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Elhamdülillah
Elhamdülillah ki ONLARIN gelişi bize rahmet,
Mevla’m ONLARIN hürmetine eğle mağfiret,
Peygamber varisi; bize kurtuluş çağrısı
Solukladılar hep “ba’su ba’del mevti”;
Gayei hayat bildiler Kur’an’a hizmeti;
Pusulamız oldular gösterdiler sırat-ı müstakimi
İstedikleri ne makam, ne de dünya sadece rızayı ilahi
Umdular hep rasulullaha komşu olmayı,
Cemalullahı görmeyi
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Ölüm
ÖLÜM
Çağrıların karşı konulmazı;
Beden ve ruhun birbirinden ayrılması;
Yakındır bizede uğraması;
Büyük hikmettir genç yaşlı demeden alması.

Yalnız olanların yalnızlıktan kurtuluşu,
Ruhun kanatlanıp bedenden ayrılışı,
Sonsuzluğu arzulayanlar için sonsuzluk kapısı,
Hayat denen oyunun ilk perdesinin kapanışı.

Bazıları için yok oluş,nihayete eriş;
Düşüncelerinde bulunmaz onların tekrar diriliş;
Kemirir tüm benliklerini bu yanlış inanış,
Zannederler ki içki; zevk-ü sefa, onu unutmak bir kurtuluş.

Kimisi içinse sonsuzluk kapısı,
Gizemli dosta ulaşmanın yegane vesilesi,
Huzur ufkuna yelkenlerin fora edilmesi,
Fırtınaların yara almadan sona ermesi.

Bilinmez nerede nasıl gelecek,
Belki masamda bir bardak çay yarım kalacak,
Belki omuzum bir dosta yaslanacak,
Ne şekilde ve nerede önemli değil bu perde kapanacak.
Bitirilememiş hesaplar, kapatılmamış defterler,
Yarım kalmış sevgiler, yarım kalmış umutlar,
Sonbaharı beklemeden zamansızca daldan kopmalar,
Ürkek ürkek yanan bir mum gibi sönüp kalmalar.
Son bir elsallayış, son bir veda,
Başka bir pencereden bakacağız artık dünyaya,
Kavuşacağız sevdiklerimize başka bir diyarda,
Başka yerde açılmak için kapanıyor perde burada.

Her ruhun geldiğinde tenden ayrılışı,
Kimisi için dipsiz ve karanlık bir kuyuya atılışı,
Öylesine bir dünyadan gerçeklerle karşı karşıya kalışı,
Yoktur bunun ilacı, dermanı, kurtuluşu.
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14.01.2002
KÜTAHYA

Sensiz
SENSİZ

Gecenin ruhsuz vakti
Gönlümün yalnız anı
Sensizliğin en acı yanı
Sensizliği almışım yanıma
Cereyan direkleri yoldaş bana.
Kalbini ferah tut gülüm,
Yıldızlar arkadaş bana.

Gecede güneşi arar gibi seni ararım;
Kutup yıldızı rehberim;
Hasretinle türkü tutturdum; sessizlik vokalistim.
Kalbine gelmesin sakın bir şey,
Mecnununum ararım seni gecede;
Kaldırımlar döşek, taşlar yastık bana
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Yaşamak
Bir akşam,
Sessiz ve yalnız,
Aradığımı bulmak uğruna,
Bedenim ve ruhum hazırız

Yaşama anlam katmak,
Hayat denen bu şiire bir dize bırakmak,
Belki nasip olacak beklide olmayacak
Ama biliyorum ki
Bu hayallerime bağlı ancak
Yaşamalıyız bu anı
Düşünmeden dünü
Ve korkusuzca bekleyerek yarını
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