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…dürüstlüğe dair mülahazalar…
“hararet nardadır, sacda değildir.
keramet baştadır, taçta değildir.
her ne arar isen kendinde ara.
kudüs'te, mekke'de, hac'da değildir”
(hacı bektaş veli)
umutların tükendiği yerde…
…en büyük sığınaktır dürüstlük…
sımsıcak bir döşektir yersiz yurtsuzlara
sürmedir gönül gözünde
kupkuru çöllerde vahadır dürüstlük…
başlarımızda taçtır som altından
bir yetimin kanayan kalbine dokunmaktır
merhem olmaktır yaralara
ağıyı bal eylemektir dürüstlük…
düşene el vermektir uçurumlarda
derdini bölüşmektir insanlığın
bir serçeye su vermektir gönül tasından
bütün kapıları açan maymuncuktur dürüstlük…
çağlara vurulan samimiyet mührüdür
karanlığı delen bir ışık huzmesidir
yoldur menziline huzurla gidilesi
suskunluğu yırtan bir çığlıktır dürüstlük…
şifa aramaktır baldıran zehrinde
vahdete akmaktır kesretten
kapıkulu olmamaktır kapılarda
iffetin cilasıdır dürüstlük…
adaletin yanında durmaktır başı dik
pişmektir hakikatin kazanında
yandıkça kanmaktır biteviye
aklını hafife almamaktır dürüstlük…
yaratılanı yaradan’dan ötürü sevmektir
eşref-i mahlukat saymaktır insanı
hoşça bakmaktır zatına
vicdanların cüzdanlara esir olmamasıdır dürüstlük…
düşenlere uzanan mübarek bir eldir
tomurcuk bir güldür gönül bahçemizde
acıyı paylaşmaktır yürekten

düşmana vakur bir nazardır dürüstlük….
mâziden hâle, hâlden istikbale akmaktır doludizgin
öpmektir muzaffer bir kısrağın toynaklarından
zaferi bölüşmektir astlarla
iki yüzlülüğün tahtını parçalamaktır dürüstlük…
ak’a ak, karaya kara demektir korkusuzca
kral çıplak demenin kararlılığıdır
gözü kara olmaktır son nefese kadar
hacı bektaş dergâhı’nda piştikçe yanmaktır dürüstlük…
hasan’la hüseyin’in gözüyle bakmaktır hayata
aliyyü’l mürteza’nın zülfikar’ıdır zalimlere karşı
yolunu kaybedenlere bir deniz feneridir
çocuklarımıza bırakacağımız…
…en büyük mirastır dürüstlük…
parayla satın alınamayandır
yokluğu afettir her çağda
sıcak bir tebessümdür yüzlerde
çamura düşmüş altın gibidir dürüstlük…
kıymetini yitirmeyendir hiçbir zaman
kavruk iklimlerde bir yağmur damlasıdır
sır olmaktır çukur aynalarda
damlanın ırmak olmasıdır dürüstlük…
ruhun genişlemesidir daralan dünyada
kemiyet değil, keyfiyettir
yürekten bir hüsnüniyettir.
ez cümle: ana kucağı kadar sıcaktır dürüstlük…
bir peygamber sözü kadar sahici
göklerin mavisi kadar içten
ufuklarca sonsuzluğa gebe
bedeli kaybetmek olsa da …
dürüst olmalı insan hayatta
kaybetmiş gibi görünsen de…
hakikatte kazanırsın ey dost!...
ayaklarına prangalar vursalar da…
gerçek özgürlüktür….
….içinden geldiği gibi davranmak
zemherilerde bir kardelen olmak
asıl kaybedenler iki yüzlülerdir unutma!...
onlar ki hayatta rol kesmektir işleri
sahtedir ağız dolusu gülüşleri

