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KARANLIĞI  YIRTAR  AYDIN  DÜŞÜNCE

Karanlığı yırtar aydın düşünce,
İnsanlığa ışık, mutlu yol olur.
Sevgiyle, saygıyla ruh birleşince,
Dostluğun lezzeti taze bal olur.

Horasan’dan gelen ulvi mürşitler,
Tüm Anadolu’yu irşat ettiler,
İlim, irfan, hikmet, aşk nakşettiler,
İnancın rızası halka mâl olur.

Demiri yumrukla dövebilenler,
Marifeti özden övebilenler,
Yaratılanları sevebilenler,
Yaradan Hak için can kutsal olur.

Işık hızı ile yarışır bilim,
Sevginin gücüyle kucaklar elim,
Barışa sevdalı konuşur dilim,
Kuşun gagasında; bahar, dal olur.

Sözlüğümüz erdem, sözümüz ikrar,
Gönlümüzde her dem, aşk gözümüz var,
Canı canana katınca dostlar,
Seherde açılan; lâle, gül olur.

Aklımız, fikrimiz, çağdaş buluşta,
Gönül gönüleyiz, bu var oluşta,
Gecede, gündüzde, yağmurda, kışta,
El ele tutmayan, yaban el olur.

Azimle varılır aydın çağlara,
Sök at karanlığı, yürü düz ara,
Güneş gibi parla, bak ufuklara,                   
Yiğidin kâlbinde mertlik bol olur.   

Parlayan gözlerde yıldızlar  ışır,
Himmete eş hizmet, ne hoş yakışır,
Karınca yangına  koşar su taşır,
Ağzının damlası hakka göl olur.  

Yarını bilmeye marifet gerek,   
İlmin kudretiyle çarpmalı yürek,     
Hakikat ummandır çek çifte kürek,    
Gider çağlayana, akar sel olur. 

                  Sayfa: -1-



Karşılıksız yardım, özgür düşünce,
Can fenerini yak, yoktur sakınca,
Gönül tarlasına minnet ekince,
İyilik döner de, sana  kul olur.

Sevdanın sultanı sabırda saklı,
Her şeyi geçiyor bak insan aklı,
İncele, araştır; haklı, meraklı,
İşlenmeyen toprak, kurur çöl olur.

Halka hizmet eden yüce insandır,
Karanlığa karşı, ışık tutandır,
Gel sen de mum gibi; parla, yak, yandır, 
İnsan sevdiğine; yanar, kül olur.

Mutluluk hayatın ay’ı, güneşi,  
Doğruluk, dürüstlük, güvendir eşi, 
Sevdik, biz bir bildik; canı, kardeşi,
Bu cemde, bu demde; ruh kemâl olur. 

Aklı, devlet kılan, Hakkın gücüdür,
Vicdanda yer bulan; ayar, ölçüdür,    
Birlik, barış, dostluk, haz vericidir,
Sönmeyen aydınlık hep emsâl olur.  

Sarsılır evrenin ucu bucağı,
Yeni buluşlarla çözülür ağı,
Fikre vurulamaz, zincir, bukağı,
Yoksa uygarlıklar bir masal olur.

Bilginin sahibi, insancıl ise,
Işık sevgi gibi gerek herkese,
Bir de paylaştırır, esirgemezse,
Şu güzelim dünya; yâr, İkbâl olur.

Ne mutlu her çağda aydınımız var,
Halk dostu, Hak dostu, ışık tutanlar,
Ümittir, sevgidir, destandır onlar, 
Güzel yurdumuza  gül cemâl olur,
Ebedi  bizlere  istikbâl  olur…   
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