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Kâinatın şiiri!

‘İnsan’ın bilinmezliği kendi karanlığında gizlidir! Kendi el yazı-
mızla yazdığımız şiirlerde! Sonra o şiirlerle tüm kıyılardan uzak-
laşırsınız... Ve açık denizlerde kayboluruz... O ummanın içinde! 
Kendimizdeki sırrı o ânın içinde bulabiliyoruz ancak! İnsanın bi-
linmezliği elbette ki kendine de ‘bir’ sırdır... Karanlıkların içinden 
geçilmeden o sırra varılamıyor ki! ‘Nur’ olana kavuşamıyor insan! 
Her ‘insan’ın kendisindedir aslında o ‘sır’ olan! Yeter ki kendini 
bilebilsin... Kendi nefsini bilince de; Rabbini bilebilir... Kendi ‘ha-
kikat’ini! Bilebilir!

Bugüne kadar kendi sırlarını bilebilenler... Ketum kalmayı seçti-
ler... O ‘sır’ların korunabilmesi için! Yanlış anlaşılabilirdi! Ve bir 
daha kendi kendileriyle sırlanamazlardı belki de! ‘Ruh’un ruha akışı 
kesilebilirdi! ‘Biz’ bunu göze alıp Rabbimize sığındık ve öyle yaz-
dık... Çünkü şeytan bu yüzyılda her zamankinden daha çok hızlan-
dı! Dünyanın tamamını kendi karanlığının içine almaya çabalıyor... 
Karanlık ‘madde’ nedir ki? Bir an önce o ‘şeyler’in hakikatini size 
göstermeye gayret etmeliyiz! Zaman hızlandıkça gerçeklerin üzeri 
daha da örtülüyor! ‘İnsan’ın kendini bulması eski zamanlardan çok 
daha zorlaşıyor bugün! Dijitalleşmek ve teknolojinin hızı! Sadece 
algımızı örtmüyorlar ki! DNA’mızı da parçalıyorlar! Hastalıklar da 
hızla artıyor... Hepimiz hastalanıyoruz! Ruh ve beden birbirinden 
ayrılmaya zorlanıyor! ‘Hız’la dağılıyoruz! Kâinatın şiiri bozuluyor! 
‘Kelimeler’in yerleri değiştiriliyor... Ve hiçbir şey ‘oku’namıyor artık!

‘Oku’yun o zaman! Ruh Diliyle; Âlem Bilgisi!

Kâinatın şiiri!
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‘Hayati Sır’ın bu dünyada hiçbir mevcudiyeti 
kalmadı artık!

“O kadar kuvvetle hülya edeceğim ki,
Artık burada mevcut olmayacağım.”

Böyle başladık işte yazıya! Çocukken daha! ‘Bir’ hülya içinde yaz-
dık ilk harf, ilk kelime! Yok olabilmek için bu dünyada! ‘Varlık’ 
halinden kurtulabilmek için... Rabbimize kavuşabilmek için hiç 
durmadan yazdık bunca yıl! Öylesine kuvvetle hülya ettik ki! So-
nunda başardık... Bu ‘dünya’da değiliz artık! Dünyaya! Bu dün-
yaya! Burada mevcut olmadan bakabiliyoruz... ‘Madde Âlemi’nin 
dışından! ‘Ruh Dili’yle yazabiliyoruz yazabildiklerimizi de! ‘Âlem 
Bilgisi’ dediğimiz budur... Sürekli bir mevcudiyetsizlik hali bu 
dünyada! Çünkü ancak böyle görülebiliyor ‘eşya’nın hakikati! El-
bette ki tüm ön kabullerinizi unutacaksınız bu kitabı okurken... 
Yoksa hiçbir ‘sır’ açılmaz ki size! İnanın ki o sırlar hep apaçık 
duruyordu önümüzde! Ama bizler göremedik bunca yıl! şeytanın 
örtüsünden sıyrılamadık! İşte bu kitabı yazan ‘Hayati Sır’ın hiçbir 
mevcudiyeti kalmadı artık bu dünyada! En baştan beri hiç mevcut 
olmadı belki de! Yoksa yazamazdık ki! Tek bir harf, kelime bile 
bize kendi iç gerçeğini göstermezdi! ‘Kalem’e gelmezdi! Evet, sade-
ce ‘bir’ kalem vardır aslında! O kalem de ‘insan’dır! ‘Kalem’in yazı 
hali! ‘İnsan’ın asıl hayatıdır... Ey Yazı-Kalem!
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Yazıdır... Kalem!

‘Kalem’i yazıya çağıran nedir ki? ‘Bir’ ihtiyaçtan olmalı! Yazmak ih-
tiyacı! Dünya hep eksiktir yoksa! Yazmazsak! En mutlu olduğumuz 
anlarda bile eksiktir... Aslında ‘mutluluk’ da yoktur ki! Dünya eksik 
bırakılmıştır... ‘İnsan’ sadece Rabbiyle mutlu olabilsin diye sanki! 
‘Bir’ Cennet Bahçesinde!

‘Yazı’nın ‘bir’ hali vardır elbette! Rabbinden gelen! İlahî ‘bir’ nefes 
alış! İhtiyaçtandır... Yoksa hayatta kalamayız ki! Nefes alamazsak...

Ne yazarsa yazsın... ‘Yazı’nın sahibi ‘insan’ değildir! Kelimeler, 
harfler... İnsana ait değildir ki! Cenâb-ı Allah’ındır... İnsan kendine 
de ait değildir! Sadece ‘bir’ ‘kalem’dir...

‘Kalem’ yazsın o zaman!

Aşka Kıyamet!
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Aşk sendedir

Sır olan aynada değildir ki
Asıl sır olan insandır
İnsanın kalbindedir
Ve insana kendini gösterir
Rabbinle senin arandadır o sır
Sırrın sırrı olan
Tek Bir Aşk Hâlidir

Kâğıtlarda yazmaz bu sır
Yazıya gelmez
İnsanın kalbindedir

Oku o zaman kendi kalbinden
Aşk
Sendedir

( Aşka gelmek nedir ki? Aşk olmadan bu dünya olmaz... Boşa 
geçer tüm ömrün! Sadece ‘toprak’tan ibaret kalırsın! ‘Hakikat’ini 
bilemezsin... ‘Ruh’ nedir ki? ‘Aşk’tır! ‘Aşk’a karşıdır artık bu dünya 
hayatı! ‘Şirk-etler Dünyası’dır... Ve ‘kıyamet’ yaklaşmaktadır! ‘Bir’ 
nefes almak artık iyice zorlaşmaktadır... Aşka Kıyam-et!
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