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HÜR UFUKLARA DOĞRU

          “Dostumuzla beraber yaralanır, kanarız
Kırk budaklı şamdanda, kırkımız bir yanarız” (Hacıbektaş Veli)

efkarım bir demli çaya karışır 
…..gecenin kara yüzünde

zihnimin semaveri fokur fokur kaynadıkça 
…..buharlaşır gül yüzlü düşünceler…

düşünce ki her biri kurşundan daha ağır, 
…..dikenden daha sivri kimilerince…

bir kalem bir âlemi uyandırır 
…..derin uykusundan

ayağım tökezleyince tutar elinden yaralı fikrimin 
…..bir gizli el, usulca…..

yıldızlar kadar çoğalırız karanlık gecelerde
 …ve içimizi ısıtan güneş bir mum misali eritir 

             …..köhnemiş düşünce buzlarını 

hür düşünceler filizlenir 
…….bakir zihinlerin bereketli  toprağında

Hacı Bektaş Veliler bir güneş misali
….. aydınlatır kör karanlıkları

cinnetin salası okunurken
…..güvercinler barışa kanatlanır 

…..kesme taşlı minarelerin şerefelerinden

madımaklar yeşerir, 
……boy verir dağların koyağında

sabır en tatlı meyvesini verir 
…..Nemrutların ateşinde

paslı bir hançer gibi sözün sinesine saplanır 
…..üç noktayla biten eksiltili cümleler…..

geçit vermez dağlar aşılır düşüncelerin aydınlığında
…..cemreler toprağa değil, gönüllere düşer peşi sıra

Hallac-ı  Mansur misali soyulur derilerimiz
….. fikrin darağacında

kırbaçlar öpse de gül kokulu tenlerimizi…..
…..boynumuz bükülse de eğilmez başlar öne

Şah-ı Merdan’ın kölesi oluruz bir harf uğruna
…..Pir Sultanlar hür düşüncelerin fitilini ateşler 



söz ağacının gölgesi düşer acılı yüreklerin üstüne
…..uykularımızı böler kabuslar, karabasanlar…

düşünce karanlığına ışık tutanların 
…..altından heykelleri dikilecek yürek meydanlarına

söz oluklarından akacak aydınlık gelecekler 
….fikir suçluları beraat edecek mahkemelerde

düş kırıkları toplanacak birer birer kadife uykulardan

hâr içinde büyürken kan kırmızı gonca güller
…..kendi kanında yıkanacak Seyyid Nesimiler…..

hizaya gelecek aklı karışıklar kanaat önderleriyle
…..güller kıyama duracak haristanın en kuytu yerinde

sürgün düşünceler nice gizem saklarlar mahzenlerinde
…..her suskunluk isyanın ateşini yakar derinden

düşüncenin saçaklarından sarkar buz kütükleri
…..her biri kurşundan daha beter

gecenin simsiyah gergefinde dokunur 
…..ay yüzlü düşünceler

aynalardan yansırken umudun kıvılcımları
…..ötekileştirilen yanımızın hıçkırıkları yankılanır 

    …..göğüs kafesimizde
…..müşfik bir el uzanır ellerimize…..

karanlığa tapar kapkaranlık yürekler
…..sanırlar ki güneşe gölge edecekler!...

her dağ gölgesini içerken yudum yudum
…..yüreklerden yüreklere akar göçebe düşünceler

umarsız sözcüklerde büyürken ünlemler…..
…..boşluğa akar durur beyhude geçen günler

söz mahkemelerinde hüküm giyer dizeler
…..şiir sofrasında uzar gider nutuklar, şathiyeler

kanayan yerini pansuman ederken dağarcığın
…..bozulur bin yıllık köhne ezber

alır başını gider servilerden daha mağrur, hür düşünceler…..
          …..karanlıkları aydınlatır eli kalem tutan gül çehreliler

zindanların paslı kulpları kırılır çekiçlerle
…..doğar güneş zifiri karanlığın üstüne

sürmelenen kapılar bir bir aralanır yine
….. ve sağ duyu çıkar bir adım öne….
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