeyi bak İbrahimvari
Can alıcı gözünle ,hazır ol , aç kulağını dinle sorsam mı Can alıcı suali ;
Ne var ugruna ölebilecegin ?
Ne var etrafına bakmadan ,canını verebİlecegin
Ne var uğruna gözünü kırpmadan hayatını feda edebileceğin
Musavari yürü deyince Denize bile yürüyebilecegin

Neyin var ugruna ölebilecegin
Varmı kıymetlin ? öyle kıymetli ki;silecek gözünden her şeyin
Tekrar sorsam mı  ne var canını verebilecegin  ?
Neyin var ugruna koşarak gidebilecegin

Ah perdeler ,menfaatler,çıkarlar,ne derler
yırtılası perdeler ...
Yolculara anons var arayın kendi gerçekliğinizi
arayın ,Arayın size gerçekleri aratmak isteyeni arayın
Yaşadklarınızı mahza gerçekik sanmayın...

Ah perdeler, benler, menfaatler ,çıkarlar ,ne derler
Ne derlerse demesinler
Ömür geçip giderken insanların gerçekleri görmesi için Aralanmalı perdeler ,sıyrılmalı
perdeler ,yırtılmalı perdeler
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Sensiz'lere seni göster

Rabbim sensizlere seni göster
Sana yolda en büyük engel beni göster
Yol arayıp bulamayanlara O'nu göster
Deniye -Dünyaya - meftun olanlara sonu göster

Delil , Mürşit arayanlara Bu'nu göster
Kibirlenenenlere  öz geçmişi ceni göster
Yük hiffeti arzuhaline bizi göster
Gerçek görenin, gösterenin ancak sen oldunugunu  göster

HADİ sensin, Senin EN BÜYÜK NİMETİN Hidayet
O yola al bizi ,ve ayırma ebed müddet
O yolki sonu, sonsuz cennet ,saadet
Ve selamın ile girenlerden et ...

Üst nimetlerin üstünde nimet ,
En büyük nimet seni göster
Noolur Sen'i göster ...
Sen' i göster
Cemlini göster ....
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Seyr İlallah

Dökülen yapraklar , gidenler, hastalar , ölenler
Hepsinde fanilik kokusu var ...
Fe in  tevellev hasbiyallah ayetini okutuyor
Sararmış yapraklar misali
Seninde sonbaharın olacak
Seninde güllerin solacak
Aradıgını bulamayacaksın fanilerde
Anlayacaksın ve bir tanen Allah olacak !

Titreyecek ah !  keşkem diyeceksin
Umut veren umudun olacak
Bulduracak kendini buldurmak isteyen
Artık gördüreni görecek
İşiteni işitecek
Yürütene yürüyecek
Bakiyle bekayı bulacaksın
fanilikten onunla kurtulacaksIn

Yoku yok eden ebedi bir dostun olacak
Gel diyecekler ,şimdi yolu buldun
Fanilere ,kullara kulluktanda kurtuldun
Sona yaklaşıyorsun
Sona yaklaşmak, ona yaklaşmak demek
Sonsuzlugun sahibine yaklaşmak
Müjde  ölümün ölümsüzlük gayrı !
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Tevbe

Günah Rahmet yolundan sapmak
Tevbe yeniden dönüş yapmak, özünün özlemine
Nedamettir ta  gönülden
Ve pişmanım demektir, en derinden

Tevbe Rahmeti RAHMAN’ın  af çağrısına icabet
Tevbe günahın iç agrısı
Tevbe Rızai Bari’den  uzaklaşmanın gönül sancısı
Tevbe dönülecek tek kapının tokmağına dokunuş …

 EY  TEVVAB olan !

Ümit kesmem  umudun kaynağısın Sen
Affetmek istemesen , affolma umudu  vermezdin,
Af ilanı çıkarıp, kullarım diyen biz günahkarlara
Hiç olmamış gibi kabul  eden
Senden gayri Kim var ,hakiki affı sevdiğini  söyleyen

Ve gizleyen örten günahları, kullarını  rezil etmeyen
Ve örtün diyen günahlarını ,arkalarından konuşmayı men eden
Hayran eden merhametine
ve sana bu yapılmazdı dedirten
Sen affetsen ben kendimi affedemem ...

Tevbe Sana kul olmaya layık olmayan ben
Ve kul olmaya tek layık olan Sen
Tevbe umudun kapısında , umudu verene
Tevbe, içinde sen olmayan ibadetlere
Tevbe içinde ben olan ,biz olan
Ne  varsa Senin dışında kalan

Tevbe ettim desende
Farkındamısın ,Tövben tövbeye muhtaç
Islak imzalı, Gözyaşlı dilekçeler olmalı
Ve gelmeli Göz yaşları, gönül temizleyen gözyaşları
Ve gözyaşları gönül pasını ,pisini,  çözen gözyaşları
Gözyaşları cehennemimi haram eyleyen  gözyaşları  Rahmeti İlahiyenin merhamet
pınarından gelen gözümün yaşları

Gel artık  GÖZYAŞLARI , zaman bitmeden
 Gel ömür bitmeden
Akıl baştan gitmeden
Bulduğum yol yitmeden GEL ...
Tevvabın dostlugunu kaybetmmeden gel.
GEL..pişmanım gel
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