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ALINYAZISI SAATi



1.

VeKudiis§ehri. Gokte yapilip yereindiraen fehir.
Tann §ehrive biitun msanbgm§ehri.
Altmda bir krater saklayan fehir.
Kalbime bir agirbk gibi?6kuyor§iindi.
Nediyorne diyorKudiis bana§imdi
Hani §am'dan bir §amdan getirecektin
Dikecektin Siileyman Peygamber'in kabrine
Ruhlan aydinlatan bir ISmba
Ifriti dondiirecek insana:
Sondiirecek canavarm gozlerini
Ifriti dondurecek insana
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Ve Kudiis'ii terkettigin o ikindi
Birinci Cihan Harbi giinii vakti
Kan sizdinyor kaburga kemikleri
Karli daglardan indirdigin atlarm
Birevde perdeyi indiriyorbir kadm
Mah§erinperdesini kiyametin perdesini
Agliyor yere inen sa9lan
Gogti yirtan kefenbeyazi elleri

Ve Kudiis §ehri.Gokte yapilip yere indiiilen §ehir.
Tann §ehri ve biitun insanligm §ehri.
Ye§ile d6nmu§ turbelerin demiri
Zamanm riizgar gibi esen zehriyle
Ve yatirlar patir patir ka^iyorgeceleri
Bofaltiyorlar i§gal edilmi§ bir ^hri bofaltir gibi
Kagiyorlar Ltit§ehrinden kagargibi
Tuz heykeled6nu§memek i^inTann gazabiyla
Susmu§ minarelerin azabiyla
Yikilmi§ cami kubbelerinin istirabiyla
Ve §ehit kemiklerinin baki§ibir ba§ka bakif
Artik burada ta§ bile durmeik istemez
Ve ay'i gormek istemez zeytin agaglan
Egilerek selamlamazlarhilalihurmalar
Artikne Zekeriya ve ne Isavar
Sararmi§ bir tomar mi mucizeler
Oliilerin dirili§i §ifa veren kelimeler
Ve ne de Mira^tan bir iz
Yerden yiikselen kaya



AUNYAZISISAATt

Ve Kudiis §ehri. Artik yer §ehri, toprak §ehri.
Bakir yapraklann, ^elik govdelerin, acimasiz 3^eklerin.
Demir koklerin, tun^tan ve uran)nimdan dallarm.
Kur^imdan ^igeklerin fehri.
Giille kusuyor ana rahmi
Bomba pargaliyor beynini bebegin.
Tanklar saldinyor evlere bir anda-ev yok tank var
Ugak var gok yok utan^ var
Ve kime kar§i biitiin btmlar
Mastim insanlara kar§i
Binlerce yil oturduklan yurtta kalmak isteyenlere kar§i
Ve kim tarafindan biitiin bunlar

Roma'nm, Babirin, Asur'un ve Firavunlann
Ve nice milletlerin zuhniinii gorenler tarafindan
Zalime clan dciinii mazlAmdan almak

Zalim olmak ve en zalim olmak

Veartik ne tbrahimne Yakup ve ne Musa var
Tersinden oktman Tevrat hiikiimleri

Karaya boyanmi§ Mezmurlar

VeKudiis§ehri. Igiyle ve ruhuyla suskun
Goklere kagmi^ hayaliyle
Bir pervane gibi i§iga uqnu? gonliiyle
Bir ba§ka aleme go^miif hakikati
Tann katina varmi§
Iki elinikavu§turup divana durmuf
Hiikiim istemi§
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Yeryiizune yeryuzii kadisma
Hiikuin ki:

Haksiz yere bir insani olduren butiin insanhgi 61durmu§
gibidir

Ve haksiz yere insan oldiirenin cezasi oliim
Ve fitne, Arzi fesada verme, daha biiyiik su^ adam

oldiirmekten

Fitne bastinlincaya kadar savafin!
Yeryiizimden fesat kalkmcaya kadar
Ey insanlik, ey insanlar
Ey giindiizden daha giindiiz,
Hakikatten daha hakikat
Musliimanlar.



AUNYAZISI SAATl H

2.

Ne kadar uzakbk Dicle'den

^ok yakminda dogmiifken
Dicleki a^agilarda kopiiklerinden
Bir§ehirdogurmu§Bagdat'tirbu senin iilken
Bagdat'tirbu karde§im senin iilken
Ayin Dicle'ye du§up topraga yiikselmesi yeniden
Ayna kopannak boyuna aynakoparmak giineften
Agikve seijik bir fetih kiligla yanlan gune§ten
Senin fehrin benim §ehrimve hepimizin §ehri
Birnehrin §ehri ki bizi yikami§tir ruh ve beden
l^imizdeakmiftir geceve gundiiz demeden
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Govdesinde izlerbenekler ta§ir Kara Amid kalesinden
Yaralar kaplan derisini cam gibi siisleyen
Gonul yaralari fizikotesinden

Ve bir §ehir ki haber vierir
Gok yaratihnadan onceki gokten •
Zebercet seslerin ev kafesi olu§u
E)i§ di§ bahge parmakliklan gumu§ten
Hurmalar Dicle'nin ^igekleri peygamber armagam
Velilerarmagam Bagdat'a dogru gelen
Boyuna gelen bin yildan beri
Bin bin yil daha oteye giden
Altm palmiyeler sulh ve siikdn defneleri

Gormedim Bagdat'i ne kadar gormek istemifken
Bizi mahrum birakmi§lar birbirimizden
Kendimiz mahrum birakmi§izdir kendimizi kendimizden
Bagdat ki Kerbela feMtlerinin kamdir harci
IslamUygarhgmm Ba$kenti
Harun Re§it banfi
Imam-i Azam adaleti
Ciineyd'in gozleri
Geylani'nin gonlii
Ve Halid'in zikri

Binbir gece iilkesi
Binbir giinduz gerqegi
Fuzuli'nin giinii
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Leyli vii Mecnun nefesi
Ve Hallac-1 Mansur'iin kaniyla besli
Gece melegi
Yaksam biitiin lambalan

(^aginnak iizere atef pervanelerini
Fitili kissam i§ik baharmi
Yanmasin a§iklann yxiregi
Bir aldani§la bir yani§la
Ulu bir kam§la bir yani§la

O ^ocugtm kederini biliyorum
Kaderi bir agit gibi sizdiran gonliine
Bagdat bir samica ine ine
Yaklafiyor yeniden derinden derine
(^arpilmanm mermerine

Algilar kinliyor Ldt golii tuz gibi
Dicle kara bir ftrtmada doniiyor firdolayi
^adayan toprak karanligm anasi
Ve su, kurumuf gi^eklerin damittigi

Kitap 3ruklu develer boguldu
Ate§ yiiklu atlar yuzerken yandi
Kdrdtigumdur halifenin sim
At nallarmm altmda

Ku§larki bogazlan tikanmif mercandan
Kiyamet habercisi ^ikardigi seslerle
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Zeytinezmesisergisisonsuzbir asfaltta
Bilyeler listiinde kayan otomobiller gogiinde
Birhalk gidiyorburdan bilinmeyen bir yere
Hatiralanni savurarak sicak bir riizgarm kiillerme

Ve haberci diyor ki: n'oldu Bagdat
Nerde onu koruyan sur ve perde
tnsan ki ya§areserde
Insan nerde ve eser nerde

Devrilen her ta§ benim ta§im
Yikilan her ev benim

Benden yikihyor hepsi ben yikihyorum
Yikilan benim

Ve haberci diyor ki: yikilan benim
Ta§ta suda hurmada
Ku§bogazmda
Otomobil tekerinde petrol zerresinde

Her zerrede olen benim

Olen Bagdatbenim

Ve diyor ki haberci:
Yanan ay sonen giin benim
(^okenak§am gelen geceyimben

Neden anlamadm butiin bunlan sen

EyBagdat'm altm anahtanni kiile ^eviren
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3.

Deniz kopugiinden kurulmuf kubbeler altinda
Yikayan hatiralari incir kama^malanyla
Zeytinde tutufan ak§am mavisi agitlar
Giiveyi 9ama§irlari kadar andmyor bzihari

Yerin altmda bir §ehir var yaza mahsus
Riiyalar, pinarlan gune§le kan§hnp sayiklar
Ruhumuz, kiyamet a§isiyla damgali damar damar
Kabirlerde, eski ta§larda, mahzenlerde mahpus



16 §11RLER IX

Ben§am'i bin yil oncesinden bilirim
Annemin sutii kadar yakm bana
Babammugradigi son antik 9ar§i
Dedemin kJicini dayadigi surlanna

Eykalbimin iginde uyuyan §ehir
Hi?bir ugakhi? bir tren hi? bir otomobil
Hi?bir mu§tuhi?bir beigehi?bir kamthi?bir
Seni ahp bana getirmeini§tir
(Beniahp sana gelemeini§tir)

Ni?in g6?tun benden ve nereye
Yukleyipgittin agir kervaram
Neden aldatmadm karanligm bezirg^mi
Boyanmifclan sanya kizila griye

Peygamberlerin tiirbeleri makamlan
Mahallelerinde aga?larla ?evrili
Altmdan snlarin akhgi
Bir Sim fisildayan ye§il ruzgSn

Tevrat ?izgi5iZebur yankisi
Incil sesi Kur'an nefesi

^am sokaklarmm sabah oncesi
Ve gune§i yere indiren oglesi
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Atlarm a§ik kemigine kadar ^ikmi§ti
Seni son koruyanlann kani
Ta§idiklan ye§ilpeygamber sancagi
Dalgalanmi^ti sagnak sagnak tepelerinde

^hirde adim adim sava§...
Sokak sokak geiileme ve ^ekili^
Maveraunnehir'den gelip de dunnu§
Huzurunda peygamberlerm. ^imdi geri gidi$.

Nereye gidi§? ^ehitler iilkesine elbet
Vahyin kanatlanyla sede£le§en yer
Gecenin giiniin ortasinda cennetler
Sonsuz balkonlardan gul sagilifi sepet sepet

Yeniden dogu§ dirili§ smn galinca
Benim geri donecegim fehir §am'dir
Bir Ba$§ehre doner gibi donecek askerler
Belkiycrgim, fakat ne§elerm en ne§esiyle

Firat Sana geldigi zaman
Nasil kar§ilayacaksin onu
Dicle Sana geldigi zaman
— Bir dirili§ ba§langici
Bir kiyamet sonu —
Nasil karfilayacaksm onu
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Taflannm i^indekicevher
Kederimin madeninden
Topragm ruhumim yeraltinda gezer
Bir gelgit depreminden bogazima yiikselen

§am §am §am
Sanahangi kadirgami gondersem
Sanahangi ^ektiiimiyollasam

Sana hangi kucagimi uzatsam

Birnar gibi kopanlan §am
Yabanci ellerce ger^ekdalmdan
Gune§tenayinp gotiiriilen geceye
Renginden ruhundan anismdan soyulan

Atlann a§ikkemiginekadar ^iknu^fa
Diinya yiiziine Allah adini yazan kan
Birkan ki, Ilgaz, Erciyes, Agn, Siiphan
Daglan irmaklarmdan akmi§ti co§kun cofkun

Vesonrane yaziksonbaharbiiyukbozgun
<;:ikageldi Biiyiik Halk ve Biiyiik Yurt iqin
Istanbul'u, Bagdat'i, §am'ikaplayan matem igin i?in
Kanatlanyla siyahsiyahbir kuzgun
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Ama,umutsuzluk yok, en yakm ve keskingiinde,
Sontinda ddnecek talih, gelecekBiiyiik Atli
(^ileye batmif Islamhalki i^inkurtanci
Gorunecekilkin §am'da der geleneksaati
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4.

Butiin dtoya mahkfim gibi
Yalniz sen hiirsun sabah yildizi
Bizim zincirle bagliher yanimizkolumuz kanadimiz
Yabuz sen ozgursim sabah yildizi
Gune§ bile lekelenini§
Yerden yukselen dumanlarla
Ay paslanim§
Geceden sisler ve puslarla
Yahiiz sen saf lekesiz ve masiun

Yalniz sen tertemiz

Gecenin eremedigi
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Giinduzden once iila§an
Kendi gdniil simna
Ve gtinw soluguyla sararmayan
Pargalanmaz aydmlik
Ve boliinmez i§ik
Almyazimizm tek ak noktasi gibi parlayan
Sabah yildizi
Biitiin gece uyknsuz kalsam
Btittin omtir susuz kalsam

Ne 9ikar
Seni goruriim mutlak
Sabaha dogru

Sabah namazi

Senin kanatlarmdir

Insam gotiiren
Hiir ve aydmlik ufuklara dogru

Yildizlar gekilir
Ve gune§ erteler dogmasmi
Ve Sana kalir

Zaptedilmez dz vatan gibi
Gokyiizii

Ve sabah ruzgan
Hafif hafif siler
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Goziinde birikmif yaflan
Kadifeden gdriiranezellerle

Neden agladin bu gece
Ve diin gece
Ve neden agladm evvelki gece
Neden soyle
Sabah yildizi

BirakBeyrut'aben aglayayim
Altnii§ bin olii verdi
Daha diin

Karde§ kardefe

Ve Irak'in ve Iran'in
Canun fehirlerine aglayayim
Olen kadmlarma ve ^ocuklanna aglayayim
Avrupa'danRusya'dan Amerika'dan
Kan pcihasma alinmi^
Oliim kusan silahlarla

Bir kalb duracaksa

Aadan ve istiraptan
O benim kalbim olsun

Senin kalbin degil
Sabah yildizi

Aglama ve dayansabahyildizi
Kalbin durabilir sonra
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Bunca aa ve istirap levhasi karfismda
Oysa sen daha 90k lazimsm
Sabah uyanan insanlara
Tann'nm biitiin masum yaratiklarma
Giilumsemen gerek
Hatirlatman gerek onlara
Yiizyillarcabelki bin yillarca
Masumlugun var oldugunu

Umut gibi i§i
Ezan gibi uzan her sabah
Ve riiyasma siz
Uyuyan o 90cugun

Bir kalb duracaksa

O benim kalbim olsun

Suurlan belli insan omruniin 9unku
Ama senin ya§ini
Oliim saatini kim bilebilir
§aniyuce
Tann'dan ba§ka
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5.

Birak ben aglayayim
Esir pazannda satilan Afganistan'a
Agliktan milyonlan kinlan Aftika'ya
Filipinler'e
Habe^istan'a Eritre'ye Filistin'e
Esaret prangasiyla kivranan
Kafkaslar Azerbaycan Tiirkistan'a
Biitiin milletlere iilkelere

Irmaklar gibi ben aglayayim
Sen demir gibi olmalism
^elik gibi sabah yildizi
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Ceyhun dursun ben aglayayim
Seyhun dursun ben aglayayim

Sen dirili§ yildizism
Bu)ruk Tamgism
Tann'ya inanmanm

Ve baharda

Tomurcuklanan giil
Senin dogu§unla a9ar gozlerini dunyaya

Seninle uyanmiftir goban
(^agirmaktadir surusiinu
Yeni giin taze vakte

Seninle uzay aynasmda
Keskin sesini ayarlar
§ah horoz

Ve yankilar yankilar yankilar
Gokkubbede e§siz yankilar
Daglardan daglara
Ovalardan ovalara

Sen demir gibi olmalisin
^elik gibi
Sabah yildizi
Kinlacak bir kadeh degilsin
Bu meyhanenin
Kepenkleri inerken
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Sen ruhumun ronesansi

Goge vurmu§ yansimasi
Kalbin saf a3masi
Ve ta kendisisin §afagm
Ta kendisisin sabahm

Korkma seni golgeleyemez
Karanligin obekleri
Seni orseleyemez
Sabaha kadar havlayan
§errm kopekleri
^evrende halkalanini§
24 saat nobette

Peygamber ocagmin bebekleri
Yer3dizu melekleri
Kahraman

Asker tiifekleri

*

l^im gece yanlarmda
Komiirlefen
Bir bo§luk gfbi
Onu yakacak ate§
Yalniz

Sabah yildizi

O yildiz ki
Tren
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Sabah vakti ge^erken
Sivas'tan

lli§ir goge
Bir san

Bir mavi

Ignegibi

Bundan mi ki

Sana

"San yildiz
Mavi yildiz"
Demif halk §am

O yildiz ki
Kur'an diline ginni§
tlk i§aretolmii$
Biiyiik Birlige

Ben onu benzetmem

Mitolojideki gibi
Giizelligini insandanalan (yerinsanmdan)
Hi? bir §eye

Soyut kalsm diye
Onu yaki§tirdigim
Giizel olana degil sade
Giizellik du§uncesine
Giizelligin ta kendisine
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6.

Kimse sdndiiremez seni

Sabah yildizi
tnsanligm almyazisism
Altm 9ivilerle ^akilmi^
Zaman levhasmm gogsiine

Urkekbir guvercinin
Kalbi gibi atsa da nabzm
Sen 9elik kalesisin secdenin ve sabrm

Kerpig damlara
Sessizce siirunup gegsen de
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Aym golgesinde
Belli belirsiz

lletsen de bildirini

Gune§in ilk parlayiflyla
Sonecek 9ig tanelerine
Kimse bilmese de

Yine sen olacaksm

O gune^in gozbebeginde

Gune§ yakar
Sen ifitirsm
Atef denizinin ^alkantilanndan
Yiizii bulandik^a onun
Yiizunii aydinlatan
Suyunu durultan
Sen olacaksm onim

*

Ve o kadmlar nereye gittiler
Anne clan sevgili clan o kadmlar
^ocuklarmm iizerine titreyen
Kirpiklerinde hep ayni
Sevgi ve merhamet i§igi
O kadmlar g6k5dizune mi gekildiler
Elegimsagmalara mi gogtiiler
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Muratlanmizla birlikte

Ve §imdi
Erkeklerin kotii ali§kanliklanna ozentili
Bir kadinlar seli

Onlar gibi
Kumar i^ki ve fiddetin esiri
Ve kentte gece yanlarmda
Tabanca sesleri

Bir kur§un senin de yuziinii siyirmiftir
O teror yillarmda
Farketini§sindir sabah yildizi

Ya§atmaga degil
Oldurmege inanmi§
Diriltmege degil
Sondiirmege kanmi§
Bir takim eli silahlilar

Seni de mutlaka seni de

O sonsuz suklinet diinyasmda
O her kunildam§m bir altm deger kazandigi cihanda
Urperttiler titrettiler sarstilar
En sefil bir kapitalizm taklidi
Ve komiinizm ciridi

Kendi insammizi

Ruhumuzu carumizi kanimizi

Eritip emdi, emdi eritti
Bir oyun boyle ba^ladi



aunyazisisaah 31

Bir oyun boyle gitti
Bir oyun boyle bitti

Hayir, sabah yildizi
Gozumiizun bebegi
Gonlumuziin gi^egi
Sevgili
Sabah yildizi
Oyun bitmedi.
Bitti sanilan bu yerde
Yeniden baflayacak
Indi sanilanbu perde
Yeniden agilacak
Onlann istedigi gibi degil
Kaderin istedigi bi^imde
Kan seli olarak degil
Giil sagnagi halinde
Ve yeniden
O anneler o sevgililer
Geri gelecekler
Ve o aydm o yigit gocuklarmi getirecekler
Benin kur^unla yaralanmi§
Kana batmi§ gozlerini
Ruhlanndan akan

Ak ve billur

Bir kevserle yikayacaklar
Gok gok olacak
Yer yer olacak
Ve yeniden ba§layacak maceramiz
Diinya ve ahiret hayatimiz
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7.

Ben du§unce(ie
Yeryi^iinii dola§iyorum
Sen dufiinde
Gokyuzunii
Sabah joldizi
Haritalar giziyor ruhum
Acinm utancin hincin ve hiizniin haritalanni

Umut daglan 3nikselmese
Mu§tu, nehirleri beklemese
Denizler denizlere direnmese

Yagmur agaglara 5rtunu§ olmasa
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Kiiller i^inden gikmasa
Yepyeni ve gu^lii hakikatlerin hayalleri
Hayatm joikiinu kim ta§iyabilir
Bu ate§ten kara par^alarmda
Ku§lardan bahsetmek isterim sana
Giiverdnlerden kirlangiglardan
Hurmalardan ^igeklerden
Giillerden ve samanyollanndan
Biitim bunlarla

EHreniyoruzdiinyaya
Yeraltmdan gikan ta^larla
G5kta$lanyla
Hisarlar kumyoruz
Oliimun kara olumun pususunca
Biiyiik savunma
Gecemiz giinduzumuz
Bir rehinden kiirtanyoruz
Tain satilacakken evimizi

Hep ceheimemlerden gozluyoruz cennetimizi
Bireskileralayimyankisina^evirmifizgeqni^ gunlerimizi
Biiyiik§elMelerle akan taptaze sesimizi

Sabah yildizmi
Ak yildizmi
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Kaybetmif iilke
Sevgili iilke
Afganistan

Seni andim yine bu gece
Sattilar seni bir gun
Esirler pazannda Rusya'ya
Zavalli Afganistan
Hayir hayir zavalli degil
Kahraman Afganistan

Ruhlan donmu§ fahlarm
Sanayabancilafmi§ aydmlann
Atti seni kucagma Rusya'nin
Pakistan'a kar§i
Zavalli Afganistan
Hayir hayir zavalli degil
Kahraman Afganistan

tleriyi goremediginden
Habersiz oldugu i^in gelecekten
tirkiittugii iginkendinden
Atti seni esarete

Istemeden bilmeden

Pakistan

Zavalh Afganistan
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Hayir hayir zavaUi degil
Kahraman Afganistan

Diinyayi bir kefeye
Kendini bir kefeye
Koyan
Iran

— Yalniz kendine a^ik
Kendi sorunu di§mda sorun tanimayan
Umursamadi yam ba§inda
Gozler oniinde

(^ignenmesini bir karde§ iilkenin

Pakistan, Iran,Tiirkiye
Dagittilar birliklerini
En diifman iilkeler
Paktlar kurarken

Seni bafbafa koydular kaderinle

Ey isl^ iilkeleri
Birlik sizin ana ilkenizken

Parampar^a oldunuz
Ni^in ve neden

Hergun biriniz bir ziyafet konusu
Kurda ku§a
Kalanlanniz da giriyor siraya
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Bekliyorlar
Kurban edilme nobetini

Ama Afganistan'm
Kahraman gocuklan
Birbir can verecek gerekirse
Yurtlan mukaddesatlan ugruna

Hindiku§ daglarmda bugiin
.Bamba§ka bir atef yamyor
Sonmez bir ate§ bir ate§ tohumu
Gelecegin dirili§ me§aleleri igin

BirgiinHayber ge^idinden
Kufu^maz daglardan o Sancak ge^ecek
Kurtuluf giinii olacako giin
§ehitlerin dirildigi giin
Ebedi anlam ve ama^ta
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8.

Yeryiiziine ayi indir o bir fehir olsiin
Yaklaftik^a biiyuyen
Aynntilan setleri bahgeleri
Yumu§ak gizgileriyle ortaya 9ikan
l§teben o §ehri ya^adim 3allarca
Istanburda par^a parga
^e^melerinde ayi ya§adim
Servilerinde ayla birlik boliindum
Ayla birlik yaralandim
Istanbulmezarliklanni aydinlatan ayla
Soludum bdliik boliik ahiretin
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Keskin ^izgili ozgurlugiinu
Kanh canli ozgurlugiinu ay kesmesi
Igtim sicakbir yaz gunii igilen buz gibibir vifne §urubu

benzeri

Kutsalligm balli biberli gilekli gile kevserini
Istanbul'dur bu otuz yil kana kana ya§adigiin
Resmim adeta ta§larma gegti
BenIstanbul'da dagildim zerre zerre
Istanbul damla damla i^imde birikti
Manner tozu gelip gelip i^imdeolu§tubir §ehir
Buyeryiiziinden ve gokyiizunden otedeki§ehirdir
O bir kili^tir Dogu'dan Bati'ya uzanip
^in ipeginden orulmii?feytan kozasimbolen
Darbeleriyle Batigeliginilime lime eden
O Tann'nm kih^ halindeki hilali
Islam ruhunun kristalle§mi§ heykeli
l^iminsesi riiyamm ofkesimerhametimin§ehri
Istanbul'a gel oru^ giinlerigez gor ve dinle derinden
Taftaki oymalarim incelebir er goziiyle
Semerkant'tan kalkip gelmi§erlerin goziiyle gor her yeri
Camileri mezarliklan ^e^meleri ve sebilleri
Git Sumbiilefendi'ye servilerden sor olup biteni
Merkezefendi'de tiiket maddeyi yirt maddeciligin kefenini
Bagdat'ta ebedi bagi ruhim ve ilahi hikmetlerin
§am'da son smiri manevi medeniyetlerin
Kozmik baki§ metafizik sezgi
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Bagdat'tan dal §am'dan yaprak Diyarbekir'den qizgi
Hep Istanbul'da kink dokiik
Par^alanmi? silinmif s6nmu§
Hayaletler gibi ka9mi§ gizliliklere
Lo§ bofluklara siginmi§ kan rengi bir huzur arzusu
Sabah Karacaahmet'ten oten §afakkirmizisinda savaf borusu
Sokun eder her sabah ufkun bir ucimdan yenigeriler
Su §iriltismdangok guriiltusiine degin
Biitiin seslere diizen vermif ebedi mehter

Yok olduysa da bu fehir ruhu ruhuma sindi
Ben ya§adik9a o ya§ayacak bende
Kimbilir belki o da dirilecek benimle

Islam Milletinin dirili§inde
O yeniden gune§in giinefaymay diinyanm diinya
Insanm insan oldugu o giinde
Oliimunbiliyorumey Istanbul dirili§ i^indir
Oyleyse indir ruhunun teslim bayraklarmi indir gom topraga
Dogrul ve kalk ayaga
Kemiklerinle etin arasmda

Sonsuzgu9 topla korku ve mu§tuyla
Mucize mu§tusuyla
Yiiregim yirtihyor ^mhyor agliyor yiiregim
Firtina yaprak yaprak dokiiliiyor
Gecenin tiiyleri savruluyor havaya
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Olumumu kutlayan Arz ogullanyla
Mtibarek topragm anlamindan bile yoksun
Tafin demirin mermerin ve tozun metafizik kadrine

bile du§man

Kabils ruhumu galmak isteyen hirsiz
Madde ddnu§^ bin bir §eye ama nih kaybolmaz
Altm madeni gibi pinl pml kalir ve solmaz
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9.

Ve ben karadan geldinfiama derdzi tisdendim
Denizi yiiklendim adeta denizle evlendim
Denizle ya§adim denizle oldum
Oldiikten sonra denizin gozlerini gordiim
Denizden denize yiikseldim
Birligin §arkismi i§ittim dinledim derinliklerinde
Sedeflerinden yapilmi§ Istanbul camilerinin ta§lan
Beyaz giiverdn kanadi kopiiklerinde kubbelerini gordiim

camilerin

Bilirim atalanmiz denizden yaptilar bu §ehii
— Ama gizleyerek saklayarak itiraf etmeyerek —
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Bursa'dan gelen ye§il bu denizi boyadi gokten sonra

Ve trenler §ifreli diidukleriyle trajedileri perdelerken
Doniip bir k6§eden otede kaybolurken
Ben kayalanni denizin ^enkle§tirdigi kiyilarda
Gergegi kogaladim hayal meyal goriinen kelimeler arkasinda

Ve derken birden karaya sigradim Ayasofya
Padi§ah tiirbeleriyle ortulmii? maskelenmi§ §ehzade mezarlanyla
Kayboldu o deniz o kentle birlikte Rabbim bildir bana olup biteni
O ye§il otesi i§igi o gune§i tahlil eden su gizgisini

Ve sen ey Avrupa yerin dibine batacaksin bitmez tiikenmez
su^lanna kar^ilik

Ve derken Ayasofya yiizume garpan karanlik
Serin ve kilim naki§li kizil gozlii dev bir cam gibi
Ve kilicimm uctmda Ayasofya kiigiik bir bilya gibi
Uzatiyorum goklerin kubbesine bir ikram gibi
Gok sofrasmda bir ^efni bir gamitiir gibi
Kalk ve kavra ruhum bir kadavra gibi olan bu goksel yapiyi
Bir kartal ta§irken yere dufmu§
Ve kalakahni^ kaldigi yerde
Sonra karanliklardan ^ikan kargalar tunemi§ listiine
Yemi§ler otesini berisini
Ey kozmigin kemirdigi bir kent gibi yiikselen yapi
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Ey Allah'a a^ilan ve kapanan ulu kapi
Bir at gibi soluyorsun kulelerinle
Deniz ofkenin kopiikleriyle benekli
Gel ban§m kopriisii ol i^imizde difimizda
Yeniden sulanndan igelim kana kana
Sava§abilirimbugiin biitim diinyayla
Gerekirse

Ruhumuzun susadigi hakikat olan
Evrensel Islam Ban§mm zaferi igin
A§k i^in Tann hakikati a§ki i^in
Goge gikan Isa yere insin diye
— Fazla gikardilar goge —
Gel ey Miahammed ve Isa hakikati
Burada sizi bekleyen biitun bir insanlik var
Bulutlar yarah insanlar zehir sa^an firtmalar
Kara-dufiince firtmalanyla yiiklu kurfun levha havalan
Savafirim dogudan daha dogu
Dogrudan daha dogru olam bulmak iqin
Zulme karfi sava§abilirim
Insanba§iyalmz Tann oniinde egilecektir
Ebedi hakikat budur

Bunim igin sava§inm ben
Bimun igin kanim helal olsun
^ehrimin alnma ozgiir Tann a§kmi yazmak
IstanbuTuyeniden Tann §ehriyapmak
Bunun igin sava§inm ben
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Servi igin sava§inm ^mar igin sava§inm
Tozlanmamif gun dogu§u i^in
Yildizlar geceleri yeniden goriinsun diye
Tuz deniz damlasmda giUsiin
<^am denizle gulu§sun
Su tenimizle ban§sin
Ruhumuzla ifism diye
Savaf^iyun ben atalanm gibi
Istanbul igin sava§uim
Bagdat'mdervi§lik ortagi
§am'm kiligkarde§i
Olan Istanbul i^in

Benim gunefimden oteyeIdmse gidemez
Benim gune§imin iistiine dogmadigi hayat hayat degil
"Benim duvanmdan yiiksekduvar haraptir"
Gergek ozgurliiktur kolelik degil Tann'ya kulluk
Istanbul olacak yineger^ek ozgiirlugun tiirkiisu
Kiyamete kadarsoylenecek tiirku



ALINYAZISISAATl 45

10.

KIZKULESi'NE GAZEL

n

Olumden korkiifiin sembolii olan
Oiumden kurtulu§a yol arayan
Zehiri saklayan indr tatliligmda
Yilam saklayan meyve sepetinde
Bizansmahzenlerinin yan i§ikli sularmda
Orulinu§ tabiat ihanetinin masali
Kuleyegiydirilen ipek maske
Hajnrbu bir iftira qizilmi§ zaman pergeliyle
Metafizik bir dirili§e ko§an enm§ligin eliyle
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Denizin ortasmda 3mkselmif i§ikanitidir o
tslamin denizden g;une§e yiikselensiitimu gibi
Denizden yukselmi? bir Eyyub Sultan gecesi mumu gibi
Geceyi giindiize d6nu§turen ruh oyunu gibi
Bakireligin kehanete kurban olu§u degil
I§igin §ehre ilkkabul edilip dagitilifinm merkezi
Bizans dirilmek i^in ummasin ondan medet
O yalniz ve yabiiz islammdirili§ine i§aret
Bir§ehadetparmagi gibi yonelmi§ Tann'ya
Kelebegi anyi karmcayi konuk eder
Ordek suriilerini selamlar martilara el eder

Yazkif ge^i^lerinde etraftndadoner leylekler
Leyleklere yon belirlemelerinde yol gosterir
Kiz Kulesi Galata Kulesine nur gonderir
Giderir Ceneviz karanhgini
Bizans karanligmi her sabah
Her ak§am sularda duydugu musliiman ninnisiyle
Kazir biiyiikkonu§masini ruhumuzun derinliklerine
Yayar Semerkant kokulu ceviz yapragi ak§amini havaya
Ye§il bir duadir o en biiyiik aydmhga

Bati giildii yiiziimiize
Ama hep arkadan vurdu
Hep oyledir Bati
Ve hep oyle kalacak
Ey, dogunun ikiyiizlii, batmin ikiyiizliiliikten de artikyiizlii
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Hainlikleri ve du§manliklanyla kar§ila§an
Saf ve temiz yiirekli musliiman
Sen hep yalm kili^la
Ve yiizyiize
Ve apa^ik ilan ederek sava§tm
Bunu bir onur i§i saydin
Kaybettinse zirhsiz sava§tigmdan kaybettin
Miisltimanlar

Sizin iginbu)ruk hayat tehlikesi var doguda ve batida
Batidan iki defa korkun dogudan iki defa
Korkim demek sakmin demek

Yoksa musluman igin korkmak ne demek
Dogu da bati da korksun senden gegmi^te oldugu gibi
Korkut ve mu§tula buyrugimca
Yeniden soyle soyleyecegini doguya batiya
^in, psikolojik inceliklerve duyarliklar uygarhgi
Ger^ekte mahrumdur hakikatm metafizik cevherinden
Onlar ne kadar batili goriiniim alirlarsa alsmlar
Yine ginlidirler. Ayinleridir sabah ak$am jimnastigi
Idealleri,biitiin diinyayi istila
Kumlann qoUeri istilasi gibi
Ve Hint, ne kadar metafizik goriinumlii olursa olsim
Dinlerive uygarhklan: diifiincenin golgesiduyarhk iistiinde
Semboller tabiatm soyutlanifmdan
Onlarm da diinyayi istila niyetleri
Sularm ovalan istilasi gibi
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Bu)mkHakikatm golgesi burdan vurmiifsa oraya
Kartalm golgesi du§mu§se topraga
Aldatmasin kendisini hintli

Kartal uzaklarda sonsiiz gokyuziinde
Ve hakikat uzaklarda

Ve iki kere tehlikedir Bati senin i^in
Rusya...buzul, sonsuz kutup soguklugu...
Dondurucu ki§gibi gelip kavurmak ister her ye§ili
Karanlik iilkelerden gune§i sondurmege gelirii§ aydmlik

tilkelere

— Yine de tumiinde halklan ayinyorum yonetimlerden
Halklan siirti gibi itiyorlar sava§a
Kullaiuyorlar oiUan kizil kara san esmer zultoler igin
Onlan nisbeten mazldm ve hatta magdur kabul

ediyorum—
Ve atef gibi Bata gittigi yeri yakar
Ruhunu kezzaba batmr insaiun

Artik insan onursuz ve idealsiz

Yillarca ve )ruzyillarca
Aina9Siz donmu§ kalakalir
Tann yardim etmezse
Dirili§ ne giig!
Bati, atef ve duman
Rus, kizil buz
Hint, bogucu su,
<^in jmtan kum golu
Tannm, miisluman ne korkunq afetlerle ^evrili!
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11.

Tannm, miisluman, ne korkun^ afetlerle ^evrili
Hem afakta hem enfiiste

Hem di§ta hem i^te
Hem fizikte hem ruhta

Onu koru Tannm

Ona aa ona yardim elini uzat
Senin halkmdir omm halki

Onu uyandir onu ^uurlandir
Ona bilgi ve gii^ ver
lleriyi g6ru§ gucii ver
O, ye§ilin §iiridir
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Ye§il §iirdir onun ruhu
Hizir'dir onciisu art^isi bu halkin
Onlar tek sahibi metafizigin
Riih ve hakikat medeniyetinin
Onun uygarligidir hayata anlam veren
Akli da akli a§ani da fizikotesine gotiiren
Tabiati verimlendiren

Ayi ay gune§i giinef eden
C^eli§kileri bile ahenk olarak kullanan
Kavisleri bile dosdogru
Zehir bile onda §ifanin buyrugunda
Onlardir giinefi ve golgeyi yerli yerine koyan
Bu diinya ve oteki diinya, hakikatin golgesi
Tann a§kini ya§ayanlardir onlar
Mevlana goiiinur bir u^tan
Konya'dan Kubbe-iHadra'dan
Muhyiddin-i Arabi Imam-i Gazali
Imam-i Rabbani ve Hallac esintileriyle dolu uygarhk
Pancurlar var Hallac gibi
Yaz sicagmda ruha a^lan
Sabrin ve tevekkiiliin son ucu Geylani
Halisligin saf madeni Riifai
Diinya nakiflarini silmi§ kalbden
Kalb ahiret a§ismm boyasiyla boyali nak§i
Ey kalbim sen yine bunlan ara
Ve bul yeniden
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^atida setlerde ufuk gizgisinin oldugu her yerde
Her musliiman goniilde ve yiizde
Bin bir yol gider bir yola vanr
Orda kalbimizin fidani gogerir
Orda gonlumiizun ^i^egi a^ar
A^ar bir giin elbet yeniden gonlumiizun gigekleri
G6rulmemi§ hzikotesine ait gigekler
Mesnevi'nin Manevi'nin

IhyS'nm Mektubat'm
Istanburun Bursa'nm
Diyarbekir'in Konya'nm
Erzurum'un Bagdat'm §am'm
Kahire'nin ve biitiin Afrika'nm

Mekke'nin ve Medine'nin giilleri
Ne tiikenmezdir islamm fehirleri
En buyiigiinden en kiigugiine
Hangisini ansam eksik kalir
Sayilmaz giizellikleri iyilikleri
Kuala Lumpur'dan Darusselam'a kadar
Ve ayrmtilar a3aTntilar aynntilar
Merzifon'da sen gordiin mii Kara Mustafa Pafa Cami'inde
Kesik insan ba§i gibi aglayan ya§h gmar koklerini
— Govdeyi gegen kokler —
Hamamlarmi ve bedestenini

Gumiifhacikoy'un camilerini
Mardin'in kaleyi cindiran igigeve iistiiste evleri



52 §11RLER IX

Ve kalesinde Hizir Makami

— Ve her kim Mardin kalesini bir kere g6rmu§se
yedi kere gdrecek demektir —

Ve Bitlis kalesi

Dort mevsim bahan ya^ayanVan Daglan
Erek Dagi^orda erilir bala ve tertemiz sirra
Ya§lanmazliga
Hizir sirnna

Ey zaptedilmez ruh, yine sensin!
Seni hi^ bir gem dizginliyemez
Siiphan Dagi
Agn. Ruh volkanik bir dag gibi erimiftir orda.
Her§ey kur§tm ve bakir
Agirliklar her yeri ^dkertmif
Meteor ta§i gelmi§ gokten ve yeri yakmi§
Kii^iik Agn'da yer yerin dibine batmif
Koparamazsm en tifak ta§ibile yerinden
Taflar eriyip donmu§
Aydan gelmi§ bir maden
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12.

Yolnedir yolun neresindeyiz
Doniiyor muyuz sonsuz bir dairede
Tarifsiz telafisi olmayan bir gerilemede mi
Farkedilmeyen ama ansizm farkedilecek olan
llerlemede miyiz hafif hafif birikip
Birden patlayan
Deprem dalgalan gibi gelip
Sukiineti duru§u blok blok du§uren
Onlenemez bir sonda miyiz
Biitiin medeniyetlerm oliimu mti bu
Peki ne kalacaktir geriye
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Yoksa tarn tersine bir safla§ma mi
Eninde sonunda

Hakikate sahip oldugumuza gore
Ronesansimiz donemine mi girdik
Par^alanma ve boliinmedoneminemi
Ne olup ne bitiyor
Giin nereye gidiyor
Sana kalsa ikindi ya da ak§am
Bana kalsa ikind

Ikind ku§luk ve ikinci
Sabah alacakaranligi
Qlop ve 6z saman ve tane birbirlerinden mi aynliyor
Dikenlergiilu mii reddediyor
Sakliyorlar mi geleceklerden
Kanbogacakmi hakikati
Sikarak damarlan

Gerilim

Yaralandik mi

Aklimiz mi duyarligimiz mi yara aldi
Biitiin belgeler yakildi mi sandiksandik
Biitiin sir Istanbul- Bagdat- §am 9izgisinde mi
Ya iki ii^gen sozkonusubiri dar biri geni§
Danni i^ ii^genisoyledim. Geni§
Ya da di§ ii^gene gelince
Afrika'dan Malezya'ya gider ta.
Ve orta daire Kahire - Islamabat - Mekke...



AUNYAZISI SAATl 55

Dokuz fehir kurtulsun,
Kurtulacaktir musliimanlar.

tnsanlik kurtulacaktir,
Dirili? fikri gitmelidir bu dokuz §ehre akirmak gibi
Cennetten qaglayan
I§iklarla yikanan
Ote yer ote zaman kmali
Riiya oyali
An goniil a§ili
Tannmyeniden dirili§in tohumlarmi
Saqnamiz i^in firsat ver
Kotuliik ilkesini zayiflat
Direni§iiii kir yogunlugunu se)rrelt
Dogrulukladoldur dogumumuzu
Peygamberin zamanindan bir...
Zaman du§ur iistumuze
Hakikat i^imizde gogersin
Yeniden o gumu§siikiinetgelsin
Ikindilerimizin saatine

Sulandalga dalgaantan goniiller ve havuza
Can gelsin suya dallarmi sarkitan asmalara
Yapraklardaki toz
Dogudan geleno atli siluetinin
Atinm ayaklanndan gikan toz
Altm tozundan daha degerli
Birat ki kammda ta§iyorbir ba§kaldin§i
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Biitun ba§kaldin§lan eskitip degersizle§tiren ba§kaldin§i
Birba§kaldin otesi medeniyetini ta§iyan kammda o at
Ve o atli

Nereden geliyor o ath
Tann a^kmdan dogan o atli
Yunus izli Mevlana ^izgili
Muhyiddin-i Arabi gdlgeli Gazali hacimli
Develerin horguciinde sakli hazineler
Mogol atlilannm Dicle'ye doktiikleri
O hazinelerin gizli §ib:eleri
Ve bin bir Bagdat mitolojisi
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13.

En biiyiik aci §u: insanlik hadim edildi
Hakiki du^unceden gergek duyarliktan ve dz bilgiden
Bajnraklarmve sancaklann gerisindeki sancak sondiinildu
Kciranliktan sun! i§ik yapildi ve ger^ek i§ik oldii
Hayat dediginiz oliim oliim sandigimz ger^ek hayat
Diyarbekir'in yaz sicaginda meyankokii ferbetindeki tatla
Koka-kola zehri arasmdaki fark bu

Benim yazlanm ebedflik yelpazesinin kat kat agilifi
(^amli ah§ap k6§klerin pancurlarmm aralanifi
Dupduru denizin sonsuzluga karde§ kabul edili^i
Gidersin yorgunlugunu gecelerin ve giinduzlerin
Yeniden ozgiirliige ve dzgiinluge ^ikmak
Bize mahsus gonintiiler Bursa Isteinbul Konya Edime
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Bize mahsus goriintuler Diyarbekir
Ulu Cami Peygamber Camii Suleyman Camii
t^kaleAslanli (^e§me
Darsokaklar kapi i^inde kapi uygarlikbu
Kendi uygarhgimiz
Yenilememiz gereken
Ve diriltmemiz

Kopyadan taklitten donmek
Oliimden donmekten daha zor ama
Varolmanm tek §arti
Kaderin kaderle ?arpi§masi
Kaderin kaderi ertelemesi

Kaderin kaderi yenmesi
Yeniden varolmanm sim

Dirilmek ve diriltmek gorevi
Oliimun ^uriitemedigi giizellik
Beno guzelligi soyliiyorum
Beno guzelligisoyliiyorum
Oliimiin otesindeki giizellik

Beno giizelligi soyliiyorum
Sonbaharm kizil yapraklarmdaki bahan
Beno giizelligi soyliiyorum
A^hk vesusuzluktan sonraki sofralan
Yakici goliin derinligindekiumak
Yatir ortiisiindeki ye§il siikiinetin bal petegi
Balm i^indeki geometri vahyin k^iti Cebrail izi
Cebrail'in golge gibi ge^erken biraktigi izgecede
Benhep o giizelligi soyliiyorum
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A6UST0S BOCEGiBiR ME§ALEDiR

Bocek ki akitiyor damla damla agzindan
0zum ballannda suzulmu§ agustosu
Titreyen fingirdayan bir ^ocuk oyuncagi
Agustos bu seste
Bu durmayi unutmu§ seste

^am diyor agustos bocegi
^amlara kasideler soyliiyor
Tann'ya yakanyor nesli tukenmesindiye
Bu hanedanm

Aga^lar iginde §ahaga^ olanbu hanedanm
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Ey masalci adam iftira ettin sen
Bu harikalar harikasi bocege
Onu sugladm tembellikle
En gah§kan onu goruyorum ben
Hi? bir karfilik beklemeden
Yazi agustosu ?aini ?inan
Tanitiyor bize yazi agustosu ?ami ve ?man

Agacin dalinda gune§e dogru yakla§arak
Suyun, bir damla suyun degerini altin ediyor
Qg damlasi bir ziimruttur diyor
Susadik?a e§siz sesiyle farkilar soyliiyor
llahilerokuyorgune§e gonderiyor
Sen bunlan levha levha kizart diyor
Bir daha yanmayacak fekilde kizart diyor
Kiyamete kadar kalsm insanliga uzat diyor

Giinefi yakia gune§ bilen golgeyi reddeden
Gdlgede saklanma kumazligini reddeden
A? kalma pahasma olsa da oten
Susamanm armonilerini en iyi bilen
Matemden alevden bir gomlek giyen
Yapraktan bir saray oren
Sesini bir §ehir gibi bofaltan nehre
Daglara kirlara ve ormanlara zerre zerre
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Sonra ki§gelince kanncalar saklamr toprak altma
Herkes bir onlem almifhr o harig
O hep iyiyi giizelligi ya§ainif
Ozgiirluge dahp 9ikmi§ yalniz ozgiirliige
Obiirleri hep ger9ek9ilik taslami§
Ama o hep gergegi arami§
Gergegi aramaga ^agirmi^
Ve ger^egi ya§ami§

Sizin acimaniza giiliip gegiyor
Sizi gidi faydacilar gikarcilar sizi
Uziilmeym evi yuvasi yok diye
Ki§hk erzak biiiktirmemif diye
Sizin acimaniza yok onnn ihtiyaci
— Sahtedir zaten acimaniz

Siz ancak alay edersiniz acimasiz —
Ozgiirliigun sesidir o lirkmez korkmaz
Titremeden ge^er giindiizden geceye

Bir ba§ka agustosta yeniden dogacaktir
Aga^lann tepelerinde gime^e en yakm yerde
Tann'mn simyla bir mucizeyle
— Oysa nesli kesilmeliydi size gore —
Ama hi9 bir zaman hi? bir yerde
Sonmez Tann'nm yakhgi me§ale
tsterse bir bocekte olsun o me§ale



62 §tlRLER IX

Teiranuzdaagustostaagaglar cayircayiryanarken
Yalniz o, odur teselli eden dayanin diyen
Ya§amanin en buyiik ilkesi sabn ogiitleyen
Yavru kuflara masallar aniatarak geceye serine gotiiren
Adeta gune§le onlararasma sesiyle bir perdegeren
§inl §inl sesiyle onlan serinleten
Gozlerine ifiltili vahalar gosteren
(^e§melerden su sesleri alip getiren
Sesiyle — o ufaak govdesinden tiiten —
Dag gibi sessiz korumasizbah^eyi orten
Herkese her yere mutluluk sagan seving serpen
Diinyacehennemine Cennet'ikar§i diken
I§ik kiyametine mizraklarhavaleeden
Harbelergonderen oklar atan sesinden
Agustos bocegi deyip hor gbrdiigumuz
Minikgogsunde bir koskoca orkestra ta§iyan

Hi? yere bir §eyyaratmami§ olanm
Bize gonderdigi bir mu§tucuo yaratik
Uyanci ve mu§tucu bir yaratik
— Tanri bo§ yere bir §ey yaratmami§tir
Anlayan i?in mu§tucu duyan iginuyanci —

Atefle dans eder o gune§ledans eder
^ir?iplak ?ikar giinefin kar§isma
Belki ya§ayamaz gune§ieksik ki§ta
Fakat ardinda unutulmaz bir yaz birakir
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