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Umudunuz Olsun!

UMUYORUZ
YA RASULALLAH!

GÜL EFENDİM
Selam sana Efendim,
Selam senin mübarekliğine.
Bu ümmet aç,
Bu ümmet sana hep muhtaç
Efendim.
Sen yoksun diye Efendim,
Sema aciz kalıyor sensizlikten,
Arz ise hüzünlü sessizlikten!

Öyle bir resul ki ümmetinin sıkıntıya uğraması, ona ağır gelir. Her koşulda ümmetine iyiliği emredip;
kötülükten nehiy etmesi, yetmez mimüminlerin kalbine ferahlık vermeye?
Öyle bir kılavuz ki cennete layık olabilmek için onu örnek almak yetiyor.
Onun tanımlara sığmayan yüce ahlakı, ne güzel bir pusuladır bize.
Bütün bir âleme rahmet peygamberim;
Rahmetinle yıkadığın gibi kirlenmiş gönülleri,
Hakkı haykırarak barışa örtü olduğun gibi
Ve şefkatinle kullandığın gibi tüm yoksulları,
Dünyada hayır ile aramıza çekilen setleri, sana tutunarak, senin sünnetine sımsıkı sarılarak kalkmayı umuyoruz
senden Ya Rasulallah...

Kâinattaki her şey seni hatırlatıyor:
Gül seni,
Ona en güzel hanende olan
Bülbüldeki huzur seni Efendim...
Dert varken sabır anlatıyor,
İmtihan olan hayatındaki
teslimiyetin anlatıyor seni bize.
...ve sonsuz merhametini hatırlıyoruz biz en çok
lemlere Rahmet, Gül Efendim.

-ŞEYMA LİMONCU-

-ŞEYMA LİMONCU-

ÖĞRENECEĞİZ
BİR GÜN

YOL DA SENSİN,
İZ DE BİZE

Kapkaranlık bir çağa umut olduğu gibi Gelişiyle âlemlere rahmet olduğu gibi, Yetim, yoksul ve mazlumlara mihmandar yüreğiyle
İmtihanlarına yürekten gösterdiği sabrını örnek almayı öğreneceğiz bir gün. O’nun sevdiği gibi sevmeyi, O’nun merhameti gibi merhameti öğreneceğiz bir gün.
Doğru kaynaklardan siyer dersleri dinleyeceğiz mesela, kapılacağız onu dinlerken; kopacağız bu dünyadan yaşamına sadece dinleyerek değil, gönlümüzle şahitlik
edeceğiz. Bize Allah’ın sadece uyarıcı ve müjdeci olarak gönderdiğiyle kalmayıp, öğretirken O’nun gibi öğretmen olmayı, bir öğüt verecekken, baba oluşuyla örnek
alacağız mesela. Yalnızca buraya yazmakla sığmayan insanlığını, ahlakına talip olacağız en derinlerimizden… Ve O’na yazılan naatlarda, bulacağız kimi zaman kendimizi.
“O’na şiir yazmayana şair dememeli.” diyen üstad Nurullah Genç’in şair olabilmek için yazdığı ve efendimizi nitelediği Yağmur Şiiri’ndeki gibi hissetmeyi öğreneceğiz biz:
“…Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım,
Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım,
Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım,
Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım,
Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım,
Bahira'dan süzülen bir yaş da ben olsaydım,
Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım,
Senin için görülen bir düş de ben olsaydım,
Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım,
Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım,
Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım,
Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın,
Kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım...”
-ŞEYMA LİMONCU-

Kalplerimizin karanlığı, kaybettirdi yolumuzu.
Hiçbir yere çıkmıyor sokaklarımız artık.
Hak ve batılı ayıramıyoruz biz,
Senin nurun kuşattığı halde her yeri.
Her yer karanlık,
Her mecra zindan şimdi bize!
Oysa yol da sensin bize, iz de canım peygamberim...
-MAHFİ-

SENİ DAİMA
HATIRLAMAK

GÜL-Ü-VERMEK

Ümmetine karşı daima merhamet ve şefkatli olan Efendim; kalplerimiz kin ve nefret kuşandığından beridir unuttuk bizler; merhameti de şefkati de...Dünya başımıza bir imtihandı fakat
biz ne çok şey murat etmiştik ondan.
İyiyi, güzeli ve en mühimi hakkı öğreneceğimiz bir rehberimizken sen, biz hatayı en başta
yapmıştık seni unutarak! Öyle karanlık bir yerdeyiz ki kaybolmamak mümkün değil.
Kederliyiz daima,
sevince karanlık; dertliyiz bolca, dermana karanlık...
Her yol darlığa çıkıyor Efendim, umut dar; tebessüm dar geliyor bize. Biz seni öğrenmekle
aydınlanacağız ancak. Yüreklerimiz zindandan ancak o zaman çıkacak. Seni tanıdıkça bu
imtihanı kazanacağız. Ancak ve ancak senin nurunla ışık olacağız ümmete.
-SEVD’EYLA-

Bir rüyâydı, ismin yankılandı.
Söndü binlerce yıllık ateş!
Bir yıldız gökyüzünü selamladı.
O gece doğdu eşsiz güneş!

Sevdiğin şehri ardında bıraktın.
İstediler gitmeni masivâdan.
Mekke'yi kutlu müjdeyle açtın,
Dönüşün şaşkın bıraktı uzaktan!

Rahmet sensin, aşktır her zerren.
Kâinât saygıyla erir karşında.
Soyunun uzandığı İbrahim, ailen,
Gelmez mi her üç dinin başında?

Kelimeler doğruyu sende buldu.
Yetimlik, yüreğinde can buldu.
Nerede bir öksüz varsa,
Yanında seni yoldaş buldu.

Hak geldi, bâtıl son buldu.
Kâbe, ihlas üzere kul buldu.
Korkuyla bakan gözler,
Affeden bir kalp buldu.

Ruhunu kucakladı ilâhî bir ses;
Hira'dan yükselir derin umutlar,
Peşinden koştu binlerce nefes,
Zalimin başında nice bulut var.

Ürktü, yekvücut oldu düşman,
Bu ateşi söndürmekti gâyesi!
Tersine işledi geçen zaman,
Yangını körükler oldu nefesi!

Merhameti öğrendik, zulmet
kaldı!
Sabrettiğimiz her çile, kâr kaldı.
İyilik dünyaya senden miras kaldı.
Peygamber seçmedik, inancımız
kaldı.
İntikam zâlimde, öğüt bizde kaldı!
Verilecek bir parça canımız kaldı,
O da, seni çağıran aşkla alev aldı!

Sabır, yeni bir mânâ buldu.
İnsanlık, asil duruşu buldu.
Nerede yorgun yürek varsa,
Huzur yerini sende buldu.

Adalet sende hüküm buldu.
Diken veren el, gül buldu.
Fethettiğin yerlerde gezen,
Leş aradı, bülbül buldu.

BİLİM DÜNYASI
VE EFENDİMİZ

BİR İYİLİKTİR
DÜNYANIN İHTİYACI

Hz. Muhammed (s.a.v), kâinatta var olan her bir varlığın, Allah'ın varlığının müjdecisi; güzelliklerin habercisi...
Yerdekiler ve göktekiler O'nu övmüştür. Müslüman olan olmayan O'na hayranlık duyup, takdir etmekten kendilerini alıkoyamamışlardır.
Mustafa Kemal Atatürk: "O, Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. O'nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim adım, senin adın silinir; fakat sonsuza
kadar O ölümsüzdür."
Johann Wolfgang von Goethe (Alman Şair ve Yazar): “Hiç kimse Hz. Muhammed’in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa’ya nasip olan bütün
başarılara rağmen bizim bütün kanunlarımız, İslâm medeniyetine bakarak çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri, büyük medenî imkânlarımıza rağmen, Hz.
Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız.”
Thomas Carlyle (Meşhur İngiliz Düşünür): “İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed’e kulak vermelidir. Diğer bütün sözler, onun karşısında boş sözlerdir.”
Lavazon: “Yeni keşiflerin veyahut ilim ve irfanın yardımı ile hallolan yahut çözülmesine uğraşılan meseleler arasında bir mesele yoktur ki, İslâmiyet’in
esasları ile çatışsın. Kur’an-ı Kerim ve onun öğrettikleri şeyler ile fıtri kanunlar ve fenler arasında tam bir ahenk görülmektedir.”
Lev Nikolayeviç Tolstoy (Büyük Rus Yazar): “Muhammed, hürmet ve saygıya fazlasıyla lâyıktır.”
Sosyolog V.D.Eratsen: “Ben şahsen Hz. Muhammed’in hayranıyım.”
Dr. Steinges: “Hz. Muhammed’in doğruluğu, faaliyeti, hakikati aramadaki samimiyeti, sonsuz azmi, hiçbir vakit sarsılmayan imanı, kendisini dinlemek
istemeyenlere ezelî hakikati dinletmek yolundaki sebatı, bana kalırsa bunlar O’nun, o cesur ve azimkâr Peygamber’in son peygamber olduğuna en kat’i ve
en emin delillerdir.”
Sevginin, şefkatin merhametin, sadakatin, sabrın ve sayabileceğimiz bir çok güzelliklere sahip Hz. Muhammed (s. a.v)’ı reddeden bilim adamları, O’ndan
övgüyle bahseden bilginler, bilim adamları gibi araştırmış olsalardı işte o zaman anlaşılmış olurdu.
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
-SERVET ÇAT-

Cahiliyenin devriydi zaman. Allah'a aracı koşulan putlar, insanları hür-köle gruplandırmasına alan adaletsiz nizama tabiydi dünya. Böyleyken tecelli etti
Allah'ın rahmeti. Son ümit kapıları sonuna kadar açıldı, arzda ve semada. Müneccimler: "Ahmet'in yıldızı doğdu." dediler ve onlarca haber geldi beklenen
mucizelerden. En büyük mucize o günden kırk gün sonra geldi ötelerden: "Oku! Yaratan Rabb'inin adıyla oku!" Korktu mucizenin muhatabı, mucizenin
büyüklüğünden. Titredi ve örtüsüne büründü, örtüsüne bürünen. Muhkem bir gecede ayet ayet, sure sure, rahmet rahmet gelmeye başladı Kur'an.
Bundan sonra oldu ne olduysa. Zorbalar, direndikçe eziyet ettiler güç yetirdiklerine. Sistemlerini dağıtacak, rantlarının önüne buzağılar çökecek de ne
kabileleri, ne sayıları, ne soyluluk iddiaları para edecek diyeydi tüm korkuları. Adaletin, hakkın karşısında zulümle ve batılla durmaya kalkıştılar. "Ol!"
deyince olduracak birdi, tekti, görmediklerinden unuttular. Son dinini mazlum, mahsun, yetim bir Mekkeli'nin ellerinde yüceltti tek olan. Miraç miraç
yürüttü hor gördüklerini, onun eliyle azat oldu kölelik sistemi, kız çocukları toprağın altına layıkken mirasın paydaşı sayıldılar onun aracısı olduğu dinde.
Ne şerefli yürüdü yeryüzünde gül olan. En güzeli getirdiği kurak kalpleri yeşertti yaşantısıyla. İnsandı, insana gelmişti. İnsanların en üstünüydü,
üstünlüğü Allah'a kul olarak yakalamayı öğretti. "İyiliği emredin, kötülükten men edin." ayetinin ışığında yaşamayı, yaşayarak ve yaşatarak tebliğ etti.
Kuşatıcı olan Allah'ın ipine sarılmayı öğütledi. Öğütleri yumuşaktı. Şimdi cahiliyeye yeniden yürüyor dünya. Bilmeden koşuyor atlar, nereye gittiklerini...
Yüreği kuraklaşıyor insanoğlunun. Zamanı durdurmak mümkün değilken, zamana rağmen iyiliği yayma kudreti verildi eşrefi mahlûkatın ellerine. Şimdi
vaktidir hakkı ve sabrı tavsiye etmenin. Şimdi yeniden felah bulmalı şahidi olduğu peygamberin çizdiği, gösterdiği ipe yapışarak kul olmanın devri geldi
zamana. Zaman şahit olanın dipsiz kuyudan çıkardığı iyiliğin kuşatmasında yeniden kıymet bulmalı. İyilik kavramalı sözlerin azizini, aziz kılmalı tüm
sözleri tek sözün benliğinde: Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.
Zişan ALTINTAŞ

PROTESTO
POSTASI

SÖYLEDİKLERİMİZDEN
İBARET

İçini doldurabileceğin bir hayatın var mı? Hayatın içini nasıl doldurursun? Nedir hayatın içini doldurabilmeye değer yaşam
felsefen? Mesela, diyorum, çizginin üzerinde mi hayat? Sınırları mı var yahut... Okyanuslarda resiflere tırmanan yaşam
öyküsünü andıran ne çok yağmur geçti hayatından? Gördün mü karanlıkta aydınlığı veya aydınlıkta karanlığı? Hani, diyor ya
Özel İsmet: "Her şey ben yaşarken oldu/ Bunu bilsin insanlar/..." tam da böyle olmadı mı, olmuyor mu, olmaz mı? Muhammed
İkbal'in "İnsana sığabilene âlem, 'aleme sığamayana insan denir." sözüne kulak ver, işit.
leme sığabildin mi, şahitken tüm yaşananlara? Hangi âlemi barındırırken içinde acıları görmedin? Çığlıkları, karanlıkları... Var
mıdır acısı olmayan insan? İmtihanı, yükü acı olmamış bir asır... Yine âlemi duyup, âleme şahitlik ettiğimiz perspektiflere
kurulu izliyoruz, kurulu tekdüze ilerleyen dünya düzenini. Tek birini durdurmaya gücün yeter mi, zulmün, haksızlığın? Hiç
düşündün mü ipten adam alabileceğin ihtimalini? Düşünmek nerede, o da dahil mi yaşam felsefene? Kendinden başka
hayatların beraberliğinde yürürken, yan yana iken, etkilenirken etkilenmemeyi seçmek tercih meselesi midir? Karmaşıklığından sığındığın yer durgun değil bambaşka bir tufan, üstelik içinde kopan. Sadece sağır olmak yetmez, bas bas bağıran
fırtınaları hissetmemek için, kör de olmalısın. Garip bir yerdesin, çıkarma bunu aklından. Bir yığın kelebek etkisinin altında
dünya. Sen! Bu dünyanın insanı, etkeni, edilgeni ve nesnesi olduğun dünyayı açık yüreklilikle karşıla. Aktivist cesaretiyle
kavra olayları. Kendi kabul edilemezlerin için değil, kendin dışında kabul edilemez insanlık suçlarını al karşına. Yaşamaktan
tiksinmekle kaldığın düzeni, bütüncül bir ilahi kuvvetle protesto et!

"Kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya da o yansır." demiştir Hz. Mevlana, âdeta, "Kalbinizi ihmal etmeyin!" dercesine. Çünkü her ne kadar kalbinle dilini ayrı göstermeye çalışırsan çalış, elbette deniz tsunami yaşayıp bu kez sadece kıyıya
vurmakla kalmayıp tüm şehrin, tüm sokaklarına taşar her şeyiyle. İslamofobi sempatizanları her yönüyle medeni(!) görünmeyi
başardıklarını zannettiler, hatta zannedildiler; ama gönüllerindeki nefretleri taştı ve tüm dünyayı kirletmeye yetiyor. Milli,
manevi değerlerimizi ayakları altına alabileceklerini, tek sözleriyle her şeyimizi yerle yeksan edebileceklerini hesap ediyorlar.
Bilmiyorlar ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hamd olsun, kalbimiz kirli değil. Onların, ötekilerin, bizden farklı olanların
manevi ve milli değerlerine hakaret edip değersizleştirmeye teşvik etmeyi tercih etmiyoruz. Charlie Hebdo gibi Fransa gibi,
Avrupa gibi, Amerika gibi tarihleri kanla yazılmış, ırkçılıkla anılmış, soykırım tek eylemleri olmuş hiçbir çirkinliği unutmuş
değiliz. Sadece onlar gibi bizler hiç kimsenin kutsalına dil uzatacak kadar ucuz bir millet, basit bir ümmet değiliz. Bizler Taif'te
taşlanan peygamberin ümmetiyiz. "Bilselerdi yapmazlardı." diye dua edebilecek o halk için can havliyle beddua edebilecekken hidayet isteyen yüce gönüllü bir elçinin yoludur yolumuz. Ne Hz. Musa'yı Tur-i Sinin dönüşü yalnız bırakmış bir ümmetiz,
ne Hz. İsa'yı çarmıha germeyi dilemiş bir toplumuz, ne Hz. Lut'u sıkıştırıp daraltmış bir kavimiz, Hz. Nuh'un yaptığı gemiyi hor
görüp yüzerek tufanı aşabileceğini hayal etmiş bir kavimiz, ne de Hz. İbrahim'i yakmaya meyletmiş Nemrutlarız. Ellerimiz
semada, "Ya Rabb! Sen onlara hidayet ver. Arındır dünyamızı kötülerin gölgesinden." duasında ve kötülüğün karşısında fillerin
gönül Kâbemizi yıkmamasına karşı son gücümüzle dimdik duracağız.

Umut

KISSALANMIŞ
HİSSE
Gözlerde kötülüğün, nefretin ve öfkenin izlerine rastladığımız bir zamandayız. Ansızın musallat olmuş çirkinliklerin,
çığ gibi büyüyen çirkinliklerin önüne set olabilecek güçte hissetmiyoruz üstelik kendimizi. Oysa tüm kötülükleri içine
çekebilecek, bir girdap oluşturacak tek silah var elimizde, dilimizde, kalbimizde ve kalemimizde: Kötülüğe iyilikle
karşılık vermek... Sevgiyi, iyi olanı en büyük rahmet sahibinden, en güzelden öğrendiğimiz gibi yansıtabilmemize
ihtiyacı var devrin. Ümmetine iyiliği öğütlemiş bir peygamber sesinin yayılmasına ihtiyacı var üzeri örtülmüş iyiliklerin. Ben onda en çok bir kıssayı hatırlayınca geliyorum kendime: Soruyorlar, "Ey Allah'ın resulü! Sen neden Ali'yi çok
seversin?" Cevap veriyor en sevgili soru ile: " Size biri kötülük yapsa ona nasıl karşılık verirsiniz?" Ashap: "İyilikle..."
diyor. Efendimiz: "Ya tekrar kötülük yaparsa?..." "Bu kez biz de kötülükle..." deyince ashap, Hz. Ali'ye dönüyor peygamberimiz: "Ey Ali! Ya sen?..." diye soruyor bu kez ve Hz. Ali: "İyilikle..." diyor. Peygamberimiz üç kez yineliyor soruyu ve
cevap değişmiyor: "İyilikle..." Son kez sorulunca da Ali Efendimiz, "Ya Rasulallah! Yorulma, sen bu soruyu ne kadar
sorarsan ben hep, ‘iyilikle’ cevabını vereceğim." deyince peygamberimiz ashaba dönerek, "Şimdi anladınız mı, neden
Ali'yi çok sevdiğimi?" diyerek kötülüklerin hepsine iyilikle dönebilmeyi işaret ediyor. Bu kıssayı nerede, ne zaman
duysam ya da hatırlasam yüzüme içli bir tebessüm yerleşir. Ne güzel yüreği olan bir peygamberin ümmetiyim ben.
Ne muhteşem bir ashap... İyiliği başka nereden öğrenirdim?Ya bu kadar iyi olmayı başaramasam da böyle muhteşem
bir peygamberin rehberliğinde ilerlemeyi nasip eden Allah ne merhametli. Bugün yaşadığımız her şeyde onu anlayamayanlara bir hisse olsun bu kıssa. Kötülüğe karşı dahi iyiliği emreden bir peygambere tâbiyiz biz Müslümanlar. Tüm
kötülükleri emredilen iyilikle karşımıza alıyoruz ve hepsini protesto ediyoruz peygamberimize olan sevgimiz ile.
Selahaddin BEHRUZ

-EMİNE TÜRKUÇAR-

Büşra LİMONCU

MAZLUMLAR İÇİN;
ZALİMLERE KARŞI
PROTESTO
Sen zalimlerin yurdu mu oldun ey dünya! Sesine kurşun sesleri karıştı, bombalar patlarken başın dumanlı görünüyor, gölgene kan düştü. Mitralyözler masum çocuklara çevrildiğinde nasıl susuyorsun? Ya o
mitralyözleri masumlara çevirenler... Onlar yaşamayı daha mı çok hak ediyor? İçinde bir sancıyla gelmiyor mu gözlerinin önlerine kendi çocukları? Hani insandık ya bir zamanlar, nerede bıraktık insanca tüm
iyi duyguları hissetmeyi? Yüreğin taşa dönüşmesi ancak kendine layık gördüğünü, başkasına reva
görmeyince gerçekleşecek bir kâbustur. Ölürken çocuklar, ırkını merak etmektir canilik ve bir şehrin
işgaliyle gönlünü işgale verir tüm adamlar. Yüreğinde işgali hissedemeyen bir insansa halka döner
elindeki demir parçası. Ne yazık! Vay ki dünyayı var sandılar sadece, hesabın gününü bulamadılar
Allah'ın arzında. Kalemlerine, sözlerine, silahlarına, tahtlarına, paralarına, kurşunlarına, kimyasallarına
güvendiler de başları döndü ölümün içinde ölümü hissedemeyecek kadar. Öldürdüklerinden mi öleceklerini düşünmediler? Ölmeyi bildiler de adi bedenleri toprak olurken kirlenmiş ruhlarını da öldürebileceklerini mi zannettiler?
Hangi cevap savaşın aldığı bir anneyi soran çocuğun yaralarını sarar? Aç bırakılmak, susuz ve hasta
ölmek ten rengiyle orantılı mıdır? Yaşamayı hak edecek ne yaptı zalimler? Aldıkları canların ömürleri mi
eklendi kendi ömürlerine? Ömür, dünyada yükünü yüklenmiş bir yolcu için ağır ağır yürümek değil midir
gerçek makamına? Bir dünya insanın yüküyle, yaşayacağı ömürlerinin ağırlığınca cehenneme doğru ağır
ağır aldıkları yol bitecek bir gün. Yol son olana kadar anlamayacaklar yürüdüklerini. Biz bileceğiz yürüdüğümüz yolun dikenlerle bezeli olduğunu. Bilerek yürüdüğümüz her hamle de yürüdüğünü bilenleri
unutmayacağız. Bosna’da olduğumuzu, Irak’ta, Suriye’de, Azerbaycan’da, Moro’da, Yemen’de Doğu
Türkistan’da, Filistin’de ve çizgisi çekilmemiş bir olgunlukla acının teğet geçmedi her coğrafyada
gönlümüz olduğunu bilerek yürüyeceğiz. Sesimizi her seferinde her mazlum için daha çok yükselteceğiz. Göklerde olan hilalin kıymeti anlaşılana, son zulüm dinene kadar yüreğimiz tüm mazlumlarla ve
nefes kadar çok yükselteceğiz seslerimiz.
Büşra LİMONCU

"
İyiliğin sahibinin kulları olarak bütün kötülükleri karşımıza alıyoruz
ve hepsini tüm yüreğimizle iyilikle protesto ediyoruz.

"

(UMUT)
/ UmutFanzini

SÖZ VERDİ
ÇOCUK
Bir çocuğun rüyalarında tanıdım peygamberî kokuyu
Hiç bitmesin istediği bir rüyada...
Gözlerini hatırladım o çocuğun gülüşlerinde
...ve baş okşayan ellerini.
Babası ona tanıyabileceği en güzel insanı anlatmıştı bir gece evvel
"O..." demişti baba, "Dünyada yaratılan en güzel insandı. Allah'ın sevgilim dediği kuluydu."
Etkilenmişti çocuk.
Kim gibi olmak istediğini biliyordu artık.
Kendini bulduğunda başladı rüyası,
En iyi tanıdığı halde tasvir edemediği surette görmüştü onu
Sükûtu hissetti, tattı mesrur olmayı
Ah, diyordu ne güzel, ne güzel tüm sevdiklerimle gördüm onu
Korktuğunda rüya olmasından her şeyin
Açıldı gözleri gerçeğine her şeyin
Rüyaydı, ona verilmiş bir hediyeydi
Onu çok sevene mükâfatıydı yaratanın
Babası söylemişti sen de seçildin dedi
İçi heyecanla titreyen çocuk
Herkesin seçilemeyeceğini anlayınca
Gördüklerini göstermek istercesine
Söz verdi her yerde en güzel insanı anlatacağına
...ve söz verdi dünyada onu temsilen yürüyeceğine
SÜVEYDA

