
 

                          BEYİTLER 
 

Sen merhametlilerin en merhametlisisin, 

En Yüce Mahkeme’de en büyük şahit Sen’sin. 

*** 

Yüzde doksan dokuzu “Müslüman”mış yurdumun, 

Dokuz,onda dokuzu öp(sün)başına koy(s)un! 

*** 

“Hayırda israf yoktur,israfta hayır yoktur!” (*) 

Ne cimri,ne savurgan insanda hayır yoktur!    (…ölçü…) 

*** 

Ya çıldırmış olmalı bunlar,ya çok ahmaklar, (…başka bir şey…) 

Kırılıp,dağılıyor nereye el atsalar…! (Ellerinde kalıyor…) 

*** 

Bir  şeye benzemeyen,bir şeye benzetemez, 

Dizginleri germeden at kontrol edilemez! (…atı dizginleyemez!) 

*** 

Beni benden alan Sen’sin,beni bana veren Sen, 

Beni bana unutturan,an,an hatırlatan Sen. (…birden…) 

*** 

Dıştan güçlü görünen,içi boşalmış dallar, 

Bir avuç boş kovanı taşıyamayan kollar! 

*** 

____________________________________ 

(*):İmam-ı Azam 



        Yetinen bir toplumdan,tüketen bir topluma 

Geçerken koşuyoruz yankısız kanyonlara… 

*** 

Kaygılar,ızdırablar ballaşır kovanımda, 

Sevgiler,mutluluklar alevleşir kanımda…(…canımda/kollarımda…) 

*** 

Ne silik karakterler Allah’ım bunlar böyle, 

Kimi kandıracaklar hangi yüz,hangi sözle? (Kandırdıkları kimler…) 

*** 

Fikir yetmez,tefekkür yakışır akıllıya, 

Ham sesler duyulur taş atınca kör kuyuya! (…yankılanır…) 

*** 

Tüketmeyene yer yok,tüketen bir toplumda, 

Çılgınca tüketenler taç akılsız başlarda!  (…dağınık…) 

*** 

Ne gözlemleyebilen,ne işitebilenler 

Ömürler boyunca havanda su döverler! 

*** 

Çamur atmaktan çamur haline gelmiş artık! (…yazık!) 

İçi,dışı karanlık,vıcık,vıcık bataklık! 

*** 

Zaman bize ne yapsın,biz zamanlar üstüyüz, 

Sonsuzluk yollarının gülüyüz,bülbülüyüz! 

*** 

Uzaksınız,çok uzak bana dostlar,düşmanlar, 

Şah damarımdan yakın Ölümsüz Sevgili’m var... 

Hangi cami,medrese,bimarhane,aş evi 



İşlenen günahları affettirebilir ki?  (…karşılayabilir ki?) 

*** 

Gerçekten utanmıyor,kahrolmuyor musunuz, 

Nasıl anlaşılacak “Müslüman” olduğunuz?  (…olduğumuz?) 

*** 

O kadar yüzeysel ki duygular,düşünceler, 

Meydanda at koşturan süvariler,figürler…! (hologramlar/idoller…) 

*** 

Nasıl gidiyorsunuz bunların arkasından, (…ardı sıra,) 

Onlar  habersiz nasıl,nereye bastığından! 

*** 

Dört ayakla koşuyor varsıl cenazesine, 

Koydunsa bu hocayı yoksul cenazesinde! 

*** 

Saflara bir kardeşim daha katıldığında, 

Sonsuz güvercin,bülbül kanat çarpar bağrımda. 

*** 

Bize deli gömleği giydirenler kimlerse, 

Önce kendilerine biçsinler bir elbise! 

*** 

Bize ait ne varsa hasır altı ettiniz, 

Ani bir sağanağı hiç mi düşünmediniz? 

*** 

Kimlik erozyonudur en büyük sorunumuz, 

Bilmiyorum ne olur-bu gidişle-sonumuz! (Pek parlak görğnmüyor…) 

Eşitlikten,sevgiden,saygıdan söz ediyor, 

Başkalarından övgü,alkış,saygı bekliyor! 



*** 

Allah’ım bu ne rezillik,bu ne kepazeliktir, 

Dilleri uzadıkça uzayanlar kimlerdir? (…keskinleşen…) 

*** 

Yalancılığı meslek edinenler kimlerdir? 

Polemikçileri kim,nasıl susturabilir? 

*** 

Herkes çok şey biliyor,herkes çok şey söylüyor, 

Bildiğini yaşayan gün be gün azalıyor! (Bilmediğini/Yaşadığını bilen…) 

*** 

Bekliyorum çağlardır,”anlar”dır bekliyorum, 

O günleri(e) özlemle gözlüyor,yanıyorum! 

*** 

Sarık,cübbe,saç,sakal,kalıp yerli yerinde, 

Altının ağırlığı delik açmış cebinde! 

*** 

Gök gürlemesi kadar güzel çocuk sesleri, 

Kuşların cıvıltısı,yunusların gözleri…. (…ceylanların…) 

*** 

Acının imbiğinden damıtılır bal,şeker, 

Hicranın soluğuyla goncalaşır kor güller… 

*** 

Çınlıyor,sarsılıyor,ürperiyor evrenler, 

Çatlıyor,yarılıyor çekirdekler,yürekler…(…sineler…) 

Yetmez Mescid-i Haram tarafına yönelmek, 

Ellerin,yüreklerin kenetlenmesi gerek… 

*** 



Sen nasıl bakıyorsan,seni öyle görürler 

İnsanlar,dağlar,kuşlar,çiçekler,galaksiler… 

*** 

Ağlıyorum fecirler boyu hıçkırıklarla, 

Dağlarla,yıldızlarla,ağaçlarla,kuşlarla… 

*** 

Allah’tan gayrısına kulluk etmek,yalvarmak (*) 

Kuru çeşme başında avuçlarını açmak… 

*** 

Egolarına tutsak oluyor da insanlar, 

Allah’a,Peygamber’e teslim olamıyorlar… 

*** 

Sonra da mutsuzluktan şikayet ediyorlar, 

Gözlerinin içinde Pınar,göremiyorlar…(Avuçları…içemiyorlar…) 

*** 

Yok Sen’den başka dostum,kimim,kimsem,yardımcım, 

Bırakma ellerimi ne olursun Allah’ım! 

*** 

Gerildikçe incelen kuklaların ipleri, 

Ciddi komedyenlerin traji-komik rolleri! (..halleri!) 

*** 

______________________________________________ 

(*)Rad:(13/14) 

 

Aptallaştırılmış bir toplumda akılsızlar 

Akıllılardan bin bir kat fazla prim yaparlar! 

*** 



 

Kula kul olanların hali bir başka olur, 

Allah’tan başkasına kulluk onursuzluktur! (…umutsuzluktur!) 

*** 

Fıtratından bu kadar uzaklaşınca insan,(Fıtratına…yabancılaştırılan) 

Nasiplenebilir mi Furkan’dan,insanlıktan?(İnsan pay alamıyor…) 

*** 

Benim cebim dolsun da helal,haram fark etmez! 

Furkan’ın gözleriyle bakamayan göremez… 

*** 

Ayetleri okuyun göklerde,içinizde, 

Varlığın aydınlığı okunsun yüzünüzde…    (…ışısın…) 

*** 

Bir de “akil adamlar/insanlar” çıktı şimdi, 

Akıllı oldukları bakışlarından belli! (…yoğurt yiyişlerinden… 

*** 

İşler/güçler daha da sarpa saracak gibi, 

Yani arap saçına dönüşecek belli ki! 

*** 

Kötü niyetlilerin aptalca emelleri,  (…düşleri,) 

Başlarına geçecek planları/projeleri! (…yıkılan…) 

*** 

Gittikçe uzaklaşan düşleri,hedefleri, 

İnancın,özgürlüğün,yiğitliğin zaferi… 

Gerçek  kimliklerini öğrenmek isteyenler  (…kimliğinizi bilmek istiyorsanız,) 

Can gözlerini gönül ufkuna çevirsinler… (Evren yüzeylerine/aynalarına 

“bakmayı” denesinler…bakmalısınız.) 



*** 

Müslümanlığa niçin karşı çıkıyorsunuz, 

Barışı,kardeşliği istemiyor musunuz? 

*** 

Bir zamanlar barbardık,faşisttik gözlerinde, 

Şimdi(ler)  “uygar”/”medeni” olduk Batı’nın sayesinde! 

*** 

Bu kadar mı kimliksiz,düşüncesiz insanlar,  (…kitleler,) 

Önlerine kim çıksa peşinden koşuyorlar! 

*** 

Bu aşkta ayrılık yok,ihanet yok,nefret yok, 

Bu aşk,can sinesine saplanan sonsuz kor ok! 

*** 

Binalar yükseldikçe onurlar alçalıyor, 

Şımaran dengesizler zıvanadan çıkıyor!  (…yaratıklar/edebsizler…) 

*** 

İnsan,yalanlarının burgacına kapılmış, 

Uzatılan ellere yılan diye sarılmış… (Yılanlara uzanan eller…) 

*** 

Görmezden gelenleri sakın görmezden gelme, 

Peygamber’i örnek al,Firavun’a özenme!   (…imrenme!) 

*** 

Dünyayı yönetenler dangalak kahramanlar… (…kahraman dangalaklar,) 

Ya onların peşinden çılgınca koşturanlar! 

Yığınların gözdesi dilsiz laf ebeleri, 

İncir çekirdeğine sığmayan herzeleri! 

*** 



Aklın yakıtı ilim,o olmazsa çalışmaz ,(…bilgi…) 

Kanatsız kuş uçamaz,gül dikensiz açamaz! 

*** 

Yoksa dünyaya siz mi nizam vereceksiniz, 

Siz kim olduğunuzun farkında değilsiniz? 

*** 

Koca Rasulallah’ı  göremeyen bakışlar, 

Sizi mi görecekler ey gafil Müslümanlar? 

*** 

İhlas,Din’i katıksız,yiğitçe yaşamaktır, 

İçi boşaltılınca ahmaklıktır,riyadır… (…korkaklıktır…) 

*** 

Aldanmayın orucun bir aya sığdığına, 

O sonsuz kapı açan anahtar maveraya… 

*** 

“En büyük derdin nedir?” diye sorsanız bana, (…bize,) 

Layık olabilmektir Mevla’nın kulluğuna…. (…Sultan’ın…) 

*** 

İşinize gelmiyor değil mi Müslümanlık, 

Her yanınız karanlık,vıcık,vıcık bataklık! 

*** 

Görkemli bir salonda yapıldı görüşmeler, 

İki saat içinde çözüldü meseleler! (…tüm problemler!) 

*** 

Soldu gül bahçensin gülleri birdenbire, 

Gonca güller bahçeye güle,güle girince… 

*** 

 



Söylediği şeyleri kendi de anlamıyor, (...şeylere…inanmıyor,) 

Ne var ki tafrasından yanına varılmıyor! 

*** 

Allah’ım yanıyorum,yanıyoruz,nerdesin? 

Bu fitne ateşini sen söndürebilirsin… 

*** 

Allah’ı hiç hesaba katmadan konuşanlar, 

Konuştuğunu sanan zır cahil lafazanlar! 

*** 

İstif üstüne istif,ağırlaşan yükleri 

Kaldıramaz olacak bir gün kemicikleri…!(…iskeletleri!) 

*** 

Sevgidir,aşktır Cennet,Cehennem sevgisizlik, 

Aşk yolunda can vermek ölümsüzlük,yiğitlik… 

*** 

İktidar sarhoşluğu en kötü sarhoşluktur, 

Zirvelerin en yakın komşusu uçurumdur! (…Uçurum zirvelerin…) 

*** 

Kendisini akıllı sanan deve kuşları, 

Sık,sık yer değiştiren kafaları,kıçları… (…değiştirir…) 

*** 

İki kısa akıllı,düz kafalı buluştu, 

Ağır bir ziyafetten sonra diller uyuştu! (…neler konuştu?) 

*** 

Doğru Müslümanlığı bilmemenin ederi, 

İnsan gibi yaşama fırsatının heder!  (…adam…) 

*** 



Çocuklar bile riya,yalancılık peşinde, (…modunda,) 

İnsanlık ahir zaman günlerinde belki de! (…mi yoksa?/galiba!) 

*** 

Çanına ot tıktınız özgürlüğün,evginin, (…adaletin…) 

Canına okudunuz güzelim memleketin! 

*** 

Kadın hakları diye kadını katlettiniz, (…katlettiler,) 

Teşhirciliği moda diye lanse ettiniz! (…ettiler!) 

*** 

Allah’ın projesini beğenmeyen akiller(!) (…nadanlar/sefihler…) 

Akıllı oldukları ne kadar da belliler! 

*** 

Tağutun oyunları çoktur ama zayıftır, 

Güçlü,üstün olanlar içten inananlardır… 

*** 

Aslında biliyorlar kimin,ne olduğunu, 

İşlerine gelmiyor kabullenmek doğruyu!(Bozmak istemiyorlar Şeytan’ın 

oyununu!) 

*** 

Dünyayı düzeltmeye soyunanlara bakın,  (…yönetmeye…) 

Ne kadar uzağında kalmışlar selim aklın! 

*** 

Ucuz kahramanlıklar peşinde koşuyorlar, 

Özgür düşünemeyen dört köşe kafalılar! (…cübbeli,sarıklılar!) 

Kaldırım üzerinde birkaç terbiyeli(!) genç, 

Sanki taş kesilmişler,geçebiliyorsan geç!  (…put/buz…) 

*** 



Ateşler ortasında yanmak istemiyorsan, 

Bir ateş olmalısın ateşi bile yakan! 

*** 

Bir Müslümanlığa,bir Müslümanlara bakın! 

Kim kimden daha uzak,kim kime daha yakın! 

*** 

Siz Kur’an-ı Kerim’i okumuyor musunuz? 

“Müslümanlık”tan başka unvan arıyorsunuz!  (…kimlik…) 

*** 

Allah için imkansız diye hiçbir şey yoktur, 

Sonsuz ihtimal sonsuz imkanları doğurur… 

*** 

İlahi söylemenin zamanı geldi,geçti, 

Sorunlara çözümler üretme vakti şimdi… 

*** 

Nefsimizin ayartan sesine kulak verdik, 

Allah’ı dinleseydik bu hallere düşmezdik… 

*** 

Seherde kumruların içli dem çekişleri, 

Gönül ummanlarında çıldırtır gel-gitleri… (…çoğaltır…) 

*** 

Şeytan’ın dünyaperest,zevkperest veletleri, 

Yalnız sizin için mi Rezzak’ın nimetleri? 

Bir Allah bilir nasıl kendini tuttuğunu, 

Bir de kendisi,nasıl ayakta durduğunu… 

*** 

 



“Topraklarım!” diyorsun,ne toprağı efendi? 

Kendini bir şey sanman,sana nefsinin fendi! 

*** 

Kendi kendine gelin/güvey olan olana, 

Taşlarla,çalılarla yuva kuran,kurana! 

*** 

Alevli bir rüzgarla tutuşuyor bahçeler, (…ufuklar/yürekler,) 

Alevler ortasında gülleşiyor zakkumlar….(…kavuşuyor aşıklar…) 

*** 

Futbolla yatıyorlar,futbolla kalkıyorlar, 

Kupkuru bir tutkuyu yaşamak sanıyorlar!  (…heyecan…) 

*** 

Bazan uzaklaşıyor,bazan yaklaşıyorlar, 

İçinden pazarlıklı sefihler,münafıklar!  (…riyakarlar!) 

*** 

Alkışlandığın zaman kendinden geçiyorsun, (Alkışları duyunca…) 

Nefsinin oynadığı oyunu görmüyorsun!  (…oyuna geliyorsun!) 

*** 

Neredeyse kendimden bile gizleyeceğim, 

Özel hayatım için hisarlar öreceğim… 

*** 

Büyük akıllıların,büyük saçmalıkları, 

Karanlıklar içinde artan yalnızlıkları! 

Şükür ilk cumamızı kıldık Kılıç Aslan’da,(*) 

Tanıklık edecek mi Yüce Yargılama’da…? 

*** 

 



Eller,yüzler abdestli,vicdanlar abdestsizse, 

Bütün başlar secdeden hiç kalkmasın isterse! 

*** 

Arayanım,soranım Canan olduktan sonra, 

Dostlardan,düşmanlardan kim araya,kim sora! 

*** 

Duygusal zekaları sıfırın çok altında 

Firavunlar,tiranlar zalimlik yarışında! 

*** 

Ne zaman toplanacak boş başlar(d)a akıllar, 

Bunun lamı/cimi yok,hesap var arkadaşlar! (…kardeşlerim Divan…) 

*** 

Sonsuz ihtimallerden bir ihtimal de bize, 

Ne zaman geleceğiz kim bilir kendimize!  (…döneceğiz…) 

*** 

Sen adam ol kulak ver yüreğinin sesine, 

Varsın dünya koymasın seni adam yerine! 

*** 

Dillere destan oldu hayırlar,iyilikler, 

Nasıl onarılacak incitilen yürekler? 

*** 

_________________________________________ 

(*):Restore edilerek ibadete açılan Çeşme Kalesi içindeki mescid. 

 

Akıllı şapşalların komik tasavvurları, 

Allah’la,Peygamber’le yarışa kalkmaları! 

*** 



 

Bu nasıl bir kibirdir,kendini beğenmişlik! 

Açsan baksan şeyinde avuç dolusu pislik! 

*** 

Hoş geldin yirmi-on üç,neler gizli sinende, 

Dilerim alın yazın kötü olmaz senin de! 

 

*** 

 

Allah aşkınıza şu şarlatanlara bakın, 

Başlarına kopması Kıyamet’in çok yakın! 

 

*** 

 

Çıkmaz mı sanıyorlar ortaya foyaları, 

Gün gelir dökülmez mi makyajlık boyaları! 

 

*** 

 

Peygamber’in hatırı büyük Allah Katı’nda, 

Elinden bir şey gelmez en yakını olsa da. 

 

*** 

 

Herkesin bir fiyatı değil,değeri olur, 

Fiyat biçilenlerin hiçbir değeri yoktur! 

 



*** 

 

Allah’ı gündeminden çıkaran yaşıyor mu,(…hayatta mı,) 

Yaşadığını sanan buna inanıyor mu?(…sanmak…yaşamak sayılır mı?) 

 

*** 

 

Kıyamet’i bekleyen çevresine bir baksın,(…kendisine…) 

Kıyameti çoktandır kopmuş avanakların! 

 

*** 

 

Devlet yönettiğini sanan aklı evveller, 

Ciddiyet kumkuması maskeli komedyenler! 

 

*** 

 

Sizin güzelliğiniz O’nu hatırlatıyor, 

Hayretim,hayranlığım an,an yoğunlaşıyor… 

 

*** 

 

Başına bu yıldırım nasıl,nereden düşmüş, 

Yüreğini bir ateş topuna dönüştürmüş! 

 

*** 

 



Müslümanlık namazdan,niyazdan mı ibaret, 

Hani nerde kardeşlik,barış,güven,adalet? 

 

*** 

 

Kuştüyü döşeklerde diken üstünde yatan, 

Sanır ki gül derilir yürekler kanamadan! 

(Ne bilsin ki derilmez gül,dikeni batmadan!)(…koklanmaz…) 

 

*** 

 

Nasıl  bu kadar gamsız olabiliyorsunuz, (…gamsız…) 

“En değerli olanı” fark edemiyorsunuz? 

 

*** 

 

Yazıklar olsun size,sizler mi aydınsınız, 

Eksikte kalsın sizin çakma aydınlığınız! 

 

*** 

 

Seçeceğiniz tek yol,tek yöntem “İslamlaşmak”, 

Eğer istiyorsanız “adam gibi” yaşamak… 

 

*** 

 

 



Batı’nın insanlığa katkısı ne olmuştur? 

Onun çelik maskesi anlamsız bir gururdur! 

 

*** 

 

Bal peteğinde zakkum,zakkum bahçesinde gül, 

Somurtmak yakışmıyor sana kardeşim,bir gül… 

 

*** 

 

Düşünceler,eylemler birbirini tutmuyor,(…birbirine giriyor,) 

Zaman fırtınasının önünde savruluyor, 

 

*** 

 

Kimin ne yaptığını anlamak mümkün değil, 

Kimin,nereden,nasıl baktığı belli değil! 

 

*** 

(*) 

Varlığın var oluşu adalet ve hakikat, 

Müslümanı sonsuza uçuran iki kanat… 

 

*** 

 

Deliye gömleğini giydiren mi akıllı, 

Gömleği giyen deli,deliden mi akıllı? 



 

*** 

 

Yüreğim yufka,yufka ağlamak istiyorum, 

Yoksulları gördükçe utançtan eriyorum… 

(Görebildikçe yerin dibine geçiyorum…) 

 

*** 

 

Bir anne yitirmişse inancını ne yapar, 

Günahsız bebeğini çöp bidonuna atar. 

 

*** 

 

Acı üstüne acı,hüzün üstüne hüzün, 

Günüdür,gecesidir,tadıdır ömrümüzün… 

 

*** 

 

Rabbim,sen biliyorsun,yalnız Sen bileceksin, 

Hakkım yok (ki)yüreğini yakmaya hiç kimsenin!(…canını kimselerin!) 

 

*** 

 

Rabbim,doğru bakmayı,görmeyi,işitmeyi 

Öğret bize şefkati,düşünmeyi,sevmeyi… 

 



*** 

 

“Müslümanım!” diyenin kaçı gerçek Müslüman? 

Ufuklarda bir şimşek çakıyor zaman,zaman… 

 

____________________________________________________ 

(*):Mustafa İslamoğlu(Vahyin Penceresinden) 

 

 

 

(*) 

“Hiçbir nefsin ameli kurtulmasına yetmez.” 

(Hiçbir insan Allah’a borcunu ödeyemez.)(…buyruklarını tam olarak yerine 

Allah’ın yasasında bir değişme görülmez.                    getirmeye güç yetiremez..) 

(Yüce Yargılama’da kıl kadar zulmedilmez.) 

 

*** 

 

Varlık içinde yokluk çekiyor güzel yurdum, 

Baldıran şerbetini içiyor yudum, yudum! 

 

*** 

 

Küçümser gözle baktı cübbeli cübbesize, 

Alın cehennemlik bir Müslüman işte size! 

 

*** 



 

Kafayı sallamakla değil,çalıştırmakla 

Allah’a yaklaşılır halis imanla,aşkla… 

 

*** 

 

Her işin başı sabır,her işin sonu sabır, 

Zifir karanlıkları aydınlatan sabırdır. 

 

*** 

 

Kendilerini süper zeka sanan eblehler,(…bahtsızlar,) 

Boyları uzadıkça başları kısalanlar! 

(Yaşları büyüdükçe başları küçülenler…) 

 

*** 

 

Herkes kendince haklı,sözlerinde ısrarlı, 

Furkan’ın ölçüsüne göre düşünen var mı? 

(Sözüyle,eylemiyle Furkan’a uyan var mı?) 

 

*** 

 

Onlardan yanaysanız başlarında taçsınız,(…başların tacısınız, 

Değilseniz,yandınız,tu kakalardansınız!          sizden iyisi yoktur!) 

(…..kötüsü…) 

*** 



 

Kendinizi bu kadar beğenmeyin nadanlar! 

Bağrında galaksiler sema eden canlar var… 

(Her mevsim sonsuz gonca açan güller/zakkumlar…) 

_____________________________________________ 

(*):Abese(80);A:23 

 

(*) 

“Kitab’ın bir kısmına inanıp,bir kısmını 

İnkar edenler O Gün görür karşılığını.” 

 

*** 

 

Taşlar bağlanmış,itler salınmış günümüzde, 

Kozasını örüyor ifritler içimizde! 

 

*** 

 

Ne küçüğünde kaldı hayır,ne büyüğünde, 

İnsanlık Son Saat’e yaklaşıyor belki de! 

 

*** 

 

Büyütürsen el-bebek,gül-bebek evladını, 

Aşamaz kolay,kolay hayat yokuşlarını… 

 

*** 



 

Dünyayı düzeltecek gücümüz olmasa da, 

Yengin çıkabiliriz benlik savaşımızda… 

 

*** 

 

Tutkularını tanrı edinen,edinene, 

Dünyayı cehenneme çeviren,çevirene… 

 

*** 

 

Sudan bahanelerle ortaya çıkanların 

Ya aklından zoru var,ya yoldaşı Şeytan’ın! 

 

*** 

(**) 

“Dinlerini oyun ve eğlence edinenler, 

Oyun ve eğlenceyi din edinen gafiller!” 

 

*** 

 

Kitab’ın sayfaları üzerinde bir böcek, 

Saydam kanatlarında evren(ler) petek,petek… 

__________________________________________________ 

(*):Bakara(2)A;85 

(**):En’am(55/6)A;70 

 



 

Bir şey ifade etmez diplomalar,makamlar,(Hiçbir işe yaramaz…) 

Allah,içimizdeki renge,kokuya bakar… 

 

*** 

 

Zaman bize yabancı,biz zamana yabancı, 

En doğru görünenler,en azılı yalancı! 

 

*** 

 

Görünmek istemeyen görünmeye özenmez, 

Kimselerden bir ödül,alkış,övgü beklemez! 

 

*** 

 

Kitab’ın kapağını açmadan konuşanlar, 

Kısa akıllarıyla uzun yola çıkanlar!(Kalem bacaklarıyla…) 

 

*** 

 

Biz dava adamıyız,heva adamı değil,(…keyif…) 

Şahsiyet sahibiyiz,sıradan birey değil! 

 

*** 

 

 



Adalet sarayları yükselirken görkemle, 

Bu kadar görkemli mi aramız adaletle? 

 

*** 

 

Allah’ım yalnız Sana,Sana güveniyorum, 

And olsun kendimden çok Sana inanıyorum… 

 

*** 

 

Şeytan’a pabucunu ters giydiren insanlar(!), 

Yükseklik sendromundan muzdarip en alçaklar! 

 

*** 

 

Fincancı katırları ürkütülmeye gelmez, 

Sonra düşer,kırılır fincanlar,para etmez! 

 

*** 

 

Kimlerdir doğu/batı arasında sıkışan, 

Ne tam doğulu kalan,ne tam batılı olan? 

 

*** 

 

Hiçbir şey göründüğü,olduğu gibi değil, 

“Görme”nin alanları için gözler yeterli değil! 



 

*** 

 

İmajının kurusun imaj kumkumaları,(Karizmanız…) 

İmitasyon Çağı’nın imaj maskaraları! 

 

*** 

 

Dıştan bakıyorsunuz her şeyiyle Müslüman, 

Duygusu,düşüncesi Yahudi,Hıristiyan! 

 

*** 

 

Müslümanlığa uzak görünenler mi uzak,(…uzak mı,) 

Müslümanlığa yakın görünenler mi tuzak?(…tuzak mı?) 

 

*** 

 

Yanılmazlık zırhına bürünmüş palyaçolar,(…zırhını kuşanmış allameler(!), 

Herzeler yumurtlayan kara cahil üstadlar!(…bilgeler(!) 

 

*** 

 

Dümdüz akıllıların,dümdüz yaşantıları(!), 

Doğru yanlışlıkları,yanlış doğrulukları! 

 

*** 



 

Biz öyle bir nimete konmuşuz ki nadanlar, 

Canımızın tadını bozamaz yavanlıklar! 

 

*** 

 

Batı’dan gelen her şey doğru,yararlı mıdır, 

Yoksa karanlık mıdır,zararlı,yalan mıdır? 

 

*** 

 

Dışarda gök gürlüyor,içimde sağanaklar, 

Sonsuz goncalar açan gül kokulu zakkumlar! 

 

*** 

 

Çektiği acıları bir dağa yığsalardı, 

Dağ kaldıramaz,çöker,yıkılır,dağılırdı! 

 

*** 

 

Sırf eleştirmiş olmak için eleştirenler, 

Kıskançlıktan muzdarip eleştirikolikler! 

 

*** 

 

 



Çıldırmış olmalılar Müslümanlar,insanlar, 

Allah’tan,Peygamber’den habersiz ölüyorlar!(…yaşıyorlar!) 

 

*** 

“Güneş girmeyen eve doktor girer!”doğrudur… 

Kitab girmiyorsa yüz doktor girse ne olur?(…güneş…) 

 

*** 

Aralık kapıların ardında fısıltılar, 

Fısıltıları duymak istemeyen kulaklar! 

 

*** 

(*) 

Ahlaksızın cezası yine ahlaksızlıktır, 

Ahlaklının ödülü yine güzel ahlaktır. 

 

*** 

 

Yıllar var ki ağzıma bir damla tuz atmadım, 

Nedendir içimdeki bu susuzluk,bu yangın! 

 

*** 

Biz en büyük savaşın tam da ortasındayız, 

Zifir karanlıklarda yol açan çerağlarız. 

 

_________________________________________ 

(*):M.İslamoğlu(Vahyin Penceresinden) 



Yüreklerde küçülen güneşler,dolunaylar, 

Gözlerde büyütülen köstebekler,yılanlar… 

 

*** 

(*) 

“Allah’a kulluk edin,sorumluluk yüklenin!” 

Allah’ın Elçisi’ne uyun,O’nu dinleyin…(…itaat edin,) 

 

*** 

 

Furkan medresesinden mezun olunur sanma, 

Bir değil,bin bir ömür yetmez çömez olmana… 

 

*** 

 

Hep istenilen yönden esmeyebilir rüzgar, 

Menzile ulaşılmaz açılmadan kanatlar… 

 

*** 

 

Düşünmeden,tartmadan bir şeyi kabullenmek, 

Karıncanın sırtına çuvalla un yüklemek! 

 

*** 

 

Mağdurken mağrurluğa doğru adım atanlar, 

Merdiveni sırtını dönük halde çıkanlar!(…çıkarlar!) 



 

*** 

 

Onun için hiçbir şey ifade etmiyormuş, 

Gün boyu aç kalmaktan başka işi mi yokmuş? (…işi yok muymuş?) 

 

*** 

 

Her ağızı laf eden bir şeyler yumurtluyor, 

Yüzeysellik,ilkellik seçkinlik sayılıyor! 

 

*** 

 

Güzellikleri niçin paylaşmıyor insanlar, 

Niçin çirkinlikleri güzellik sanıyorlar?(…güzele yeğliyorlar?) 

_____________________________________________________ 

(*):Hud(11);A:26 

 

Bilmediğini bilmez cahil yarım aklıyla,(…kısa…) 

Bilmediğini bilir bilge selim aklıyla. 

 

*** 

 

İfrat,tefrit arası koşuşturup duranlar, 

Ayaklarını yere sağlam basamayanlar!(…basamıyorlar!) 

 

*** 



 

Lütfun nasıl kim bilir kahrın böyleyse eğer, 

Ayrılığın hazzını tatmayanlar bilmezler! 

 

*** 

 

İnsanlık ağacının çürük bir dalı Batı, 

Tutunmak isteyenin yapışır yere sırtı! 

 

*** 

 

Cüzdanlar dolu,şişkin,yürekler bomboş,sönük, 

Duygular,düşünceler,fiiller bölük,pörçük… 

 

*** 

 

Gelişmek için nice bin prensip uygulasak 

Boşunadır,her birey için prensip,çalışmak! 

 

*** 

 

Biri bir yana çeker,biri öteye iter, 

Akla zarar yorumlar,düşünceler,görüşler!(Furkan dışı…) 

 

*** 

 

 



Bir yanda erişilmez bir görkem,bin tantana, 

Öte yanda kıyılan canlar acımasızca…! 

 

*** 

 

Kibir,hırs,hased için,için kemirir “ben”i, 

Dev aynasında görür sivrisinek kendini!(…pirecikler…) 

 

*** 

 

Allah’ın Kelamı’nı beğenmiyor musunuz, 

Aklınıza şaşayım,siz kim oluyorsunuz? 

 

*** 

 

Düşmanını gözünde büyütme ey Müslüman! 

Sen en büyük silaha sahipsin,kutlu Furkan. 

 

*** 

 

Her şeyden yüz çevirdim,Sana sundum özümü,(…döndüm yüzümü,) 

Sana dil uzatandan esirgemem sözümü! 

 

*** 

 

Parçalanmak üzere özgürlüğün kafesi, 

Zakkum’dan bile tatlı Sevgili’nin nefesi… 



*** 

(*) 

Bilginin en yücesi Allah’ı anlatandır,(Sözlerin…Allah’tan bahsedendir,) 

İnsanın en bahtlısı O’nun hizmetkarıdır.(…hizmetçisidir.) 

 

*** 

 

Niçin “Müslümanlık”la yetinemiyorsunuz, 

İlla da başka bir şey,”unvan” arıyorsunuz? 

 

*** 

 

Podyumlarda salınan şu şairlere bakın, 

Kulakları çınlasın berceste mısraların! 

 

*** 

 

Akıllı şapşalların bilgelik histerisi, 

Şapşal akıllıların bilgiçlik tesellisi! 

 

*** 

(**) 

Sultan olmak mı güzel,yoksa kurban olmak mı, 

Sevgili’nin elinden baldıranı tatmak mı? 

 

____________________________________________ 

(*),(**):M.İslamoğlu (Tefsir Saati) 



 

Şarlatanı kahraman yapmak istiyorsanız 

Onu ya öldürünüz,ya ciddiye alınız! 

 

*** 

 

Peygamberi olmayan bir dine “din” denir mi? 

Hıristiyanlık ancak “kültür”den ibaret mi? 

 

*** 

 

Umulmadık birinden,beklenmedik bir Haber. 

Paylaşılınca daha güzeldir güzellikler… 

 

*** 

 

İnsanın kendisine kurduğu tuzaklardan 

Kurtulması daha zor yabancı olanlardan! 

 

*** 

 

Kendilerini tavus sanan karafatmalar, 

Rezil hayatlarıyla yaşıyor sanıyorlar! 

 

*** 

 

 



Emanetler ehline verilmediği için 

Kapıldık burgacına bu korkunç herc ü mercin! 

 

*** 

 

Cahillerin ardından cahiller gider ancak, 

Bilgeliğin yazgısı her zaman yalnız kalmak! 

 

*** 

 

Kendini bir şey sanma illetinden muzdarip, (…beğenmişlik…) 

Üç yılda allamelik(!) taslayanlar pek garip! 

 

*** 

 

Bir mevsimden başka bir mevsime geçiş ölüm, 

Bir dikenli hali var,bin gonca hali gülün… 

 

*** 

 

Şapşalca oyunlarla şaplaştırılanlar,(…tuzaklarla…) 

Aptallık yarışında şampiyon akıllılar! 

 

*** 

 

Furkan’ı gündeminden çıkarmaya gör İnsan, 

İşin bitik demektir ağızınla kuş tutsan! 



 

*** 

 

Allah’ı hiç hesaba katmadan yaşayanlar, 

Yaşadığını sanan beyinsiz kadavralar!(…yüreksiz…) 

 

*** 

 

Muztazaflık her şeye boyun eğmek değildir, 

Birileri ardından seyirtmek hiç değildir! 

 

*** 

 

Dünyanın işvesine,albenisine kanma, 

Allah’tan,Peygamber’den gayrısına bağlanma! 

 

*** 

 

Elden ele dolaşan,geçe(z)n bir şey mi devlet, 

Elden kayıp gitmez mi el vermezse adalet! 

 

*** 

 

Kimseler okumasa bile yazdıklarını 

Duyarsın çığlığının sonsuz yankılarını! 

 

*** 



 

Varsıl cenazesine koşturan koşturana, 

Yoksulun işi kalmış-ne güzel-Mevla’sına… 

 

*** 

 

Müslümanlık adına yapılanlara bakın, 

Müslümanlar nereye koşuyor akın,akın?(…dünyaya…) 

 

*** 

 

Bir gün bütün kapılar açıkken,bir gün gelir 

Yüzünü çevirmeden hepsi kapanıverir! 

 

*** 

 

Etekleri yerlerde sürünen,sürünene, 

Burun yığınlarını küreyen,küreyene… 

 

*** 

 

Boşuna uğraşmayın aşksız hiçbir şey olmaz, 

Harca bulansa bile,taşlar üst üste durmaz! 

 

*** 

 

 



Müslümana en fazla yaraşan sadeliktir, 

Adalettir,şefkattir,sadakattir,sevgidir… 

 

*** 

 

Allah’ın ölçüsünü eğer bilmiyorsanız, 

En değersiz olanı değersiz sanırsınız! (…sayarsınız!) 

 

*** 

 

Akıllı şapşalların aptallaştırdıkları, 

Tutkuları peşinden aşkla koşturdukları! 

 

*** 

 

Her şeyden vazgeçmeden “bir şey”e kavuşulmaz, 

Kesretten kurtulmadan Vahdet’e ulaşılmaz. 

 

*** 

 

İnanan,hayal eden çok şeyler yapabilir, 

Gerçek aşık dikeni gülünden çok sevendir… 

 

*** 

 

Kantarın topuzunu kaçıran,kaçırana, 

Hayat tınazlarını savuran,savurana… 



*** 

 

Allah’a inanmamak inanmaktan daha zor. 

Varlığına en büyük şahit bizi sayıyor… 

 

*** 

 

“La ilahe illallah” sonsuz kıratlı elmas, 

Kuyumcu,ona doğru değer biçen tek kıstas. 

 

*** 

 

Havanda su dövüyor bizim çakma hafızlar, 

Furkan’dan usul,usul uzaklaşan hayatlar! 

 

*** 

 

Bizim civanmertlerin hünerleri biter mi, 

Civanmertlik dediğin geçmişi özlemek mi? 

 

*** 

 

Her zaman söyleyecek bir şeyimiz olsa da, 

Konuşmak doğru mudur her şeyi,her ortamda? 

(Susmasını bilmeli gerektiği zamanda.) 

 

*** 



 

Müslümanlığınızdan utanmıyor musunuz,(...utanıyorsunuz da,) 

Olamadığınızdan utanmıyor musunuz? 

 

*** 

 

Ahlaksız adaletten doğarsa zulüm doğar, 

Ahlaklı adaletle mutlu olur insanlar…(…adaleti arar durur mazlumlar…) 

 

*** 

 

En büyük,en etkili silah ahlaktır,ahlak, 

Gönülleri fethetmek gerçek zaferdir ancak. 

 

*** 

 

Nasıl bir kör yargıdır,nasıl bir gurur,kibir, 

Görmeden,düşünmeden,duymadan hüküm verir! 

 

 

Allah’ı unutturan her şeyi unutmalı, 

Sinsi tuzaklarını İblis’in dağıtmalı! 

 

*** 

 

Değişen pek bir şey yok,bir şey değişmeyecek, 

İki nehir yan yana akacak Mahşer’e dek. 



 

*** 

 

Cıvık,cıvık kibarlık akıyor üzerinden, 

Yüreğinin tortusu sızıyor maskesinden! 

 

*** 

 

Akıllı şapşalların yüzeysel mantıkları, 

Ahmak ahlaksızların riyakar inançları! 

 

*** 

 

Allah’ım,ellerimi bırakma ne olursun, 

Bir hiç olurum Sen’den kalırsam uzak,yoksun! 

 

*** 

 

Ömürleri istifle geçiyor varsa,yoksa, 

Değişmez adresleri akborsa,karaborsa! 

 

*** 

 

Yüce Yargılama da “Müslümanlık”tan başka 

Bire kimlikle çıkanlar Hakim’in Huzuru’na 

 

 



Uğrayacaklar büyük hayal kırıklığına 

Gerçekleri örtmeye çalışan taş kafalar,(…Hakikati…/kafasızlar,) 

 

Akıllarınca sanal gündem oluşturanlar, 

Şuursuz yığınları aldatan yalancılar… 

 

*** 

 

Şekle bu kadar önem vermeseniz olmaz mı, 

Allah yaptığınızın hesabını sormaz mı? 

 

*** 

 

Mutsuzluğu paylaşmak mutsuzlarla onurdur, 

Mutsuzluktan mutluluk devşiren onursuzdur. 

 

 

 

Adam haza şarlatan,bilgisiz,düşüncesiz, 

Ya ona inananlar,belki ondan nasipsiz! 

 

*** 

 

Halkın değerlerinden bu kadar kopmuşsanız,(…uzaksanız,) 

Çeyreğe kadar bile dolmaz sandıklarınız… 

 

*** 



 

Herkesin fıtratında Rahman’ın rengi,sesi, 

Kokusu,hayat veren ölümsüzlük nefesi… 

 

*** 

 

Hiçbir şey yetmez mutlu etmeye benliğimi, 

Dünyalara değişmem Ölümsüz Sevgili’mi… 

 

*** 

 

Sen’den,Sen’den gayrı ne dileyebilirim ki, 

Bal diye yudumlarım zehrini and olsun ki! 

 

*** 

 

Çözülür bileklere vurulan bukağılar,(Kırılır…) 

Nasıl çözülebilir ruhlara vurulanlar? 

 

*** 

 

Sözün gücü,her zaman gücün sözünden güçlü, 

Seven gönülde sözün yenilmez gücü yüklü… 

 

*** 

 

 



Hiç bir zaman farkına varamayacaksınız, 

Yetmez O’nu görmeye çarpık bakışlarınız! 

 

*** 

 

Ey Rabbim!Duy ne olur mazlumların sesini, 

Mahzunların hüznünü,aşıkların halini… 

 

*** 

 

Başınıza çalın siz kof uygarlığınızı, 

Ne gün göreceksiniz çağdaşlaştığınızı? 

 

*** 

 

Bir din olamıyor da hoca efendilersiz, 

Ama olabiliyor Allah’sız,Peygambersiz…! 

 

*** 

 

Ne istedikse dünya bizden uzaklaştırdı, 

Biz dünyayı bıraktık,dünya bizi brakmadı! 

 

*** 

 

Aferin budalası olmaya görsün insan, 

O olur bencillikte bir sınır tanımayan… 



 

*** 

 

Kendilerinden geçmiş halde maç izliyorlar, 

Her gole sonsuz puan yazıyor yazıcılar…! 

 

*** 

 

Kendini başkasına beğendirme kaygısı,(…beğendirmek ne demek?) 

Ruhu kasıp kavuran ihtiras fırtınası!(…sıkıp daraltan…ilmek,ilmek…) 

 

*** 

 

Kitab’ı “okuduğun” nasıl belli olacak? 

Yürüyen Kur’an olmak,”müslümanca” yaşamak… 

 

*** 

 

Vahyin ölçülerine uygun değilse eğer,(…ölçüleriyle örtüşmüyorsa…) 

Beşer’in yaptıkları taşımaz hiçbir değer. 

 

*** 

 

Ölümlüye bağlanmak özgürlükten olmaktır, 

Ölümsüz’e tutkunluk özgürlükle yanmaktır… 

 

*** 



 

“Yapmadıklarınız niçin söylüyorsunuz?”(*) 

Söylemediğinizi niçin yapıyorsunuz? 

 

*** 

_______________________________________ 

(*):Saff(61/99);Ayet:2-3 

 

Bizi kendilerine benzetmek istiyorlar, 

Aklıevvel geçinen talihsizler,ahmaklar!(…maskaralar…) 

 

*** 

 

Tarihe bir not düştüm Sultan’ın yardımıyla, 

Yüreğimin imbikten geçirilmiş kanıyla. 

 

*** 

 

Safları sıklaştırın,kenetlensin yürekler, 

Alt-üst olsun oyunlar,yıkılsın piramitler…(Tökezlensin şeytanlar…) 

 

*** 

 

Dirilerden ne hayır gördük bugüne kadar, 

Daha mı vefalıdır kabirlerde yatanlar?(…toprakla buluşanlar?) 

 

*** 



 

Tek başına bir ümmet olamıyorsan eğer, 

Bari olmaya çalış o ümmette(n) bir nefer… 

 

*** 

 

Müslümanlığı en az bilenler Müslümanlar(!), 

Kaçta kaçı farkında,bilincinde olanlar?(..bu bilinçte…) 

 

*** 

 

Yalnız yüzleri değil,kalpleri de maskeli, 

Göstermelik,yapmacık,iğreti her şeyleri! 

 

*** 

 

Bir de Müslümanlığı kimseye brakmıyorlar, 

Bahtsız bilgisizlere hor gözle bakıyorlar… 

 

*** 

 

Büyüklerden ne hayır gördük ki ömrümüzce, 

Çocuklar paylaşıyor hayatı gönlümüzce…(…yüreklice/safiyetle…) 

 

*** 

 

 



Güleriz ağlanacak halimize nedense, 

Kıyamet başımızda patlayacak nerdeyse!(…kopacakken…) 

 

*** 

 

Açıkça söylüyorum,candan haykırıyorum, 

Allah’ın mesajını içimde taşıyorum… 

 

*** 

 

Düşündüğünü sanan akıl fukaraları, 

Aydınlık(!) beyinlerin,karanlık bakışları!(…gündelik tafraları.) 

 

*** 

 

Yarından endişem yok,Rabb’e güvenim sonsuz, 

Hayat bir cehennemdir O’ndan habersiz,O’nsuz… 

 

*** 

 

Ahirete yaklaşır dünyadan yüz çeviren,(…uzaklaşan,) 

Ölümlüye bu tutku neden Ölümsüz varken? 

 

*** 

 

Bir avuç et parçası,nefsin oyunlarından 

Kurtulmanın tek yolu secde,tuzaklarından… 



 

*** 

 

Allah’tan,Peygamber’den gayrısına bağlanmak, 

Kasırgada mum yakmak,dümensiz yelken basmak! 

 

*** 

 

Bir kız güller deriyor sonsuz gül bahçesinde,(…çocuk…gülşenlerde,) 

Sonsuz gonca açıyor zarif tebessümünde… 

 

*** 

 

Kabe,insanoğlunun ilk ayak bastığı yer, 

Kim bilir belki olur son ayak bastığı yer… 

 

*** 

 

En değerli şey Kur’an,ondan habersiz olan 

Değersizden değersiz,nasipsiz kalan insan… 

 

*** 

 

Korkunç aldanışlarla aldatılan bahtsızlar, 

Korkunç aldatışlarla aldatan yalancılar…! 

 

*** 



 

Müslümanım diyorsan(k) kanıtlaman(k) gerekir 

Gerçek Müslümanlığı,şaklabanlıkla değil! 

 

*** 

 

Vatan hasreti gurbet içli havalarıyla 

İçimizi yakıyor sonsuz yankılarıyla… 

 

*** 

 

Zamanın hakikati,hakikatin zamanı, 

Kim nasıl ayıracak,ne gün sapla,samanı? 

 

*** 

 

Dünya evine girmek için çıldırıyoruz,(…çırpınıyoruz,) 

Ahret evine girmek için ne yapıyoruz? 

 

*** 

 

Koruyun kendiniz insanlardan(!),insanlar, 

Oyun içinde oyun düzenleyenler onlar! 

 

*** 

 

 



Müslüman olmak kolay,iş “Müslüman” kalmakta, 

Aşkından,onurundan ödünsüz yaşamakta… 

 

*** 

 

İstediğiniz kadar bakın,göremezsiniz, 

Merhametten o kadar uzak ki gözleriniz! 

 

*** 

 

İnsanlık tarihinin en büyük devrimidir, 

İslam,insanı “insan” yapan tek eğitmendir… 

 

*** 

 

Ona karşı yapılan her şey karşı devrimdir, 

Hiçbir beşeri devrin ondan üstün değildir… 

 

*** 

 

O kadar edepli ki(!) edepsizliklerini 

Gizlemeyi edepten sayıyor beyefendi! 

 

 

 

Evrenlerde görmese sizi bir çift göz bile, 

Canan’ın bir “nazar”ı yeter de artar bile… 



 

*** 

 

Uçmak için kanatsız çılgınlıktan da öte, 

Alev,alev özgürlük,ölmezlik iklimine… 

 

*** 

 

El altında olmak mı,(el) üstünde olmak mı,(…tutulmak mı,) 

Bir işe yaramak mı,yoksa yaramak mı? 

 

*** 

 

Rabbim,kesin buyruğun her gün bir kurban kesmek, 

Asıl farzların farzı Sen’in için can vermek… 

 

*** 

 

Müslümanlık bir tane,Müslüman çeşit,çeşit, 

Sevgiye kardeşliğe geçit vermiyor ifrit… 

 

*** 

 

Cepler,keseler dolu,gözeten kim yoksulu, 

Yürekler,beyinler boş,duygu,fikir yoksulu! 

 

*** 



 

Ardından koştuğunuz idollere bir bakın, 

Allah’a,Peygamber’e ne kadar uzak,yakın? 

 

*** 

 

Kaş yapayım derken göz çıkarıyorsa biri, 

Temizleyebilir mi yüreğindeki kiri? 

 

*** 

 

Allah’tan,Elçisi’nden başkaları peşinden 

Koşanlar bilinçsizce uzaklaşır kendinden… 

 

*** 

 

Zamane müslümanı(!) doğrusu garip insan, 

Hem demokrat,hem ırkçı,hem laik,hem Müslüman! 

 

*** 

 

Hiçbir zaman farkına varamayacaksınız, 

Havanda su dövmekle geçecek hayatınız!(…geçiyor…) 

 

*** 

 

 



“Aşkın gözü kör!”derler,inanmayın,yalandır,, 

Aşkın değil,gözleri kör olan nadanlardır! 

 

*** 

 

Bir Allah’ın dini var,bir de kulların dini, 

Herkes dillendiriyor kafasına eseni!(…aklına her…) 

 

*** 

 

Dinliyor sinik nefsin sinsi fısıltısını, 

Duymuyor,duyamıyor Gökler’in çağrısını… 

 

*** 

 

Nasıl atlatacaklar Yüce Yargılama’yı, 

Nasıl dindirecekler yürekteki sancıyı? (…yürek sancılarını?) 

 

*** 

 

Yaşayın tepe,tepe siz sanal dininizi, 

Bırakın yaşayalım bir gerçek dinimizi.(…halis…) 

 

*** 

 

Herkesin bir dini var yaşıyor doyasıya, 

Anlamsız bir yarış var,sürüyor kıyasıya! 



 

*** 

 

Küpleri tıka,basa doldurma devri şimdi,(…günleri mi,) 

Bir gün gelip de biri kırmayacakmış gibi!(…tekmelemeyecek mi?) 

 

*** 

 

Güvendiği dağlara kar yağdı beyzadenin, 

Çaresini arıyor içine sindirmenin..!(Bir yolunu…) 

 

*** 

 

Omuzlar üzerinde taşınıyor hırsızlar,(…arsızlar,) 

Başkent’i İsparta’ya çevirdi Müslümanlar!(Ülkeyi…) 

 

*** 

 

Oyun bozanların da,oyun kuranların da 

En hayırlısı O’dur her zamanda/mekanda. 

 

*** 

 

Ne biribirinize,ne Allah’a kalkıp da 

Oyun kurmayın sakın zararlı çıkarsınız, 

 

 



Bir başınıza kalır yardım alamazsınız,(…kıpırdayamazsınız,) 

Kıyamet koptuğunda Divan kurulduğunda. 

 

*** 

 

Ucuz kahramanların yiğitlik gösterisi, 

Gönüllü tutsakların özgürlük senfonisi! 

 

*** 

 

Satılmış kalemlerin yağcılık histerisi, 

Dünyalık çıkarların aldatan albenisi… 

 

*** 

 

Evrende tek süper güç Melikler Meliki’dir, 

Bu gücün karşısında yer almak eblehliktir! 

 

*** 

 

Bizi anlamanızı beklemiyoruz sizden, 

Ne zaman çözülür ki bu bant gözlerinizden…? 

 

*** 

(*) 

Üretilen bilgi mi,iletilen bilgi mi,(…aktarılan…) 

Taklitçi figürler mi,taklit edilenler mi? 



 

*** 

 

O izin vermeseydi tek harf yazamazdım ki, 

Ben hiçbir şey yapmadım,hiçbir şey and olsun ki! 

*** 

 

Sen kendini her şey mi sanıyorsun ey Batı, 

Beynin sulanmış,kalbin çorak topraktan katı!(…granit kayadan…) 

 

*** 

 

Yapı taşları aynı olan insan ve evren… 

Ayırmak mümkün müdür onları birbirinden? (…doğru mudur…) 

 

*** 

 

Bir müslümanın neler yapabileceğini, 

Tek başına bir ümmet olabileceğini, 

 

Gösterelim Yüzyıl’a,Yüzyıllar’a kardeşler, 

Görsünler yürekleri,gözleri mühürlüler… 

 

*** 

Onların istediği kadar inanacaksın, 

Onların istediği gibi düşüneceksin, 

 



Onların istediği gibi yaşayacaksın, 

Onların istediği gibi giyineceksin, 

 

Düşünsene kardeşim bir,o zaman sen kimsin, 

Allah’ını seversen nesin,kimin neyisin 

________________________________________________ 

(*):M.İslamoğlu(Vahyin Penceresinden) 

 

Kendisini “bir kul”dan başka bir şey zanneden, 

Kendisinde kendinden bir şey bulan,vehmeden… 

 

Ancak kendi kendini aldatır,cakasından 

Yanına varılamaz kibrinden,gururundan! 

 

*** 

 

Dublörler,figüranlar doğrusu yetenekli, 

Kusursuz oynuyorlar biçilen rollerini… 

 

*** 

 

Onları izleyenler doğuştan taralelli, 

İki parmak ucunda sonsuz tahterevalli! 

 

*** 

 

 



Sanatçının işi zor,su katılmamış aşı, 

Bir anlaşılanı var,bin anlaşılmamışı! 

 

*** 

 

Denge paradokslarla sağlanır evrenlerde, 

Aşk,ayrılık,nefretle devleşir yüreklerde… 

 

*** 

 

Aşktır efendim aşktır mutluluğun zirvesi, 

Okyanusa çevirir yüreği bir katresi…! 

 

*** 

Kimi su döver,kimi yüreğini havanda, 

Yerde sürünür kimi,kimi yürür dorukta… 

 

*** 

 

Herkes kendi dinini yaşıyor,yaşayacak, 

Kim haklı,kim haksızmış O Gün anlaşılacak. 

 

*** 

 

Güzel bakamayanlar güzelliği göremez, 

Gözyaşı kirlenenler tebessüm nedir bilmez! 

 



*** 

 

Dünyayı salaklıkta ileri derecede 

Olanlar yönetiyor,hem de iyi biçimde! 

 

*** 

 

İtiraf ediyoruz “kul” olamadık Sana, 

Yüzümüz yok sığınmak için sonsuz affına! 

 

*** 

 

Kendini bilmezlerin performansı cahillik, 

Kendini bilenlerin kazanımı bilgelik. 

 

*** 

 

Kardeşim bu ne perhiz,ne lahana turşusu, 

Müslüman sofrasında Hıristiyan yortusu! 

 

*** 

 

O kadar boş şeylerin peşindeki insanlar,(…işlerin…) 

Onlara “insan” demek için var mı tanıklar?(…boşa çabalar!) 

 

*** 

 



“Batı ve ötekiler!”(miş),bakın(siz)şu densize!(…dinsize!) 

“Öteki!” dedikleri kimler söyleseniz e! 

 

*** 

(*) 

“Kontrolsüz elleriyle İnsan’ın yaptıkları 

Yüzünden karalarda,sularda fesat çıktı.” 

 

*** 

 

Allah’tan başkasından yardım isteyenlerin 

Yardımcısı,uzanan eli olur İblis’in. 

 

*** 

 

Nefsin oyunlarına aldanan,aldanana, 

Dünyanın hay-huyuna kapılan kapılana… 

 

*** 

______________________________________________ 

(.):Rum(30/88);Ayet:41 

 

 

Allah’a davet edin,yalnız Yüce Rahman’a, 

O’nun ruha kanatlar takan aydınlığına… 

 

*** 



 

İnsan kendi kendini yok etme noktasında, 

Paylaşacak ne kaldı elinde avucunda? (Paylaşacağı ne var…) 

 

*** 

 

İnsan kendini her şey sayma yanılgısında, 

Her şey ters-yüz edilmiş post-modern çağımızda… 

 

*** 

 

Onursuz onurlular(!),ahlaksız ahlaklılar(!), 

Onurlu onursuzlar(!),ahlaklı ahlaksızlar(!). 

 

*** 

 

“Tek sorunumuz terör!”diyen beyzademizin,(…babayiğidin) 

Ne kadar haberi var halinden memleketin…? 

 

Neler çektiklerinden yaşlıların,gençlerin, 

Devletin şefkatinden mahrum inleyenlerin, 

 

Fuhuş,uyuşturucu,kumar bataklığında 

İşsizlik,haz,yoksulluk,alkol burgaçlarında, 

 

Cehaletin gün be gün artan karanlığında 

Çırpınan bahtsızların,vatan topraklarında 



 

İhmal edilenlerin,ızdırap çekenlerin, 

Doğru inananların,güzel düşünenlerin… 

 

*** 

 

Egoları şiştikçe şişen müstekbirlerin 

Yumuşayacağı yok granit yüreklerinin… 

 

*** 

 

Müslümanlıktan başka bir kimlik arayanlar, 

Ne kadar nasipsizdir,ne kadar bahtsızdırlar! 

 

*** 

 

“Kader” e sığınanlar sorumluktan kaçar, 

Sorumsuzluğun sonu çıkmaz sokağa çıkar! 

(Sorumluluktan kaçan  uçurumlara koşar!) 

 

*** 

 

Bir tarafta gizlisi,öte yanda açığı, 

Niçin yapıyorsunuz savaş çağırtkanlığı? 

 

*** 

 



Yaptıkları her şeyi doğru san(y)ıyor bunlar, 

Oysa her yanlarını kuşatmış yanlışlıklar! 

 

*** 

 

Anadır,şefkatlidir Ümmet,birleştirendir, 

Kavmiyetçilik böler,parçalar,negatiftir… 

 

*** 

 

Yalnız Cennet’e değil,Cehennem’e girmek de 

Büyük ceht gerektirir ömrün her döneminde…! 

 

*** 

 

Kendi kendilerine payeler biçiyorlar, 

Üstünlük yarışında cüce megalomanlar!(…yarışına çıkan…) 

 

*** 

 

Yüreğim sıkışıyor bunları dinledikçe, 

Maskesiz,çipil,çipil yüzlerini gördükçe… 

 

*** 

 

Nedir zorunuz,neyi paylaşamıyorsunuz, 

Yakında kesilecek sesiniz,soluğunuz… 



 

*** 

 

Ne kadar da önemli ilgi alanlarınız, 

Futbol,kumar,fuhşiyat masum tutkularınız! 

 

*** 

 

Başaramayacaksın,başaramayacaksın, 

Bir gün yalanlarınla baş başa kalacaksın! 

(Er-geç yalanlarının kurbanı olacaksın!) 

 

*** 

 

Biz nelerden vaz geçtik siz biliyor musunuz? 

Sahip olduklarınız ne kadar yavan ucuz!(Sahiplendikleriniz…) 

 

*** 

 

Kısa akıllarını bu kadar beğenenler (Çarpık/yamru…) 

Külli akıl sahibi olan’ı beğenmezler! 

 

*** 

 

Gözlerimizin rengi ne renk olursa olsun, 

Nabızlar ister yavaş/hızlı atıyor olsun 

 



Gözyaşlarımız aynı renktedir saydam,renksiz... 

Öyleyse nedir canlar pay edemediklerimiz? 

 

*** 

 

Ne övgülerle şımar,ne yergilere aldır, 

Herkesin bir görüşü,bakış açısı vardır… 

 

*** 

 

Her yanımız tuzaklar,tehlikelerle dolu, 

Ne bahtlıdır bulanlar güvenli,doğru yolu…(…güçlüdür…) 

 

*** 

 

Ayrımcılık yapmayın,herkes Allah’ın kulu, 

Nerden biliyorsunuz kimin,ne olduğunu? 

 

*** 

 

Hayatın her anına uygulayamıyorsak, 

İman bir iddiadan,ibaret kalır ancak! 

 

*** 

 

Fetih,kan akıtarak ülkeler almak mıdır?(…kılıç çekerek…) 

Gerçek fatihler gönül fetheden aşıklardır… (…gönle giren aşıklar mıdı r?) 



 

*** 

Allah’ı hiç hesaba katmadan düşünenler, 

Fikir ürettiğin sanan düşüncesizler! 

 

*** 

 

Abuk-sabuk şeyleri bir şey sanan şaşkınlar, 

Eften-püften şeylerin peşinden koşturanlar! 

 

*** 

 

İstediğiniz kadar kalın olsun maskeler,(…kat,kat…) 

Gizlenen suratları görür perdesiz gözler… 

 

*** 

 

Sapıklar,yobazlarla yola çıkıyorsanız, (yollara düşmüşseniz,) 

Gün gibi aşikardır yolda kalacağınız…(…tökezleneceğiniz…) 

 

*** 

 

Aldatılıyorsunuz,kandırılıyorsunuz! 

Söylenen her yalana inanıyor musunuz? 

 

*** 

 



Sen istediğin kadar “(ben)müslümanım!”desen(de), 

Allah;”sen Müslümansın!”demiyorsa nesin sen? 

 

*** 

(*) 

“Bir insanı sırtından vurmak istiyorsanız (…isteyen...) 

Onu yüzüne karşı öv(s)ün”düşmanıysanız!(…övünüz”dostuysanız! 

…hiç çekinmeden!) 

*** 

 

Gelişmiş ülkelerin,gelişmiş beyinleri, 

Kargaları güldüren ibretlik herzeleri! 

 

*** 

 

Kendini göstermeyi ne kadar da seviyor, 

Timsahları ağlatan tavırlar sergiliyor! 

 

*** 

___________________________________________ 

(*):Hadis 

 

 

 

 

 

 



Evdeki hesap uymaz çarşıya çoğu zaman, 

Hesabı kontrol etmek gerekir zaman,zaman… 

 

*** 

 

Allah’tan mahrum kalmak en büyük nimetsizlik, 

Tutsaklık,onursuzluk,bahtsızlık,nasipsizlik! 

 

*** 

 

Rabbim,nasıl bir şeydir akılsızlık denen şey, 

En büyük akılsızlar akıllı geçinenler! 

 

*** 

(*) 

Rabbin yükselttiğini kim alçaltabilir ki, 

O’nun alçalttığını kim yükseltebilir ki? 

 

*** 

 

Cüzdanlar kabardıkça yürekler büzülüyor, 

Yürekler büzüldükçe bakışlar köreliyor!(…dudaklar yarılıyor!) 

 

*** 

 

Onlar gibi olunca sizden iyisi yoktur, 

Eğer olmuyorsanız sizden kötüsü yoktur! 



 

*** 

 

Alkışın anlamını bilen varsa söylesin! 

Bu kadar oyuncağı olur mu insan nefsin? 

 

*** 

 

Rabbimin benim için uygun gördüğü ismi 

Hiçbir şeyle değişmem “Müslüman” kimliğimi. 

 

*** 

 

O farkında-çok şükür-bir çığır açtığının, 

Sonsuz inayetinin Sevgili Mevlası’nın… 

 

*** 

________________________________________________ 

(*):M.İslamoğlu(Vahyin Penceresinden) 

 

 

Cüce gibi görünen aşağıdaki devler 

Ve dev gibi görünen tepedeki cüceler! 

 

*** 

 

 



Denenmedik ne kaldı beşeri sistemlerden, 

Niçin geliyorsunuz Furkan’ı görmezlikten? 

 

*** 

 

Bu nasıl bir mantıktır,nasıl Müslümanlıktır, 

Önce kardeş olanlar,sonra nasıl düşmandır? 

 

*** 

 

Yaptığı iyiliğin reklamını yapanlar, 

Miskinin,mustazafın başlarına kakanlar 

 

Hangi yüzle çıkacak Hakim’in Huzuru’na, 

Hangi gözle bakacak Sultanlar Sultanı’na… 

 

*** 

 

Sarılmış her yanımız tuzaklar,burgaçlarla, 

Bu tuzaklar bozulur ışıklı parmaklarla… 

 

*** 

 

Bir yere varılamaz bağırıp,çağırmakla, 

Aşılmaz sıradağlar kötürüm bacaklarla!(…kurşundan kanatlarla!) 

 

*** 



 

Namaz,oruç,hac yetmez,adil olacak adil, 

Yönetici dediğin erdemin simgesidir…(…adalet timsalidir.) 

 

*** 

 

Ölümün anlamını bilmeden yaşayanlar, 

Hayatın ölümsüzlük hazzını tadamazlar… 

 

*** 

 

Dört köşe kafaların,beş köşe fikirleri(!), 

Hazır yiyicilerin baş köşe  keyifleri! 

 

*** 

 

Bir sorunumuz yokmuş bizim ABD ile! 

Allah’ım,akıl,fikir ver Sen şu talihsize! 

 

*** 

(*) 

Egolarını ilah edinen edinene, 

Dünyayı,ahirete yeğleyen yeğleyene… 

 

*** 

 

 



Değersize değerli diyenler değersizdir, 

Değerliyi değerli sayanlar değerlidir… 

 

*** 

 

Firavun’la bu kadar içli,dışlı olunca, 

Bu tutum,bu davranış ne kadar müslümanca? 

 

*** 

 

“Şeriatçı” deyince neyi anlıyorsunuz? 

Şeriatın”Ş”sini bile bilmiyorsunuz! 

 

*** 

 

Ölümsüz olmayanı Ölümsüz’e yeğ tutmak,(…olmayanda ölümsüzlük 

Odun kömüründen yağ çıkarmaya soyunmak!                aramak,) 

 

*** 

 

İnsanlar hangi gözle bakarsa baksın sana, 

Önemli olan Rabb’in nasıl baktığı sana… 

 

*** 

 

O kadar çok yanlışı doğru sanıyoruz ki,(…sayıyoruz ki,) 

Nerdeyse kendimizden emin değiliz gibi!(…belki!) 



 

*** 

 

Duygudan,düşünceden uzak kalan Müslüman,(brakılan insan,) 

Daha çok haz almaya başlar yavan dünyadan! 

 

*** 

____________________________________________________ 

(*):Furkan(25);A;43 

 

Saltanatsız,ödünsüz,iddiasız bir hayat, 

Onurlu,özgür,şanlı,kahramanca bir memat… 

 

*** 

 

Nedir bu aceleniz,durun bakalım hele, 

Dikilir,dikilmez mi fide durur meyveye? 

 

*** 

 

Bir şeyden,hiçbir şeyden haberi olmayanlar, 

Herkesten çok her şeyi bildiğini sananlar! 

 

*** 

 

Bizim işimiz olmaz benciller,nadanlarla, 

Müflisler,riyakarlar,akıllı şapşallarla, 



 

Kibirliler,cahiller,kendini bilmezlerle, 

Sevgisiz,merhametsiz,inançsız yüreklerle, 

 

Egolarını ilah edinmiş tutsaklarla… 

Dünyada,ahirette kardeşiz mazlumlarla… 

 

*** 

 

Bahar,bahar diyorlar,bu bahar mı,hazan mı? 

Gizli eller kırıyor dalları,budakları!(…buduyor…) 

 

*** 

 

Biz öyle bir sofradan nimetleniyoruz ki, 

Onun yanında susam bile değil sizinki! 

 

*** 

 

Sosyal demokratlar mı,muhafazakarlar mı, 

Çakma Müslümanlar mı,gerçek kahramanlar mı?(…Müslümanlar mı?) 

 

*** 

 

Müslümanlar(!)kimleri alkışlıyor kimleri? 

Yüzlerde,yüreklerde aldanmışlık izleri!(..hikmetsizlik…) 

 



*** 

 

Kur’an’ın bendesiyiz,silik öğrencisiyiz, 

Her adım,her solukta “öğrenme” cehdindeyiz! 

 

*** 

(*) 

Eğer Allah’a kurban olamıyorsa(n) insan, 

Neye yarar kardeşim bin hayvan boğazlasa(n)! 

 

*** 

 

Zamanda mekansızlık,mekanda zamansızlık, 

Arafat’ta yaşanan çağlar üstü yalnızlık!(Mahşer ürpertisinde…) 

 

*** 

 

“Bal tutan parmak yalar!”diyenlere aldanma,(…kanmayın,) 

Bazen parmak bal diye bulaşır ağıya da… 

 

*** 

 

Sevgili’m Sen’den başka bir şey istemiyorum, 

Senin kahrın lutfundan hoş,bunu yaşıyorum… 

 

*** 

 



İslam’ın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz,(…yoktur,) 

Barışın,kardeşliğin,aşkın adı anılmaz… 

 

*** 

 

Müslümana düşmanlık Allah’a düşmanlıktır, 

Allah’a düşmanlığın sonu yalnız kalmaktır…(Allah düşmanlarının…) 

 

*** 

 

Adalet dağıtayım derken zulüm,haksızlık 

Yapanların sonları O Gün utanç,yalnızlık… 

 

*** 

 

 

Düne kadar baş tacı edilenler şimdiler 

Nedense birdenbire gözden düşüverdiler… 

 

*** 

________________________________________________ 

(*):M.İslamoğlu(Vahyim Penceresinden) 

 

 

Altından,ünden,şandan uzaklaştıkça insan, 

O kadar daha özgür,o kadar daha insan… 

 



*** 

 

İnsanlar birbirine niçin bakıyor böyle, 

Sanki kavgalıymışlar gibi yürekleriyle… 

 

*** 

 

Kur’an öğretir,insan öğrendiğini yaşar, 

Ne kadar yaşıyorsa insan “kul”dur o kadar… 

 

*** 

 

Yirmi bir aralıkta Kıyamet kopacakmış, 

Aklıevveller(!)yine okyanusa pul atmış…!(karanlığa taş…) 

 

*** 

 

 

Nasıl görmüyorsunuz,göremiyor musunuz? 

Nasıl bakıyorsunuz,neyi görüyorsunuz? 

 

*** 

 

Bu yutturmacalara millet artık kanmıyor, 

Ne yazık ki-şimdilik-elden bir şey gelmiyor! 

 

*** 



 

Rabbim,bu ne zevksizlik,bu ne yüzeyselliktir, 

Bu ne düşüncesizlik,bu ne beyinsizliktir! 

 

*** 

 

Sarıkla,cübbeyle mi oluyor Müslümanlık? 

Aydınlanır mı külle gönüldeki karanlık? 

 

*** 

 

Kibarlık maskesini kamuflaj malzemesi 

Olarak kullananın amber kokmaz nefesi! 

 

*** 

 

Dindarlık içtenliktir,sevgidir,adalettir, 

Dinci(lik)çıkarla(ın)a dini alet edendir.(…etmektir.) 

 

*** 

 

Ömrünü bir kadının/bir erkeğin peşinden 

Koşmakla geçirenler uzaklaşır özünden… 

 

*** 

 

 



Kimin gözüne girmek için çırpınıyorsun? 

Sevgili’nin gönlüne girebiliyor musun? 

 

*** 

 

Sağır sultanlar duydu,ey Sultanlar Sultanı 

Yoksa duymuyor musun mazlum çığlıklarını! 

 

*** 

 

Yalan üstüne yalan,çelme üstüne çelme,(…fitne…fitne), 

Şafağa yeğleniyor karanlık bile,bile! 

 

*** 

 

Bu nasıl bir pişkinlik,bir vurdumduymazlıktır, 

Nasıl bir bağnazlıktır,nasıl bir kaypaklıktır? 

 

*** 

 

Allah’ı gündeminden çıkaranlara bakın, 

Kimlerin ardı sıra koşuyor akın,akın! 

 

*** 

 

Siyaseti bir amaç haline getirenler 

Yaptıkları işlerden nasıl puan beklerler! 



 

*** 

 

Çemberler kırılıyor,boyutlar değişiyor, 

Kapılar açılıyor,yürekler diriliyor… 

 

Kabuklar çatırdıyor,tohumlar yarılıyor,(…kozalar/tomurlar…) 

Sonsuz dallı ağaçlar çiçekle donanıyor… 

 

Düğümler çözülüyor,kör kuyular taşıyor, 

Koltuklar değişiyor,sütunlar çatırdıyor…(…devriliyor…) 

 

*** 

 

Kim insan,kim Müslüman eğer varsa anlayan, 

Söylesin açık-seçik korkmadan,utanmadan! 

 

*** 

 

Yokluğun varlığından,ölümün hayatından(Varlığınla yokluğun fark 

Etkili değilse ne yazar bin yıl yaşasan!          edilemiyorsa,) 

 

*** 

 

Milleti “kesimler”e ayırmak da ne demek? 

Vahdet’ten uzak kalmak kimlere düğün-dernek!(…gülşenden zakkum 

(Kimlerin ekmeğine bal,kaymak,yağ,……sürmek?)  dermek!) 



 

*** 

 

Sahiplendikleriniz sizin değil harisler, (…nankörler/aslında.) 

Onlar Malik’ten size verilen emanetler.(…lütfedilen nimetler.) 

 

*** 

 

Mülkün sahibi O’yken sizler nasıl olur da 

Bu kadar nekessiniz paylaşma konusunda? 

 

*** 

 

Dostum,bükemediğin bileği öpeceksin, 

Öpmek istemiyorsan bir el veremez misin?(Buna niyetin yoksa…) 

 

*** 

 

Ne bir ücret,ne alkış beklemiyoruz sizden,(…beklemeyiz kimseden,) 

Lütfeden etmiş bize edeceğini zaten… 

 

*** 

 

Kitab,tek şaşmaz mihenk,tek miyar her alanda, 

Diğerlerinin işi yarışmak yalanlarda… 

 

*** 



 

O kadar boş,anlamsız işler yapılıyor ki,(…yararsız…) 

Yapılan harcamalar doyurur dünyadaki 

 

Açları,çıplakları,sokakta yatanları, 

Şifaya kavuşturur şifa arayanları… 

 

*** 

 

Duyuyorum evrenin yürek atışlarını,(…nabız…) 

Sonsuz acılarımın kozmik sancılarını… 

 

*** 

 

İslam coğrafyasını kavuran yangınları 

Söndürür söndürürse Tevhid’in solukları… 

 

*** 

 

Niçin uzaklaşıyor insanlar birbirinden? 

Uzaklaştığı için belki de benliğinden… 

 

*** 

 

 

Tarikatlar,mezhepler,meşrepler,bilmem neler… 

Hangi tarikattandı,mezheptendi Peygamber? 



 

*** 

 

Birbirini yerenler,övenler,övünenler, 

Kartallarla yarışan köstebekler,fareler…(…kırlangıçlar,serçeler…) 

 

*** 

 

Güneş’in ışığına gözlerini yumanlar, 

Arının kuyruğuna takılan yusufçuklar! 

 

*** 

 

Bize göre anlamlı,değerli olan şeyler, 

O’nun için bir değer taşımayabilirler… 

 

*** 

 

Bunu ayırt etmenin,anlamanın tek yolu, 

Furkan’a başvurmaktır arındırarak ruhu… 

 

*** 

 

Bu yıl da böyle geçti acısı,tatlısıyla, 

Yanlışı,doğrusuyla,karıyla,zararıyla… 

 

*** 



 

Doğruları çoğaltan,yanlışları azaltan 

Daha güvenli yürür,korkmaz karanlıklardan… 

(Daha çok ışık alır kutlu aydınlıklardan…) 

 

*** 

 

İdolleri Allah’ın,Peygamber’in önüne(Partisini/takımını…) 

Geçirenlerin O Gün vay ki,vay hallerine! 

 

*** 

 

Yurttaşıyla barışık olmayan azman devlet, 

Gizli şiddete kılıf olan masum adalet! 

 

*** 

 

Kime inanacağız,kime güveneceğiz, 

Ne yapardık eğer el vermeseydi Rabbimiz! 

 

*** 

 

O’dur tek güvencemiz,tek güveneceğimiz, 

O’dur haklarımızı koruyan Vekil’imiz… 

 

*** 

 



“Armut piş,ağzıma düş!”açık/aç gözlülük mü? 

Armut ağacı dikmek uzak görüşlülük mü? 

 

*** 

 

Kur’an(ın) tiryakisi(yiz),Meclis’in sakisiyiz, 

Canan’ın hicranın,kahrının sermestiyiz… 

(Sevgili’nin kahrıyla,hicranıyla sermestiz…) 

 

*** 

 

Daha çok kazanayım diyenler mi haklıdır,(…karlıdır,) 

Daha çok inanayım diyenler mi bahtlıdır?(…kardadır?) 

_________________________________________________ 
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Derin bir depresyonda dünya ahir ömründe, 

Pek düzgün yaşamamış ihtimal gençliğinde! 

 

*** 

 

Akıllı şapşalların akıllılıklarından(!), 

Arap saçına döndü her şey çıktı rayından. 

 

*** 

 

 



Ateşi yakan yakmış içimizde,hiç sönmez, 

Bu yangını söndürmek için gözyaşı yetmez! 

 

*** 

 

Nelerle uğraşıyor aklıevvel enteller, 

İncir çekirdeğinden küçük darbımeseller! 

 

*** 

 

Dünyaya yön vermeye kalkışanlara bakın! 

Bunlar egolarına tutsak olmasın sakın! 

 

*** 

 

Gözlerimiz kamaşmaz,yüreğimiz ürpermez, 

Pırıltılı hayatlar bir şey ifade etmez.(…imrenilmeye değmez…) 

 

*** 

 

Yaşamaktan,sevmekten,utanmaktan bihaber, 

Akleden kalpten yoksun kel kibarlar,enteller! 

 

*** 

 

Yönettiğini sanan şarlatanlar acunu, 

Sizler kaçırmışsınız çoktan İp’in ucunu! 



 

*** 

 

Her ateş cirmi kadar yer yakar denilir ya, 

Öyle ateşler var ki,kıvılcımıdır dünya! 

 

*** 

 

 

Dümdüz Müslümanlık yok,fedakâr olacaksın, 

Aşkınla,inancınla  Çağlar’ı aşacaksın! 

 

*** 

 

Adı konmadan önce gülün kokusu güldü, 

Adı konduktan sonra yüzü daha bir güldü. 

 

*** 

 

Refah toplumlarının şımarma histerisi, 

Gurur piranhasının egoyu kemirmesi. 

 

*** 

 

Ne yergilere aldır,ne övgülerle şımar, 

İnsanların verdiği notun ne önemi var… 

 



*** 

 

Herkes herkese aynı yerden bakabilir mi? 

Herkes herkesi aynı gözle görebilir mi? 

 

*** 

 

Biz öyle bir içkinin sakisi olmuşuz ki, 

Aşıklar meclisinde bizden sermesti yok ki! 

 

*** 

 

Akiller boş tartışma,hezeyan yarışında, 

Naakiller onlardan ders alma telâşında! 

 

*** 

 

Dünyayı imar etmek için yaratılmışken, 

Ey insan,sensin onu cehenneme çeviren… 

 

*** 

 

Yürekler arasında kanallar kapalıysa, 

Neye yarar denizler kanallarla bağlansa! 

 

*** 

 



Kendinden söz ettirdin epeyce bu günlerde, 

Ne haltlar karıştırdın kalmak için gündemde? 

 

*** 

 

 

İnsanlık ne çektiyse akıllılardan(!) çekti! 

Kendini âkil sanan o kadar ebleh var ki! 

 

*** 

 

Kahır içinde lûtuf,lûtuf içinde kahır, 

Kahır bazen lûtuftan bile daha tatlıdır. 

 

*** 

 

Görünür firavunlar en azından bellidir! 

Görünmezler onlardan kat,kat tehlikelidir. 

 

*** 

 

Tan yerini ağartan ışığı kucaklamak,(…ışığa doğru koşmak,) 

O ışığı çağların ötersine taşımak… 

 

*** 

 

 



First leydiler güzellik,zarafet yarışında, 

Yoğunlaşan dualar kavrulmuş dudaklarda! 

 

*** 

Ucuz kahramanların pahalı kostümleri, 

İncir çekirdeğini doldurmayan sözleri! 

 

*** 

Namazımı kılarım,orucumu tutarım, 

Ayaklarımı gerer,arka üstü yatarım! 

 

*** 

 

 

Dönmez taşıma suyla değirmen arkadaşlar, 

Beklenen cihetlerden esmiyorsa rüzgarlar… 

 

*** 

 

Benim bildiği Allah zalime arka çıkmaz, 

Yaptıklarını asla kâr hanesine yazmaz. 

 

*** 

 

Modern hurafelere kapılan kapılana,(…inanan,inanana,) 

Sırat-ı Müstakim’den sapıtan sapıtana.(…ayrılan,ayrılana…) 

 



*** 

 

Tek bir şey istiyoruz,her şeye bedel bir şey, 

Allah’ın hoşnutluğu geçmişler,gelecekler… 

 

*** 

İnsanın huylarını güzelleştirmiyorsa, (…ahlâkını…) 

Namaz kültür-fiziktir ruhu arıtmıyorsa… 

 

*** 

 

Allah lâyığınız versin sayın lâikler, 

Lâikliği en az siz biliyorsunuz beyler! 

 

*** 

 

Allah’ı,Peygamber’i kendisine yeterli 

Görmeyen nasipsizler ya ahmaktır,ya deli! 

 

*** 

 

Can kardeşlerim neyi,niçin arıyorsunuz? 

Allah,Peygamber,Kur’an,işte bizim yolumuz… 

 

*** 

 

 



Ne yazar cümle âlem sizi tanıyor olsa, (…size tapıyor olsa,) 

Yüreğiniz Canan’ın aşkıyla yanmıyorsa… 

 

*** 

 

Mülkünle,iyâlinle şişinip duruyorsun, 

Evrenleri ürperten Çağrı’yı duymuyorsun! 

 

*** 

Hem Kur’an’dan söz eder heyecanla,saygıyla, 

Fizan kadar uzaktır yaşamaya Kur’anla… 

 

*** 

 

Bizi tanıdığını söyleyenler yalancı, 

Onlar kendilerine bile uzak,yabancı! 

 

*** 

 

Cihan sultanlığı mı,gönül sultanlığı mı? 

Ölümsüz’ün aşkı mı,ölümlünün aşkı mı? 

 

*** 

İnsanın insanlığı Müslümanlığı kadar, 

“Müslüman” kalmalıdır her şartta Müslümanlar. 

 

 



Bacak,bacak üstüne atmadım hayatımda, 

Edebli olmalıyım Rabbimin Huzurunda. 

 

*** 

 

Hazretin kendisinden menkul kerametleri, 

Tarikatkoliklerin acınası halleri! 

 

*** 

İslâm’da  karmaşıklık,dengesizlik olamaz! 

Onu öyle sananlar/görenler modern yobaz! 

 

*** 

 

İnsanlardan bazısı Allah’tan rol çalmaya 

Kalkışırsa acunda sona ermez kargaşa… 

 

*** 

 

Siz olmasanız bile kimsenin umurunda, 

Herkes-her zaman-olsun sizin umurunuzda. 

 

*** 

 

Gözyaşını içine akıtmak yeterli mi, 

Vuslatın yangınları gözyaşıyla söner mi? 

 



*** 

Kurtların insanlığı yönetme taktikleri, 

Spastik özürlülerin dâhilik hevesleri! 

 

*** 

 

Allah’ı gündeminden çıkaran çıkarana, 

Dünyanın hay-huyuna kapılan kapılana… 

 

*** 

 

Yobazların bitmeyen senlik/benlik dalaşı, 

Uyuşuk yığınların onlara kapılması… 

 

*** 

 

Yalanlar,entrikalar,tutkular,bağnazlıklar, 

Yaşadığını sanan bahtsız üstü bahtsızlar! 

 

*** 

 

 

 

O kadar sığ,anlamsız,yavan ki hayatınız, 

Sizler yaşadığını sanan mevtalarsınız! 

 

*** 



 

Bu dünyaya takılıp kalmış hayatlarınız, 

Sizin için en büyük ödül(!)yalanlarınız! 

 

*** 

 

Bir şey gördüğümüz yok,bir şey bildiğimiz yok, 

Para sesinden başka duyduğumuz bir şey yok! 

 

*** 

 

İnsan için en büyük iddia Müslümanlık.(1) 

Onurlar üstü onur,özgürlük,kahramanlık… 

 

*** 

 

Teslim olmak kayıtsız,şartsız Tek Yaradan’a,(2) 

O’nun hakkını teslim etmek hakkıyla O’na. 

 

*** 

 

Namaz kılmakla her şey bitti sanan safdiller, 

Gaflet burgaçlarında debelenen gafiller! 

 

*** 

 

 



Yaşamasını bilen ne kadar az acunda, 

İnancını koruyan ne kadar az bağrında. 

 

*** 

 

Her şey burada başlıyor Cennet de,Cehennem de, 

Aşıklar mutlu olur hicran cennetlerinde.(…cehenneminde.) 

 

*** 

 

Mü’min problem üreten değil,problem çözendir, 

Uyguladığı yöntem moderndir,bilimseldir. 

 

*** 

 

Sırtına geçirilmiş deli gömleği mi ne, 

Vesayet mi yazılmış Millet’in kaderine? 

____________________________________________ 

(1),(2):M.İslâmoğlu(Esma’ul Husna sohbetleri.) 

 

“Yoğurdu üfleyerek yer sütten ağzı yanan.” 

Bal damlayacak değil ya kanayan yaradan. 

 

*** 

 

Ardı ardına hatalarla yıpranan,yıpranana, 

Akıllılar çıkmışlar ahmaklık yarışına. 



 

*** 

 

Aklınızdan geçenler başınıza gelmeden 

Güzel,yararlı şeyler geçirin içinizden. 

 

*** 

 

Ne istekleri biter,ne işvesi,ne nazı, 

Cüzdanlar boşaltmakta hünerlidir el kızı! 

 

*** 

 

Her kokunun rengi var,her rengin bir kokusu, 

Hiçbir şeye benzemez yiğitlerin korkusu! 

 

*** 

 

Ev-bark,eş,dost,han-hamam,dünyalık kesmez bizi, 

Ölümsüz Sevgili’dir yakan ciğerimizi. 

 

*** 

 

Her cemaat politik bir partiye dönüştü, 

Tefrika bulutları ufukları bürüdü. 

 

*** 



 

Aşktan daha değerli bir şey var mı dünyada, 

İnançtan daha büyük bir onur öte yanda…? 

 

*** 

 

Bunca lüks tutsaklığı,gösteriş ahmaklığı, 

Hangi zaman/mekâna çıkarır insanlığı? 

 

*** 

 

Yalan üstüne yalan uyduran münafıklar,(1) 

Çarpıtılmış mantıklar,bedevi akıllılar. 

_____________________________________ 

(1):Tevbe(9),Âyet:94 

 

 

Boy,boy,renk,renk,renk dalgalar sonsuz devinimlerle 

Çalkanan bir okyanus içimiz evrenlerle… 

 

*** 

 

“Kendinden geçmedikçe kendine gelemezsin.”(1) 

Kendine gelmedikçe “insanım!” diyemezsin. 

 

*** 

 



Her an dudak dudağa olan ruh alevlerle 

Kanar mı ham hayaller,tadımlık lezzetlerle? 

 

*** 

 

Aşk’a saygımız sonsuz,aşksız hayat anlamsız. 

Aşk denizine yelken açmaya var mısınız? 

 

*** 

 

“Basir’den daha geniş görüşlü”(!) olanlar var. 

Bakmasını ne zaman öğrenecek şu kullar? 

 

*** 

 

Değirmenin çarkları dönmez taşıma suyla, 

Allah’a ulaşılmaz hanlarla,hamamlarla… 

 

*** 

 

Nerden bilsin gülşeni gübrelikte yaşayan. 

Gübre böceği gülün hazzetmez kokusundan. 

 

*** 

 

Sana sığınıyorum Rabb’im kahramanlardan.(!) 

Kaplan maskesi takan kurtlardan,maymunlardan… 



 

*** 

 

Oyun üstüne oyun sergileyen aktörler, 

Oyunları perdeli gözlerle seyredenler. 

 

*** 

Yalnız dirsekler değil,çürümüş beyinler de, 

Ne beyinlerde ışık,ne fer kalmış gözlerde. 

 

*** 

_______________________________________________________ 

(1):Divan-ı Kebir’den Seçmeler(Mevlâna)Haz:Bekir Şahin(Sh:109) 

 

 

Ne olursanız olun,kim olursanız olun 

Hiçsiniz değerini bilmezseniz kulluğun. 

 

*** 

 

Furkan’dan uzaklaşan insan ilkelleşiyor, 

Tutkularına tutsak oluyor,çıldırıyor… 

 

*** 

 

Sahiplenmeye değer ne var ki şu dünyada, 

İçten bir tebessümle selamlaşma dışında. 



 

*** 

 

Sözün gücü acunu kucakladığı zaman 

Kazanacak yeniden yitiklerini insan. 

 

*** 

 

Sulanan,sulandıkça çoraklaşan topraklar, 

Kuştüyü döşeklerde çürütülen oyrumlar. 

 

*** 

 

Nefsinle savaşını kazanamazsan eğer, 

Bir şey ifade etmez başarılar,zaferler. 

 

*** 

 

Bir dünyada varlığım,yokluğum bir bahane, 

Allah’tan,Peygamber’den gayrısından kime ne! 

 

*** 

 

Müslümanlar nelerle uğraşıyor Allah’ım, 

Üstesinden böyle mi gelinir sorunların? 

 

*** 



 

Yangınlar çıkarmalı,ormanları yakmalı, 

Sonra villaları,köşkleri kondurmalı! 

 

*** 

 

Mutlak anlamda “diri” kalmak istiyorsanız, 

Gül ikliminde birkaç gün dolaşmalısınız. 

 

*** 

 

 

Bağlanmak gerekliyse illa ki bir yerlere, 

Allah’a  bağlanırım,Kitab’a,Peygamber’e. 

 

*** 

 

Dünyanın tuzakları tükenir gibi değil, 

Tuzaklardan kurtulmak o kadar kolay değil. 

 

*** 

 

Sonsuz petekli kovan,sonsuz hamarat arı, 

Tembel görmezden gelir kovanda olanları. 

 

*** 

 



Bu dünyaya takılıp kalmış hayatlarınız, 

Sizin için en büyük ödül(!) yalanlarınız! 

 

*** 

 

Niçin kendi kendinle savaştasın ey insan? 

Sen değil misin ışık devşiren karanlıktan? 

 

*** 

Rahatları arttıkça tutarsızlıkları da 

Artan şımarıkların başlarında dönen ne? 

 

*** 

 

Daracık pantolonlar,kısa kollu tişörtler, 

Kırıtarak yürüyen çıplak tesettürlüler. 

 

*** 

 

“Ben biliyorum!”demek en derin bilgisizlik, 

Bilgeler Bilgesi’ne nankörlük,edebsizlik. 

 

*** 

 

Sen’den Seni dileriz,Seni niyaz eyleriz, 

Sen’den gayrılarına muhabbet beslemeyiz. 

 



*** 

 

Sahte kahramanların tumturaklı lafları, 

Nereye sürüklüyor tutkulu yığınları…? 

 

*** 

 

Çağların en akıllı,en bilge öğretmeni, 

Tatsak O’na öğrenci olmanın şerefini. 

 

*** 

Bizden iki öncelik istiyor İslamiyet, 

İnançta samimiyet,yaşamakta adalet. 

 

*** 

 

Allah’ı hiç hesaba katmadan plan kuranlar, 

Kendisini akıllı sanan süper ahmaklar. 

 

*** 

 

İnsanlar arasında statü kazanmak güzel, 

Allah’ın Katı’ndaki statümüzden ne haber? 

 

*** 

 

 



Sultan’ın kapısında dilenciyiz,has bir kul, 

Kitapların Anası gerçek evrensel okul. 

 

*** 

 

Çaresiz fizikçiler,öfkeli düşünürler, 

Sır saklayamayana sır vermeyen evrenler… 

 

*** 

 

Ölüm ölümsüzlüktür gerçek aşıklar için, 

Izdırabın tadına varabilenler için… 

 

*** 

 

Yeniliğe kapalı bağnaz beyinler,ruhlar, 

Yoğun karanlıklarla kuşatılan ışıklar. 

 

*** 

 

İleri gelenler mi,ileri gidenler mi? 

Kasılıp duranlar mı,boynunu bükenler mi…? 

 

*** 

 

İçimizde big-banglar kesilir gibi değil, 

Her big-bang bin doğuştur,yeniden diriliştir… 



 

*** 

 

Belirsizlik Çağı’nda alt-üst olan değerler, 

İnsanlığı yönetme hastası egemenler! 

 

*** 

“Çağdaş Müslümanlar”ın ters yüz olmuş mantığı, 

Doğrudur,yerindedir  güçlünün her yaptığı! 

 

*** 

 

Yani bu kadar olur aymazlık,ukalalık, 

Kendine,çevresine saygısızlık,haksızlık… 

 

*** 

 

İnsanlardan hiçbir şey istemedim,istemem, 

Sevgili’nin yolunda bin kez ölsem,dirilsem… 

 

*** 

 

Biz en büyük nimetle nimetlendirilmişiz, 

Rabbimiz’e çok şükür,”kulluk” bilincindeyiz. 

 

*** 

 



Vahyin inşa ettiği Kur’an insanıysanız, 

Sonsuzluk yollarına uyar ayaklarınız. 

 

*** 

 

İslâm’dan korkmak yersiz,barıştan korkulur mu? 

Dalaşmayı barışa tercih edenler yok mu? 

 

*** 

 

Müslüman,müslümana düşürülüyor,dikkat! 

Küfrün oyunlarına gelmek büyük hamakat. 

 

*** 

 

Görmek istediğiniz gibi bakıyorsunuz, 

Perdelenmiş gözlerle doğru görmüyorsunuz. 

 

*** 

 

Hiçbir beşeri unvan kabul etmiyoruz biz. 

Özgürlük ateşiyle kavrulmada içimiz… 

 

*** 

 

 

 



Allah’la,Peygamber’le kimse boy ölçüşemez, 

Onların önlerine kimse geçirilemez. 

 

*** 

 

En kolay işi yapan eleştirikolikler, 

Ortaya koyduğunuz yapıtlar(!) neredeler? 

 

*** 

 

İmajınız kurusun imaj kumkumaları, 

Kaypak İmaj Çağı’nın maymun maskaraları. 

 

*** 

 

Malzemesi “sansasyon” tuhaf,politik,tipler, 

Devlet adamlığının teğet geçtiği çember. 

 

*** 

 

Yüzeysellik,aymazlık,riyakarlık diz boyu, 

Ne uzar,ne kısalır Müslümanların boyu. 

 

*** 

 

Sizin “insan hakları” anlayışınız bu mu, 

Hümanist dangalaklar,siz de hiç insaf yok mu? 



 

*** 

 

Çarpık mantıklarınca uydurdukları dinle 

Sözde ömür sürenler arsız benlikleriyle. 

 

*** 

 

“İslâm’ın gülen yüzü” diyenlere sormalı, 

Allah aşkına “gül”ün gülmeyen yüzü var mı? 

 

*** 

 

Ne övgülere aldan,ne yergilerden utan, 

Yolunu şaşırmazsın frekansını bozmazsan. 

 

*** 

 

“Benlik davası” gütmek en büyük davasızlık, 

Devasızlığa deva sanılan devasızlık. 

 

 

*** 

 

Sevilmeyi hak etmez sevmesini bilmeyen, 

Ömür(ün) kupkuru bir dal sevmezsen,sevilmezsen. 

 



*** 

 

Ahmakların savaşı kızışıyor gitgide, 

Deneniyor değişik bir silah her cephede. 

 

*** 

 

Namaz vakti girince artık Müslüman için 

Daha önemli bir iş yoktur yemin ederim. 

 

*** 

Ulvi duygular varken süflilerle yetinmek,(…süflileri yeğlemek) 

Kanatlı attan inmek,topal merkebe binmek… 

 

*** 

 

Olur olmaz her şeyi konuşan,konuşana, 

Dinlemeyi bir bilen yok mu Allah aşkına!? 

 

*** 

 

“İlerici” görünen müptezel gericiler, 

“Müzmin gerici” olan sözde ilericiler. 

 

*** 

 

 



Edepli denilmekten utanan edepliler, 

Edepsizlikleriyle övünen edepsizler. 

 

*** 

 

En büyük ahmaklık ne?Allah’ı gücendirmek. 

O’ndan başka güçlerin önünde boyun eğmek. 

 

*** 

 

Törenler,madalyalar,unvanlar,diplomalar, 

İnsanlık okulundan mezun olamayanlar. 

 

*** 

 

Günlük martavallarla uyutulan yığınlar, 

Kaşla göz arasında elden çıkarılanlar. 

 

*** 

 

Akılları yanıltan,gönülleri daraltan (…ufukları karartan) 

Beşeri düşüncenin kurtulun prangasından! 

 

*** 

 

Tebessüm çirkinleri güzelden güzel yapar, 

Somurtkan güzel bir yüz en çirkinleri sollar. 



 

*** 

 

Sini,sini yemekler dökülüyor çöplüğe, 

Kimsenin niyeti yok israfı önlemeye. 

 

*** 

 

Beşeri ölçülerle,yapay düşüncelerle, 

Peygamber anlaşılmaz sevdasız yüreklerle… 

 

*** 

 

İnançlarımız için yaşıyoruz and olsun! 

Hayatımız inançsız ruhlara ibret olsun! 

 

*** 

 

Hiç kimseyle yarışmak hevesinde değiliz. 

İyilik yarışının umutlu atletiyiz… 

 

*** 

 

Sırtınızda bir kambur gururunuz,kibriniz, 

Maskelenmiş yüzlerle ne kadar komiksiniz! 

 

*** 



 

 

Bunların birbirinden and olsun yok farkları, 

Yalan,iktidar hırsı ortak performansları! 

 

*** 

 

Çağrını kimse duymaz,duymazlıktan gelse de, 

Sen yürü tek başına yangınlar yüreğinde. 

 

*** 

 

Bizi yok sayanların yok sayılacakları 

Zamanlar uzak değil,Barış/İnanç çağları… 

 

*** 

 

Çığlıktan anlamlıdır suskunluk çoğu zaman, 

Kimse yarar ummasın bağırıp,çağırmaktan! 

 

*** 

 

Nasıl uyum sağlarım uyumsuz bir topluma, (…doyumsuz…) 

Tarantulayı sokmak kimin harcı koynuna. 

 

*** 

 



Vuslat içinde hicran,hicran içinde vuslat, 

Hayat içinde ölüm,ölüm içinde hayat. 

 

*** 

 

Cihetsiz fırtınalar koparken doruklarda, 

Dalgaların boyları ölçülmez ummanlarda… 

 

*** 

 

Hezimetler ard arda enteller cephesinde, 

Abur-cubur akiller bilgelik hevesinde. 

 

*** 

 

Baltayı taşa vuran acemi oduncular, 

Bilmeden Kopmaz İp’in ucunu kaçıranlar. 

 

*** 

 

Ellerin kötürümse,ayaklarını kullan! 

Ah,onlar da mı yok,ne güne duruyor kafan!? 

 

*** 

 

Dümbelek çalınınca ney’in sesi duyulmaz, 

Ney sesini duyanlar dümbeleğe aldırmaz. 



 

*** 

 

Mutsuzum diyenlere şaşmamak elde değil, 

Aşk’a aşık olmadan mutluluk mümkün değil. 

 

*** 

 

Her şey onlara lâyık,onlar her şeye lâyık, 

Ne bulunmaz kumaşmış canım aristokratlık. 

 

*** 

 

Hiçbir şey göründüğü gibi değil dünyada, 

Yüzün her görüntüsü başka olur aynada. 

 

*** 

 

Görmemezlikten gelmek ne kazandırır bize, 

Görülmesi gereken şeyi söyleseniz e! 

 

*** 

 

Maskeler bile durmaz oldu bazı yüzlerde, 

Melekler barınamaz yüreklerde,gözlerde. (…evlerde.) 

 

*** 



 

Halis müslümansanız başka şey aramayın, 

Yalancı gülüşüne dünyanın aldanmayın! 

 

*** 

 

Değişen hiçbir şey yok,eski tas,eski hamam, 

Müşteriler,tellâklar memnun hayatlarından! 

 

*** 

 

Değişen pek bir şey yok,insan her yerde insan. 

İnsanlığın tamamdır,gerçek bir müslümansan. 

 

*** 

 

Hiç kimsenin fikrine saygı duymuyorsunuz, 

Nasıl bu kadar “uygar” olabiliyorsunuz? 

 

*** 

 

Kur’an’ın cephesinde yer alanlar kurtuldu, 

Zaferler üstü zafer elbet onların oldu… 

 

 

*** 

 



Ağzına kadar dolu diskolar,meyhaneler, 
Söyleseniz e niçin boş gönüller,mabedler… 

 
*** 

Bir alay kara karga uçmada ağır aksak, 
Dünyanın çivisini bunlar mı oynatacak…? 

*** 
Davulu biz çalarız parsayı onlar toplar, 

Karanlık ufuklara çevrilen ağır toplar… 
*** 

Devlerin karşısında cüceler hem kayıtsız, 
Hem de biraz galiba ezik,hınçlı,kararsız… 

*** 
Sancak,davul,gürz,asa,yalan gerçeğe yenik, 

Gök kubbenin altında ne kaldı söylenmedik… 
*** 

Nereden çıktık yola nerelere geldik biz, 
Nasıl çıktınız yola nerelerdesiniz siz..? 

*** 
Palyaçolar,cambazlar,meydanda,at sırtında, 

Gülenler,ağlayanlar,bir sirkten farksız dünya! 
*** 

Abdurrahman Çelebi çağında yaşıyoruz, 
Çobanları güdecek sürüler arıyoruz…! 

*** 
Sevmesini ne zaman öğrenecek insanlar, 
Sevmeyi öğretmiyor yaldızlı diplomalar… 

*** 
Allah’tan sonra en çok korktuğum alkışlardır, 

Onlar ki,ruha inen alevden şamarlardır. 
*** 

Şarlatanlık zor meslek,lakin yığınlar zevzek, 
Şarlatanı kahraman yapmak onlar için zevk! 

*** 
Dalkavuk arenada av parçalayan arslan, 
İkbali şak-şaklayan,düşeni tartaklayan! 

*** 
Sen Allah’a köle ol,cihan da sana olsun, 
Aradığı her şeyi senin sinende bulsun! 

*** 
Allah için döktüğün bir damla göz yaşına 

Değişme dünyaları koysalar avucuna. 
*** 

Üç-beş adı büyüğe çıkmış maymun maskara 
Kan kusturur nicedir milyonlarca mazluma. 

*** 
Eğer umduğunuzu vermiyorsa büyükler, 

Çocuklar,geleceğe yalnız yürüyün sizler… 
*** 

Pek lütufkarmışsınız aziz büyüklerimiz(!), 



Köleler,sayenizde oldular efendimiz! 
*** 

Bir sofra kurulmuş ki,kuş sütü eksik değil, 
Eksik olan bir şey var kimse farkında değil! 

*** 
Arap saçı çileyi bir sabırla açmak var, 

Bir darbede ipleri paramparça etmek var… 
*** 

Ünlü”3 F formülü” Çağ’ın sürülerine 
Uygulanan bir formül nice formül içinde. 

*** 
Karşıdan birbirine diş bilerken köpekler, 

Kemik gördüklerinde gönül gönüledirler… 
*** 

Masum kalır Amazon ormanının gecesi 
Sisler dağıldığında Yüzyıl’ın ruh bahçesi… 

*** 
İnsanlar hep dünyalık çıkarlar peşindeler, 

Çıkar sağlayanları ilahlar edinmişler… 
*** 

Hayatım ulusumun ve insanlığın malı, 
Hayat dediğin önce Allah’a adanmalı… 

*** 
En büyük yanlışımız aklımızı beğenmek, 
Bizi aşan şeylere tahammül edememek! 

*** 
Zamanın akışını durdurabilen var mı, 

“Ölümden bir şey ummak”ömrün tek amacı mı? 
*** 

Karanlığın bağrına doğru yürüyor zaman, 
Bekliyor ayrılacak “an”ı altın,samandan… 

*** 
Neyin ne olduğunu,kimin kim olduğunu 

Bilmeyen nadanların seyreyleyin sonunu! 
*** 

Sonsuzluk içindeyiz,sonsuzluk içimizde, 
Zakkumlar gülleşirler,Cehennem ateşinde. 

. 
*** 

Yalnız dışına değil içine de bak insan, 
Hiçbir şey göremezsin içine bakamazsan! 

*** 
Bilmediğini bilmez bilgiç kof yüreğiyle, 
Bilmediğini bilir bilge ışık beyniyle… 

*** 
Allah’la arasını gün be gün açan insan, 

Burnunu kurtaramaz oldu bataklıklardan. 
*** 

Ne melek,ne şeytanım,ne güneşim,ne ayım, 
Günahım,sevabımla insanım,bir insanım! 



*** 
Bize kötümser diyen iyimserler nerede, 

. Sorunlar çözülmüyor iyimserim demekle. 
*** 

Her soruya cevap var,her soruna çözüm var, 
İslam düşüncelerin ötesini kucaklar… 

*** 
Yaradan’dan insana nimetler üstü nimet, 

Bir nefesin hakkını mümkün değil ödemek… 
*** 

. Müslümanlar bu günler “Kitab’a uyma”değil, 
Her şeyi “kitabına uydurma” peşindedir! 

Balonlara yaklaşmak mümkün olsa bir sefer, 
Onları söndürmeye bir toplu iğne yeter! 

*** 
Rabb’im,şu gördüklerim yalan mı,gerçek midir, 

Senden uzaklaştıran bu insanları nedir? 
*** 

İleriyle,geriyle,sağla,solla uğraşma, 
Ey İnsan,Işık varken karanlıklara dalma! 

*** 
Medeniyetsiz “uygar”,modernist kadavralar, 

Kendilerini “tavus” sanan karafatmalar! 
*** 

Yaşamanın tadına varamayan korkaklar, 
Ruhsuz putlar peşinde tüketilen hayatlar. 

*** 
Sınırları kaldırın,duvarları yıkalım, 

Ey insanlar,gelin bir araya toplanalım… 
*** 

Üç,beş kuruş dünyalık çıkar için bozulmaz, 
Dostluklar ömür boyu pek kolay kazanılmaz… 

*** 
Hayatın sillesini yiyenlere bir sorun 

Yapabiliyorlar mı hayat hakkında yorum. 
*** 

Kolektif bilinçsizlik illetinden muzdarib, 
Kalabalıklar yalnız,kalabalıklar garib. 

*** 
Başımı kaldırmaya,yüzünüze bakmaya 
Utanıyorum Çağlar halimi anlatmaya! 

*** 
Ruhun şimşekleriyle sonsuzluğu yaranlar 
Zamanları aşarlar,zamanlar aşırırlar… 

*** 
Koşmadım hiçbir zaman,koşmam Çağlar ardından, 
Ben müslümanım,onlar koşsun benim ardımdan… 

*** 
Yeter çektiği sizden Millet’in hokkabazlar, 
Abbas’ın kör kazları,açıkgöz avanaklar…! 



*** 
Gençler,gençler şimşekler,yıldırımlar,ateşler, 
Çiğler yağmazsa nasıl güzelleşir çiçekler… 

*** 
Aşırılıklar toplum denizlerinde gel-git, 
Gizli oyunlar kuran alev kuyruklu ifrit. 

*** 
Gösteriş histerisi fethetmiş yürekleri, 

Doğrusu ya solluyor geçkinler,yetmeleri! 
*** 

Çok sular geçti yıkık köprülerin altından, 
Ayırt edilmez oldu süzme bakır,altından! 

*** 
Batı’dan medet ummak,Batı’ya bel bağlamak, 
Yıkılmaya yüz tutmuş bir duvara dayanmak! 

(Kurumuş bir ağaçtan gül devşirmeye kalkmak!) 
*** 

Bir maskeli balo dünya salonlarında, 
Renk renk,boy boy konuklar hepsi de havasında! 

*** 
Deha,deha diyorlar,o ne Allah aşkına! 
Dahiler çoğaldıkça artıyor kargaşa da! 

*** 
Evrenin bir yerinde bir çift göz yaşarmışsa, 
Kanıyor mu bağrının bir yerinde o yara…? 

*** 
O büyük mazlumların “ahlar”ı yükseldikçe, 

Yaklaşıyor zalimler mukadder akibete… 
*** 

Müslüman olabilsek,Müslüman kalabilsek, 
And olsun önümüzde Yüzyıllar baş eğecek… 

*** 
Müslüman demek barış,sevgi,özgürlük,emek, 

Lokmanın yarısını kardeşinle bölüşmek… 
*** 

“Ortaçağ kafası”ymış,aman ne büyük bulgu! 
“Çağdaş kafalar” için düşüncede limit bu! 

*** 
Kulağımızın ardı terlemez arslanlardan, 

Bizim asıl korkumuz kağıt ve samanlardan… 
*** 

Daha güç cücelerle cebelleşmek devlerden, 
Cüce bu,yenildikçe kudurur sevincinden! 

*** 
Bir şeyler yapmak gerek,dağdaki çobanlar da 
Tebessüm edebilsin,parktaki çocuklar da… 

*** 
Şu çağlayana bakın ne coşkun,ne görkemli, 
Kim bilir kaç yüreğin gözyaşıyla beslendi… 

*** 



Beşer’in dertlerine deccallar sahip çıktı, 
“Dam üstünde saksağan,vur beline kazmayı!” 

*** 
Ölçü olduğu zaman ölçüsüzlük ölçüye, 

Kim olur doğru bakan geçmişe,geleceğe…? 
*** 

Demgogun ağzından bal gibi ağu akar, 
Ve ağuyu bal diye içer kalabalıklar… 

*** 
“Çağdaşlık”tan ileri geçemeyen bahtsızlar, 
“Çağlarsütü”nü asla kavrayamayan başlar! 

*** 
Esersiz,idealsiz,beyinsiz kadavralar, 

Er meydanından kaçan yalancı pehlivanlar. 
*** 

Bilgece kasılmalar,tepeden bakınmalar, 
Şatafatlar,unvanlar,devrimbaz maskaralar! 

*** 
Önüme her çıkana gülümsedim bugün ben, 
Gece eksik olmadı gülşenler düşlerimden… 

*** 
“Çağ ‘a baş kaldıranlar yine “çağdaş” olanlar, 

Kendi kendilerini sokan akrepler bunlar! 
*** 

Nifak görünmez akrep,ay buluta girince 
Yüreklere salar hep zehirini sinsice… 

*** 
Müslümanlığı en az Müslümanlar(!) biliyor, 

Kör bir gelenekçilik gözleri karartıyor. 
*** 

Gölgelerin peşinden koşan sanal benlikler, 
Hakikat karşısında duvarlaşan çimenler! 

*** 
Bindiği dalı kesen modern Nasreddin Hoca, 

Ocak alevlenmeden gördün mü tütsün baca!? 
*** 

Beşiğimiz kimlerin eliyle sallanıyor, 
Sütlerimiz kimlerin göğsünden sağılıyor…? 

*** 
Beşer’in ölçüleri kendi gibi kusurlu, 
Yaptıkları tıkamak açtıkları her yolu. 

*** 
Ruhumuzun yüzyıllık yarasını onduran 

Evrensel bağışıklık,Çağlar’dan taşan destan… 
*** 

Soytarı bağdaş kurmuş yolumuz üzerine, 
İkram ediyor solgun güller gelen geçene… 

*** 
Çıkarlar söz konusu olunca sırıtıyor, 

İnsanın yüzündeki boyalar dökülüyor… 



*** 
Toplumlar cüceleri daha çok seviyorlar, 

Onlarda ruhlarını daha net görüyorlar…! 
*** 

Kimseye kin gütmedik,kimseyi kıskanmadık, 
Değişmez dostlarımız aşk,özgürlük,yalnızlık… 

*** 
Ürettikleri eğer tükettiğinden azsa, 

Bir insan ancak yüktür yaşadığı topluma. 
*** 

Hayat aksiliklerin aksiliklerle cengi, 
Çözülür düşer yere iyi sarmazsan dengi! 

*** 
Kendilerini halkın önünde gören kimler, 

Aferin budalası akılsız,çilesizler… 
*** 

Post-modern çağdaşların müzminleşen yarası, 
Yürek burgaçlanması,bilinç par(ç)alanması! 

*** 
Bir öğün aç kalmaktan ödü kopan arsızlar, 
Bir sefer aklınıza geliyor mu sokaklar…? 

*** 
Nasıl bu kadar “banal” olabiliyorsunuz, 

Entel olunca her şey “perfect” sanıyorsunuz! 
*** 

Değer yargılarını böyle değiştiren ne, 
Nasıl ihanet eder insan kendi kendine… 

*** 
Şu iğreti gülüşler,şu yapmacık sevgiler, 

“İnsanlık”yarışında neredeyiz kardeşler…? 
*** 

Androidler Çağı’nın maymun maskaraları, 
Yüksek politikanın(!) bezden kuklacıkları! 

*** 
Ahmaklar meşherinde dahilerin işi ne, 

Yön veren eblehler mi İnsan’ın gidişine…? 
*** 

Bir piramidi öbür piramidin üstüne 
Koymaktan kolay değil geçit bulmak sevgiye… 

*** 
Aşk,aşk diyen çok,lakin aşık yok ortalarda, 
Baş verecek yiğidi var mı gören bu yolda? 

*** 
Tebessüm çirkin maske yürekten gelmiyorsa, 
Gerilen kurşun perde ruhun bakışlarına… 

*** 
Her zamanda,mekanda nedense gözdedirler, 
Kapıdan kovulanlar,pencereden girenler… 

*** 
Medeniyetler niçin çatışsın şom ağızlar, 



Ne güne duruyor ki kardeşlikler,dostluklar… 
*** 

“Devir namussuzundur!”diyorlar,hayır yalan! 
Namuslu namussuzdan kuvvetlidir her zaman. 

*** 
Alkışların önünde eğilir mi hiç insan, 
Allah eksik etmesin ışığı başımızdan. 

*** 
Korkakların taptığı uyduruk kahramanlar, 

Ahmakların akıllı sandığı avanaklar! 
*** 

Bir fıkra anlatanın,göbek,gerdan kıranın 
Cüzdanı kabarıyor,vah bahtına zekanın! 

*** 
Ne anlasın halinden aç tokun,ham olgunun, 

Biri dorukta kartal,biri kurbanlık koyun! 
*** 

Şizofrenik kentlerin ışıksız bakışları, 
Köpek ulumaları,çocuk hıçkırıkları… 

*** 
Sonradan görmeler bir bakışta belli olur, 

Onlarda kalıp vardır,davranışları boştur… 
*** 

Hayır yetmez ceplerin dolu olması sade, 
En az o kadar dolu olmalı yürekler de… 

*** 
Bile bile yanlışı doğruya tercih eder, 

İnsan bu,sık sık sapar içindeki ibreler! 
*** 

Dünyanın çivisini oynatan oynatana, 
Bir çivi çakan yok mu çatırdayan çatıya? 

*** 
İkbal peşinde koşan cücemen koca adam(!), 
Gelen yılanlara bak usul usul ardından…! 

*** 
Hiç kimsenin hiçbir şey bildiği yok and olsun, 

Susmak gerçek Bilge’ye saygı borcumuz olsun… 
*** 

Aklın uygarlığında bir şeyler eksik,artık, 
Onu giderir ancak gönüldeki aydınlık… 

*** 
Bir şey istemiyoruz,hiçbir şey bu dünyadan, 

Yeter ki vaz geçsinler insanlar dalaşmaktan… 
*** 

İğreti kişilikler ardarda siliniyor, 
Gerçek kimlikler sonsuz ışıltılar saçıyor… 

*** 
İnsanlar aydınlıktan o kadar korkuyor ki, 

Karanlıklarda bile yumuyor gözlerini! 
*** 



Ne övgülere kanan,ne yergilere kızan, 
Kendi sınırlarını kendisi çizen insan… 

*** 
Küçük kavgalar küçük insanların işidir, 

Büyük insanlar büyük kavgalarla yücelir… 
*** 

Gökte nebülöz de var,taş kesilmiş küre de, 
Yerde yanan can da var,taşlaşmış sineler de… 

*** 
Yüzler,ürkek,çekingen,korkulu,şaşkın yüzler, 

Bir tebessümden yoksun ,selamsız,bağsız diller… 
*** 

Bahtsız,garip insancık,hem dünyadan bıkarsın, 
Kapın çalındığında susarsın,saklanırsın! 

*** 
Bir balon gibi şişen uzay bir benek kalpte, 

Leke gibi büyüyen bir şeyler var her şeyde… 
*** 

“Doğru”yu bulmak çok güç bunca yanlış içinde, 
Allah onu veriyor gerçekten hak edene. 

*** 
Hep başkaları bize kötü davrandı deriz, 

Asıl kötü davranan kendimize kendimiz! 
*** 

Halılar üzerinde gezinen ayaklar mı 
Daha güçlüdür,yoksa korlara basanlar mı? 

*** 
İçine doğru haykır haykırmak istiyorsan, 
Çok gönüller incinir dışına haykırırsan! 

*** 
Söz ki düşer gönüle,yangına dönüşür köz, 
O ne hummalı sırdır,var çözebilirsen çöz! 

*** 
Gözyaşı,kan,haykırış,irin gökdelenleri, 

Bilgi Çağı’nın yüksek,görkemli eserleri! 
*** 

Hangi makastır ki o,kopardı dilimizi, 
Papağanlardan gülünç hale düşürdü bizi! 

*** 
Yalnız öldürülmekle iş bitmiyor canlılar, 
Öldürülecek olan birçok ölüler de var! 

*** 
Firavunlar,nemrutlar tağut’un uşakları, 
Kan boğacak sizleri şühedanın kanları! 

*** 
Günübirlik yaşamak kolay insanın işi, 

Ne geçmişinde bir renk,ne parlak geleceği! 
*** 

Başını yastığına koyar koymaz uyuma, 
Sabaha sağ çıkarsan ne işin var unutma! (hatırla!) 



*** 
İyiliği hayatın tek amacı kabul et, 

Bir şey yapamıyorsan bari bir tebessüm et! 
*** 

Nalsız,yularsız atlar doldurdu vadileri, 
Hırçın,huysuz çocuklar derer oldu gülleri! 

*** 
Gerçekler yalanlara,yalanlar gerçeklere 

Çevrilmiş yüz astara döndürülmüşçesine.. 
*** 

Harp bir aşk sanatıdır ki,sevgilisi zafer, 
Cepheye şehid olmak için koşarsa asker. 

*** 
Her an,her an amansız bir savaş halindeyiz, 

Cepheler,kendinize çeki düzen veriniz! 
*** 

İnsanı can evinden vuruyor,can evinden, 
Kalem kılıçtan keskin kullanmayı bilirsen! 

*** 
Paradoks mabedinde putlar ahkam kesiyor, 
Putperestler alnını secdeden kaldırmıyor! 

*** 
Aktörler çoğaldıkça dar geliyor sahneler, 
Senaryodan habersiz uyuyor seyirciler! 

*** 
Ne ilginç bir toplumuz doymayız,doyururuz, 

Kendimize çevrili tüfeğimiz,topumuz! 
*** 

Kızarıyor koruklar bastıran sıcaklarla, 
Gönül bostanlarında karpuzlar kabak hala! 

*** 
Piranhalardan arsız Çağ’ın firavunları, 
İskeletten de beter yaptılar mazlumları. 

*** 
Halkı öldürerek mi halka gidiyorsunuz, 

Nefsi azdırarak mı Hakk’ı arıyorsunuz…? 
*** 

Hasta Bilim Çağı’nın yüreği de,beyni de, 
Kendini “dev” görmesi bu yüzdendir belki de! 

*** 
Güvensizlik duygusu çökmüş bir kabus gibi, 

İnsanlar birbirine bakıyor öcü gibi… 
*** 

Görgüsüzlük insanın sırtına binen kambur, 
Beyninde sinsi sinsi dal budak salan bir ur. 

*** 
Hayat bir siyasettir,siyasetin okulu, 

İnsan insanın değil,yalnız Allah’ın kulu… 
*** 

Düşünen bir kafanın ne bilsin çilesini 



Kuştüyü döşeğinde horlayan mirasyedi! 
*** 

Atom.hidrojen derken nötron harikasıyla(!) 
Çıktı Yüzyıl yeniden uygarlıkta(!) doruğa… 

*** 
Gelecekte kazılar yapılırsa dünyada 

“Putlar Çağı” en uygun ad olacak Yüzyıl’a! 
*** 

Çoğalırken,büyürken sofralarda çanaklar, 
Ürüyor fare gibi çanak yalayıcılar… 

*** 
İnsanlık denizinde meddin sonu mu geldi, 

Kim,ne gün durduracak durmak bilmeyen cezri. 
*** 

Hırsızın,çalgıcının yüceltildiği Çağ’da 
Şempanzeler,maymunlar kurulur koltuklarda… 

*** 
İnsanları sürüler haline getirenler 

Bir Gün yüzleri kara Huzur’a gelecekler… 
*** 

Gençlere ne verdik ki,çok şeyler istiyoruz, 
Fideyi sulamadan bol ürün bekliyoruz! 

*** 
Sorunsuz sorunlarla oyalanan kafalar, 

Sorunsuz sorunları sorun yapan alıklar! 
*** 

Temcit pilavı gibi önümüze konulan 
Nedir çağlardır bizi oyalayan,uyutan…? 

*** 
Dünyalar yıkılıyor,dünyalar kuruluyor, 

Bazı kaz kafalılar uyanmaktan korkuyor! 
*** 

İnsan,yalanlarının azatsız tutsağısın, 
Karanlıklar içinde yarasa koşturansın! 

*** 
Havanda su dövüyor bizim aklı evveller, 
Ne bir adım ileri,ne geriye giderler…! 

*** 
Kimin el izleri var taş basılmış sinede, 

Kimin ayak izleri yolumuz üzerinde…? 
*** 

İnsanlık haklarıymış,şuymuş,buymuş,boş hepsi, 
Ey İnsanlık,sen dinle o Evrensel Hutbe’yi… 

*** 
Yarasalar,baykuşlar tünemiş çatımıza, 

Kim döktü kibrit suyu kutsal ocağımıza. 
*** 

Zamanların en yüce insanı müslümandı, 
Demek ki Müslümanlık “insan” yapan insanı. 

*** 



Değişiyor bakışlar,davranışlar,boyutlar, 
Gitgide anlamını yitiriyor hayatlar… 

*** 
Bir millet müslümansa,Müslüman kalmak ister, 
Ne şu,ne bu,ne sağ,sol “kendisi” olmak ister… 

*** 
Her harfi bir meş’ale mucizevi Kitab’ın, 

Sırrına varabilsek o ateşle yanmanın. 
*** 

Gündüz hayır işleri,gece dans,içki,poker, 
İncecik ham’fendiler,soylu beyefendiler… 

*** 
Ne kadar az uyursan o kadar uyanıksın, 

Ne kadar çok ölürsen,o kadar hayattasın! 
*** 

Dar ufuklu,mankafa ilahların sultası, 
“İnsan” olamamanın ödenmez faturası! 
Kasıp kavurur oldu sloganlar ortalığı, 
İnsanın kararıyor anbean ufukları… 

*** 
Uşaklığı kendine rehber edinenlerde 

Ya ruh yoktur,ya beyin belki her ikisi de! 
*** 

Nereye gidiyoruz,kimlerin ardındayız, 
Efendiler,insansak öyle yaşamalıyız… 

*** 
Evrenin çivisi işten değil oynatmak, 

Sineleri inancın mayasıyla yoğursak… 
*** 

Nefret,kin sevgisizlik,yüzsüzlük,taklitçilik, (yüzeysellik) 
Körlük,sağırlık,hiçlik…İşte “çağdaş” kişilik! 

*** 
Değişen bir şeyler var,kendimize gelelim, 
Kimiz,dünyaya niçin atıldık düşünelim! 

*** 
Medeniyet sevgidir,hoşgörüdür,dengedir, 

İnsanın vicdanına çevrilen silah değil! 
*** 

Aids,kanser,migren,grip…hepsinin var çaresi, 
Sevgisizlik Yüzyıl’ın en onulmaz illeti… 

*** 
Şirazesinden çıkmış insanlar birer birer, 

Yıkılıyor üst üste kuleler,piramitler… 
*** 

Kavalın nağmesinden uzak düşen sürüler, 
Afakta bir beliren,bir kaybolan çehreler… 

*** 
Nisan damlası gibi derin ol,derinde kal, 

İncinin değerini salt kuyumcu mu anlar? 
*** 



İnsan,insan dedikse bu kadarı da olmaz, 
Su almak niyetinde değilsen desti dolmaz! 

*** 
Gelin tanış olalım,yaptığımız ne varsa 

Koruyalım,sevelim,brakalım yarınlara… 
*** 

Eblehlik ve dahilik hançerin iki yüzü, 
Bir alkış,bin bir nanik kalabalığın yüzü… 

*** 
Paranın yaptığını yapmamıştır hiçbir şey, 

Paranın soluğuyla kararıyor yürekler.. 
*** 

İnsanlar oturduğu “yer”le değer kazanmaz, 
Oturdukları” yer”i onurlandıranlar az. 

*** 
Geçmişinle övünme,halinle gururlanma, 

Kaç solukluk yolun var biliyor musun yoksa? 
*** 

Küçük insanın küçük aşkı da,dostluğu da, 
O gerçekten bir süper fitnede,korkaklıkta! 

*** 
Ne balıkta hayır var,ne balığın başında, 
Devler cüceleşiyor cüceler karşısında… 

*** 
Savaş içinde barış,barış içinde savaş, 

Anlaşılıyor dostlar bu oyun yavaş yavaş… 
*** 

Her şeyde bir karmaşa,her şeyde belirsizlik, 
Devletlerde zalimlik,milletlerde zevzeklik! 

*** 
Kimliğini arayan herkes bulabilseydi, 

İnsan,kimliksizlikte bu kerteye düşmezdi! 
*** 

En büyük eksiğimiz bilmediğini bilmek, 
En büyük hedefimiz öğrenmeyi öğrenmek… 

*** 
Kendini aklı evvel sanan budalacıklar, 

Onuru,gücü ünle,koltukla ölçen koflar! 
*** 

Sevincimi,coşkumu insanla paylaşırım, 
Tasamı,elemimi Yüce Dost’a açarım… 

*** 
Topallıktan,körlükten,kamburluktan da beter, 

Ruh sakatlığı için çare var mı hekimler…? 
*** 

Düşünmenin dışında çok şeyi öğretiyor, 
Zamane okulları “garabet” üretiyor! 

*** 
Neyi paylaşamıyor niçin,neden insanlar? 

Ne kadar da tatlıymış ünler,şanlar,unvanlar… 



*** 
İnsanoğlu tutulmuş tüketim hummasına, 

Neredeyse kusacak kuştüyü yastığına! 
*** 

Yüksek politikanın alçakça oyunları, 
Vampirlerin yazdığı barış senaryoları! 

*** 
Bankanın müşterisi para değil,insanmış, 

Hangi insan?Parası olmayan insan mıymış! 
*** 

Belki yağdan,petrolden,tuzdan,şekerden önce 
Muhtacız kardeşliğe,barışa,hoşgörüye… 

*** 
Dün “kırk haramiler”den millet yaka silkerken, 

Bugün geçilmez oldu yollar binlercesinden! 
*** 

Kumar,içki,yemek,seks bunların “yaşantısı!” 
Kadınları erkeksi,erkekleri kadınsı! 

*** 
İnsanlar birbirini zaafını kolluyor, 

Fırsatını bulunca yumruğu indiriyor… 
*** 

Güzellikleri güzel bakabilenler görür, 
Güzelliklerden uzak kalmak gönlü öldürür… 

*** 
Onurlu hayat kadar onurlu memat gerek, 
Ölmesini bilerek.ölüme gitmek gerek… 

*** 
İnsan dünya ufkunu aştım sanır şımarır, 
Aklın ve bencilliğin batağınca çırpınır. 

*** 
Aşacağı bir ufuk varsa o da kendidir, 
O ufuk aşılınca dünya oyun yeridir. 

*** 
Tağut’la dostluğunu pekiştiren İnsan’ın 
Baş döndüren arzusu içindeki yıldırım! 

*** 
Vantrolog sessiz,sakin,kıpır kıpır kuklalar, 

İnsanı hüngür hüngür güldüren numaralar. 
*** 

Yılan içimizde mi,dışımızda mı yoksa, 
Güvercin kafeste mi,oynaşta mı kartalla? 

*** 
Ortalık şehidlerden geçilmez oldu yahu, 

Bu gidişle Cennet’ te yer bulmak hayal oldu! 
*** 

Doğu,kabuğu solgun özü sağlam bir elma, 
Batı kabuğu parlak,özü çürük yumurta. 

*** 
Kalemlerin savaşı kızışıyor gitgide, 



Bu paslı kılıçları kırmak zor değil hiç de! 
*** 

Ölçü yanlış olduğu için yanlış yorum da, 
İnsan Bilgi Çağı’nda değil,Kali-Yuga’da! 

*** 
Şu ezeli zamanda bir “an”lık bir şeyiz biz, 

Bu bir “an”lık zamanda ne yaparsak oyuz biz… 
*** 

İğdiş edilmiş beyin,iğdiş edilmiş yürek, 
Çürüyüş örümceğin pençesinde giderek… 

*** 
Mutluluk mutsuzluğun sakalını tarıyor, 

Mutsuzluk,mutluluğun beşiğini sallıyor… 
*** 

Pehlivanlar meydanda çekiyorlar el-ense, 
En az bilenler en çok konuşuyor nedense! 

*** 
Her şeye sahip olmak istiyorsanız eğer, 

Yalnız O’nu dileyin ama gönülden,yeter…! 
*** 

Kaplanın artığına üşüşmüş akbabalar, 
Açık,seçik düşmana dost diye sarılanlar… 

*** 
O Yıldız sönmüş değil,değişti yörüngesi, 

Her gözün harcı değil onu görüp,bilmesi… 
*** 

Gözlerden gönüllere,gönüllerden evrene 
Fışkıran,fışkırdıkça böyle gülşenleşen ne…? 

*** 
Örümcekle,akrebin dostluğunu onaylar 

Gözlerini kin,hased bürümüş çapulcular… 
*** 

Elinde bir mikrofon,bir merkep anırıyor, 
Olağanüstü koro ona eşlik ediyor… 

*** 
Herkese anladığı dilden konuşacaksın, 
Kime,ne olduğunu sen hatırlatacaksın! 

*** 
Dünyayı paylaşmakta ne kadar pintisiniz, 
Harcamaya gelince nasıl da cömertsiniz! 

*** 
Sevginin toprağın(d)a ne ekilse yetişir, 

Bu mevsimsiz iklimde zakkumlar hurma verir…. 
*** 

Nedir en büyük proje insanın hayatında? 
“Kendi kendini inşa” projesidir mutlaka! 

*** 
Çobanını bilmeyen.,bulamayan sürüler 

Ya kurtlara yem olur,ya sahip çıkar eller… 
*** 



Basamakları ziftli alevlerle sarılı 
Merdivenin inişi,çıkışından kolay mı…? 

*** 
Temeli çürük atmış Kule’nin mimarları, 
Hırçın bir el fiskesi dağıtır duvarları… 

*** 
Övüncümüz sınırsız,öndeyiz tüm çağlardan, 

Bir dev fabrika kurduk ki,hammaddesi insan! 
*** 

Tutunduğun her bir dal elinde kaldı insan, 
Kopardığın her salkım,her meyve lezzetsiz,ham! 

*** 
Bir yıldız kaymasından kısadır parıltısı, 

Günlük heyecanların tez geçer patırtısı… 
*** 

Düşünen insan için yaşamak bir mucize, 
Her elde aynı tablo,bin bir yüzlü acuze! 

*** 
Herkesin her bir şeyi bildiği zamandayız, 
“Söz”ün yok pahasına gidişine yanarız… 

*** 
Her köşenin başını tutmuş Makyavelistler, 

Kimler hainler,kimler gerçek insanseverler…? 
*** 

Doldurdu meydanları yalancı pehlivanlar, 
Üstümüze çöktükçe çöküyor karanlıklar… 

*** 
Ruhun şimşekleriyle sonsuzluğu yaranlar, 

Zamanları aşarlar,zamanlar aşırırlar… 
*** 

Kendi karanlıkları içinde kararanlar, 
Herkesi karanlıklar içinde sanıyorlar… 

*** 
Sinekler yarışıyor ateş böcekleriyle, 

Müthiş yarış başlıyor zamansızlık pistinde… 
*** 

Kalabalıklar ruhsuz olmasaydılar eğer, 
Olurlar mıydı büyük cücelerden,cüceler… 

*** 
Bir kutu var sırtlarda içi kırkayak dolu, 
Bahtsız kalabalıklar atlas sanıyor onu! 

*** 
Ölüler kuşku yok ki çok fazla dirilerden, 

Ya dirilerden kaçı ölebilmiş ölmeden? 
*** 

Kopuyor birer birer kuklaların ipleri, 
Koparamaz hiçbir güç göklerden sarkan İp’i. 

*** 
Binlerle,on binlerle darağacı kurulmuş, 

Cellatlar ve mahkumlar yer değiştirir olmuş! 



*** 
İt iti ısırır mı,ne kadar hırlasalar 

Birlik olurlar yine serçeye saldırırlar. 
*** 

İlerle,düş,kalk,durma,ağır ağır ilerle, 
Kendini daha uzak say her adım hedefe. 

*** 
Gıdasız kalan ruhlar ölüyor birer birer, 

Boy atıyor yollarda,meydanlarda cesetler… 
*** 

Yakın ve uzak tarih kimliksizlik korteji, 
Suya banan müverrih şekerden divitini! 

*** 
Eyyamcılar baş tacı,biz eyyamcı değiliz, 

Yüzyıllar dürüldükçe gürleşecek sesimiz… 
*** 

Sıradan insanların,sıradan kaygıları, 
“Daha iyi yaşamak!” biricik duyguları! 

*** 
Ne birbirine kalmış saygısı,ne kendine 

İnsan Tek İlah’ın mı,putların mı peşinde…? 
*** 

Acemi tayfaların yönetiminde Gemi, 
Bilsek ne yapacaklar fırtına indirdi mi! 

*** 
Yerin dibine geçsin sizin saltanatınız, 

Biz ezenlerden değil,ezilenden yanayız. 
*** 

Yalancı tebessümler,günü birlik alkışlar, 
Tez gelen,tez kaybolan ünler,şanlar,unvanlar… 

*** 
Kimliğini yitiren yalnız bireyler değil, 

Toplumlar bireylerden aşağı kalır değil! 
*** 

Poposuna bir koltuk çeken adam oluyor, 
Elif’i görse mertek sanan ahkam kesiyor! 

*** 
Yanlışa öylesine şartlanmış ki insancık, 
Hakikat onun için ahmaklık,soytarılık! 

*** 
İnsanız,ümidimiz tükenir gibi değil, 

Problemlerin sevgiyle çözülmesi iş değil! 
*** 

Kahramanlık o kadar ucuzladı ki şimdi, 
Ödlekler kahramanlık kumkuması kesildi! 

*** 
Hiçbir çağda bu kadar “büyük adam” çıkmadı, 

Hiçbir çağda bu kadar işler çatallaşmadı! 
*** 

Cübbeler,diplomalar,kepler,yüksek kürsüler 



Sırtları kitap yüklü sudan çıkmış fareler… 
*** 

Nedir “çağdaş uygarlık”,bir sakız ağızlarda, 
Dayanılmaz kokular levanten salonlarda! 

*** 
Doğruya yanlış diyen,yanlışı doğru sayan 

Başkasının aklıyla düşünen;”çağdaş insan!” 
*** 

Kolaydır nutuk çekmek kürsülerin ardından, 
Yiğitlik çağlar aşmak sesini çıkarmadan… 

*** 
Küçük şeyleri büyük gösterenler çoğaldı, 
Dinsizliğe din diye sarılanlar hortladı! 

*** 
Yığınlar bölük-pörçük,yığınlar yılgın,hasta, 
Yığınlara sunulan nedir altın sağrakta:::? 

*** 
Dizi dizi övgüler,madalyalar,plaketler, 

Boş amaçlar uğruna harcanan yetenekler… 
*** 

O kadar komikleşti,yozlaştı ki toplumlar, 
İçlerinde pek ciddi kalıyor palyaçolar… 

*** 
Evrene evrenlerim gözüyle bakmak gerek, 
Evreni evrenlerin aşkıyla sevmek gerek! 

*** 
Paradan başka bir şey düşünmeyen ahmaklar, 
Varlık içinde yokluk çeken zengin-yoksullar! 

*** 
Doğru bakamıyorlar,doğru göremiyorlar, 
Yığınlar gölgelerin peşinden koşuyorlar… 

*** 
Sevgiler göstermelik,dostluklar günübirlik, 
Belli ki lodoslarda solan bir gül kardeşlik… 

*** 
Tüm boyutlar ölümlü,Cennet,Cehennem,zaman, 
Varlık’ta yok olduğu zaman özgürdür insan…! 

*** 
İnsan’ın gizliliği artıyor göründükçe, 

Tarlanın bereketi gidiyor sürüldükçe…! 
*** 

Yılan,akrep,kırkayak gelmişler bir araya, 
Hep fırsat kolluyorlar güvercini sokmaya… 

*** 
Yönetmek daha zordur arsızı,bilgisizi 

Tuz-buz etmekten yalçın dağları,zirveleri… 
*** 

Sistem,sistem diyorlar bugün sistemsizliğe, 
“Modernizm” doğru tanı medeniyetsizliğe! 

*** 



Kendini bir şey sanır,böbürlenir insancık, 
Ama gerçek olan şu,kundaklığız,kundaklık! 

*** 
Erdemsizliği erdem saymanın faturası, 

Çirkinlik,yüzeysellik,şarlatanlık furyası… 
*** 

Kaş yapayım derken göz çıkarıyor dahiler, 
Bizi androitlerin buyruğuna verdiler…! 

*** 
Her an bir put,bir engel önümüzü kesiyor, 
Gerçek’le aramızda perdeler çoğalıyor… 

*** 
İlahi yasalara dudak bükmenin sonu, 
Bedeni atom atom eriten öç ordusu. 

*** 
Her öğünde bir lokma az yesek bir şey olmaz, 
Bunu prensip edinsek yeryüzünde aç kalmaz. 

*** 
Yine düş kırıklığı ,yine vefasızlık mı, 

Melek yüzler ardına gizlenen şeytanlık mı? 
*** 

Herkese ve her şeye gülenlere sormalı, 
Cennet’in neresinden alınmış tapuları? 

*** 
Eşyalar arasında boğulmuş insancıklar, 
Asıl görevleri ki yaşamak,unutmuşlar! 

*** 
İnsanlara yaranmak ham hayal,boşa çaba, 

Her gül uzatışında eline çarpan yaba! 
*** 

Çiklet,teneke kola,flört,işte çağdaş gençlik, 
Her şeyleri iğreti,yapmacık,göstermelik…! 

*** 
Kimliksizlik yurdunda kimlik arayan kimler, 
Nasıl neyi görecek mil çekilmişse gözler…? 

*** 
Çıkarlar üzerine kurulu bir dünyada 

İnsan karanlıkların en koyu kuşağında. 
*** 

Gönül kırmadan gelmek,gönül kırmadan gitmek, 
Bir tatlı tebessümü ekmekten aziz bilmek… 

*** 
Çağdaşlar günübirlik yaşıyor,günübirlik, 

Futbol,sinema,disko,dedi-kodu,zevzeklik…! 
*** 

Uzakken,habersizken halkın acılarında 
Kolaydır ahkam kesmek kürsülerin ardından… 

*** 
Nefsinle,insanlarla,tabiatla,Allah’a 

Barışmazsan ey insan mutluluğu arama! 



*** 
Ellere değil,önce öğüdü kendine ver, 

İçine yönelmezse boşa gider öğütler… 
*** 

Kırmızı halılarda görünmez kan izleri, 
Birkaç incik-boncuk mu kamaştıran gözleri! 

*** 
Nefislerini ilah edinen kör benlikler, 

Ömürleri boyunca havanda su dövenler… 
*** 

Gemi azıya aldı evrimci maymungiller, 
İnancın lezzetinden bihaber nasipsizler… 

*** 
Komediye dönüşen trajedi günümüzde, 
Geleceği kuracak ne kaldı elimizde…? 

*** 
İçi ak,dışı kara Hindistan cevizleri, 

Ruhu gizleyemeyen sömürge(n)maskeleri… 
*** 

İnsan’ı “insanlık”tan çıkaran çılgınlıklar, 
Yanlışı doğru sayan(sanan)”modern paradigmalar!” 

Sanki bir ağ atılmış toplumun üzerine 
Çırpınıyor insanlar balık gibi içinde… 

*** 
Şeytan güçlü değildir,güçsüz olan bizleriz, 
Bizi güçsüz gösteren alçak nefislerimiz… 

*** 
Her adımdan ötede sonsuz uçurum vardır, 

Her ufuktan geçişte sonsuz perde açılır. 
*** 

Hayat garip bir grafik,zik-zaklı,helezonlu, 
En güçlü o çizgiyi yönelten göğe doğru. 

*** 
Onursuzluğun onur,sirkatin kahramanlık 

Sayıldığı zaman(topluma) siz isim bulun artık!, 
*** 

Uygarlık üretiyor android orduları 
Sonra da kırdırıyor birbirine onları. 

*** 
Ey kardeşler,kavgayı,dövüşü brakın,gelin 
Şafağın söküşünü birlikte seyredelim… 

*** 
Bir düzen ki miyarı para her ölçüsünde, 

Böyle düzen de batsın yere,düzenciler de! 
*** 

“Çağdaşlaşmak” ne murdar,ne abes bir kelime, 
Hangi zaman,zamanlar birbirinden ilerde…? 

*** 
Neyin ne olduğunu,kimin kim olduğunu 

Bilmeyen nadanların seyreyleyin sonunu! 



*** 
Sonsuzluk içindeyiz,sonsuzluk içimizde, 

Zakkumlar gülleşirler,Cehennem ateşinde. 
*** 

Yalnız dışına değil içine de bak insan, 
Hiçbir şey göremezsin içine bakamazsan! 

*** 
Bilmediğini bilmez bilgiç kof yüreğiyle, 
Bilmediğini bilir bilge ışık beyniyle… 

*** 
Allah’la arasını gün be gün açan insan, 

Burnunu kurtaramaz oldu bataklıklardan. 
*** 

Ne melek,ne şeytanım,ne güneşim,ne ayım, 
Günahım,sevabımla insanım,bir insanım! 

*** 
Bize kötümser diyen iyimserler nerede, 

. Sorunlar çözülmüyor iyimserim demekle. 
*** 

Her soruya cevap var,her soruna çözüm var, 
İslam düşüncelerin ötesini kucaklar… 

*** 
Yaradan’dan insana nimetler üstü nimet, 

Bir nefesin hakkını mümkün değil ödemek… 
*** 

. Müslümanlar bu günler “Kitab’a uyma”değil, 
Her şeyi “kitabına uydurma” peşindedir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Allah’a yaklaştıkça zorluklar kolaylaşır, 

   Acılar tatlılaşır,zakkumlar goncalaşır… 

                               *** 

   Öte dünya inancı olmayan insanlarda 

   Hırs,gurur,kibir,tutku,fesat son sınırında! 

          *** 

   Şovmenler sahne aldı,seyirciler sabırsız, 

   Sönmeyecek sanılan mumlar erken yakılmış! 

                                                               *** 

   Kısa akıllıların tumturaklı lafları, 

   Dahiliğe soyunan akıl fukaraları! 

            *** 

   İner çiy sağnakları hicran seherlerinde, 

   Zakkumlar goncalaşır vuslat bahçelerinde. 

         *** 

   Furkan’ı elimizin tersiyle itiverdik, 

   Sonsuz kanatlı attan indik,merkebe bindik! 

                                                               *** 

   Yarım akıllılarla yola çıkan akıllı, 

   Garantiye almıştır yarı yolda kalmayı! (Göze almış demektir…) 

                                                              *** 

   Cahil bilgiden korkar,bilge bilgisizlikten, 

   Karanlık aydınlığı gelir hep görmezlikten! 

                                                              ***   

   Ne benim takatım var taşıyacak kendimi, 



   Ne taşıyacak hali başkalarının beni! 

       *** 

   Arap açına dönen bilgiler,teoriler, 

   Birbirlerini yiyen,karalayan alimler! 

                                        *** 

   Peygamberler insanlık dağının zirveleri, 

   İlahi senaryonun evrensel aktörleri… 

       *** 

   Büyük konuşanların hızla uzar dilleri, 

   Kursaklarında kalır kompleksleri,sözleri! (…boş,anlamsız…) 

                                                              *** 

   Haykırışlar,çığlıklar,kahkahalar,sloganlar, 

   Yaşadığını sanan ölümsüz kadavralar! 

                                                               ***            

   Mısır ufuklarına çöktü alimin sisi, (…zulmün/tağutun ağır…) 

   Sisleri dağıtacak mü’minlerin nefesi… 

          *** 

   Yalancıların mumu vahdetin soluğuyla 

   Sönecek,ışıyacak vahyin aydınlığıyla… 

          *** 

    Zafer kazandım diye şımarmayın,azmayın, 

   Her zaferin başarı olduğunu sanmayın! 

          *** 

   Yükselen değerlerin alçalan fiyatları, 

   Üstün zekalıların yüksek ahmaklıkları! 

   Deniz nehire değil,nehir denize akar, 



   Balık baştan kokunca,kuyruğundan şey akar! 

           *** 

   Nerden biliyorsunuz,nasıl ölçüyorsunuz, (…neyle…biçiyorsunuz,) 

   İhvanınızı niçin küçük görüyorsunuz? 

          *** 

   Hikaye anlatmayı bırak hoca efendi, 

   Öğrenmek istiyorlar insanlar hakikati. 

                                *** 

   Kendileri bir şeye benzemediği için, 

   Kıskançlıktan içleri yanıyor için,için! 

                     *** 

   Tarihi şarlatanlar şovmenler mi yazıyor, (…yazar oldu,) 

   Tarihi yazanların sesi mi kesiliyor?  (…eslerine ne oldu/sesi  

           ***                                        kısılıyor mu?) 

   Hafız-ı Kur’an olmak yetmez,hamili olun, 

   Ey hafız kardeşlerim,Kur’anla tanış olun! (…hemdem…/bizlere  

                                                                  ***     örnek olun!) 

   Neye inanıyoruz,niçin inanıyoruz, 

   İnandığımız “şey”i ne kadar biliyoruz? 

                                                                 *** 

   Allah’ım satıyorum canımı,kabul buyur, (…sunuyorum/adıyorum…) 

   Sen’den gayrı canıma fiyat biçen kim olur? 

           *** 

   Müslümanlık o  kadar kusursuz,mükemmel ki, 

   Ne eklenebilir,ne çıkarılabilir ki?(Ondan ne çıkarılır,ne…) 

   Kimse hakkında bir şey söylemem,söyleyemem, 



   Allah’ın Katı’ndaki değerini bilemem…!(Gerçek kişiliğimi kendim  

             *** 

   Faiz,şans,oyunları,futbol,israf,cehalet, (…atalet,) 

   Dinleri,imanları “tesettür”den ibaret! 

                            *** 

   Kendini düzeltmeden  elleri düzeltmeye 

   Kalkışan soyunmuştur sahte peygamberliğe! 

              *** 

   Küfrün oyunlarına gelen Müslümanların (Tağut…) 

   Allah aşkınıza şu hallerine bir bakın!   

              ***       

   Kitaplar Anası’na evlat olmamız gerek, 

   Ümmilik okunda kendimizi öğrenmek… 

              *** 

   Başıma mı gelecek Rabbim aklıma gelen, 

   Geleceğim ne olur,endişem yok geçmişten!  

                                                                     *** 

   Allah’ın yarattığı her şeyde rahmet vardır,  (Halık’ın,/Hallak’ın…) 

             “O bunu Kendi nefsi üzerine yazmıştır.”(*) 

                                                                           *** 

   Gecelerin gündüzü,günün gecesi vardır, 

   Acının çekirdeği kabuğundan tatlıdır! 

                          *** 

   _________________________________________ 

   (*):EN’AM(6/12) 

   Başarının ölçüsü para kazanmak mıdır, 



   Yoksa,”Allah’ın iyi bir kulu olmak” mıdır? 

             *** 

   Kitab’ı okudukça şakralar açılıyor, 

   Şakralar açıldıkça perdeler inceliyor… (…seyreliyor…) 

                                                                    *** 

   Ekran alimlerinin(!) ibretlik herzeleri, 

   Çelişkiler içinde bayramlık naneleri! 

             *** 

   Rabbim Sana borçluyum itiraf ediyorum, 

   Ödeyecek durumda değilim,biliyorum! (…eriyorum!) 

             *** 

   Var olmakla,yok olmak arasında kurulan 

   Kusursuz dengelerin ölçüsünü Kim koyan?(*)  (…O…) 

             *** 

   Dilin tadı başkadır,yüreğinki bir başka, 

   Bal/şeker kesilirler,bir düşmeye gör aşka!  

                         *** 

   Nasıl da önyargılı,nasıl da negatifler, 

   Neredeyse güneşe bile “yok” diyecekler! 

             *** 

   Müslümanın vizyonu evrenseldir,evrensel, 

   Olayları en yüksek ufuktan görür,gözler…(Olaylara…bakar…) 

                                                                    *** 

   _____________________________________ 

   (*)RAD(13/8) 

   Yalnız Müslüman için değil,her insan için 



   Mihenk taşı FURKAN’dır gerçeği bulmak için… 

             *** 

   Niçin bu kadar ısrar,inat ediyorsunuz, 

   Gerçek kimliğinizi Kimden gizliyorsunuz?  (Yalan…) 

                                                                   *** 

   Cüzdanı şişkin/dolu,bomboş beyni,yüreği, 

   Anlaşılan unutmuş duymayı,düşünmeyi!(*) (…sevmiyor…) 

                                                     *** 

   Süfli bir yaşantıyı,ulvi bir yaşantıya 

   Yeğleyenler çıkarsa karşı çıkar İslam’a… 

             *** 

   Onlar kirliyi temiz,güzeli çirkin görür, (…temizi kirli…) 

   Dipsiz kanyon yolunda gözü kapalı yürür…! 

                              *** 

   Başkalarıyla değil,kendi kendinle yarış, 

   Kendi kendinle savaş,başkalarıyla barış… 

            *** 

   Öğretmen ders verdiği öğrenciden ders alır, 

   Çocuklardan alınan ders daha anlamlıdır! (…yararlıdır.) 

            *** 

   Güneşin kutupları değişiyormuş,normal,  (…hayret!) 

   Asıl şaşılacak şey tek kutuplu kafalar! (…ibresiz pusulalar/insanlar!) 

                                                                   *** 

   ________________________________________________ 

   (*):İBRAHİM(14/43) 

   Öncüler yol açarlar,uçarken bile kuşlar 



   Öncülerin açtığı yolda(n) kanat çırparlar. 

                      *** 

   Sen istediğin kadar “inanıyorum” desen, 

   Boşunadır Allah’a,Elçi’ye güvenmezsen! 

                                                                 *** 

   Korkunç bir anlayışın burgacındayız canlar, 

   Dışardakilerden çok içimizde düşmanlar… 

            *** 

   Yüzeysel akılların yavan düşünceleri, 

   Sonradan görmelerin rüküşlük illetleri!  (…hevesleri!) 

            *** 

           “Kendime dert edindim Rabbim Senin Dinin’i.”(*) 

   Gönüllü,seve,seve zevk edindim derdimi. 

                                                                   *** 

            Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar!” 

   Allah,Allah,dünyada yalnız dokuz köy mü var? 

                                                   *** 

   Ölüme isteyerek gidenler aşıklardır, (…korkusuzca koşanlar…) 

   Aşıkların ölümü sonsuz bir haykırıştır!  (…frekanssız bir çığlıktır!) 

                          *** 

   İnsan kendi türünden ümidini kesince, 

   Nasıl inanabilir Mesaj’a gereğince? 

             *** 

   __________________________________________________ 

   (*):Hadis. 

   İmtiyazlı sınıfın Cennet siparişleri, 



   Şeyhlerin,müridlerin son alış-verişleri!   (….müridlerle…) 

                                 *** 

                                    Gaziler,özürlüler için kucak açanlar,   

   Sayısı cana kıyan insancıl(!) canavarlar…(…Firavunlar/Tiranlar..) 

           *** 

   Düşünceye uzanan ellere kan bulaşır, 

   Düşüncesiz adımlar birbirine dolaşır! 

           *** 

    Bin yıllık sofrasına dünyanın dönüp bakma(m), 

   Değişme(m)Sevgili’nin bir anlık cefasına! 

           *** 

   Bilinmez kime neyin,ne zaman geleceği, 

   Kasırganın,imbatın nereden eseceği! 

                                                                 *** 

   Her şeyi gördüğünü sananlar bakar körler, 

   Her şeyi bildiğini sananlar zır cahiller! 

            *** 

   Kurtların sofrasında kuş sütü eksik değil, 

   Eksik olan bir şey var kimse farkında değil! 

           *** 

   Üretenler neleri,ne kadar üretiyor, 

   Tüketim çılgınlığı bizi de tüketiyor… 

          *** 

   Neler yaptığınızın farkında mısınız siz, 

   Niçin yuvalarından fırlamış gözleriniz? 

   Kendi kendilerine payeler biçiyorlar, 



   Şeyhler,gavslar,kutuplar,şaşkınlar,şarlatanlar! 

                    *** 

   Sultanlar Sultanı’nın olmadığı bir dünya, 

   Delik deşik tencere,sırı dökülmüş ayna! 

                    *** 

   İslam’ı tekeline alanlara bir bakın! 

   Neye ne kadar uzak,kime ne kadar yakın! 

                  *** 

   Kadrini,kıymetini bilmeyenler İslam’ın, 

   Her zaman oyuncağı olacaktır Şeytan’ın… 

                                                               *** 

   Politika,futbol şey,gündelik atışmalar, (…saçmalıklar,) 

   İçi boşalmış laflar, deşifre olan sırlar! 

                                                               *** 

   Dünyada istenmeyen adam ilan edilsen, 

   Ahirette istenen adam olmaya bak sen…!(…tanınan/aranan…) 

        ***  

   İnsanlar nasıl bunca küçülebiliyorlar, 

   Nasıl,nasıl bu kadar alçalabiliyorlar? 

       *** 

   Bize ne geliyorsa Sevgili’den geliyor, 

   Bizden ne gidiyorsa Sevgili’den gidiyor… 

                  ***   

   Benim adım “Müslüman”,Allah verdi bu adı, 

   Müslüman olmayanın kırık kolu,kanadı… 

   Allah adına hüküm veren kof bilinçliler,  (…aklıevveller,) 



   Kıraldan çok kıralcı müstekbirler,sefihler! (…geçinen…) 

         *** 

   Hiçbir şey üretmeden çılgınca harcıyorlar, 

   Kendi kendilerini tüketiyorlar bunlar… 

                                                               *** 

   Furkan’dan uzaklaşan zıvanadan çıkıyor, 

   Furkan’a yaklaşanlar kendiyle barışıyor… 

                    *** 

   Güzel  huy,çirkinleri güzelden güzel yapar, 

   Çirkin huy,güzelleri çirkinden çirkin yapar! 

         *** 

   Şirazesinden çıkmış düşünceler,duygular, 

   Allah’ı eleştiren timsah akıllılar var! 

             *** 

   Müslümanlara değil,Müslümanlığa bakın, 

   Sultanlar Sultanı’nı dinleyin,örnek alın… (…öğüt…) 

                        *** 

   Nasıl bu kadar iyi olabilir bir insan? 

   Sen de olabilirsin Allah için yaşarsan…(…kendinin farkındaysan…) 

             *** 

   Allah şeyhin alnında tecelli ediyormuş, 

   Alnı dağdan sağlam ki,hiçbir şey olmuyormuş 

                                                                   *** 

   Sadece müslümanım,başka hiçbir şey değil, 

   Müslümanlık her insan için her şey demektir... (…geçer akçedir…) 

   Hiç kimsenin kimseyi yargılama yetkisi 



   Olmadığını size kimse söylemedi mi? 

           *** 

   Ne duruşunuz duruş,ne bakış bakışınız, 

   Allah aşkına sizler nasıl müslümansınz? 

                                                                 *** 

   Her tarafınız yamuk farkında değilsiniz, 

   Ah kısa akıllılar epey yüzeyselsiniz!  (…ne de…) 

                                                                *** 

   Nerde aşk ateşini tutuşturacak o el, (…eller,) 

   Neyse vuslat bendini yerle bir edecek sel…? 

                                *** 

   Sevgiler üstü sevgi,değerler üstü değer, 

   Uğrunda can vermeye O’ndan başka kim değer? 

                                                                *** 

   Allah’a inanmanın yolu yordamı bu mu, 

   Bundan büyük nankörlük,mankafalık olur mu? 

          *** 

   Güneşe köprü olur yıktığınız köprüler, (…yaktığınız perdeler,) 

   Yediğiniz naneler,kırdığınız cevizler… 

         *** 

   Allah’ın büyüklüğü insanl(d)a belli olur, 

   İnsanın en onurlu makamı tevazudur… 

              *** 

   Aldanmayın tez gelen nimetlere,refaha, (Şımarmayın…refahla,) 

   Allah’ın sınaması çetindir istidraçla! 

    Aklına danışılan danışandan akılsız, 



   Doğru bilinenlerin çoğu yalan,asılsız!  (…yanlış…) 

                               *** 

   Kendini çok akıllı saymak akılsızlıktır,  (…sanmak…) 

   Her şeyi bildiğini sanmak mantıksızlıktır… 

          *** 

   Marmaray kıt’aları birbirine bağladı, 

   Mehdi hazretlerine deniz(den),yol(u) açıldı! 

           *** 

   Her erkek yiğit midir,her yiğit erkek midir, 

   Her yiğit,yiğit midir,her erkek,erkek midir? (Her ermek mi yiğittir…) 

            *** 

   Bile,bile yanlışı yeğliyorlar inanlar, 

   Hakikat’ten korkuyor gibi bir halleri var! 

             *** 

   Kimseden ne bir övgü,ne alkış bekliyoruz, 

   Sevgili’den bir “nazar” için çıldırıyoruz!  (…tutuşuyoruz/gün  

             ***           sayıyoruz…) 

   Dilini çok uzatma sonra kesiverirler, 

   Eli kopasıcalar,dili kesilesiler! 

                                                                  *** 

           “Parmakla gösterilen biri” olmaktan sakın, 

   Parmaklar gözlerine uzanmasınlar sakın! 

                                                                 *** 

   Kibir,gurur,övünme,kıskançlık,enaniyet, 

   Tutkulu dünyaları “laiklik”ten ibaret! (Konforlu…alayişten…) 

   Hep böyle mi sürecek sandınız hayatınız, 



   Yankısız kanyonlardır masum günahlarınız! 

        *** 

   Bizler hakkında siz mi hüküm veriyorsunuz,  (…vereceksiniz,) 

   Siz kim olduğunuzu bile bilmiyorsunuz!(…daha kendinizden… 

                                                               ***     habersizsiniz…) 

   Markaların tutsağı olmuş AV M’ciler, 

   Sonu belirsiz,çılgın bir yarış içindeler! (…yarışa girmişler!) 

                   *** 

   En yakına en uzak kalmak ne talihsizlik, 

   Yakın olmaktan korkmak sefihlik,nasipsizlik! 

          *** 

   Allah!a kulluk varken şunun,bunun adamı 

   Olmanın bir alemi-Allah aşkına-var mı? 

         *** 

   Bakmak istemesem de başkasının yüzüne, 

   Bakacak yüzüm mü var Sevgili’nin yüzüne! 

                                                                *** 

   Sana ne yararı var gözlerimin kardeşim, 

   Sızlayan yüreğimle kurdun mu iletişim? 

                                                                *** 

   Müslümanlık adına yapılanlara bakın, 

   Şeytan müslümanlığa(!) bunlardan daha yakın! 

          *** 

   Her ayet bir şahittir Allah’ın varlığına, 

   En büyük şahit yine Kendisi’dir Zatı’na…. 

   Denizi olan yerde deniz görmeyen evler 



   Ne kadar talihsizler,ne kadar nasipsizler! 

                    *** 

   Her insan bir aynadır,sonsuz görüntü veren, 

   Her görüntü ardında sonsuz sırlar gizleyen…  

           *** 

   O’nu tanıdığını söyleyenlere bakın, 

   Onlar O’dan daha çok egolarına yakın! 

           *** 

   Bu Müslümanlık değil canlarım,kardeşlerim, (…onların kuruntusu!) 

   Neresindeyiz aşkın,barışın,kardeşliğin? (…adaletin?) 

            *** 

   Ölmemek istiyorsan oruç tut,Furkan oku, 

   Saplanmasın bağrına tağut’un paslı oku!  (…alev…) 

          *** 

   İslam,müslümanın tek benimsediği değer, 

   Furkan,Müslüman için tek mihenk taşı,kriter. 

                    *** 

   Bunlar o kadar güçlü,o kadar suçlular ki, 

   Eğrileri doğruya çevirmek hünerleri! (Doğruları eğriye…) 

                                                                 *** 

   Para-pul var ya,artık her şey yolunda gider, 

   Yanlış hesap Bağdat’tan değil,Gökler’den döner! 

                  *** 

   Kendisini herkesten yetenekli buluyor, (…görüyor,) 

   Her şeyin üstesinden gelebilir sanıyor! 

   Sevginize karşılık veremediği için  (Sevgisine…bulamadığı…) 



   Yüreciği sızlıyor,yanıyor için,için… (Ciğeri sevginizle…) 

                                                                *** 

   Müslümanlar mescide yengeç gibi giriyor, 

   Müslümanlar mescitten rüzgar gibi çıkıyor… 

                                                                 *** 

   Her şeyde söz sahibi olmak istiyor hazret, 

   Bu nasıl bir gururdur,nasıl bir enaniyet? 

                                                                 *** 

   Nelere ihtiyacın olduğunu bilmezsen, (Neye htiyacının…) 

   Nefsine kul olursun durdurmayı bilmezsen! 

                                                                  *** 

   Tutkular içimizde kaynayan anaforlar, 

   Sonsuzluğu zorlayan ışık-alev kanatlar! 

                                             *** 

   Güzeller Güzeli’nin sözü de en güzeldir,    

   Sözün en güzelini dinleyen güzelleşir… 

           *** 

   Kısa aklına göre yaşamaya kalkarsan, 

   Furkan’a yan bakarsan,nankörsen,doyumsuzsan! 

                                                                  *** 

   Hiçbir anlam taşır mı söz etmen insanlıktan? 

   Heler müslümanlıktan,hele müslümanlıktan…! 

            *** 

   Köşkler,yatlar,villalar,cariyeler,banknotlar, 

   Müslüman olduğunu sanan Müslümansılar! 

   Her kafadan yüz sesin çıktığı bir ortamda  (…ağızdan…) 



   Her kulağa ulaşmaz olur Kutlu Çağrı da! 

                     *** 

   Kur’an ve insan büyük,en büyük iki ayet, 

   İnsan için nimetler üstü nimet;hidayet! 

             *** 

   Allah’a,Elçisi’ne layık olamıyorsak, 

   Müslümanlığımızın ne değeri kalacak?  (…önemi olacak?) 

            *** 

   Var olanı Var Olan yaratabilir ancak, 

    İmanda son basamak Var Olan’da yok olmak! 

                                                                   *** 

   Siz gerçekle,hayali karıştırıyorsunuz, 

   Dünya gerçek,ahiret hayal sanıyorsunuz! 

                                                                   *** 

   Yalanlar,entrikalar,ihanetler,tuzaklar, 

   Siz buna yaşamak mı diyorsunuz bahtsızlar? 

              *** 

   Rabbim!Dil,söz mü yeter Seni anlatmak için, (…güç mü…) 

   İdrakler çaresizdir Seni anlamak için… (…aciz kalır…) 

              *** 

   Yanlışı doğru diye yutturan doğrucular(!), (…yalancılar,) 

   Korkuluktan korkmayan kaltaban bostancılar!(…gözü kara 

              ***                                      kuzgunlar..) 

   Herkes istediğini yapmaya kalkışınca, 

   Toplumda kanıksanır olur kaos,kargaşa! 

   Kıyamet’in kopması niye kötü olsun ki, 



   Taşlar yerli yerine nasıl oturacak ki! 

                                                                *** 

   Onu tanıdığını sanıyor tanıdıklar, 

   Onlar baktıklarını göremeyen tavşanlar! 

                                                        *** 

   Kur’an’a yol sormazsan,nasıl yol göstersin ki, 

   Sorunlarına çözüm aramazsan söyler mi? (*) 

                       *** 

   Din’i afyon haline getiren egemenler, 

   Egemen olduğunu sanan cücemen devler! (…nasipsizler!) 

           *** 

   Bizim için pek çok şey ifade eden bir şey, 

   Allah için ifade etmeyebilir bir şey! 

           *** 

   Bu ne gurur,kibirdir,ne ihtişam Allah’ım! 

   El,etek öpenlerin çok olsun padişahım! 

                                                                  *** 

   Furkan’dan uzaklaşan zıvanadan çıkıyor, (…sınırları aşıyor,) 

   İnsan kendi kendinin kuyusunu kazıyor! 

                                                        *** 

   Bizim için onurdur acı gözyaşlarımız, 

   Vız gelir,tırıs gider sizin ihtişamınız! (…saltanatınız!) 

                      *** 

   _________________________________________ 

   (*): M,İslamoğlu(Vahyin Penceresi’nden) 

   Biz için,için yanar,yaşın,yaşın ağlarız, 



   Ayyuka çıkar sizin çiğ kahkahalarınız! 

                                                               *** 

   Kendisini  bu kadar beğenmek de olur mu, 

   Büyüyen,ağırlaşan burun yüzde durur mu? 

                                                                *** 

   Konuşma adabından yoksun konuşmacılar, 

   Arap saçına dönen düşünceler,duygular! 

                                                                 *** 

   Ne kadar uzaksınız aydınlığa,ne kadar, 

   Aydınlanma Çağı’nı kurduğunu sananlar! 

           *** 

   Unvanlar ve kimlikler ne kadar aldatıcı, 

   Başa en çok yaraşan gönülsüzlüğün tacı. 

            *** 

   Ellerinden gelen bu,onlar bunu yapıyor, 

   O bunu gammazlıyor,u onu karalıyor! 

                      *** 

   Gece fırında,gündüz kahvede çalışıyor, 

   Helal ekmek parası böyle kazanılıyor…(Taştan…çıkarılıyor…) 

             *** 

            Bilgi Çağı’nın üstün zekalı ahmakları, 

   Cahiliye Çağı’nın maymun maskaraları! 

                       *** 

   Müslümanlığı en az bilenler Müslümanlar, 

   Müslümanlığı en çok biliyor sanıyorlar… 

   Sevgisizlik Cehennem,sevgi Cennet’tir,Cennet, 



   Cehennem zillet,Cennet izzetler üstü izzet… 

            *** 

   Dev aynası önünde salınan salınana, 

   Kantarın topuzunu kaçıran kaçırana… 

            *** 

   Bir şey alamayanlar “bir şey” olmak isterler, 

   Bir şey olmanın yolu “şey” olmamaktan geçer… 

             *** 

   Müslümanlığa bakın,Müslümanlara değil, 

   Müslümanlık barışın,savaşın kalbi değil…(Yanlışa doğru diye  

              ***                               sarılmak işten değil!) 

   Allah’ın müridiyiz,başkasının değil biz, 

   Kula kulluk etmenin zilletine düşmeyiz! 

             *** 

   Yıldızlar göründüğü kadar uzak değil kardeşler, 

   Yüreklerinizdeki bağları çözün yeter! 

                                                                   *** 

   O kadar yüzeyseller,o kadar komikler ki, 

   O kadar primitifler,o kadar uygarlar ki! 

                                                                    *** 

   Aptalca bir hayatı yaşayan akıllılar(!), 

   Mutluluk maskesini zor taşıyan mutsuzlar!(...maskesiyle perdelenen
                                                         suratlar!)   

              ***        

   Sen varken Sen’den başka ne dileyebilirim, 

   Sana sonsuz sevgiler,saygılar tek Sevgili’m! 

   Bu bağlılık olamaz,ancak bağımlılıktır, 



   İnsana bağımlılık zillettir,tutsaklıktır! 

            *** 

   Zırcahil alimlerin(!) enaniyet illeti, 

   Malumatfuruşların bilgelik histerisi! (…gösterisi/özentisi!) 

                                                                  *** 

   Her ayet mucizedir,her mucize bir ayet, 

   Her adım,her solukta hayretler üstü hayret! (…haşyetler…haşyet!) 

             *** 

   Furkan’sız kalan insan ışıksız evden farksız, 

   Dört duvardan ibaret,penceresiz,kapısız! 

             *** 

   Her şeye inanandan her şey beklenebilir, 

   Aklar kara,karalar ak gösterilebilir… 

             *** 

   Yetmiş sene baktılar yine göremediler, 

   Başkaları gösterdi,gözlerini örttüler!(yumdular!görmezden geldiler!) 

             *** 

   İnsanlar beni nasıl görüyor bilmiyorum, 

   Ama tek doğru gören Allah’tır biliyorum… 

                        *** 

   Ne büyük yanılgıdır tek dünyayla yetinmek, 

   Kahreden ayrılığı kavuşmaya yeğlemek… 

              *** 

   Müslümanlar ne kadar biliyorsa İslam’ı, 

   O kadar biliyorlar Kemalistler Kamal’ı! 

   Korkunç bir önyargı var,korkunç bir bilgisizlik, (…bilinçsizlik,) 



   Bu yüzden karanlıklar içinde nice benlik! 

                 *** 

   Öyle aptalca işler yapıyor ki insanlar, 

   Baş tacı ediliyor doğru diye yanlışlar!(Çelişkiler içinde çırpınıp 

             ***                            duruyorlar…) 

   Kim fiyat biçebilir emeğin değerine, 

   Her benlik yüzleşecek Bir Gün gönderdiğiyle.    

                        *** 

   Akıl ile gönülü barıştırın insanlar,  (…barıştırmadan insan) 

   Yoksa üzerinizden dağılmaz karanlıklar…!(…ne yapsan!) 

                       *** 

   Kendini göstermeye ne kadar da hevesli, (…seviyor,) 

   Nasıl göründüğünün farkında değil,belli! 

            *** 

   Kardeşini zındıklık,kafirlikle suçlayan   (…dışlayan) 

   Vahdet’i parçalayan kıt akıllı müslüman!   (…dar bakışlı…) 

            *** 

   Her şeye kusur bulan kusursuz köstebekler, 

   Onlara gıbta eden zavallı kelebekler! 

                                                                   *** 

   Çatal,bıçak tutmayı iyi biliyorsunuz, 

   Yediğiniz şeylerden tat alıyor musunuz? 

              *** 

   Kalemime emir ver Rabbim yanlış yazmasın, 

   Huzur’a vardığımda yüzüm kara çıkmasın! (…beni utandırmasın!) 

   Gözyaşlarımla dolan,taşan hokkama bandım (…bandığım) 



   Divitimle yazılmaz sanılan şeyler yadım! 

            *** 

   Ne duruşunuz duruş,ne bakış bakışınız, 

   Allah aşkına biz mi,siz mi müslümansınuz? 

                       *** 

   Günübirlikçilerin gündelik sevinçleri, 

   Kumru,darı,dondurma mecburen seçtikleri! (…zoraki sevdikleri!) 

             *** 

   Bütün dünya beğense,size tapıyor olsa, 

   Ne yazar Sevgili’ye nazınız geçmiyorsa!   

             *** 

   Bir yanda yurt sevenler,bir yanda sevmeyenler, 

   Bir de hiçbir sınıfa uygun görülmeyenler..!.(…dahil edilmeyenler!) 

              *** 

   Allah en yüce değer,O’nunla bulur değer, 

   İnsan “O’na kulluk”ta kusur etmezse eğer!  (…gayret ederse…) 

             *** 

   Aşkı ölmezleştiren vuslat değil,hicrandır, 

   Vuslatı isteyenin aklından zoru vardır… (…aşkında şüphe…) 

            *** 

   Kendilerinden başka her şeyi eleştiren, 

   Eleştirikolikler bir elemler gerçekten! 

           *** 

   İnsanları mahfeden dört şey var ki felaket; 

   Enaniyet,kıskançlık,riyakarlık,atalet!  

   Evdeki hesap uymaz çoğu zaman çarşıya, 



     Ya dünyadaki hesap ahirete uymazsa! 

                   *** 

   Söylediklerinizin o kadar boş ki içi, 

   Var diye yutturmaya kalkıyorsunuz hiç’i! 

          *** 

   Sizin inandığınız kardan surlar,heykeller, 

   Yüzünü bir göstersin Güneş hemen erirler… 

           *** 

   Fitne kasırgasında Furkan gemisine bin,  (Dünya…) 

   Ahiret kıyısına sağ/salim,güvenle in! 

                                                                *** 

   Eleştirel akıllar olmasalardı eğer, 

   Bugünkü halimizden olurduk bin bir beter! 

          *** 

   Her an bir iş başında yaratılışta Allah (*) (…Hallak,) 

   Yeniliklerden yana olmayan etmez iflah. 

          *** 

   Değersiz değerlerin değersizliklerini 

   Savunan değersizler yüzeyselliklerini!   (…düzeysizliklerini!) 

                     *** 

   Ayetleri hafife almak da neyin nesi, 

   Çok mu tatlı geliyor deliksiz ney’n sesi? 

           *** 

   _______________________________________________ 
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   Ezberini unutan acemi oyuncular, 



   Baltayı taşa vuran baltasız oyuncular! 

                    *** 

   Çözüme çözümsüzlük üretiyor akiller, 

   Kaş yapayım derken göz çıkarıyor dahiler! 

                    *** 

   Meydanlarda salınan akıllılara bakın! 

   İşler Arap saçına bundan dönmesin sakın! 

                    *** 

   O kadar aydınlar ki(!),kendi aydınlıkları 

   Karanlıklar şeklinde kuşatıyor onları! 

         *** 

   Bir çiçekten bir yaprak koptuğunu görüp de, 

   Yüreği sızlamayan hüsrandadır elbette! 

           *** 

   Kimseyi inancından dolayı kınayamam, 

   Kimsenin Alevler’e düşmesine kıyamam! (…dayanamam!) 

           *** 

   Dillere destan oldu görkemli hayatınız, 

   İki saniye etmez hepsini toplasanız! 

              *** 

   Kur’an-ı Kerim oku,yalnız Kur’an-ı Kerim, 

   Diriliğini hisset yüreğinin,evrenin… 

              *** 

   İşinize gelmiyor değil mi Müslümanlık! 

   Nasıl gelsin,işiniz gücünüz hokkabazlık!(…şaklabanlık/ahlaksızlık!) 

   Vuslat ummanlarının sonsuz burgaçlarda  (…gel-gitlerinde) 



   Çırpınan bir damlayız hicranın kollarında… (…teknesinde…) 

                                   *** 

   Geceler uzun,dingin,geceler bezgin,mahzun, 

   Geceler can yoldaşı acılı ruhumuzun… 

                *** 

   Bir sefer açılınca kapanmayan tek Kitab, 

   Furkan,doldurulması mümkün olmayan bir kap. (…boşaltılması…) 

                    *** 

   İslam’a önyargıyla yaklaşmaya çalışmak, 

             “Uygarlık!”göstergesi entelektüel ahlak! 

             *** 

   Tepelerden bakmalar,kasılmalar,sloganlar, 

             “Büyüklük!”yarışına çıkan aklı sonralar! (…yarışında yaya kalan…) 

             *** 

   Bir insanı  bu kadar yüceltmek neyin nesi, 

   Deliği eksik ney’in ne kadar çıkar sesi? 

            *** 

   Size kötülük eden kimseyi bağışlayın, 

   Ve onu affetmesi için Rabbe yakarın!  (…yalvarın!) 

           *** 

   Her şeyin iyisini,en iyisini ister, 

   Kendisine gelince kırıntıyı esirger! 

           *** 

   Bencil,kendini bilmez müstekbirler,müşrikler, 

   Kendi oyunlarına kendileri gelenler!  (….gelirler!) 

   Onlara zırnık kadar saygı duymuyorsunuz, 



   Onlardan hangi yüzle saygı bekliyorsunuz? 

         *** 

   Altmış yıl sonra geçtim okulumun önünden, 

   Hissettim koptuğunu bir şeylerin içimden! 

                  *** 

   Furkan’la yatıyoruz,Furkan’la kalkıyoruz, 

   Buruk bir mutluluğu birlikte yaşıyoruz…  (…tadıyoruz!) 

                  *** 

   Her şeyleri şahane,karakterleri berbat, 

   Varlık içinde yokluk,kapkaranlık bir hayat!  (…anlamsız,boş…) 

                  ***  

   Allah’tan başkasına boyun eğmez Müslüman, 

   Onun için özgürlük balta değmemiş orman… 

       *** 

   Al sancağı gönderden indiren el kırılır, 

   Ne anlama geldiği bir güzel anlatılır! 

                  *** 

   Çanına ot tıktınız sevginin,adaletin, (…merhametin/şefkatin,) 

   Canına okudunuz güzelim memleketin!            özgürlüğün, 

                   *** 

   Kulların/idollerin önünde reveranslar, 

   Abdesti,namazında putperest Müslümanlar! 

                   *** 

   İnsanlardan anlayış,övgü mü bekliyorsun, 

   Avucunu yalarsın,tek dostun Allah olsun! 

   Onur mu istiyorsun,hoşgörü mü,sevgi mi, 



   Barış mı,kardeşlik mi,adalet mi,şefkat mi, 

                                         *** 

   O’nun yanında ter al,Allah’ın cephesinde, 

   O’ndan başka hiçbir şey olmasın yüreğinde… 

                      *** 

           “Biz güçlüyüz!”diyorlar,”Güçlüysek haklıyız da!” 

   Onlara göre zulüm,vahşet,uygarlık moda! 

          *** 

   Şirk insanın kendine en büyük haksızlıktır, 

   Sonu onursuzluktur,nankörlüktür,utançtır! 

          *** 

   İnsancıllar,laikler,liboşlar,demokratlar, 

   Elleri birbirinin gözlerinde kuklalar! (…ceplerinde tutsaklar!) 

          *** 

   Müslüman(!) aydınların ibretlik herzeleri, 

   Hangi zaman/mekana uyuyor kriterleri? (…mekandan alınmış…) 

          *** 

   Kimseden ne anlayış,ne hürmet bekliyoruz, 

   Kardeş olacağımız günleri özlüyoruz… 

            *** 

   Ciğerleri beş para etmeyenler baş tacı, 

   Önce başına sürer kelin olsa ilacı! 

                                                                *** 

   Her insan muhteremdir,saygındır,değerlidir, 

   Değerini düşüren gururudur,kibridir… 

   Frakları,papyonları,kızarmış burunları, 



   Hayatları kısıtlı soyluluk kurbanları!  (…asalet yoksu(n)lları!) 

                   *** 

   Her şeyi güzel görür güzel bakabilenler, 

   Kartallarla yarışır sevenler,sevilenler… 

          *** 

   Kur’an,Müslüman-insan olmanın mihenk taşı, 

   Bilgelik sofrasının keskin acılı aşı! 

                                                                *** 

   Yüzümüz kırışmasın diye neler yaparız, 

   Ruhumuz kırış,kırış olmuş umursamayız! 

                     *** 

   Akletmezse yürekler karanlıktır beyinler , (…aydınlanmaz…) 

   Zıvanadan çıkmıştır düşünceler,eylemler… 

                     *** 

   Cezası pek çetindir kulak ardı etmenin 

   Rabbin buyruklarını duymazlıktan gelmenin! 

                     *** 

   Kalemler silahlarım,gül kokan kılıçlarım, 

   Haksızlıkla,yalanla,kibirle savaşırım! 

          ***  

   Değerlerin değeri takva,yürekten iman. 

   Sorumluluk bilinci,kurtulmak tutsaklıktan!(yalnızlıktan/karanlıktan!) 

           *** 

   Kadın kadınsa kadın,erkek erkekse erkek, 

   Seçmediğin bir şeyle ne abestir övünmek! 

   Varlığına tahammül edemiyor musunuz? 



   Ahretten çok dünyaya yakın duruyorsunuz! (Ukbadan…dünyayı… 

         ***                                        sanıyorsunuz!) 

   Bu kadar çok mankafa olmasaydı acunda 

   Onlardan bin beteri gezmezdi at sırtında! 

                       *** 

   Aldatılandan daha çok aldanır aldatan, 

   İnsanlar hoşlansa da horlanmaktan,yalandan! 

          *** 

   Oruçtur masivadan,maveraya uçuran, 

   Çırpınan ruha sonsuz ışık kanatlar takan… 

          *** 

   Müslümanım demekle “Müslüman” olunmuyor, 

   Koruk güneş görmeden üzüme dönüşmüyor! 

          *** 

   İçiniz nasıl rahat edebiliyor,hayret, 

   Başınızda koparken bin kızılca kıyamet!(Başımızda…) 

          *** 

   Kara bir ateş düştü milletimin böğrüne, 

   Kimlerin serin sular serpildi yüreğine?! 

                    *** 

   Kimlerdir yağ sürenler kimlerin ekmeğine, 

   Ne konuldu kimlerin boş kalan ellerine? 

          *** 

   İnsanlar en değersiz şeyler için dalaşta, 

   En değerli şeylerin çoğu değil farkında! 

   Şatolar,orkideler,kılıçlar,tunç sağraklar,  (…dev vazolar,) 



   Ormanlardan gül deren zakkum kalpli soylular!  (…altın/demir…) 

                  *** 

   Allah’tan uzak kalmak en büyük bahtsızlıktır, 

   İnsanın kendisine yaptığı haksızlıktır… 

                                            *** 

   Sünnet sırf cübbe,sarık,sakal,takke değildir, 

   Kur’an’ı yaşamaktır,Kur’an’la dirilmektir…(Kur’an’la…) 

                    *** 

   Nasıl bu kadar ahmak olabiliyor bunlar, 

   Kur’an’a çamur atmak için yarışıyorlar! (…çıldırıyorlar!) 

                        *** 

   Her gördüğün hacıyı hacı mı sanıyorsun? 

  Sen onu Kabe’de gör utançtan kahrolursun! 

             *** 

  Yüklemez kaldırılmaz yükleri Allah bize, 

  Ama biz yüklüyoruz zevkle birbirimize! 

              *** 

  Onlara göre hayat lüks içinde yaşamak, 

  Bildikleri en iyi şey kara para saymak! (…aklamak!) 

              *** 

  Kurulduğu koltuğu o kadar görkemli ki,(…koltuğa ..yakışmış ki, 

  Zaman,zaman oluyor kendini kaybettiği!               gömülmüş ki,) 

                                                 *** 

  Ne Şeytan ol,ne melek,insan olmaya çalış, 

  Sevap işlemek güzel,günahlara da alış! 

  İyiliğe tahammül edemiyor  musunuz? 



  Aman zedelenmesin İblis’le dostluğunuz! 

                   *** 

  Sefihin biri yine dil uzatmış Furkan’a, 

  Yarasalar üşüşmüş akıl mağarasına…! 

                              *** 

  Ahiret var mı ,yok mu diye kıvranıyorsun, 

  Yabancı olmadığın bir yere gidiyorsun! 

                    *** 

  İslam pazarlanacak bir şey değildir asla! 

           “İslamcı!” geçinenler  ne satıyor acaba? (“İslamcıyım!” diyenler…) 

                   *** 

  Her şey iki boyutta hallolur sanıyorlar, (Toplum…boyuttan ibaret…)
   Ekonomi/siyaset,açık oturumcular… 

                              *** 

  Ne dinden,ne sanattan,bilimden haberdarlar, 

  Ne Allah’tan,Kitap’tan tek bir söz ediyorlar! 

                    *** 

  Kendinizi bu kadar beğenmeyin ne olur, 

  Tevazu Peygamber’in,kibir Şeytan huyudur! 

                                                    *** 

  Öyle rezil bir ömür sürüyor ki insanlar, 

  Uçuş alanlarını değiştiriyor kuşlar… 

             *** 

   Ele,avuca sığmaz biriydi bir zamanlar, 

  Şimdilerde süt dökmüş kediler(i)yoldaşlar! (…kediler yoldaşları!) 

 

    



 

   Tepelerden bakmalar,tafralar,kasılmalar, 

   Ahmaklık podyumunda salınan akıllılar! (…doruğunda…) 

          *** 

   Yalanacak avucun niçin açılmıyor ki, 

   Açılmayan avucu kim yalayabilir ki? 

                     *** 

   Furkan’ı okuyup da ondan habersiz olan  (…O’ndan…) 

   Müslümanların hali bin beter soytarıdan!  (…ortada,ayan/beyan!) 

           *** 

   Ne sözünde duran var,ne bir tebessüm eden, 

   Ümit kesmemek gerek Muhammed Ümmeti’nden.(…yine insan  

           ***                                                        türünden.) 

   Kendisini kainat imamı(!) ilan etmiş! 

   Enaniyet hazretin iliğine işlemiş! 

                      *** 

   Beyazlara büründüm saçımdan tırnağıma, 

   Sevgili’nin aşkına,cumanın hatırına… 

                      *** 

   Otuz yedinci sultan efendimiz seçildi, 

   Atlas yelken çekildi,ipek kaftan biçildi! 

                                           *** 

   Bunlar sorun çözmüyor,sorun üretiyorlar. 

   Gündem oluşturmanın bin bir türlü yolu var! 

          *** 

    Herkes gibi değildir Müslüman hiç kuşkusuz, 



   Hissedemez kendini hiçbir şeyden sorumsuz! 

                                                                   *** 

   Tek kanatla uçmaya çalışan yavru kuşlar, 

   Tek boyutlu düşünen tek dünyalı şaşkınlar!(…boyutlu…şaşılar!) 

                        *** 

   Allahsızlaştırmak ki,anlamsızlaştırmaktır, (*) 

   Anlamsızlaştırmanın sonu yalnızlaşmaktır… 

             *** 

   Allah’ın değil,kendi ilkelerine göre 

   Yaşayanlar zararlı çıkar göz göre,göre! 

             *** 

   Kendinizi o kadar beğeniyorsunuz ki, 

   Burnunuzdaki kıllar keser nefesinizi!   (…öldürebilir sizi!) 

            *** 

   O kadar ketum ol ki  başkasına,kendine, 

   Kendinden bile gizle sırrını gerekirse!  (…kendini…) 

                                                                  *** 

   Kafaları karışmış filozofların belli! 

   Aman Allah’ım bakın,hepsi de kelli/felli! 

            *** 

   Bir anı,bir anına uymuyor insanların, 

   Gönüllü geliyorlar oyununa Şeytan’ın!  (…uyuyorlar…) 

             *** 

   Başkasının aklıyla düşünüyorsan eğer, 

   Sen kendi değerinden habersizsin birader! (…bihabersin bihaber!) 

   Saatlerdir konuşup duruyor beyzademiz, 



   Anlayan beri gelsin harfsiz ve kelimesiz! 

         *** 

   Basit,küçük,anlamsız,yavan dünyalarında 

   Yaşıyorum sananlar Şeytan’ın kucağında… (…otağında…) 

                                                               *** 

   İslam barış demektir,barış aşktır,dengedir, 

   Özgürlüktür,şefkattir,onurdur,yiğitliktir… 

                     *** 

   Verse de,vermese de hep haklıdır Rabbimiz, 

   Ne istediğimizi nereden bileceğiz? 

                     *** 

   Hakkını teslim edin hakkı yenilenlerin, 

   Yer almayın-ola ki-safında zalimlerin! 

           *** 

   Kendini beğendirme yarışına girenler, (…çıkanlar,) 

   Başkalarına karşı ne kadar içtendirler? (…samimiler?) 

          *** 

   Nasıl bir bağlılıktır,bağımlılıktır bu, 

   Biri çekerken biri itiyor karşı kutbu! 

          *** 

   Senin yüzünden başka bir yüze bakamam ki, 

   Heyhat!Senin yüzüne bakacak yüzüm yok ki!  (…mü var?) 

          *** 

   Çöreklenmiş engerek gözlere,gönüllere, 

   Ahlaksızlık ahlakı(!)işlemiş iliklere! 

   İnsan’ı “insan” yapan değerler yerle yeksan, 



   El uzatmış şefkatle en gerçek doktor Furkan. (…büyük…) 

          *** 

   Kuru yaprağa bile basmağa kıyamam ki, 

   Bir zamanlar hayatın coşkusu içindeydi! 

          *** 

   Sizi gidi kırk yalan insan müsveddeleri, 

   Duramaz karşımızda yalan makineleri!   (Şaşırır…) 

          *** 

   Seherde zarif kuşlar penceremin içinde,(…önünde,)   
   İncecik ötüşleri işliyor iliğime…  (Hüzünlü…) 

          *** 

   Nasıl bu kadar zalim olabiliyorsunuz,   (…iğrenç…) 

             “İnsan” olduğunuzu unutuyor musunuz?(::.nasıl unutursunuz?) 

                     *** 

   Kimse hakkında bir şey söylemem,söyleyemem, (…doğru değil!) 

   Ben kimim,bunu bile tam olarak bilemem!(Benim duygularım/ 

           ***                         düşüncelerim bellidir!) 

   Gündelik koşuşturma içinde insanoğlu, 

   Çoğu kez bulamıyor sonsuza çıkan yolu! 

             *** 

   Sizi gidi kıskançlık kumkumaları sizi,  (…bencillik…) 

   Bile,bile görmezden geliyorsunuz bizi! 

           *** 

   Kendinden söz ettirmek için neler yapıyor, 

   Her gün başka bir maske takıyor,çıkarıyor! 

           *** 



   Büyük hicret başladı,can çekişiyor fetret, 

   Olanca görkemiyle boy gösteriyor Vahdet! 

               *** 

   Arslan yattığı yerden belli olurmuş,doğru! 

   Biz ne arslanlar gördük yatağı kan çukuru! 

            *** 

   Yakın bilinenler mi uzak müslümanlığa, 

   Uzak görünenler mi yakın müslümanlığa? 

           *** 

   Allah’a ulaşmanın bin bir türlü yolu var, 

   En kestirme olanı samimiyettir canlar!  (…garanti…) 

            *** 

   Allah’tan başka rehber arayanlara bakın! 

   Tağut’un kuyruğuna takılmış takım,takım!(…akın,akın!) 

            *** 

   Baş kesen,kız kaçıran İslam mücahidleri! 

   Ciddi komedyenlerin,komik ciddiyetleri!  (…ciddi komiklikleri!) 

            *** 

   Su ile aramızdan su sızmaz,sızdır(t)mayız, 

   Sonsuzluk denizine çağıl,çağıl akarız! 

            *** 

   İnsanlar değersizler peşinden koşuyorlar,    

            “En değerli olan”ı görmezden geliyorlar! 

           *** 

   Değersizler peşinden koşanlar değersizdir,  

   Kendi değerlerini fark edemeyenlerdir… 



   Bir ortaya çıkıyor,bir gizleniyor zaman, 

   Geçmiş/hal ve gelecek zaman içinde zaman… 

           *** 

   Gizli mi aşikardır,aşikar mı gizlidir, 

   Geçmiş mi gelecektir,gelecek mi geçmiştir.? 

          *** 

   Ey Müslüman kardeşler açın gözlerinizi, 

   Kurtulun tutsaklıktan bırakın miskinliği!  (…tuzaklardan…) 

         *** 

   Entrikalar,düzenler,kibirler,gösterişler, (…alayişler,) 

   Ne kadar ilkelsiniz aklı evvel enteller!(Yüksek ahlak sahibi…elitler.) 

                              *** 

   O kadar kibirliler,o kadar benciller ki, 

   Kendi kendilerinden habersizler belli ki! 

                   *** 

   Büyük yalakaların ya(ğ)ladıkları şey de 

   Kuşkusuz büyük olur elleri,dilleri de! 

                                                               *** 

   Hiç kimseyle savaşmak hevesinde değiliz, (…dalaşmak niyetinde…) 

   Yeter de artar bile bunun için nefsimiz! 

         *** 

   Maskesiz yüzlerini nasıl göremezsiniz, 

   Bizi aldatanların,nerde basiretiniz?  

        *** 

   İçlerinde ifritler kaynayan barışsever, (…gizlenen…ler,) 

   Barış için uzanan barut/kan kokan eller! (…taze…) 



   Hem medet umuyorsun Allah’tan gayrısına, 

   Hem halis müslümanım diyorsun sıkılmadan! (…Müslümanlık  

             ***     taslıyorsun…) 

   Kaldıramayacağın yükün altına girme, 

   Hiçbir yükü hafife alma,önemsiz sayma! 

             *** 

   Herkesin inandığı değerler değerlidir, 

   Asıl değerli olan nedir bilmek gerekir… 

                                                                  *** 

   Adem’i “adam” eden samimi tövbesiydi, (…içten nedametiydi,) 

   İblis’i “Şeytan “yapan gururuydu,kibriydi!  

 

   Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır,ancak 

   Yoğurdu üflemese sütten içi yanacak! 

            *** 

   Hiç kimsenin ardımdan gelmesini istemem, 

   Allah’tan gayrısının peşinden de gidemem… 

            *** 

   Kim kimi yönetiyor Allah aşkına bakın! 

   Peşlerinden koşanlar kimlerdir akın,akın?  (Kendini yönetmekten 

                      ***                                     aciz şarlatanların) 

   Yediği nanelerin haddi hesabı var mı,  (…mı var?) 

   Yürüdükleri yolun sonunda ışık var mı? (…mı var?)  

            ***          
   İnsan kurtulamıyor ne yapsa karanlıktan,  (…bir türlü…) 

   Hiçbir sorun çözülmez FURKAN’a baş vurmadan… 

           *** 



   Suskunluk en etkili,en coşkun haykırıştır, 

   Varsın kimse duymasın duyan Bir Allah vardır…(Seni kimse  

          ***                                                 duymasa…) 

   İktidar sarhoşluğu ile baş(lar)ı dönen(ler), 

   Kendi çelmeleriyle tökezleniverirler! 

          *** 

   Hakkımda kim ne derse desin önemli değil, 

   Doğru,önemli olan Allah’ın dediğidir. (…geçerli…) 

           *** 

   O kadar yüzeyseller,o kadar komikler ki, 

   Şu politikacılar bundan “çok yüzlü” belki! 

           *** 

     Doksanlarda “Onuncu Yıl Marşı” söylüyorlar, 

   Kendi kendilerinden seksen yıl uzaktalar… 

            *** 

   Bunların işi gücü sakal/cübbe/sarıktır, 

   Akılları karışık,yürekleri sarkıktır! 

            *** 

   Dünyanın azalmayan,çoğalan sorunları, 

   Dangalak dahilerin(!) yüksek performansları! 

                       *** 

   O kadar abur/cubur şeyler yazıyorsun ki, 

   Kıracak biri yok mu elindeki kalemi?   (Alacak…) 

             *** 

           “Komedi üçlüsü”nün çıkmıyor artık sesi,  (…çoktan kesildi…) 

   Onlardan yetenekli “komedi ikilisi!” 



   Doğru sandıklarımız hep yanlışlarımızmış, 

   Hala o yanlışlar mı yoksa doğrularımız? 

             *** 

   Bakın Müslümanlara,Müslümanlara bakın! 

   Kimden ne kadar uzak,kime ne kadar yakın! 

                        ***      

   Aşçılar,kuyumcular ipe un seriyorlar, 

   Yağmur yağmasın diye dualar ediyorlar! 

             *** 

   Kuşların cıvıltısı,rahmet,gök gürlemesi, 

   Güzeller Güzeli’nin güzelliğinin sesi…(…güzellikler güzeli…) 

                       *** 

   Her işinde Allah’ı hesaba katmıyorsan, 

   Hesap dışı kalırsın sen de Rab tarafından… 

            *** 

   Senaryolar yüzeysel,aktörler yeteneksiz, 

   Seyirciler kuliste dönenlerden habersiz! 

            *** 

   Düşürdüğünüz için bizi birbirimize, 

   Siz de düşeceksiniz bir gün birbirinize…(…er-geç…) 

                      *** 

   Dünyanın en yalancı/kurnaz insanı olsan,  (Alemin…) 

   Mümkün değildir asla vicdanını aldatman! (…susturman!) 

                      *** 

   Ne dilim,ne kalemim yetmez övmeye Seni, 

   Ey Sevgili,övdüğün gibisin Sen kendini… 



   Yarın Yargılama’da,Divan kurulduğunda, 

   Herkes gönderdiğini görecek karşısında. (..yazdıklarını…dosyasında.) 

            *** 

   Öyle bir yıkılışla yıkılacaksınız ki,   (…dağılışla dağılacaksınız ki,) 

Vaktiniz olmayacak şaşırmak için belki! (…bile!) 

                              *** 

Ahmaklar ahlaksızdır,ahlaksızlar ahmaktır, 

Ahmaklık yalnızlıktır,utançtır,karanlıktır… 

                     *** 

Dünyaya yön vermeye kalkan yönsüz kafalar, 

Onların ardı sıra seyirten mankafalar! 

                               *** 

Düzensiz düzenciler,sefihler,müstekbirler, 

Kendini bir şey sanan megaloman cüceler! (…cüce megalomanlar!) 

          *** 

Sorunları çözmeye soyunanlara bakın! 

   Sorun kendilerinde bu et kafalıların! (Şeytanın oyuncağı 

            ***                       bunlar olmasın sakın! 

   Dünyayı yönetenler ahmaklar,dahiler mi, 

   Kan kokusunu seven şefkatli zalimler mi? 

            *** 

   Savaşsız bir dünya mı özlüyorsunuz beyler, 

   Kendi benliğinizle barışık olun yeter! 

             *** 

   Çözüme çözümsüzlük üretiyor akiller, 

   Kaş yapayım derken göz çıkarıyor dahiler!    
          



   Ucuz kahramanların pahalı korkuları, 

   Frakların/papyonların lavanten kokuları! 

                     *** 

   Küçük hesaplar yapan dev(!) hesap uzmanları, 

   Yakında başlarına geçecek sayıları! (…hesapları/rakamları!) 

                     *** 

   Kendiniz akıllı sanıyorsunuz eğer, 

   Söyler misiniz sizin aklınız neye erer? 

           *** 

   Açlardan,çıplaklardan,paylaşmaktan kaçınan 

   Aç/çıplak olmayanlar sorumludur her zaman! 

                      *** 

   Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsunuz, 

   Bile,bile bu kadar yanlış yapıyorsunuz! 

                     *** 

   Dehşete düşürüyor bilgisizliğim beni, 

   Nasıl silebilirim yanağımdaki “ben”i?  (..yüreğimdeki/benliğimdeki..) 

                      *** 

   Bakabildiğim kadar görebiliyorsam da, 

   Hiçbir şey söyleyemem,hiç bir kimse hakkında! 

            *** 

   Unutturayım derken hatırlatıyorsunuz, 

   Kaş yapayım derken bin göz çıkarıyorsunuz! 

            *** 

   Kuğuların hüzünlü/frekanssız çığlıkları,(Hüzünlü…şarkıları!) 

   Ölümsüz sevdaların ölümsüz acıları…(…bal/şeker…) 



                      *** 

   Kapalı kapıların ardında fısıltılar, 

   Yerin kulağı vardır,duyulmaz sanmasınlar! 

             *** 

   Gemimiz su alıyor,yolcular keyfe keder, 

   Kaptana ne demeli,o onlardan bin beter! 

          *** 

   El atmadığım konu neredeyse kalmadı, 

   Altmış yıldır bir toplu iğne başı bile (d)olmadı! (Henüz…) 

          *** 

             “İnsan insanın kurdu!”,Müslüman müslümanın, 

   Böyle mi olacağız umudu insanlığın? 

                     *** 

   Rengarenk sakallılar/kepliler/cübbeliler, 

   Hadisleri ayetler önüne geçirenler! 

          *** 

   Kendini aklı evvel sanan aklı sonralar,   (…et kafalılar,) 

   Bencillik burgacında çırpınan bacaksızlar! 

                    *** 

   Furkan’ın ana fikri/ana konusu:Tevhid. 

   Evrensel site için çabalayan;muvahhid! 

                    *** 

   Türedi şeyhler,gavslar,kutuplar,evliyalar (…ve mürşidler,) 

   Ortalığı bürüdü peygamberler,ilahlar…! 

                    *** 

 



   Sizin değerleriniz bizim için değersiz, 

   Bizim için değerli olan yüce dinimiz… 

                     *** 

Narsist her bakışında dingin göl aynasında, (…yüzeyinde,)  

   Aynı güzel yüzü mü görür her defasında?  (…seferinde?) 

         *** 

   Savaş budalalıktır,akıllılık barıştır, 

   Savaşmayı bilmeyen barışa en uzaktır! 

          *** 

   İnsanın oynadığı oyunlar içersinde 

      Kendine oynadığı en büyüğü belki de! 

          *** 

   Korkunç bir bilgisizlik furyasına kapılmış, 

   İnsanlar meraksızlık kollarıyla sarılmış! (…aymazlığın…) 

                    *** 

   Güzel örnek olması beklenenlere bakın, 

   Sanki yarışındalar kötü örnek olmanın! 

                    *** 

   Artık bireysel değil psikopati,toplumsal,(*)  (…şizofreni…) 

   Bu yüzden birbiriyle dalaşıyor insanlar! 

          *** 

   En Yüce  Sanatkar’ın şaheseri insandır, (…şah eseridir insan,) 

   İnsan “insanlığının” ne kadar farkındadır? 

                    *** 

   ___________________________________________ 

   (*):C.MERİÇ(JURNAL-I-‘den) 



   İçerisi muhteşem,Müslümanlar coşkulu, 

   Dışarda dilenciler/miskinler kimin kulu? 

                    *** 

   Ey din bezirganları,kurduğunuz tuzaklar 

   Hiç endişe etmeyin,er-geç dağılacaklar! 

                    *** 

   Parıldayan neonlar,avizeler altında 

   Yürüyor,aydınlıktan iz yok bakışlarında! 

                    *** 

           “Tam fırtına!” tahmini yapıyor uzmanları 

   Kim tahmin edebilir içlerde kopanları? 

                         ***            

   Doğru diye bilinen şeylerin çoğu yanlış, 

   O ufuktan bakmazsa doğru göremez bakış… 

          *** 

   Eyyamcılık revaçta,eyyamcılar baş tacı, 

   Kapıyı üç seferden fazla çalmaz postacı! 

           *** 

   O kadar muhteşem bir nimet ki Müslümanlık, (…sistem ki…) 

   Onu anlayamamak ne büyük bir bahtsızlık!(Ondan yararlanmamak/ 

           ***                                   onu yaşayamamak…) 

   Binlerce müslümanı öldür gıgın çıkmasın, 

   Üç gayri Müslim ölsün dünya ayağa kalksın! 

                                                                 *** 

   Hep almak istiyorlar insanlar,vermek değil, 

   Oysa vermek almaktan bin bir kat değerlidir…(…önemlidir…) 



           *** 

   Zeka özürlülerin bilgelik histerisi, 

   Kısa akıllıların uzayan emelleri… 

           *** 

   Araştır,kılı kırk yar,hemen kestirip atma, 

   Bakkal terazisiyle altın tartmaya kalkma! 

          *** 

   Bilmek başka bir şeydir,anlamak başka bir şey, 

   Havanda su döverler anlamadan bilenler! 

           *** 

   Müslüman kardeşinden nefret ederse eğer,  (…uzak durursa…) 

   Zalimin/müstekbirin ekmeğine yağ sürer… 

          *** 

   Hiç kimse,hiç kimseyle yarıştırmasın bizi, 

   Tökezlenebilirler sürenler izimizi…  (Yaya kalabilirler…) 

                               *** 

   Mağrur cübbelilerin aklı evvel pozları,  (Bencil…) 

   Bilgiçlikten öteye geç(e)meyen çapları! 

                    *** 

   Mü’minler birbirini “tekfir”le suçluyorlar, 

   Bunu hangi kritere göre belirliyorlar? 

                   *** 

   Furkan’dan uzaklaştı uzaklaştırılanlar, 

   Akbabaya dönüştü güvercinler,kumrular! (…bülbüller,kırlangıçlar..) 

          *** 

 



   Çimen yaprağındaki çiyin ürpertisini 

   İliğinde duymayan ne sanır kendisini?(İliklerinde duyan mutlu 

           ***                              saysın kendini…) 

   Sözün gücüne inan,gücün sözüne kanma! 

   Yıkılmayana güven,yıkılana dayanma! 

           *** 

   Müslümanlıktan başka kurtuluş arayanlar, 

   Ya kör,ya topaldılar,ya dilsiz,sağırdılar… 

                  *** 

   Yedi milyar kişi mi yaşıyor yeryüzünde, 

   Acep bunların kaçı “insan” niteliğinde? 

                     *** 

   Sizin saltanatınız yerle bir olduğunda 

   Sesim yankılanacak zaman kanyonlarında…(…doruklarında…) 

                      *** 

   Ah,varsınlar görmez(lik)ten gelsinler körler bizi, 

   Sağır da değiller ya,duysunlar sesimizi! (…duyan(lar) var…) 

           *** 

   Başka çıkış yolu mu arıyorsunuz yoksa, 

   Bütün yollar çıkmazdır özgürlüğünüz yoksa! 

                                                                  *** 

   Nasıl bu kadar uzak kalabiliyorsunuz, 

   Kim,ne olduğunuzu anlamıyor musunuz? 

            *** 

   Eleştirmedikleri hiçbir şey yok bunların, (Eleştirmekten başka bir şey 

   Farkında değiller mi kendi yaptıklarının?       yapmıyor bunlar!) 
                        



   Cennet’e,Cehennem’e kimler giremez/girer, 

   Et kafalı mollalar ancak karar verirler!   (…buna…verebilirler!.) 

                       *** 

   Mucize arayanlar açın gözlerinizi, 

   En büyük mucizeyi fark edin,kendinizi! 

            *** 

   Hiç kimse,hiç kimsenin değerini bilemez, 

   Kalp gözü açılmayan baktığını göremez! 

                      *** 

   Nasıl bu kadar gafil olabiliyorsunuz, 

   Rabbin buyruklarına sırt çeviriyorsunuz? 

           *** 

   Allah’ım!Ne utanmaz/arlanmaz bunlar böyle! 

   Doğrusu diyecek yok çiğ pişkinliklerine! 

           *** 

   Dahiler meşherinde eblehlerin işi ne, 

   Eblehler meşherinde dahilerin işi ne ?(Dahiler eblehlerin  

          ***                          gelmiyor mu işine? 

   Savaştığınız şeyler ne kadar kof,değersiz! 

   Asıl savaşılması gereken ne bilseniz! 

          *** 

   Müslüman müslümanı ithamdan çekinmiyor,(…utanmıyor,) 

   Kim Müslüman,kim değil,onu dahi bilmiyor! 

           *** 

   İslam’ı özümseyen gerçek Müslüman için 

   Hiçbir değeri yoktur beşeri sistemlerin! 



                      *** 

   Kendimden başkasına söz geçiremiyorum, 

   Bazen kendimi bile tanımaz oluyorum! 

           *** 

   Allah’ı unutmanın faturası ağırdır, 

   İnsanın kendisini unutmasından ağır! 

                     *** 

   Her şey pahalanıyor,ucuzlayan insanlar, 

   Artık daha önemli değerlerden fiyatlar! 

                    ***  

   Bu nasıl bir küstahlık,nasıl bir ahmaklıktır, 

   Armageddon rüyası gerçek bir safsatadır! 

          *** 

   Minareler,kubbeler yükseliyor peş,peşe   (…görkemle,) 

   Müslümanlar gül gibi geçiniyor diş,dişe! 

           *** 

   Bu kadar şişirmeyin balonu patlayacak, 

   İçindeki pis hava genizleri yakacak! 

                     *** 

   Müslüman olmamanın faturası ağırdır, 

   Ya Müslüman olmanın,onun bin bir katıdır! 

          *** 

   Her şey yolunda gitsin istiyorsanız eğer, 

    Vurun bakalım vahşi atın sırtına eyer! 

          *** 

 



   O kadar medeniler,o kadar uygarlar ki, 

   Öldürmekte,çalmakta o kadar mahirler ki!  (…ustalar ki!) 

         *** 

   Kur’an’ı düzeltmeye(!) kalkıyor bazıları, (…kimileri,) 

   Asıl düzeltilmesi gereken akılları! (…kendileri/beyinleri!) 

                    *** 

   Allah’ın Kelamı’nı beğenmiyor musunuz? 

   Düzeltmeye kalkarken ürpermiyor musunuz? 

          *** 

   Boyun eğme Allah’tan başkasının önünde, 

   Aşk bile iki büklüm olsun senin önünde… 

                    *** 

   Bu araba sevdası böyle sürüp giderse, 

   İnsanlar unutacak yürümeyi nerdeyse! (…bu gidişle!) 

          *** 

   O kadar değersiz ki değer verilen şeyler, 

   Değer biçilen fiyat,fiyat biçilen değer! 

          *** 

   Teröristler baskınlar düzenliyor ard arda, 

   İfritler çıldırmışlar dans ediyor ruhlarda… 

          *** 

   Bu kadar başarısız olmak büyük başarı! 

   Şalgam diye satıyor çarşı/pazar kaşarı!  (…satan kim…) 

                    *** 

   Güneş tutulmasını herkes izleyebilir, 

   Akıl tutulmasının kimse farkında değil!    
       



   Kendisi göstermek için takla atıyor, 

   Taktığı bir maskeyi bir kez daha takmıyor! 

                    *** 

   Elektrikler kesilmiş,bu karanlık geçici, (....kesildi…) 

   Nasıl aydınlanacak kalplerimizin içi? (Kimler aydınlatacak…içini?) 

          *** 

   Modern Müslümanlıkmış,bakın şu rezilliğe! 

   Onlardan daha modern(!)kananlar herzelere! 

                                                                *** 

   Bakanlar bakıyorlar birbirlerine ama, 

   Acaba bakanlar mı,bakılanlar mı ama? 

                    *** 

   İslam’dan başka bir şey kabul edilmeyecek, 

   Uzak mı,yakın mıdır,ama o gün gelecek…(…bu bir gün görülecek!) 

                    *** 

   Bizi birbirimize düşürmek isteyenler, 

   Kendi oyunlarına-yakında-gelecekler… 

        ***  

   İğrençlikte zarafet,davranışta hantallık(…Zarafette iğrençlik…) 
   Kibarlık maskesinin ardındaki kabalık! 

         *** 

   Ah,niçin görmezlikten geliyorsunuz bizi, 

   Oysa biziz taşıyan geleceklere sizi… 

                  *** 

   Dün geceden beridir inen rahmet dinmedi, 

   Gönül bahçelerinin toprağına sinmedi! 

                *** 



   Müslüman olmamanın vebalini bilseler, 

   Olduğunu sananlar/olmayanlar görseler! 

                    *** 

   Ahlaksızlığı ahlak diye tanımlayanlar (…tanımlıyorlar,) 

   Karanlığı aydınlık diye dayatıyorlar! (Bağnazlığı dindarlık…) 

         *** 

   O kadar anlamsız ki,ahmakça ki işleri, 

   Hiç hesap etmiyorlar varacakları yeri! 

                    *** 

   Mucize arayanlar dönüp kendine baksın, 

   Bir şey göremiyorsa gözlerinden utansın! (…sakınsın!) 

         *** 

   Sözde “aydınlanmışlar”,kafaları karışık,(*) 

   Bunların aydınlığı karanlıktan karanlık! 

                    *** 

   Kabe’nin çevresinde yükselen gökdelenler, (…alçalan…) 

   İmanlı yürekleri saran gamlar/kederler… 

          *** 

   Seve,seve vermeden sevdiğiniz şeylerden, 

   Geçebilir misiniz ateş çemberlerinden? 

        *** 

   O kadar budalalar,o kadar güçsüzler ki, 

   Kendilerini uslu/güçlü sananlar yani! 

                    *** 

   _____________________________________ 

   (*):İlluminati 



   En büyük mabed yürek,aradığın orada, 

   Ne dolaplar dönüyor kubbelerin altında! 

                    *** 

   Bizi bize kırdırma oyunu oynuyorlar, 

   Planları başlarına geçecek bilmiyorlar! 

          *** 

   Mevlidler,ilahiler,teravihler yarışta, 

   Müslümanlar rehavet/atalet kıskacında!  (…burgacında!) 

                    *** 

   Gerçek Müslümanlığı ah bir anlasaydınız,  (…anlayabilseydiniz,) 

   Söylediklerinizi Mahşer’a brakmazdınız! 

                    *** 

   Yılın aşkı diyorlar,yıkın rezilliğine, 

   Aşkın güzelliğinin ediyorlar içine! 

                    *** 

   Değerlerin değil de çıkarlar üzerine 

   Kurulu bir dünyanın Cehennem’den farkı ne? 

          *** 

   At iziyle,it izi karışmış birbirine, 

   Rastlayana aşk olsun kendi ayak izine!  (…ne mutlu…) 

          *** 

   Size mi kaldı yeni dünya düzeni kurmak? 

   Allah’ın düzenini değiştirmeye kalkmak! 

                    *** 

   Her şeyi zamanında,yerli yerinde yapmak 

   Dört başı mamur,adam gibi adam Müslüman! 



   Arap açına döndü,düğüm kör düğüm oldu, 

   Kılıçlar bilendikçe ipeği kesmez oldu!   (…biçmez…) 

                              *** 

   Yürü,durmadan yürü,yolun sonsuzluk olsun, 

   Arkana dönüp bakma,aşkın rehberin olsun! 

                    *** 

   Bütün yazdıklarmı(n) bir çırpıda silerim,(…üzerini çizerim,) 

   Tek ifade brakırım dilimde;”Ben Seninim!” 

          *** 

   Siz kendi dininizi yaşamak isterseniz,(Uydurduğunuz dini 

   Tek gerçek din İslam’da ne ola ki yeriniz?    yeğleyebilirsiniz,) 

         *** 

   Yaptığı analize bakın analizcinin! 

   İlk yapılması gerek onun analizinin… 

                   *** 

   Rezilliğe “estetik” diyor bir aklı evvel, 

   Hayatında görmemiş olmalı pergel/cedvel!  (…gönye…) 

                    *** 

   Görmek istemiyorlar insanlar gerçekleri, 

   Yalanlarla yaşamak-nedense-tercihleri! 

          *** 

   Hiçbir şey bilmiyoruz,biliyor sandığımız 

   Şeylerin çoğu yalan/yanlış/eksik/kanıtsız! 

                     *** 

   Aferin budalası sonradan görmelerin 

   Traji-komik halleri karanlık sahnelerin! (…rolleri…kulissiz…) 
         



   Büyük dünyalarını küçülten insanların (Engin…) 

   Tutsağı olmaları arsız egolarının… 

           *** 

   Sonsuz buhur yanıyor gönül buhurdanında (sonsuz buhurdanlarda,) 

   Debisiz çağlayanlar gönül ovalarında…(Frekanssız haykırışlar… 

          ***                                      fanuslarında…) 

   Sık,sık değişen şartlar,ters/yüz olan cepheler, 

   Boyandıkça dökülen,renk tutmayan maskeler! 

          *** 

   Haddini bilmezliğin bu kadarına da pes! 

   Kendini Peygamber’in izdüşümü gören ters! 

           *** 

   En büyük zulüm nedir,ahmaklıktır,ahmaklık! 

   İnsanın egosuna yenilmesi,tutsaklık! (…bahtsızlık/alçaklık!) 

          *** 

   O kadar abuk/sabuk şeyler yapıyorlar ki, 

   Bunlara “insan” demek asıl abukluk belki!(…abuk/sabukluk…) 

                     *** 

   Ne övünüp durursun muhteşem geçmişinle, 

   Sen ne yaptın ona bak beyninle/yüreğinle! 

           *** 

            “Bütün saatler durmuş,bakışlar/sesler donmuş.”(*) 

   Akıllar darmadağın,her başa baykuş konmuş! 

           *** 

   ___________________________________________ 

   (*):C:MERİÇ(JURNAL-I-‘den) 



   Yalanlar üzerine kurulu bir dünyada 

   Yalancılar (mı)kalır (mı) yıkıntılar altında? 

          *** 

   Allah’ın gözüyle bak eğer bakabilirsen, 

   Basir’in gözüyle gör eğer görebilirsen! 

          *** 

   Dişlileri tersine çeviren çevirene, 

   Dünyayı Cehennem’e çeviren,çevirene… 

                     *** 

   Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba 

   Çekmezsek Duruşma’da/Yüce Yargılama’da 

           *** 

   Çok güçleşir işimiz,terazimiz ağarsa 

   Eğer günah yönüne pişmanlık vermez fayda! (…etmez…) 

           *** 

                     “Kur’anla yaşıyorum!”diyene bakın hele, 

   Kendini,milletini getirdiği şu hale! 

          *** 

   Öyle bir konumdayız,öyle bir yerdeyiz ki, 

   Bakmayı bilmeyenler nasıl görebilir ki?(…görebilsin…) 

          *** 

   Kalın kafalıların incecik fikirleri, 

   Malumatfuruşların bilgelik afileri! 

          *** 

   En değerli şeylere sırt/yüz çeviriyorlar,(…şeyleri görmezden  

   Kendi kendilerin aldatıyor insanlar!                    geliyorlar,) 
      



   Akrabalık,kardeşlik,arkadaşlık,insanlık 

   Bağlarını koparmak barbarlık,karışıklık! 

        *** 

   Başlarına gelene şaşmasın Müslümanlar, 

   Bunun sebebi nedir onu araştırsınlar! 

          *** 

   Allah;”Yürü ya kulum!”demiş,dolmuş kesesi, 

   Düğümünü çözmeye el vermiyor kör nefsi!   (…izin vermiyor…) 

          *** 

   Bir kul “yürütülüyor”,onlar uçuruyorlar, 

   Allah’a mekan/cihet izafe ediyorlar!  (…zaman…) 

                      *** 

   Kur’an’ı güzel sesle okumak,ezberlemek 

   Bir şey ifade etmez hayata geçirmezsek… 

           *** 

   Allah’a giden yolu açtığını sananlar 

   Bilerek/bilmeyerek aslında tıkıyorlar! (…kapıyorlar…!) 

           *** 

   Hiç yüzünden giriyor birbirine insanlar, 

   Ne kadar boş anlamsız sataşmalar,savaşlar!    

           *** 

   Allah’ın Huzurunda namaza durmuş hazret, 

   Kafasında,ruhunda bin bir türlü melanet! 

           *** 

   Ahmaklar ahmakları aldatabilir ancak, 

   Akıllıların işi ahmaklarla uğraşmak!         



   Kendimizi kimseye kanıtlamak zorunda 

   Değiliz,andımız var Sultan’la aramızda…  

          *** 

   Geçiyoruz sonsuz renk hevenkleri içinden,(…demetleri/kuşakları…)
   Sonsuz renk hevenkleri geçiyor içimizden…   

          *** 

   Fincancı katırları ürkütülmeye gelmez, 

   Kırılan fincanları(n) bedeli bir cam etmez! (…toplamaya el yetmez!) 

           *** 

   Ard arda canlanıyor novalar bağrımızda, 

   Yolun ne sonundayız,ne de başlangıcında! 

                      *** 

   Her bakışım,soluğum yeniden bir doğuştur, (…bir yeniden…) 

   Her nabız atışım bir frekanssız suskunluktur! 

            *** 

   İstiyoruz,herkesten çok istiyoruz belki, 

   Bu yolda azimeti/nefse muhalefeti… 

           *** 

   Evrenin kalbi “ben”de,”ben” evrenşn kalbinde, (…can…) 

   Galaksi hevenkleri yarılıyor sinemde… (…tomurları/saçılıyor…) 

                     *** 

   Gözlerini örtmeye yetmeyen maskeleri,  (Yüzlerini…) 

   Yüze gülücülerin zakkum tebessümleri! 

                     *** 

   Herkes kendi kendini bir yerlere koyuyor, 

   Furkan’ın kriterleri göz ardı ediliyor… 

          *** 



   Ruhumu tırmalıyor şu bencil kibirliler, (…bunaltıyor…kibirli 

   Çıktığı yumurtayı beğenmeyen civcivler!              benciller,) 

                    *** 

   Sarayların harcında/temelinde kan vardır, (…yaş…) 

   Çatısını yüklenen sütunlar çamurdandır! 

         *** 

   Dileyenler ağlasın,canı isteyen gülsün, 

   Adam gibi yaşarsan,adam gibi ölürsün! 

         *** 

   Kucaklıyorum içten sevgimle,şefkatimle 

   İnsan kardeşlerimi “Müslüman” kimliğime…(olanca benliğimle…) 

         *** 

   Akletmeyen yürekler,tefekkürsüz kafalar,(…beyinler,) 

   Duygusuz,düşüncesiz kadavra Müslümanlar!(…Müslüman 

                              ***                                            kadavralar…) 

   Cümle alem Müslüman,insan baş kaldırıcı, 

             “Müslüman” olmamanın çok büyüktür utancı! 

         *** 

   Allah’ın vermemesi,kulların vermesinden 

   Çok daha hayırlıdır/hikmetlidir gerçekten… 

         *** 

   Sonun başlangıcından,başlangıcın sonuna 

   Doğru nasıl yürünür sonun başlangıcına… 

                     *** 

   Hiçbir şey bilmeyenler arasında çok bilmiş, 

   Az bilenler yanında süt dökmüş kedicikmiş!    
         



   Hakkımda kim ne derse desin umurum değil! 

   Sahiplenmem gereken “Müslüman” kimliğimdir… 

                       *** 

   Allah’ı gündeminden çıkaranlara bakın, 

   Nasıl da oyuncağı olmuşlar saltanatın! (…bağnazlığın!) 

            *** 

   İşinize geldiği kadar Müslümansınız, 

   Sizin asıl dininiz alışkanlıklarınız! (…süfli tutkularınız!) 

            *** 

   Ne muhtacım kimseye,ne kimse muhtaç bana,  

   Benim ihtiyacım var her halimle Rezzak’a.  (Muhtaç olmayan var mı          

            ***                                   yerde/gökte …..) 

   Birbirlerinden nefret eder görünseler de, 

   Çıkarları bağlıyor onları birbirine… 

                        *** 

   Size ne söyleyeyim,çığlık,çığlık yüreğim, 

   Kimler duyar sesimi lal kesilmeden dilim!(Kim duyar ki…) 

                      *** 

   Alnımı koyacağım,secde ettiğim her yer 

   Mabedimdir yeryüzü/gökyüzü/tüm evrenler… 

           *** 

   Haberi var ne kadar sevildiğinden belki,(…gerçi) 

   Bunun binde birince anlaşılabilseydi! 

                      *** 

   Allah’a,Peygamber’e ihanetin bedeli 

   Fıtrat sözleşmesinin tek taraflı iptali!                      



   Kendini başkasına beğendirme kaygısı, 

   İnsan kurnaz nefsinin azatsız maskarası! 

                    *** 

   Eğer “yaşamak” nedir anlayabilselerdi, 

   Böyle yaşamazlardı,tükenip gitmezlerdi! 

         *** 

   Şalvar,cübbe,fes,sarık,sakal,soğuk bakışlar, 

   Kalpleri akletmeyen kaba/saba yobazlar! 

                    *** 

   Bir hayli uzun sürdü pasaport işlemleri, 

   Vatandaşı canından bezdirdi bürokrasi! 

         *** 

   Onu anlamanızı beklediği yok sizden, 

   Ne kadar uzaksınız sevgiden,iyilikten! 

                    *** 

   Kilerler,küpler,cepler silme altınla doldu, 

   Hırsızlar,yalancılar dava adamı oldu!  (…talancılar/vurguncular…) 

                     *** 

   Bu bayram çifte bayram yapıyor Müslümanlar, 

   Bayramı bayramlıktan çıkaran bayramlıklar! 

                     *** 

   Sonsuz hamd-ü senalar Sana ey Yüce Rabbim! 

   Sana hamd etmemize izin verdiğin için… 

                    *** 

   Herkes birilerinin sözlerini dinliyor, 

   Furkan’ın sözlerini kulak ardı ediyor!        



   Bir şey yaşamamıştır hiç Furkan okumayan, 

   Mezara uzanmıştır hiçbir şey anlamadan!(Musallaya konmuştur…) 

                     *** 

   O kadar küçük/basit bir dünyaları var ki, 

   Bir fanusun içinde çırpınıyorlar sanki! 

          *** 

   Ufuksuz lalezarlar,gümrah gülşenlerdeyiz, 

   Sonsuz alev kanatlı bülbülüz,pervaneyiz! (…kelebeğiz…) 

                    *** 

   İntihar saldırısı diyorlar bir taraftan, 

   İntihar eden “şehid” oluyor öte yandan! 

         *** 

   Adam olmadan adam yerine konulmayı 

   İsteyen önce silsin yüzündeki boyayı!  

                    *** 

   Bilinçaltları oyun oynuyor insanlara, 

   Bel bağlamak ne kadar anlamsız rüyalara! (…güvenli…?) 

          *** 

   Allah’ı hiç hesaba katamayışlarından 

   Belli kim oldukları havuç burunlarından! 

           *** 

   Furkan’dan uzak kalan insana “insan” demek 

   En büyük haksızlıktır,insan “düşünmek” demek! 

            *** 

   Beşer’in aklı yetmez sorunları çözmeye,  (…ermez…) 

   Furkan’a baş vurmadan varılamaz bir yere…(…gelinemez…) 
          



   Hayretler içindeyim,kahredici bir hayret! 

   Sorunlara Furkan’sız çözüm aramak dehşet! (…vahşet!) 

            *** 

   Allah’ım,hesabını veremeyeceğimiz 

   Bir hayat yaşamaktan Sana  sığınıyoruz…(Senden yardım dileriz…) 

            *** 

   Doğruyu/doğruları dinlemiyor insanlar, 

   Sürekli burunları dikine gidiyorlar! 

            *** 

   Sürünerek de olsa Rabbim Senin yolunda 

   Bir şeyler yapabilmek “insan” olma babında! 

            *** 

   Aklımdan bile geçmez borçlanmak hiç kimseye, 

   Allah’a olan borcum yeter de artar bile! 

                        *** 

   Ne zamandan beridir aşk deniyor zinaya, 

   Kaç yüz görür kendini baktığında aynaya? 

           *** 

   Ekonomi büyüyor,büyümesine ama, 

   Küçülenleri görmek istemiyor mu ama?(…istemeyen çok…) 

             

   Allah’tan,Peygamber’den başkasına güvenme, 

   Temkinle,ihtiyatla yaklaş kendine bile! 

                       *** 

   Laikliğe aykırı(!) diye oruç tutmuyor, 

   Allah’ın buyruğunu hasır altı ediyor…(Ahiret bahçesine bir fide 
dikemiyor.) 



   Dağıtın bol keseden anlamlı(!) ödülleri, (..değerli/muhteşem…) 

Varsın açlar,çıplaklar eşelesin çöpleri! 

       *** 

Furkan “ben”in içinde,”ben” Furkan’ın içinde, 

Sonsuz kanatlı kuşlar özgürlük göklerinde...(Alev…) 

                            *** 

Savaş planları yapan bir akıl,akıl mıdır, (…sağlıklı mıdır,) 

Barış havariliği o kadar kolay mıdır? 

       *** 

Konuşuyor musunuz,dövüşüyor musunuz, 

Düşünüyor musunuz,düşünmüyor musunuz? 

       *** 

Gökdelenler gökleri delerler mi dersiniz, 

Konduların hakkından gelirler mi dersiniz? 

            *** 

Kan,ter,gözyaşı yoksa bir yapının harcında, 

Birden bire yıkılmak olmaz mı yazgısında?(Bir fiskeyle…yok mudur..) 

                  *** 

Dünya sana hiçbir şey vermese de sen bir şey  

Vermelisin kardeşim,kazançlıdır verenler… 

        *** 

Onun Allah’tan başka kimseyi gördüğü yok, 

O’ndan başka bir şeyi görmenin alemi yok! 

                   *** 

İnsana müslümanlık,müslümana insanlık 

   En çok yaraşan şeydir,barış,şefkat,aydınlık… 



Yine ahkam kesmeye başladı dangalaklar, (…ukalalar,) 

Dünyayı yönetmeye soyunan boşboğazlar! 

                               *** 

Kur’an akıldır,akıl Kur’an’dır,selim akıl, 

Akıl mıdır vahiyle aydınlanmayan akıl?(..inşa olmayan/örtüşmeyen..) 

                      *** 

İçleri boşalanlar hiçbir şey olamazlar, 

Ilımlı Müslümanlar(!) hafiftir,savrulurlar! 

                     *** 

Kendi yükünü taşı kimseye yük olmadan, 

Hesabını iyi yap tasını doldurmadan! (Gücünün farkına var…) 

                                *** 

Değerini bil,kimse fiyat biçmesin sana,(…bilirsen…biçemez…) 

Altın/gümüş bukağı vuramasın boynuna! (…ruhuna!) 

           *** 

Müslüman müşriklerin(!)dehşetengiz halleri, 

Rahman’ın üstümüze uzanmayan elleri...(..üstümüzden uzaklaşan…) 

           *** 

Allah’ın varlığına en büyük kanıt Kur’an, (…Furkan,) 

O’ndan başka ortaya kim koyar böyle Kelam? (…koyabilir…)  

           *** 

Gün/gece sayıyorum hicran bahçelerinde (…vuslat…) 

Kor güller deriyorum vuslat cehenneminde! (…hicran…) 

                     *** 

   Yalancılık bir moda artık zamanımızda, 

     Yalan söylemeyenin yeri var mı toplumda? (…yok mu…) 



   Önce kendini,sonra kainatları oku, 

   Kuşatsın özgürlüğün kanatları ruhunu… 

                                  *** 

   At  gözlüğüyle değil,at gözüyle bakarsan 

   Görürsün gelenleri ufukların ardından… (...ufuklar ötesinden…) 

            *** 

   Yenilmeden zaferin bir değeri olur mu,  (Yenilgiler…tadı-tuzudur, 

   Ard arda yenilgiler zafer muştucusudur…                     

            *** 

   Birbirine övgüler yağdıran içtensizler, 

   Entel/dantel geçinen kıskanç aklı evveller!  (…bancil/mağrur…) 

            *** 

   Kaldıramayacağım yükü yükleme Rabbim! 

   Çaresizin,güçsüzüm,muzdaribim,garibim!   

                                                       *** 

   Umutsuzluk atından başka neyle gidilir, 

   Umudun ülkesinin yolu nasıl bilinir? 

                     *** 

   Kur’an’dan ayrı kalmak ahmaklıktan da öte,  (…çılgınlıktan…) 

   Tümüyle dibe vurmak duyguda,düşüncede… 

                                *** 

   Olmak mı,görünmek mi,tevazu mu,kibir mi, 

   Yalan mı,hakikat mi,gizlilik mi,şöhret mi?  (…ünsüzlük mü…) 

         *** 

   Sevgili’yle birlikte olmak oyun değildir, 

   Onun cevri/cefası sonsuz gül demetidir. 



   Tefekkürsüz bir iman aptallıktan da öte, (…bin beter,)  
   İnsanın fıtratına ihaneti belki de!    (…nasıl ihanet eder?) 

                      *** 

   Problemler mi öldürür inanı,sorunlar mı, 

   Problemler çözülünce sorunlar azalar mı? (…çoğalır mı?) 

            *** 

   Allah’tan,Peygamber’den yana olmanın yolu (…yanayım diyorsan,) 

   Çileden,ızdırabtan geçer anamın oğlu! (Habersizsin demektir…) 

                        *** 

   Allah’a,Elçisi’ne taraf olmak isteyen 

   Hazır olsun geçmeye dünyadan/ahiretten…(…ateş çemberlerinden!) 

                         *** 

   Allah’ın,Peygamber’in cephesinde yer almak 

   Kahramanca,özgürce,adam gibi yaşamak… 

           *** 

   Kimsenin umurunda bile olmasanız siz, 

   Herkes umurunuzda olsun has mü’minseniz… 

            *** 

   Kuşkusuz bir şeyler var,ama yok hiçbir şey de, 

   Yokluğun içindedir o bir  şeyler belki de!  

           *** 

   O kadar uzağız ki Furkan’un ikliminden, 

   Korkar hale gelmişiz sevgiden,iyilikten…(Nefret eder olmuşuz…) 

         *** 

           “Kulum Ben seninleyim,ya sen kiminlesin ki, 

   Ben’den başka birinden beklediğin ne var ki!” 

         *** 



   Şu tereciye tere satana bakın hele, 

   Sattığını sandığı bencillik sele,sele!  (Satmaya çalıştığı kıskançlık…) 

          *** 

   Madaya (*) inanlığın utancı zamalka’yla. (**) 

   İnsanlık nasıl yaşar bu zulmün utancıyla? 

                                                                *** 

   Hiçbir problemi çözmez,para bir demagogtur, 

   İnsan değer vermese bir çuval kuru ottur…! 

                               *** 

   Allah’ın rızasını kazanmaksa muradın, 

   Kardeşim silinecek aklından adın,sanın! 

         *** 

   Sevgili’yle vuslatın acısı dayanılmaz,  (…sancısı…) 

   Onu bilenler bilir yaşanır,anlatılmaz! 

                    ***   

   Aydınlık karanlığın safında yer alır mı, 

   Karanlık aydınlığa sırlarını açar mı?    

           *** 

   Ey insan,bu halin ne,nereye kaçıyorsun? (…gidiyorsun?) 

   Kaçacak,gizlenecek yer var mı sanıyorsun!  (..yerin var…) 

           *** 

   ______________________________________________ 

   (*):Madaya:Suriye’nin Lübnan yakınlarında Esed’in kuşatması altında 

          bulunan,insanların açlıktan öldüğü kasaba. 

   (**):Zamalka:Suriye’de kimyasal silahlarla/bombalarla yok edilen yerleşim 

            merkezi. 



   O kadar ahmaklar ki allame görünenler (…bilinenler/ geçinenler) 

   O kadar akıllı ki budala bilinenler!(…denilenler!) 

            *** 

   Nicelik yükseldikçe,nitelik alçalıyor, 

   Kabuk kalınlaştıkça,öz hacim kaybediyor! 

            *** 

   Hayatın ağırlığı artıyor yaşlandıkça, 

   Uzadıkça uzuyor geceler yaşadıkça...(…uyandıkça…) 

                                 *** 

   Fırtınalar kopuyor alev fırtınaları, 

    Kim tutuşturdu ruhu kavuran yangınları? 

           *** 

   Başka kimseden değil Allah’tan yardım iste, (…dile,) 

   Gerçek başarı yoktur O izin vermedikçe…(…murad etmedikçe…) 

           *** 

   İnsanlar gerçeklerden habersiz yaşıyorlar, (…duyarsız…) 

   Gerçeklerden habersiz yaşanır sanıyorlar! (…yaşıyor…) 

           *** 

   Yaşamayı bilmezsen ölüm senin neyine, (Eğer yaşamıyorsan,…) 

   Hayat ne anlam taşır ölmeyi bilmeyene!(Ölüm… hayatı…) 

             *** 

   Perişanım,güçsüzüm,çaresizim,garibim, 

   Mutluyum lütfundan çok kahrıyla Sevgili’nin…(…cevriyle…) 

                                         *** 

   Ruhumu allak/bullak ediyor olan,biten, 

   İnsan ancak bu kadar uzaklaşır kendinden!   
                   



   Bizi birbirimize düşürüyor alçaklar, 

   Bir Gün yaptıklarından çok utanç duyacaklar!(…yaptıklarına… 

                              ***                               pişman olacaklar!) 

            “Haksızlık karşısında dilsiz şeytandır susan!”(*) 

   Vicdanımdaki çığlık,haksızlıklara isyan! (İçimdeki haykırış…) 

   ___________________________________________________________ 

   (*):Hadis 

     

   Günah/sevap demeden yiyorlar,içiyorlar, 

   Fırsatları har vurup harman savuruyorlar!  (Ömürleri/Hayatları…) 

            *** 

   Her şeyi kaybetmeye değer Seni kazanmak, 

   Ey Sevgili,olur mu Sen’den büyük bir kazanç… 

   (Her şeye sahip olur Seni kazanan ancak…) 

                                                                  *** 

   Dünyanın,ahiretin en bahtsızları kimler? 

   Allah’tan,Peygamber’den,Furkan’dan nasipsizler…(…yetimler…) 

                       *** 

   Kimler,kimler hakkında yetkili,söz sahibi, 

   İlk bakışta görülmez delik tavanın dibi! (Bir/Her…) 

                                                                  *** 

   Epey ünlendiğimi hissediyorum,ancak 

   Oralı olmuyorum,hem olsam ne olacak? 

           *** 

   Her şeyi istediği gibi olsun istiyor, (…düşündüğü/düşlediği…) 

   Külli irade diye bir şey var mı bilmiyor! (…görmüyor!) 

           *** 



   Kiminle tartışılır?Tartışabilenlerle. 

   Kiminle tartışılmaz?Kendini bilmezlerle! 

            *** 

   Her soluk alışımda,her adım atışımda 

   Yeniden doğuyorum bambaşka kuşaklarda…  (…boyutlarda…) 

                        *** 

   Güleriz,ağlanacak halimize güleriz, 

   Ağlamak,gülmek nedir bunu bile bilmeyiz 

   En büyük cihat nedir?Hakikati haykırmak! 

   Mazluma el uzatmak,barış için savaşmak!(…kucak açmak/zalimlerle) 

                                 *** 

   Cümle alem karşımda olsa kılım oynamaz, 

   Sultan’dan bir an ayrı kalmaya can dayanmaz… 

              *** 

   Sonsuz yüzlü prizmadan yansıyan sonsuz renkler,(*) 

   İnsanı “insan” yapan duygular,düşünceler…  

              *** 

   Halka içre halka(lar),çember içre çember(ler)(…içinde…)(**) 

   Zaman içinde zaman,sonsuz renkli spiraller…(…boyutlu…) 

             *** 

   Ne şundanım,ne bundan,müslümanım,”Müslüman.” 

   Sözü en doğru olan bana bu adı koyan….(..veren…) 

                        *** 

   Nasıl böyle bir hayat yaşayabilirsiniz? 

   Siz insansınız insan,başka şey değilsiniz! 

           *** 

   Öfkelendiriliyor,öfkeleniyorsunuz! 

   Bu yüzden doğru dürüst düşünemiyorsunuz! 



                      *** 

   Kışkırtılıyorsunuz,aldatılıyorsunuz, 

   Adam/insan yerine konul(a)mıyorsunuz! 

                     *** 

   Ahirette dilenci olmak istemiyorsa 

   Varsıllar,paylaşsınlar neleri varsa,yoksa!   

   __________________________________________________________ 

   (*)M.İslamoğlu,Yaratılış Ve Evrim,Sh:216, (**):a.g.e:Sh:218 

   Gerçek İslam’ın sinsi düşmanı yapay İslam,(…gizli/sanal…) 

   Onun verdiğiz zarar fazla açık düşmandan! 

             *** 

   Allah’sız,Peygamber’siz,Kitab’sız bir İslam’ı 

   Dayatanlar bilsin ki perişandır sonları!  (…felakettir…) 

                       *** 

   Çeyrek günlük dünyalık saltanata değer mi, 

   Saltanat dediğin ne,bir hüner mi,erdem mi? (…bulunmaz…) 

           *** 

   Mezhepçilik,ırkçılık canımıza okudu! 

   Anarşi/terör bunun tuzu,biberi oldu! (Üstüne üstlük…) 

          *** 

   Toplayın altınları dünyanın tutsakları, (…harisler/müstekbirler,) 

   Ahiretin geceden bir parça surat(lı)ları! 

                                                                *** 

   Kara para aklamak o kadar kolay mıdır, 

   Zifti ziftle yıkamak hangi aklın karıdır? (…arıtmak…) 

                     *** 

   Kimsenin umurunda olmasan ne yazar ki, 

   Allah’ın umurunda olmaya bak yeter ki! 



           *** 

   Anbean büyüyor mu içimdeki yara ne? 

   Depreştikçe zakkumlar gülleşiyor,kime ne!(…ağılar ballaşıyor…) 

                               *** 

   Sizin işiniz bitti,devriniz sona erdi, 

   Sayın gelenekçiler,yaptıklarınız yetti!  (…safsatacılar…) 

         *** 

   Güçlüler karşısında duranlar,tırsayanlar, 

   Onurlu muztaz’aflar,onursuz muztaz’aflar… 

                                                               *** 

   Büyük aşklar yaşadık,en yüce aşk yanında 

   Bir yaprak bile değil sekoya ormanında!  (….olmayan…) 

         *** 

   Bir yanda ölümsüzlük,bir yanda ölümlülük, 

   Bir tarafta tutsaklık,öte yanda özgürlük… 

          *** 

   Damlayan kan görülmez kırmızı halılarda, 

   Adil,müşfik olanlar layıktır saraylara! (…yaraşır/giremez…) 

                                                                *** 

   Arabalı,villalı,yatlı,katlı varsıllar, 

   Kendilerini güçlü,özgür sanan tutsaklar! 

          *** 

   Yürekleri sevgiyle,şefkatle ürperenler, 

   Herkese kucak açan gerçek özgür zenginler…(…zengin özgürler…) 

          *** 

   Mazlumun yanındayız,kimden olursa olsun, 

   Zalimin karşısında,kimden olursa olsun! 



                     *** 

   Bizi yönetenleri kimler yönlendiriyor? (…yönetiyor ki?) 

   Ülke yönetilmiyor,idare ediliyor! 

          *** 

   Kısa akıllıların uzayan emelleri, (…upuzun…) 

   İpe,sapa gelmeyen planları,projeleri!  (…dünyalık…) 

         *** 

   Korkuyorum,vuslattan korkuyorum and olsun! 

   Hicranın can yakıcı halini seviyorum! 

        *** 

   Alt kimliğini eğer yeğlersen üst kimliğe, 

   En büyük haksızlığı yaparsın benliğine! 

         *** 

 

 

   

      

 

 

 

                     

          

   

 

           

    

    


