(1)
ZAMAN(Çağ-lar),İNSAN VE İSLAM
(Şeytan’ın Gücü!)
Şeytan her an gücünü gösterme hevesinde…
“En büyük Narsist benim!”düşünde,genlerinde…
“Ne bir kural tanırım,ne merhamet bilirim,
Her önüme çıkanı ezer,geçer,silerim,
Nice düzen kurarım,nice oyun bilirim,
Savaşmak alınyazım,savaşmazsam biterim!”
-Savaşsan,savaşmasan sayın Şeytan bitiksin,
Şeytan olman yeterli senin iflasın için!Savaş kirdir,pisliktir,savaşan çürür,kokar,
Saldıran saldırdıkça karanlıklara batar.
Haçlı Orduları’nın arslan başkomutanı(!)
Gazan mübarek olsun barış,ışık düşmanı!
Bakır taçlı Kıral’ın senden farkı mı var ki!
(Bakır taçlı Kıral’dan sen farklı mısın sanki?)
-Zalimlik zalimlikle sona erdirilemez,
Kör bıçak kör bıçakla keskinleştirilemez…Cebinden cüzdanını al boş bir çuval gibi
Yıkılıverir yere oysa zalim,kibirli…
İnsanların cebini parayla doldurarak
Mümkün müdür onları ideal insan yapmak?
-Şeytan güçlü değildir,güçsüz olan bizleriz,
Bizi güçsüz gösteren alçak nefislerimiz…Haydi bu onun huyu diyelim hoş(r) görelim,
Ya ona arka çıkan koçlara ne demeli!
Ona arka çıkanlar ondan bin beter belki
Bu ne onursuzluktur,ne utançtır ya Rabbi!
Sam Amca bastırıyor,boyunlar bükülüyor,
Anlı,şanlı günlerin yüreği burkuluyor…
Edon’u(2) fethetmeye niyetlenen(hazırlanan) üstün Irk,(!)
On(lar)a el veren(ler)e siz isim bulun artık!
Firavunlar,Nemrutlar tağut’un uşakları,
Kan boğacak sizleri şühedanın kanları…
Zaferle tanışacak ezenler,ezilenler,
Mazlumun gözyaşında boğulacak zalimler…
İlmiği geçirirken başkasının boynuna,
Geçirenler aslında kendi boyunlarına!
“Dünyayı tek merkezden yönetme” projeleri,
Gerçeklemesi muhal paranoyak düşleri!
Hümanizm’in o asi,o şımarık çocuğu
Emperyalizm,çağların başına bela oldu!
______________________________________________
(1):Bu şiirin bazı bölümleri için “999 Beyit” ve “Metafizik
Ürperme” isimli çalışmalarımızdan yararlanılmıştır.
(2):Anadolu’nun eski adı.

Çağ 2

Modern padişahların hükmetme histerisi,
İçi boş balonların(fanusların) insanlık senfonisi…(..fişeklerin şehra-Balonlara yaklaşmak mümkün olsa bir sefer
yin gösterisi…)
Onları söndürmeye bir toplu iğne yeter…Alevler yağdırırken zalimler başlarına
Kardeşlerinin içi yakan feryatlarına
Diskolardan karşılık verenler çağlıklarla,
İrin dolu sağraklar,çılgın kahkahalarla…
-Arsız kahkahaların bastırdığı yangınlar,
Ünün,paranın kime,ne kadar yararı var?Geceler çalınıyor felekten sözüm ona
Tavansız salonlarda,tabansız teraslarda.
Ağzına kadar dolu diskolar,meyhaneler,
Allah aşkına niçin boş mabedler,gönüller…?
Devir sizin devriniz,yiyin,için,tepinin,
Varsın nefesi koksun açlıktan bebelerin,
Varsın kar beyaz güller,zambaklar berelensin,
Ve siz hiç utanmadan insan diye geçinin!
Sevgisiz,idealsiz,şiirsiz,abur-cubur,
Sığ,düzeysiz,anlamsız,yavan “yaşam”larıyla,
Nasırlaşmış ruhları,bayat havyarlarıyla
Yaşadığını sanan görkemli kadavralar,
Çınarlar devrilirken hayat ormanlarında.
Gırtlaklarına kadar günaha batmışlar da
Bizim asilzadeler,hala melek pozunda!
-Evrendeki en yüce değer Din’in Ruhu’dur,
Olsun varsın,kimlerin,ne kadar umurunda!Kimler daraltacakmış Din’in alanlarını (sınırlarını)
Onlar düzeltsin önce çarpık mantıklarını!(inançlarını)
-Din’in alanlarını daraltacakmış hazret!
Demek başka ilahlar(!) varmış evrende,hayret!Kardeşinin derdiyle dertlenmekten bihaber,
Villasıyla,yatıyla,katıyla,otosuyla,
Parasıyla,puluyla,hanıyla,hamamıyla
Övünenler,üstelik Müslüman geçinenler!
-Cüzdanı kabardıkça ruh sağlığı bozulan
Ümitsiz bir hastadan farklı mı bugün insan?Bir yanda yağ tulumu ense-göbek azmancık,
Öte yanda bir deri,bin kemik kadavracık!
Başkasının derdiyle dertlenmek ne demekmiş,
Başkasının derdiyle dertlenen enayiymiş!
İnsan’ı oturduğu konutlar,koltuklarla,
Giydiği elbiseler,unvanlar,nişanlarla,
Saraylarla,taçlarla,tahtlarla,uçaklarla
Değerlendirenlerin miyarı ne ola ki?
“Hikmet”ten ve “takva”dan var mıdır haberleri?

Çağ 3
Zenginsen,bilgiliysen,ünlüysen,kudretliysen
Önce düşün bunların geldiğini nereden…
Doğrusu diyecek yok elitlerin(1) keyfine…
Yurttaşları düşmüşken canlarını derdine,
Doyum olmuyor dostlar dansçıların seyrine!
-Gönül isterdi nasıl içinin yandığını
Haykırsın yırta yırta Çağ’ın karanlığını…-Dış dünyaları renkli,yoksul iç dünyaları,
İşleri kopyacılık entel bozuntuları…Krallar karşısında el-pençe divan duranlar
Sultanlar Sultanı’nın Huzur’unda ne yapar?
-Bu hep böyle sürecek değildir ya ey Çağlar!.
Gün kavuşunca biter sizin saltanatınız,
Gün kavuşunca başlar bizim saltanatımız…
Yüksek koltuk(lu)ların bilgisizlik sendromu,
Şişirildikçe içi boşalan ün balonu!
Kimiler kimilere aşırı değer verir,
Değer verilen değer verenden önde midir?
“Allahüekber”in tam anlamını bilmeyen
“Büyüklük”payesiyle kendilerinden geçen
Ruhlarını Şeytan’a ipotek etmişlerden
Kim ne hayır görmüş ki biz de görelim canlar! (Çağlar)
Dev olmak isteyenler cüceliği braksınlar!
Kıral hazretleri!Hiç mi sızlamaz yüreciğin,(!)
Lokmalar düğümlenmez boğazında(n)geçerken
Vatandaşların,dünya/ahiret kardeşlerin
Zalimlerin elinde inim inim inlerken…?
-Şahadet şerbetini kana kana içerken…Ortalık şehidlerden geçilmez oldu ya Hu!
Bu gidişle Cennet’te yer bulmak hayal oldu!
Şehid böler Çağlar’ı sonsuza kılıcıyla,
Yeniden hayat verir sonra bir bakışıyla…
-“Şehid kanından aziz mürekkebi alimin.” (2)
Fakat hangi alimin,Rabb’im nasıl alimin…?Birilerine şirin görünme hevesiyle
Kişiliğinden ödün verenler bol keseden…
İnsanlara yaranmak ham hayal,boşa çaba,
Her gül uzatışında eline çarpan yaba!
Kendini insanlara beğendirme çabası
İçinde olanların ne ola ki yaftası?
______________________________________________
(1): Filistin’li elitler.(Diğerlerinin onlardan ne farkları var.)
(2): Hadis.

Çağ 4
İnanan yürekleri utançtan sızlatanlar,
Karikatür çapında bakanlar,boş bakanlar…
-“Karikatür krizi”ni ayyuka çıkaranlar,
Karikatürden beter sorumsuz müslümanlar!Duvarları alevden,yemekleri irinden,
Görkemli suitlerde,kuştüyü döşeklerde
Nasıl uyuyorsunuz,nasıl yaşıyorsunuz,
Nasıl bu kadar “hassas” olabiliyorsunuz?
Mazlumların”ahlar”ı yakacak canınızı,
Ey zalimler yıkacak yalancı dünyanızı,
Bir gün iki paralık edecek şanınızı…
-O büyük mazlumların “ahlar”ı yükseldikçe
Yaklaşıyor zalimler mukadder akıbete…Zulmün cenderesinde öfke bileyen mazlum,
Senin “hey” deyişinle çatırdar bin bir sütun.
-Katil eli sıkanın kan bulaşır eline,
Yarasalar,akrepler üşüşür yüreğine.
Eli kanlı olanın kanlanır lokması da,
Onulmaz bir hal alır derince yarası da…Rotaları belirsiz limuzinler,uçaklar,
İçleri çıfıt dolu boy boy,renk renk bavullar,
-Kan lekeleri belli olmayan al halılar…Limon yala(n)masından nem kapan zurnacılar…
-“Zurnada peşrev olmaz” diyenlere kanmayın,
Hem öyle bir olur ki and olsun,hiç sormayın!
Bu kadar istekliyken,kanları kaynıyorken,
Kurtlarını dökmeye bahane arıyorken
Gençler,yeni yetmeler,geçkinler,umutsuzlar.-(yorumsuzlar)
Yürüdükçe uzayan,çetrefilleşen yollar,
Yaklaştıkça yükselen,uzaklaşan ufuklar…
Tutuşmayı bekleyen yığın yığın odunlar,
Yangından yeni çıkmış kül dolusu avuçlar…
Satranç başında iki cin tayfası oyuncu,
Pek niyetli değiller bitirmeye oyunu…!
İki zırva “zirve”de neler yumurtladılar,
Şeytan’ın mantığıyla dünyayı paylaştılar!
Dünyayı yönetmeye soyunan güreşçiler,
Çoğu zeka özürlü aklı evvel dahiler!
İnsan’ı “insanlık”tan çıkaran “insanc(s)ılar,
İskender mukallidi eyyamcı Donkişot’lar!
Karabasana dönen “yeni dünya rüyası!”
Balonun usul usul boşaltılan havası!

Çağ 5

Öte yanda(n) tan yeri ağarıncaya değin
İçin için göz yaşı döken,inleyenlerin
-Ki onlardır sırdaşı en uzun gecelerin…Dualarını Duyan olmaması mümkün mü?
Savunmasız,çaresiz,çileli kardeşinin
-Bir filin,bir arslanın,kartalın,güvercinin…Parmağına batan bir dikenin acısını,
Can evine saplanan kıymığın sancısını
Yüreğinde duyanın olmaması mümkün mü?
Atılan her adımın,solunan her nefesin
Sorulacağı Gün’ün gelmemesi mümkün mü?
-Sorumluluktan kaçmak kime,ne kazandırır,
Sorumsuzun hesabı pek çetin olacaktır.Sorumsuzluk insanın boynuna geçmiş kement,
İliğini kemiren illetler üstü illet!
Gelenekleri Din’in,şeyhini Peygamber’in
Bazan-haşa- yerlerin,göklerin Hakim’inin
Önüne geçirenler,tutsağı benliğinin.
-Ümmeti için en çok korktuğu şey Nebi’nin…Ne Müslüman “Müslüman”,ne Müslüman olmayan,
Hangi dinin şartları kin,hased,kibir,yalan…?
“İndirilen Din” nerde,kimlerin tekelinde,
“Uydurulan din”ciler gövde gösterisinde!
Ne diyorsa uyulur efendi hazretleri,
Ayetten,hadisten de doğrudur hikmetleri!
Duygusal zekaları sıfırın çok altında
Enteller takımının işleri tıkırında!
Yüzeysel,tek boyutlu düşüncenin meyvesi,
Günübirlik herzeler yığınların mezesi!
-Tek boyutlu düşünce bağnazlık değil de ne,
Alev bukağı vurmak yüreğe ve beyine!Metafizik boyutu olmayan benliklerin
Ürünü kara mizah nevrotik beyinlerin!
İncir çekirdeğini doldurmayan fikirler,
“Fikir adamlığı”na soyunan fikirsizler…!
“Tefekkür” boyutundan uzak dört köşe kafa,
“Çifte standart”yolunda tökezlenen mankafa!
Nasıl bu kadar “banal” olabiliyorsunuz,
Entel olunca her şey “perfect” sanıyorsunuz!
Allah’ın seçtiğini beğenmeyen seçkinler(!),(elitler!)
Kendi seçtikleriyle oyalanan bebekler,
Bir türlü olgunlaşmak istemeyen kelekler…

Çağ 6
Araba,kedi,köpek,gırtlak sevdalıları
Nasıl anlayabilir ölümsüz sevdaları…?
Köpeğinin ardından ölmek isteyen(ler)e
Kutsal değerler için ölmenin anlamını
Açıklayabilecek bir babayiğit var mı?
Sonradan görmelerin akıl almaz halleri,
Gösteriş komedisi,tüketim histerisi
Görgüsüzlük insanın sırtına binen kambur
Beyinde sinsi sinsi dal budak salan bir ur.
-Sonradan görmeler bir bakışta belli olur,
Onlarda kalıp vardır,davranışları boştur!Gösteriş histerisi fethetmiş yürekleri,
Doğrusu ya solluyor geçkinler,yetmeleri.
Tutkulara dönüşen düşleri,ömürleri,
Acuze’nin gözleri karartan albenisi!
Ömürleri lak-lakla,abur-cuburla geçen
Bayanların,bayların kimler anlar halinden?!
-Aşırılıklar toplum denizlerinde gel-git
Gizli oyunlar kuran alev kuyruklu ifrit!Ürettikleri eğer tükettiğinden azsa,
Bir insan,yüktür ancak yaşadığı topluma…
İnsanlara tepeden bakan megalomanlar
Büyüklüğü “para”yla ölçen kuru kafalar!
En yaman düşmanıdır “para” “erdem”in oysa,
Erdemsizliği erdem sayarsanız o başka!
-Büyüklüğün ölçüsü nedir Allah aşkına,
Bu dışbükey aynayı kim vermiş bu çocuğa?- (cüceye)
Kara para aklama makineleri olan
Gül kokan namlulardan var mı haberi olan?
Zengin olunca “aydın” olunur mu a nadan!
Elmasın ışığı mı gözlerini karartan…?
Başarı ölçüsünü “zengin olmak” sananlar
Boyundan büyük işler çevirmeye kalkanlar,
Hamlıkta,ahmaklıkta,yalanda,nadanlıkta
Tavus benlikleriyle barışık olmayanlar…
Zenginlik ve soyluluk inançla taçlanmazsa
Dünyada,ahirette getirir utanç,tasa…
Tapınakları banka,ibadetleri para
Olanları tanrısı vicdanlarından kara!
Bankanın müşterisi para değil insanmış,
Hangi insan?Parası olmayan insan mıymış…!
Para değil,gözyaşı ondurur yaraları,
Parayla satın almak kolaydır koltukları!
Varsılların elleri yoksulun cebindeyken
Hiç kimse söz etmesin dirlikten,adaletten…

Çağ 7
İyi kazanmasını,iyi harcamasını
Bilenlere sormalı,ne kadar biliyorlar
İyi inanmasını,güzel yaşamasını
Sonsuzluğun ruhları nasıl kuşattığını…
Bilmedikleri halde biliyor sanıyorlar
“İnsanca” yaşamanın tadını,anlamını…
Onlara göre hayat çıkarlara dayalı
Günübirlik hevesler peşinde(n) koştukları
Bir oyun,bir eğlence,oyalanma olmalı!
Kimin malı,mülküyle kasılıp duruyorlar,
Ne sanıyor kim bilir kendilerini bunlar.
Belki de dünyaları biz yarattık diyorlar…
Kolay değil,yağma yok,sayın bayanlar,baylar,
Her adım,her soluğun sorulacağı Gün var….
Refah içinde yüzen,avuç açan yoksullar,
Bir avuç boncuk için bin bir takla atanlar,
Renkten,renge girenler,iki büklüm olanlar,
Uşaklarına bol,bol ödül veren patronlar
Ötmesini unutan bülbüller gülşenlerde,
Güllerin rayihası zakkumların dilinde…
Lunaparktan yükselen (h)isterik kahkahalar
Son kuşağı anlatan en çarpıcı tanıklar!
Onurlarından ödül verdirilen hanımlar…
-İncik-boncuklarına daha az harcasalar
Çıplaklar donanacak,gönenecek yoksullar…Onları karanlığa sürükleyen ellerin
Tanıklık edeceği Gün gelecek,gözleyin!
Çiklet,teneke kola,flört,işte çağdaş gençlik,
Her şeyleri iğreti,yapmacık,göstermelik!
-Diskotek,koka-kola,lambada,loş ışıklar
Gençler.düşünüz size ne verebilir bunlar…?Ana,baba habersiz olursa .çocuğundan,
Nasıl habersiz olmaz evlât da evlâdından?.
Alınları dolunay,bakışları galaksi
Gençler,geleceklerin güvencesi,gözdesi…
Gençlere ne verdik ki,çok şeyler umuyoruz,
Fideyi sulamadan bol ürün bekliyoruz.
Gençler,gençler şimşekler,yıldırımlar,ateşler,
Çiğler yazmazsa nasıl güzelleşir çiçekler?
-Ah,kopasıca eller veriyor meyvasını,
Yaptığınız fideler zakkum aşılarını!Çocuklar ufuklara koşarlarken büyürler,
Ufuklar ötesinden sonsuzluğu görürler..
Eğer umduğunuzu vermiyorsa büyükler
Çocuklar,geleceğe yalnız yürüyün sizler…
“Müslümanlık” maskesi ardına gizlenenler,
Atatürk’ün ”A” sından habersiz Kemalistler!
Hayat grafiklerini “izmler” e çizdirenler,
Ömürleri çürüten günübirlik hevesler…
-Müslüman,”ölümlüler” peşinden koşan değil,
Tek Ölümsüz uğrun(d)a heder olan yiğittir.
Her yönüyle Çağlar’a örnek olan hür insan,
Ölümlüler önünde baş eğmeyen kahraman…

Çağ 8

“Dava”sıyla barışık olmayan davacılar,
Zalime arka çıkan ılımlı(!) Müslümanlar!
Binbir düzen çeviren dönmeler,döndürmeler,
Karmaşık ilişkiler,dünyalık edinimler!
-Kendi kendine gelin-güvey olan benlikler…!Biribirinden beter,biribirinden yaman,
Biribirine yakın,biribirine düşman
Babalar,halifeler,üstadlar,biraderler,
İçinde ağu diye bal sunulan kaseler…
Nifak görünmez akrep,ay buluta girince (bulutla örtülünce)
Yüreklere salar hep zehirini sinsice…
Kimin mülkünü kime uygun görüyorlar ki,
Hangi hakla,sıfatla bunu yapıyorlar ki?!
Oyun içinde oyun düzenleyen lobiler,
Rollerini ustaca sergileyen figürler,(aktörler)
Savaş içinde barış,barış içinde savaş,
Anlaşılıyor dostlar bu oyun yavaş yavaş
-Müslümanın savaşı barış için savaştır,
Küskünü barıştırmak,köprüleri kurmaktır.-Hainin okumuşu çok daha tehlikeli
Okumamışın eti-budu ne kadardır ki!
Okumuş,okumamış,”insan” olmak önemli.Kendini aklı evvel sanan budalacıklar,
Onuru,gücü ünle,koltukla ölçen koflar!
Yakındır oyunların başlarına geçmesi.
Pek olur efendiler uysal(yavaş)atın çiftesi!
“Aldatan bizden değil.” buyurmuş Yüce Elçi.
Olmayan kimliğini yitiren yitirene,
Kimliğini yitirmek isteyenden kime ne?
Kimliksizlik(ler)yurdunda kimlik arayan kimler,
Neyi,nasıl görecek mil çekilmişse gözler?
Kimliğini yitiren herkes bulabilseydi
İnsan kimliksizlikte bu kerteye düşmezdi.
Daha bitmeyecek mi kimlik arayışımız,
Evrenlerin fethine çıktı çağdaşlarımız!
Biz ne zaman gönüller fethine çıkacağız…?
Kimliğini yitiren yalnız bireyler değil,
Toplumlar bireylerden aşağı kalır değil!(Uluslar)
“Düşünce”yi hor gören korkak babayiğitler!
El değmemiş ciğere murdar diyen kediler…
“Bilgi” üretmek için var olacağı yerde
“Bilgisizlik” öğüten değirmen taşı yerde! (nerde-serde)
“Eğitim”i “kültür”ün önüne geçirenler,
Eğitimli,kültürsüz,diplomalı cahiller!

Çağ 9
Cübbeler,diplomalar,kepler,yüksek kürsüler,
Sırtları kitap yüklü sudan çıkmış merkepler…
Evrenin dar geldiği kozmik boyutlu ruhlar,
Çakıllar,kavkılarla oyalanan çocuklar…
Kolay insanın harcı yıldızlaşmak Küre’de,
İş yıldız olabilmek,parıldamak Gökler’de…
Debisiz alev nehir zaman ovalarında
Akıyor uğul uğul iz brakmadan ardında.
Nehir’in kıyısından sulara kapılmadan
Kaynağa varmak için koşuyor sonsuz ceylan…
Kurtulabilenlere ne mutlu avcılardan!
Büyüdükçe küçülen yamru yumru kafalar,
Yükseldikçe alçalan eğri büğrü koltuklar,
“Büyüklük”maskesine gizlenen soytarılar,
Şebeklik makyajıyla güzelleşen maymunlar!
At gözlüğü takarak dolaşan insansılar,
Şövalyelik taslayan kuzgunlar,kelaynaklar.
Tükettikçe tüketen,tükettikçe tükenen
Müsrifi tutan yok mu ağrısız (nasırsız) ellerinden?
Her şeye sahip olmak istiyorsanız eğer,
Yalnız O’nu isteyin,ama gönülden,yeter!
Bakışlarından riya,fesat fışkıran dostlar(!),
İlkellik illetinden muzdarip zavallılar…
Cehennem ortasında Cennet’i yaşayanlar,
Cennet’in ortasında Cehennem’de yananlar!
Bitmeyen,tükenmeyen arzular,ihtiraslar,
Ruha musallat olan akrepler,yarasalar…
Çapraşık ilişkiler,karanlık düşünceler,
İçin için çürüyüş,faydasız nedametler…
Birbirlerinden uzak,çok uzakta yaşayan
İşte onlar değil mi bir yastıkta kocayan!
“Namazı çabuk kıldır,hoca(m) bu akşam maç var!”
Anlamsız çığlıklarla sar(s)ılıyor ufuklar,
Bazen hıncahınç,bazen bomboş koca stadyumlar…
“Sürü” olmaktan ne gün kurtulacak insanlar,
“İnsan” olduklarının farkına varacaklar…?
Kimler,nasıl onları alçakça aldatanlar…
Çorap söküğü gibi dağılan cins kafalar,
Söz futbola gelince puslayı şaşıranlar…
-Film,festival ve futbol,Çağ’ın sürülerine
Uygulanan bir formül,nice formül içinde…!- (…tuzak…)

Çağ 10
Ne büyük başarıdır topu ağlara atmak
Direkler arasından şık bir şutla,voleyle!
Ne üstün bir yetenek,ne erişilmez iştir
Kalecinin uçarak o kurtarışı hele!
Binlerce taraftarı hop oturtup,kaldırmak,
Birbirine düşürmek kardeşi kardeşiyle
Doğrusu övülmeye değer hünerlerdendir!
Tuttuğunuz takım ne,hangi partidensiniz,
Yani aşk olsun,yoksa bizden değil misiniz?
Taptığınız artist kim,arabanız ne renktir…?
Hakim’in soracağı şeyler bunlar değildir…?
Doğru orantılıdır inanmak,yaşamakla ,
Her şey anlam kazanır,canlanır inanmakla…(1)
-İnanmanın dışında her şey boş,her şey yalan,
Yaşamıyor demektir gerçekten inanmayan.Hayatı “hayat” yapan inançtır,gerçek inanç,
İnançsızlık kardan çok,zarar getiren kazanç!
Allah’a inanmanın büyük sorumluluğu,
Allah’a inanmıyor gibi yaşamak zor mu?!
Allah’a ortak koşmak inkar etmekten beter,
Şefaat etmek için Allah,Peygamber yeter…
“Allah’tan kurtuluşun tek yolu vardır ancak,(2)
Bu,O’na sığınmaktır mü’min bir kul olarak.”
Müslüman başkasına özenen biri değil,
Başkalarının ona özendiği kimsedir.
Hiçbir şeyden haberi olmayan çok bilmişler,
Her şeyi bildiğini sanan kara cahiller!
Güzeli çirkin gören eğri-büğrü bakışlar,
Her şeyi güzel gören mahzun,kozmik bakışlar…
Birinci sınıf fikir,birinci sınıf hayat,
Beşinci sınıf fikir,beşinci sınıf hayat…
“Şüheda”nın ne demek olduğunu bilmeyen
Çok ünlü,az kültürlü,pek kibirli entelden (aktörden)
Gamzeli gülücükler,bir anlam içermeyen!
O kadar komikleşti,yozlaştı ki toplumlar ,(insanlar)
İçlerinde pek ciddi kalıyor palyaçolar!
Dünyayı karanlıkta tutmak için çabalar,
Oyun içinde oyun sergilerken alçaklar,
Sesiniz,soluğunuz çıkmaz oldu şu günler
Özgürlükçü,barışçı(l) hümanistler,dahiler…
__________________________________________
(1):Tolstoy’un sözlerinden.
(2).Tevbe (9),A:117

Çağ 11
Böyle davranmayı mı,ayak uydurmayı mı,
Böyle yaşamayı mı bekliyorsunuz bizden!
Allah yazdıysa bozsun,böyle yaşamaktansa
Seve seve ölmeyi yeğleriz düşünmeden…
Böyle bir tutum nasıl beklenir bir şairden!
-Hele insan inanan bir insansa,bir kulsa,
Hele inancı rehber,aşkı azık(bayrak) yapmışsa…Kula kulluk etmek de,kula kulluk edende
Nefret ettiği birkaç şeyin başında gelir,
-Uşaklığı kendine rehber(meslek)edinenlerde
Ya ruh yoktur,ya beyin belki her ikisi de.En büyük onursuzluk,alçaklıktır gözünde.
Hakikat’i haykıran başı eğilmemiştir
Onursuzlar,alçaklar,erdemsizler önünde.
-Eğilmek niyetinde değildir bundan böyle!Güneş’e,Ay’a,Gül’e,Aşk’a kıldan incedir…
Hayatları “dünya”y(l)a endeksli(sınırlı) olanların
Safında yer almaktan ancak utanç duyarım!
-Dünyevi saltanatın aldatan parıltısı,
Gönül çağlayanının sızlayan çağıltısı…Hayatları Allah’a(Sonsuz’a) endeksli olmayanlar
Gerçek bir “insan” gibi yaşıyor sanmasınlar…
Aşk’ın yalazlarında göz kırpmadan yanarım…
Ayak uyduracağım,ardından koşacağım
Tek kişi var evrende,geçmişte,gelecekte(her zamanda/her yerde)
O da zamanlar üstü benlik güzel Yalvaç’tır.
O’nun yolundan başka yollar çıkmaz sokaktır,
O’nun yolundan gayrı cümle yollar uçurum…
Mutluluk mu,huzur mu aradığınız aşk mı,
Özgürlük mü,onur mu,üstünlük mü,saygı mı
O’nu sevmekten başka bir çare bilmiyorum…
Din’e yön vermek için kolları sıvayanlar,
Allah’la,Peygamber’le yarışmaya kalkanlar
Yürüdükleri yola bir kez daha baksınlar!
Mankafalığı brakın yarın Yargılama var…
Gerçek dinle,sanal din arasında kalanlar,
Ya Allah’a tapanlar,ya şeytana uyanlar…
-Sinsice dayatılan “nominal Müslümanlık.!”
İslam’ın vakarına uymayan şaklabanlık!Yaradan’ına “secde” etmemenin cezası
İnsan’ın kendisinde kendini unutması,
Nefsinin dürtüsüyle azması,kudurması,
Damarın çatlaması(yırtılması),”insanlık”tan çıkması!
Ruhu ayakta tutan sütunları yıkması.
-Çalkalanır evrenler secdeye varan başta,
Hayatlar üstü hayat,zaman/mekan dışında…Evren sonsuz kubbeli,sonsuz mihrablı mabed,
Nerede olursan ol,Tek İlah’a secde et…!

Çağ 12
Ezan sesi rahatsız ediyormuş herzeyi,
Kim yapar,yapsa yapsa böylesi densizliği
- Suç şerefeden taşan sesin tınısında mı
Yoksa kulaklarını tıkayan kadında mı?O Ses’i duymasa(n) da,duymak istemese(n) de
Çıkacaksın En Yüce Divan’a O Gün sen de…
-Küçük şeyleri büyük gösterenler çoğaldı,
Dinsizliğe din diye sarılanlar hortladı.Bilmediğini bile bilmeyen yığınları
İyi güdüyor Çağ’ın papyonlu çobanları!
Altın’ın ellerinde çoğunun yularları…
Uzakken,habersizken halkın acılarından
Kolaydır ahkam kesmek kürsülerin ardından
Şeker dilli,bal gözlü,zift yürekli liderler
Kuzu postu bürünmüş yaşlı kurtlar,tilkiler…,
- Kalabalıklar durun ,saptırılıyorsunuz,
Az öteniz uçurum sizse koşuyorsunuz…Duy,gör artık ey mazlum kimlerin kurbanısın,
Bu zillet son bulmalı,tavrını almalısın…
Uyuşmuş beyinleri,güdük benlikleriyle
Dünyayı yönetmeye talip olan çapsızlar,
Gündemde kalmak için komik yöntemleriyle
Şamata çıkaranlar,başarısız olanlar…(avcunu yalayanlar…)
Üstün yetenekliler(!) hep ortalarda ama
Yükselmiyor bir türlü İnsan’da ortalama…
Karanlıklar içinden sırıtan maskaralar , (toz-duman arasından…)
Kürsülerin ardından haykıran şarlatanlar..
Kör sürüleri güden yine kör güdücüler,
Bu zulmün hesabını Kim’e verecek kimler…?
Nice akıllıların akılsızlıklarından
Neler çekiyor neler çağlar boyudur insan…!
Kolektif bilinçsizlik illetinden muzdarib
Kalabalıklar yalnız,kalabalıklar garib…
Çobanını bilmeyen,bulamayan sürüler
Ya kurtlara yem olur,ya sahip çıkar eller…
-Gölgelerin peşinden koşuşturuyorsunuz,
Hakikat karşısında duvarlaşıyorsunuz!-İnsan “otlayan sürü” değildir,”bir benliktir.”
Evrenlerin emrine verildiği değerdir.“Ayak oyunlarıyla”çelmeleniyor halklar,
“Tilkiler”in kurduğu ince,sinsi tuzaklar,
“Arslanlar”ın tırnaksız pençeleri altında
Çırpınan,çırpındıkça güç kazanan ceylanlar,
Canına okuyacak onların pek yakında!

Çağ 13
Şaşkın ördekler gibi koşuşturan yığınlar
Böyle darmadağınık neler yapıyorsunuz?
Ey halklar!Beyinleri iğdiş edilmiş başlar,
Aldatılıyorsunuz,sömürülüyorsunuz…
Bu yığınlar ne diye kimi alkışlıyorlar,
Gezegenin “fuzuli şagilleri” mi bunlar?
Yüreklerle beyinler sarılmış virüslerle
Dostluk kurmuş kin,nefret hikmetsiz benliklerle.
Yüksek politikanın(!) alçakça oyunları,
Vampirlerin yazdığı barış senaryoları!
Her köşenin başını tutmuş Makyavelistler,
Kimler hainler,kimler gerçek vatanseverler?
İktidar,muhalefet arası paslaşmalar,
Tuzak içinde tuzak hazırlayan avcılar!
Hitabet korkunç fitne bir araç olmuyorsa,
Başıboş sürülere çobanlık yapmıyorsa…(hedef göstermiyorsa.)
Demagog onmaz yara toplumların bağrında,
Ağudan sert bir tat var ağzından akan balda…
Çürümüş beyinlerin pörsümüş fikirleri
Acı olan bunları dinliyor kimileri…
Düzmece bilgilerle,devşirme figürlerle
Aldatılan kuşaklar,karartılan ufuklar…
Karanlık gecelerin buğulu yıldızları,
Şavkınızı söndürür alkışların rüzgarı…
Salyalı ağızlardan dökülen pırlantalar,
San’at bataklığından fışkıran mimozalar…
Haber değeri sıfır altı bile olmayan
Magazin haberleri,özel hayat dersleri!(rehberi)
Mahremiyetlerinin deşifre olmasından
Gizli bir haz,mutluluk,bir övünç duyanlardan
-Zerrece rahatsızlık,utanç duymayanlardan…Ne hayır gelebilir kendine,çevresine?
“Düzeyli ilişkiler” yaşayan düzeysizler
Nefsinin oyuncağı sevgililer,sevgiler(!)
Yürek bulandırıcı paparazzi tipleri! (figürler)
Yaşlanmaktan.ölmekten ödünüz patlasa da,
Ününüz biter diye çıldırayazsanız da
Öbür taraf için bir hazırlığınız yoksa
Apışıp kalırsınız Divan kurulduğunda,
Elleriniz ateşe duyarsız böğrünüzde…
Eyyamcı ekranların bitmeyen patırtısı,
Meteor parıltısı,kaynana zırıltısı…

Çağ 14
Medyatik kimliklerin,medyatik cakaları,
Biribirleri ile ahmakça yarışları…
Medyanın toplumları(yığınları)çıldırtan(çürüten) çıkışları…
Kıral dairesini paylaşamayan kullar,
(oyunları/tuzakları)
Kulluğundan habersiz kıçı kırık kırallar!
Neyi paylaşamıyor,niçin,neden insanlar,
Ne kadar da tatlıymış ünler,şanlar,unvanlar…
-Paylaşamadığınız nedir Allah aşkına,
Kimler sahip çıkıyor,kimler Kim’in malına…?Araba plakasına adını,soyadını
Yazdıran görgüsüzün kim duyar çığlığını (takar cakasını)
Bir kaos,bu tantana,bu şamata içinde…
Ahmaklar aklıevvel,ilerici sayılır,
Çağdaş ölçüye göre boğadan süt sağılır…
(mantığa) (tekeden)
Ölümün yaşamaktan daha güzel,hayırlı
Olduğu Çağ’da mıyız,yoksa savaşmayı mı
Sürdürmeliyiz kurnaz tilkiler,çakallarla,
Yalancılar,kancıklar,korkaklar,tiranlarla…
Barış için şansımız azalıyor geçekten,
Korkunç bir karanlıkta yaşıyoruz görmeden
-Barışa erişilmez savaşmayı bilmeden…Fecir tebessümleri,nebülöz bakışları…
İlahi yasaları çiğnedikçe küstahça (çılgınca/ahmakça)
-İlahi yasalara meydan okumak gibi
Bir tavır içersine girenler kuyu dibi!En büyük karabasan bilgisizlik oldukça
Ne bekleyebiliriz geçmişten,gelecekten…?
Nasıl,kimler hakkında hüküm veriyorsunuz,
“Size ne oluyor ki ahkam kesiyorsunuz ?”(1)
“Siz her neyi beğenir,seçerseniz sizin mi,(2)
Siz ne hükmederseniz mutlaka o öyle mi
Olacak”,ey insanlar unutmayın kulsunuz…
Ne kadar uyarsanız ilahi yasalara
O kadar yakın olur size özgürlük,Sonsuz,
Layık görülürsünüz en büyük onurlara,
Değerli ödüllere,sonsuz mutluluklara…
Sınırları kaldırın,duvarları yıkalım,
Ey insanlar,gelin bir araya toplanalım.
Bir şey istemiyoruz,hiçbir şey şu dünyadan,
Yeter ki vazgeçsinler insanlar dalaşmaktan!
Çobanlar bihaberler sürülerin halinden,
Sürüler bihaberler çobanların halinden!
Yığınlar cüceleri daha çok seviyorlar,
Onlarda ruhlarını daha net görüyorlar!
__________________________________________
(1):Kalem(68),A:36, (2):Kalem(68),A:38-39

Çağ 15

Kantarın topuzunu kaçırmış kimileri,
Yeniden düzeltmeye yetişmiyor güçleri…
Daha kaç fırın ekmek yemen gerek kardeşim,
Omuzları çökerten yükü kaldırmak için.
“Ey insan,başıboş mu brakıldın sanıyord(s)un”, (1)
Hayat sırf bu dünyadan ibaret mi diyordun…
Hayat oyuncak değil,hele eğlence asla!
Adam gibi yaşanır eğer yaşanacaksa…
-O Gün göreceksiniz kim haksızmış,kim haklı,
Kim tembel,kim çalışkan,kim aptal,kim akıllı?Yaşa yaşatmak için,öldürmek için değil,
İnsan kendi kendinle alıp veremediğin nedir?
Gel yüz çevir çokluktan yürü Benzersiz Bir’e,
Kurtul kutsuz yokluktan,kavuş sonsuz servete. (nimete)
Mutsuzluk veren şeyler peşinden koşuyorsun,
Mutluluğu elinin tersiyle itiyorsun,
Ah,kardeşim bu yüzden mutlu olamıyorsun…!
Ellerini uzatsan avucunda mutluluk,
Ey mutluluk arayan,mutluluk ol,mutluluk!
Allah’la,insanlarla,nefsinle,tabiatla
Barışmazsan ey insan,mutluluğu arama!
Kıldan ince,kılıçtan keskin ömür süngüsü, (hançeri)
Usul usul dalından koparmak ister gülü…(neyi…?)
Bazen çıkmaz sokağa,bazen uçurumlara
Çıkan yanlış adımlar,inançlar,davranışlar,
Arap saçına dönen,çözülmeyen sorunlar…
-Müşrik Kureyş pzikozu teslim almış ruhları,
Kentler şaşırmış yolu,tutar olmuş dağları…Avuç avuç haplara,iplere,namlulara,
Yenik düşen benlikler,yuvarlanan hayatlar
Sonsuz mutluluklardan,sonsuz mutsuzluklara…
Frakların,kravatların,ipeklerin,broşların
Hüzünsüz bakışların,çatısız sütunların
Altında gizlenmeye çalışılan mutsuzluk…
Hüzünlü bakışlardan,galaksi alınlardan
Yaklaşan,yaklaştıkça yükselen ufukların
Ardından öbek öbek fışkıran kanatlardan
Süzüldükçe arınan gül kokulu mutluluk…
Post-modern çağdaşların müzminleşen yarası,
Yürek burgaçlanması,bilinç par(ç)alanması…
_________________________________________
(1):Kıyame(75),A:36

Çağ 16
O kadar rahat günah işliyor ki insanlar (çağdaşlar)
En küçük bir korkudan,utanmadan yoksunlar!
Kulların çoğu Allah yokmuş gibi yaşıyor
-Sorsanız “ben Allah’a inanıyorum…”diyor…İnanıyorum demek “kulluk” için yetmiyor…
Sınıf değiştirmeye ne(o) kadar hevesliler
En yüksek sınıf olan “kulluk”tan habersizler,
Paraya,pula,üne kulluk eder olmuşlar…(eden tutsaklar.)
Kulluğun ne olduğu bir anlaşılabilseydi
İnsan “sürgün” olmaktan kurtulabilecekti!
Kulun kula kulluğu Rabb’im ne büyük zillet,
Kulun Sana kulluğu izzetler üstü izzet…
Yanlış üstüne yanlış,günah üstüne günah,
Daha ne güne kadar mühlet verecek Allah…
-Müslümanlara “nispet” yaptığını sananlar,
Ah bir bilseler nasıl,nasıl yanılıyorlar…Uzanan kanlı eller alçakça masumlara,
Sorulan sual nedir Divan’da çocuklara…? (Mahşer’de)
“Hayır!Onlar azgınlık ve nefret içersinde (1)
Direnmektedirler “ki,bu davranışlarıyla
Kucak açmaktadırlar sonsuz ızdırablara,
Önlenmez yıkımlara,kahreden utançlara,
Büyük rezilliklere En Adil Mahkeme’de…
Sınırsız açgözlülük varsılın sermayesi,
Yalan,zulüm,haksızlık yoksula hediyesi,
Paylaşmaktan,sevmekten,merhametten ürkmesi…!
Ne anlasın halinden aç,tokun,ham olgunun,
Biri göklerde kartal,biri kurbanlık koyun…
Kimi açlıktan ölür,kimi fazla yemekten,
Kimi alçaktan uçar,kimi çok yükseklerden…
Alçaktan uçanlar da,yüksekten uçanlar da,
Açlıktan ölenler de,tokluktan gidenler de
Yüce Yargılama’ya çıkacaklar elbette
Arasat Meydanı’nda Divan kurulduğunda…
Sahnelerde yalancı kahramanlar,ilahlar(!),
Onlara değil,asıl seyirciye alkışlar…
Yalancı tebessümler,günübirlik alkışlar (tutkular/hevesler)
Tez gelen,tez kaybolan ünler,şanlar,unvanlar…
Öbek öbek kırallar,kraliçeler,yıldızlar(!),
Bedava dağıtılan çağdaş maskaralıklar.
Çok sular geldi geçti köprülerin altından
Ayırt edilmez oldu süzme altın,bakırdan!
Çatırdıyor “izmler”in sütunları temelden,
Yepyeni bir dünyanın eşiğinden geçerken…
_________________________________________
(1):Mülk (67),A:21

Çağ 17
Biz üvey evladıyız şuursuz yığınların
Biz umut ışığıyız aydınlık zamanların..
Bildiğimiz her şeyi söylemek mümkün değil,
Duyduğumuz her şeyi anlatmak doğru değil!
Bir şeyden haberi yok Yüzyıl’ın hiç birşeyden,
Oysa neler iniyor sinesine Gökler’den…
Bir bozgun halindeyiz hiçbir çağ görülmemiş,
Çağlarüstü değerler bir kenara itilmiş!
Aradığını bilen insanlar ne kadar az,
Aradığını bulan,bilenlerden daha az.
Ey insan,sen sen nesin,bir bilsen,bir bilseydin
Alnını ömür boyu secdeden çekemezdin…!
Hayır,yetmez ceplerin dolu olması sade,
En az o kadar dolu olmalı yürekler de…
Kendini diri sanan görkemli kadavralar,
Sevgi,sabır,feragat yoksunu sevgililer
Uşaklara uşaklık eden köle ruhlular
Patronların emrinden çıkamayan uşaklar.
-Nedir üç kuruş için şu el etek öpmeler,
Bir insanın elinden Allah tuttu mu yeter!Ata binmeyi bile bilmeyen şövalyeler,
Ayakları dolaşan kıytırık kavalyeler!
Nefislerini ilah edinen kör benlikler,
Ömürleri boyunca havanda su dövenler,
----Tek kolla akıntıya karşı kürek
Kayıtsızım dünyaya kayda değer bir şey yok,
çekenler,
Kaydını ahirete yaptırana korku yok…
Tek kanatla uçmaya
çabalayan serçeler…
Bir şeyin aslı varken kopyasından ne fayda,
(kuzgunlar)
Ölmezlik Yurdu varken kayda değer mi dünya?
Sevgiler göstermelik,dostluklar günü birlik,
Belli ki lodoslarda solan bir gül kardeşlik…
“Büyük aşk” dedikleri belki “büyük rezalet”,
Güneşi gökyüzünden yeryüzüne indirmek.
Aşk yaşayayım derken yuva yıkan arsızlar,
Aşk’ın “a”sından bile habersiz avanaklar.(ayarsızlar)
Prensipsizliği prensip sanarak yaşayanlar
Aşk’ın ne olduğunu ne gün anlayacaklar?
Aşk, aşk diyen çok lakin aşık(lar) yok orta(lar)da,
Baş verecek yiğidi gören var mı bu yolda.
-Aşk’a aşık olmaktan bir haberleri olsa!Sevmesini ne zaman öğrenecek insanlar,
Sevmeyi öğretmiyor yaldızlı diplomalar…
Debisiz bir ırmaktır aşk can bahçelerinde
Çağlayış,köpürüştür sonsuz çavlan halinde…
Aşk ağacında olgun meyveler hevenk hevenk
Kolay olduğu kadar güç onları devşirmek…

Çağ 18
Garip tipler üretti Cumhuriyet tezgahı,
Müslüman mı,Hristyan mı mümkün değil izahı!
Dahilik pozlarına bürünen şizofrenler,
Akıl,fikir yoksulu kepliler,cübbeliler!
Esersiz,idealsiz,beyinsiz kadavralar,
Er meydanından kaçan yalancı pehlivanlar…
Kaş yapayım derken göz çıkarıyor dahiler,
Bizi androitlerin buyruğuna verdiler…
Otoyol,bilgisayar,telefon,televizyon,
İnsanlık kalkınıyor,beyinlerde enflasyon…!
Şatafatlı törenler,parlak seromoniler,
Yankısız salonlarda tumturaklı söylemler…!
Dağıtın bol keseden şanları,nişanları,
Utançtan kıvrandırın gelecek kuşakları!
Gündemde kalmak için gündem oluşturanlar,
Sinirleri gerenler,sınırı zorlayanlar,
Kavram karmaşasını kaşıyan eyyamcılar…
Yüzeysel kafaların anlamsız söylemleri,
Kargaları güldüren kakofoni dersleri!
Kaldırın kafanızı fitne kumkumaları,
Görelim yüzünüzü saklayan boyaları!
-Eyyamcılar baş tacı,biz eyyamcı değiliz,
Yüzyıllar dürüldükçe gürleşecek sesimiz…Sorunsuzluktan sorun devşirmeye kalkanlar,
Kısa akıllarıyla uzun yola çıkanlar…
Yeter milletin sizden çektiği hokkabazlar,
Abbas’ın kör kazları,açıkgöz avanaklar!
Abur-cubur şeyleri tartışan tartışana
Ne zaman açılacak tartışmaya tartışma!?
Gemi azıya aldı evrimci maymungiller,
İnancın lezzetinden bihaber nasipsizler.
Bugün görünen o ki zafer modernitenin,
İnsan’ı tutsak almış egoizm ve tüketim…
Alçaldıkça yükselen,yükseldikçe alçalan
Benlikleri bekleyen handikaplar her zaman.
Düşündükçe,duydukça,sevdikçe büyük insan,(insan,insan…)
İnsan olmanın yolu geçer kor tarlasından…
“Diyalog” güzel bir şey karşılıklı olursa…
Nasıl “diyalog”olur tek taraflı kalırsa!
Karşındaki(ler)sana şaşı gözle bakarsa,
-Hakaret ediyorsa,alaya alıyorsa…Senin peygamberini,Kitab’ını,Din’ini…Nerde kaldı hoşgörü,barış,adalet,yasa…?
Duyarlı yürekleri burkuyor kuşku,tasa…
Karşılıklı anlayış,hoşgörüyse diyalog,
Tek taraflı yaklaşım monologtur,monolog!

Çağ 19
Komediye dönüşen trajedi günümüzde,
Geleceği kuracak ne kaldı elimizde…?
Kırmızı halılarda görünmez kan izleri,
Birkaç incik-boncuk mu kamaştıran gözleri?
Bize kötümser diyen iyimserler nerede…?
Sorunlar çözülmüyor iyimserim demekle!
Yolların,meydanların temiz olması güzel,
Uygarlık neye yarar kirlenmişse yürekler,
Beyinler kararmışsa,tutuşmuşsa çevrenler…
Her probleme tek kesin çözüm kozmik yasalar…
Peygamberler en büyük,en akıllı insanlar,
En uygun çözümleri önerenler(getirenler) de onlar,
Onların yollarından giden selim akıllar .(soylu kafalar…)
Eşyalar arasında boğulmuş insancıklar,
Asıl görevleri ki yaşamak(inanmak),unutmuşlar!
Kıldan ince,kılıçtan keskin hayat köprüsü,
Onu aşar inanç,aşk,bilgi,erdem dörtlüsü…
Hayat aksiliklerin aksiliklerle cengi,
Çözülür,düşer yere iyi sarmazsan dengi!
Hayat bir haddehane,bir avuç kömür tozu
Haddeden geçmedikçe cevherli insan ruhu.
Hayat bir siyasettir,siyasetin okulu,
İnsan,insanın değil yalnız Allah’ın kulu.
Hayat garip bir grafik,zik-zaklı,helezonlu,
En güçlü o çizgiyi yönelten göğe doğru…
Hayat olağanüstü dengelerin dengesi,
İlahi tasarımın kusursuz hendesesi…
Hayat dediğin ne ki bir fincan acı kahve
Tiryakiler acıyı yeğlerler her nedense…!
Kutuplar arasında şimşekler,yıldırımlar,
Olağanüstü gel-git,uğul uğul dalgalar…
Sanki bir ağ atılmış toplumun üzerine
Çırpınıyor insanlar balık gibi içinde…
Konuşmayı unutan,inanmaktan utanan
Modern olayım derken maskaralaşanlardan
Kim,ne bekleyebilir vatan,insan adına?
Kötülükten her zaman üstündür iyilikler,
Göründüğü kadar çok değildir kötülükler…
Yakışmaz olduk artık-ne yazık ki-İslam’a.
O ki en büyük nimet bize göklerden inen,
Değerini bilmezsek alınır elimizden
Verilir ona layık olan olan yüce ruhlara…
Müslümanın en sinsi düşmanı “Müslümansı.”
Müslüman sofrasında salyangoz salatası…

Çağ 20

Müslüman darmadağın,bölük-pörçük,hedefsiz,
Her yol biribirinden uzak,ayrı,güvensiz… (habersiz…)
Müslüman müslümanın arasında yabancı,
Müslüman müslümanın bahçesinde talancı!
Günahsız ellerinde Pandora’nın Kutusu
İslam mücahidleri(!) hangi yolun yolcusu!
İleri,her an biraz daha,biraz daha ileri,
Müslümanın hedefi,”ilklerin en ilkleri…”
Müslümanlar bu günler “Kitab’a uyma” değil,
Her şeyi “kitabına uydurma” peşindedir…!
-İslam’ı kendisine uyduran mü’min değil,
Müslüman varlığını O’na teslim edendir.En çok bildiğimizi sandığımız şey nedir?
En az bildiğimiz şey,yani İslamiyettir…
Suçu başkalarında ne ararsın Müslüman,
Musibetler,fitneler senin aymazlığından.
Herkese tepelerden bakmalar,horlamalar,
Ah siz binbir yaşayın “en iyi Müslümanlar!”
“Müslümanım” demekle Müslüman olunsaydı
Müslümanlar bugünkü konumda bulunmazdı.
Kardeşlerim!Yeniden Müslüman olmalıyız,
Her şeye yeni baştan aşkla başlamalıyız…
İslam’la müslümanın arasında gayyalar,
Müslüman müslümanı vurmaya fırsat kollar…
Çekmedim kimselerden sizden çektiğim kadar,
Çağlarüstü’nden uzak çağ altı Müslümanlar!
Müslümanın bağrında evrenler sema eder,
Evrenler müslümanla Rahman’a secde eder…
Sünnetullah değişmez zalimin sonu hüsran,
Yeter ki sen kardeşim Müslüman ol,Müslüman….
-“Süper Güç” efsanesi artık yıkılmalıdır,
Müslümanın gönlünde Tek İlah kalmalıdır…Müslüman gibi düşün,Müslüman gibi yaşa,
İçinin yoksulluğu gitmez olsan da paşa!
Müslüman müslümanın kuyusunu kazıyor,
Mezarcılar sırada sabırsız bekleşiyor…!
Ey mü’min kardeşine kim düşman etti seni,
Zalim sözüne kanma aç dostluğa sineni…
Biz birbirimizi yersek,onlar da bizi yerler,
Barış’a sarılalım canla,başla kardeşler…!
Gelişmemiş toplumlar İslam’ı ne anlasın,
İslam,ulaşacağı son durak(hedef) toplumların…

Çağ 21
Müslüman olabilsek,Müslüman kalabilsek,
And olsun önümüzde Yüzyıllar baş eğecek…
En büyük sınav olan İslam’dan geçmek için
Tedrisinden geçmeli Allah’ın,Peygamber’in…
Müslüman demek barış,kardeşlik,sevgi,emek
Lokmanın yarısını kardeşinle bölüşmek…
Müslüman Yüzyıl’ını,Çağlar’ı aşan insan,
Her can uyukluyorken uyanık,tetik olan…
Müslüman sonsuzluğa talip olan has insan,
Buna herkesten fazla hakkı olan kahraman…
Herkesin kendisinden emin olduğu insan,
Güven duyduğu,içi,dışı duru Müslüman…
-“Ortaçağ kafası”ymış,aman ne büyük bulgu!
“Çağdaş kafalar” için düşüncede limit bu!Müslüman”Müslümanlık” nedir öğrenmen gerek,
Yüzyıllar karşısında tavrını alman gerek…
Müslümanlığı en az Müslümanlar biliyor,
Kör bir gelenekçilik gözleri karartıyor…
Zamane müslümanı doğrusu garip beşer,
Hem lanetler tağut’u hem arkasından gider!
Müslüman sonsuzluğa talip olan yolcudur,
Bu yol kin,hased değil,sevgi,barış yoludur…
Mü’min değişen değil,asıl değiştirendir,
Onun her davranışı devrim üstü devrimdir…
Müslüman müslümanın aynasıdır amenna!
Rabb’im,Rabb’im,aynalar,aynalar paramparça!
Yetmiyor namaz kılmak,zekat,hac,oruç tutmak,
Müslümanın bağrından gülşenler fışkıracak…!
Nedir içimi burkan dünyaya her bakışta,
Gördüğüm her Müslüman her görüşümde başka!
Müslüman,büzüldüğün köşeden çık ortaya,
Haykır haklı davanı Yüzyıl’a,Yüzyıllar’a.
İt elinin tersiyle ey Müslüman Batı(l)’(y)ı,
Ve duy iliklerinde o evrensel sancıyı.
Yık çevrene örülen samandan duvarları,
Savaşmasını öğren,yen tekmil orduları.
-İslam’ı anladıkça artıyor ızdırablar,
İslam’ı anlıyoruz arttıkça ızdırablar…Müslümanım diyen çok,Müslümanlık nerede,
Niçin özlenen Işık yanmıyor yüreklerde…?
İslam kültür demektir,en yüksek kültür hem de,
Zirveler üstü zirve duyguda,düşüncede.
İslam bir gül çalılar,dikenler arasında,
Onu bulup koklamak düşüyor her insana…(müslümana…)

Değişen bir şeyler var bakabilen görüyor,
İnsan kendi kendini elekten geçiriyor…
İnsan’a yaraşan ne,dünyayla yetinmemek,
Önce kendini,sonra evrenleri fethetmek…
Bir yandan melek çeker,öbür taraftan şeytan,
Buhurdanlar,tütsüler yanar,söner durmadan.
Paradokslar ormanı sarmış dörtbir yanından
Yılgın,şaşkın İnsan’ı alıkoymuş yolundan.
Bir yanında Cehennem,öte yanında Cennet,
İnsanı perçeminden yaman kavramış cinnet!
Beşer’in ölçüleri kendi gibi kusurlu,
Yaptıkları tıkamak açtıkları her yolu…
Bir maskeli balo var dünya salonlarında.
Renk renk,boy boy konuklar hepsi de havasında…
-Aman ha,siz siz olun her maskeyi takmayın,
En iyi yaraşanı hangisiyse arayın!Seni sana anlatmak dileğimiz ey İnsan,
Gerçekten köşe bucak ne değiştirir kaçman!
Dışbükey aynaların önünde dev cüceler,
İçbükey aynaların önünde cüce devler,
Cüceleri dev sanan cücelerden cüceler…
İnsan,insan diyorlar,İnsan’ı bize sorun,
Sonsuz çeşit düşünce,sonsuz başlıklı yorum…
İnsan’ı evrene sar,evren sonsuzluk olsun,
Evreni İnsan’a sar,insan kundaklık olsun!
İçin için kaynayan nedir böyle içinde,
Evren değilse İnsan,bir gariplik var sende!
İnsanlığın halinden ne kadar haberdarlar,
Kendi insanlıkları tartışmalı olanlar…
İnsan,İnsan,İnsan’a sensin gerekli olan,
Olma kendi,kendini yakan,yıkan,dağıtan!
Gizlendiğin yerden çık,göster gerçek yüzünü,
Alçaklık asıl nedir,inkar etmen özünü.
Kristalden alev değil,tastan yayık ayran iç,
O’nun önünde eğil.O’nun şerefine iç.
Nurdan bir kasede sun kalbini insanlığa,
İçinde yaktığın şavk çerağ olsun Çağlar’a.
Kime insanlık dersi vermeye kalkıyorlar,
İnsanlıkla uzaktan ilgisi olmayanlar!
Kartalın pençesinde çırpınan kuş gibisin,
Kuyunu lazer ile kazıyor gözdelerin!
Artık kendi kafanla düşünmeyi denesen,
Senden kopup da sana gelen Ses’i işitsen!
İnsan kalbin bir yumak çöz çöz bitmek bilmiyor,
“Ben”den,””ben”e yansıyan ışık yoğunlaşıyor.

Çağ 22

İnsan’ı anlamanın yolu insaniyettir,
İnsaniyetin yolu gerçek İslamiyettir.

Çağ 23

İnsan var bir bakışta hayatları keşfeder,
İnsancık var başına tokmak vursan gülümser!(sırtına kamçı…)
-Yüzyıl’a,Yüzyıllar’a O’nun bakışlarıyla
Bakamayan göremez bir şey gölgeden başka!İnsanoğlu kendini yitiriyor giderek,
Yaptığı en doğru şey,yalanlara gizlenmek!
Modernizm,gericilik,idealizm,çağdaşlık,
İşin aslı astarı dostlar,ruhsal sakatlık!
Düşünmüşse yemeyi insan kendi kendini,
İnsanlık çürümüştür yok bunun lam’ı,cim’i!
Nefret,kin,sevgisizlik,yüzsüzlük,taklitçilik,
Körlük,sağırlık,hiçlik…İşte “çağdaş kişilik.”!
Şirazesinden çıkmış insanlar birer birer
Yıkılıyor üst üste kuleler,piramitler...
Yanlışa öylesine şartlanmış ki insancık,
Hakikat onun için ahmaklık,soytarılık!
-Sevincin girmediği gönül yoktur acunda
Acının girmediği hiç var mıdır acaba?Medeniyet sevgidir,hoşgörüdür,dengedir,
İnsan’ın vicdanına çevrilen silah değil!
Medeniyet mi?Komik…Buna derler modernizm!
Sulh,kardeşlik,adalet,hepsinde o maske,”izm!”
Medeniyet zirvede,suçlar buna paralel,
Kan akıtmak boşuna altın doluyken cepler!
Aids,kanser,migren,grip…hepsinin var çaresi,
Sevgisizlik Yüzyıl’ın en onulmaz illeti…
Bencillikle birlikte kavuruyor Beşer’i…
Kasıp kavurur oldu sloganlar ortalığı,
İnsan’ın kararıyor anbean ufukları…
Cepheler kızışıyor,kuşanın pusatları,
Yırtılırsa yırtılsın sevgini şah damarı…!
Aktörler çoğaldıkça dar geliyor sahneler,
Senaryodan habersiz uyuyor seyirciler…
Oyuncular,suflörler,senaryolar,sahneler,
Değişen dekor sade ve bir de seyirciler…
Rol alan sanatçılar(!) hünerli,yetenekli,
Kurtlar,bukalemunlar rolleri pek önemli!
Seyirci bulamayan öfkeli senaristler,
Ezberleri olmayan traji-komik aktörler!
Şaşılacak bir şey yok,Yirminci Yüzyıl’dayız,
Biliyor muyuz neye,nasıl başlayacağız…?
Nereye gidiyoruz,kimlerin ardındayız,
Efendiler mü’minsek öyle yaşamalıyız…
Evrenin çivisini işten değil oynatmak,
Sineleri inancın mayasıyla yoğursak!
-Bir alay kara karga uçmakta ağır,aksak,
Dünyanın çivisini bunlar mı oynatacak?-

Çağ 24
İnsanız ,ümidimiz tükenir gibi değil,
Problemlerin sevgiyle çözülmesi güç değil…
Rezaleti fazilet saymanın faturası,
Çirkinlik,yüzeysellik,şarlatanlık furyası…
İnsan için en büyük zillet,gaflet,hamakat,
Bir “insan” olduğunun farkına varamamak.
Şu iğreti gülüşler,şu yapmacık sevgiler,
“İnsanlık” yarışında neredeyiz kardeşler…?
Sonsuz boyutlu İnsan indirgedi kendini
Boyutsuzluğa,aşkı inkar etti edeli…
Ey İnsan,sen evrenin özüsün,baş tacısın,
Günübirlik hevesler peşinde(n) koşmaktasın.
Yık gönül kabendeki putları birer birer,
Tavaf etsin orayı saf saf inen melekler…
Git,git bitmek bilmiyor İnsan içinde yollar,
Zaman/mekan yetmiyor düş(s)ün yola kervanlar…(katarlar,yolcular)
İnsan güdümlü maymun olamaz,olmamalı,
Yemekten,çiftleşmekten başka şeyler yapmalı.
İnsan bilincinde en yüksek aşama :Vahdet.
Irkları ve renkleri aşan topluluk.Ümmet.
Ey İnsan,Yaradan’dan istemesini bilsen,
Ayakların altına seriliverir evren…
Eften-püften işlerle uğraşmak zamanı mı, (yıpranmak)
Ey insan,ey Müslüman oynaşmak zamanı mı..?
Çıkarlar üzerine kurulu bir dünyada
İnsanlar karanlıkların en koyu kuşağında…
Dar ufuklu mankafa ilahların sultası,
İnsan olamamanın ödenmez faturası…
Yalnız öldürülmekle iş bitmiyor canlılar(!),
Öldürülecek olan birçok ölüler de var…
Kutlu,evrensel sofra…sürüyle leş kargası
Çöreklenmiş başına,her biri alp kayası…
Çoğalırken,büyürken sofralarda çanaklar
Ürüyor fare gibi çanak yalayıcılar…
Bir sofra kurulmuş ki,kuş sütü eksik değil,
Eksik olan bir şey var kimse farkında değil!
Ahmaklar mı akıllı,akıllılar mı ahmak,
Kimler kimleri yapar ikbaline basamak…?

Çağ 25

Paradoks mabedinde putlar ahkam kesiyor,
Putperestler alnını secdeden kaldırmıyor!
Her an bir put,bir engel önümüzü kesiyor,
Rahman’la aramızda perdeler çoğalıyor…
Sonu gelmeyecek mi hır-gürün,dalaşmanın,
Yüzü gülmeyecek mi kara bahtlı Barış’ın.
Ruhlar çoraklaşıyor,güllerin boynu bükük,
Kaldırılamaz hale gelmek üzere bu yük!
Belki yağdan,mazottan,tuzdan,şekerden önce
Muhtacız adalete,sevgiye,kardeşliğe…
Kavramlar öylesine girdi ki birbirine
Kimse bakamaz oldu kimselerin yüzüne…
Açılan bronz kanatlar,kan tutuşturan sevinç,
Paspaslaşan umutlar,birden yükselen eşik.
İnsan,İnsan dedikse bu kadarı da olmaz,
Su almak niyetinde değilsen çeşme akmaz.
Tağut’la dostluğunu pekiştiren İnsan’ın
Baş döndüren arzusu içindeki yıldırım.
Karınlar büyüdükçe duygular güdükleşti, (yürekler/beyinler)
Çağdaş insanda hased illeti müzminleşti!
Bile bile yanlışı doğruya tercih eder,
İnsan bu,sık sık sapar içindeki ibreler…
İnsan labirentosta ipi kopmuş Thesus mu,
Herkesin ellerinde bir Pandora Kutusu…!
İnsan,yalanlarının azatsız tutsağısın,
Karanlıklar içinde yarasa arayansın!
Övündüğün şeye bak,ey kaz kafalı ahmak,
Üç-beş buruşuk kağıt,birkaç paslı kap-kacak…
Evrenler el bağlamış,boyun bükmüş Huzur’da,
İnsan ısrar ediyor sapkınlık boyutunda…
Tüm evrenler Müslüman,evrenliler Müslüman,
Allah Bir,Peygamber bir,Kitab bir,aynı,Furkan…
Şarap ırmaklarında yıkanmış vücutları
Daha ne kadar çeker kürenin omuzları.

Çağ 26
Masum kalır Amazon ormanının gecesi,
Sisler dağıldığında Yüzyıl’ın ruh bahçesi!
İnsan maddede kartal,bir solucan manada,
Çelik Put’un önünde zıp zıp eden kadavra!
-Rabb’im,nedir çektiği devlerin cücelerden,
Asla endişemiz yok yüce adaletinden.İnsan dönüp duracak hep “fasit daire”de,
Rabb’e yönelmedikçe,sevgiye dönmedikçe.
-Bir Hicret şafağında uyanacak insanlık,
Görecek baş ucunda bin ayaklı sehpacık!Doğar doğmaz ölenler,ölür ölmez doğanlar,
Okumadan bilenler,sayılmadan sayanlar…
Dans ediyor kürede bir tuhaf yaratıklar,
Nasıl biter,nerede,ne zaman bu karnaval?!
Toplum,yasa,aile,her şey,her şey kördüğüm,
Bir kılıç kalksa,inse paralansa bu bu düğüm!
Kendi kendine çelme atıyor insanoğlu,
Daraltıyor,tıkıyor Sonsuz’a çıkan yolu.
Duyguda,düşüncede derinleştikçe insan,
Ayrılıklar,kavgalar kalkıverir ortadan(çıkıverir aradan…)
-Ancak derinleştikçe anlaşılabilen şey,(ne?)
Ancak anlaşıldıkça derinleşebilen şey.(ne?)Gönül gözüyle baksak,görsek birbirimizi,
Bu kadar yükseltmemiz gerekmez sesimizi…
Minderden kaçıyorlar cihan pehlivanları(!),
Mangalda kül brakmıyor meydan çağırtkanları!
Nalsız,yularsız atlar doldurdu vadileri,
Hırçın,huysuz çocuklar derer oldu gülleri!
Evren evren içinden geçiyor büyüyerek,
O insanın içinden geçiyor ürper(t)erek…
Evrenin sınırları varılmaz cinsten değil,
Aşk’ın ışık atları hiç yorulası değil!
Gönül galaksisinden kopan ateş küreler,
Evren içinde evren döndüren yörüngeler,
İçinde sonsuz evren sema eden yürekler…
Ebediyet Yurdu’nun yurttaşı ol arkadaş,
Fıskiyesiz havuzun içinde kurma bağdaş!

Çağ 27
Her şeyde bir karmaşa,her şeyde belirsizlik,
Devletlerde zalimlik,milletlerde(toplumlarda) zevzeklik!
Güvensizlik duygusu çökmüş bir kabus gibi,
İnsanlar birbirini görüyor öcü gibi!
Uygarlık ha,uygarlık,bu nasıl uygarlıksa,
Sütunlar yükseliyor sırtlara basa basa….
Medeniler mi barbar,barbarlar mı medeni,
Mücrim kurtarıcılar tağut’un veletleri! (velileri)
Sorumlusun ey İnsan,kendinden sorumlusun,
Sevinçlere koşarsın,acıda niçin yoksun?
Toplumlar ahmakları kahraman yapıyorlar,
Kahramanlar(!) onlara tepeden bakıyorlar!
Her insan bir tür tacir,herkes alış-verişte,
Kimi Yer’le iş yapar,kimileri Gökler’le.
İnsanoğlu sevgiden,saygıdan anlamıyor,
Belki de horlanmaktan,zulümden hoşlanıyor!
Yeryüzü bir arena,kimler yem oluyorlar
Arslan androidlere,kimler seyrediyorlar?
Ruhu ölümsüzlüğe,özgürlüğe çağıran
O Ses varken çılgınlık koşmak putlar ardından!
Puta tapmak hamakat,büyük zillet,delilik,
Ya putpereste tapmak,katmerli putperestlik!
Bir buçuk kilo kafa,bir sıkımlık bir yürek,
O’na kafa tutmak ha,vay yiğit oğlu ödlek! (hasım kesilmek…)
Sen hangi boyuttaysan,o boyuttadır her şey,
Tipide iz ararsan bulamazsın hiçbir şey…!
Ölüm bademini kır,hayat çıksın içinden,
Isır çekirdeğini kurtul ölümlülükten.
Ölmek mi,hayır,ölüm insanlar için değil,
“Ben öleceğim,öldüm “diyenler insan değil!
Onurlu hayat kadar onurlu ölüm gerek,
Ölmesini bilerek ölüme koşmak gerek…
Ölüm gücün bitişi,tükenişi değildir,
Ruhun şaha kalkarak sonsuz kükreyişidir.
Yaşamaktan korkanlar,ölümden de korkarlar,
Yolda kalır azıksız yola çıkan yolcular…

Çağ 28

Özgürlüktür en büyük kerameti insanın,
Ve keramet en olgun meyvesidir inancın…
En koyu bilgisizlik “öte”ye inanmamak,
İnsanı “ölümlülük” cenderesine sokmak!
İnanç,düşünce,fikir,idrak fukaraları,
İçinden pazarlıklı barış kumkumaları…
Mantıksızlığı “mantık” sanan bezden kuklalar,(kurşun askerler,)
Eblehlik illetine tutulmuş filozoflar! (düşünürler!)
İnanmamak özgürlük kazandırmaz insana,
Asıl özgürlük derin,içten bir inanışta…
-İğreti kişilikler ardarda yok oluyor (siliniyor-silinecek-yok olacak)
Gerçek kimlikler sonsuz ışıltılar saçıyor…-(saçacak..)
Yarın ağlamaktansa,bugün ağlamaya bak,
Yarın utanmaktansa bugün utanmaya bak!
İyiliği hayatın tek amacı kabul et,
Bir şey yapamıyorsan,bari bir tebessüm et!
Paylaşmayı bir bilsek yetecek hepimize,
Rezzak koymuş her şeyi ölçü içinde yere.
Gerek var mı renk,koku almaya hiç kimseden,
Çalab’ın kokusunu,rengini almak varken… (tatmak…)
İnanmak,hiçbir zaman yenilmemek demektir,
Benliği yenilemek,yenebilmek demektir…
Ne yalnız şekilde kal,ne yetin sırf(düz)inançla,
Ölümsüz Sevgili’ye bağlan sonsuz bir aşkla… (gerçek…)
Modern olayım derken Müslüman sapıklaşma,
İslam’a yama yapmak çabaların boşuna!
Müslümanlar(!) İslam’a çok zarar veriyorlar,
Çılgınlıktan da öte,intihar ediyorlar…!
Müslüman “çağdaşlık”la sınırlanabilir mi,
O çağını ,çağları aşan yiğit değil mi?
Bütün olumsuzluklar olumluluğa döner,
Müslümanlık gelince zakkumlar güle döner…(goncalaşır…)

Çağ 29
Takımını rengiyle minareyi boyayan,
-Tutkularına tutsak olmuş garip Müslüman!Yüreğini Allah’ın rengiyle boyadın mı,
Ölümsüz sevdasıyla kavurdun mu,yaktın mı?
Ölümlüler peşinde tüketilen ömürler,
Tek Ölümsüz uğrun(d)a ışıklaşan benlikler…,
-Her şeyini verene,her şeyini verenler,
En karlı çıkanlardır dünyada,ahirette…
-Sen Allah’a köle ol,cihan da sana olsun,
Aradığı her şeyi senin bağrında bulsun!Bir buçuk milyar değil,bir buçuk milyon olsa (kalsa)
Acunda Müslümanlar,ama “Müslüman” olsa,
Acun bir başka acun olur ahir ömründe,
Güller,zambaklar açar çoraklaşmış gönlünde.
-Dilim şahidim olsun eğer yalanım varsa!Unuttuğu tebessüm gülşenleşir yüzünde, (goncalaşır…)
Mutluluğun coşkusu ışıldar gözlerinde…
-Evrende değil mi ki İslam var,Müslüman var,
Yepyeni bir dünyanın kurulma şansı da var…Müslümanların akıl almaz bilgisizliği…
“Ekmek Kur’an’dan büyük”diyenler mi ararsın,
Peygamber’e,duaya gerek yok diyenler mi,
“İntihar”ı,”şehidlik” sananlar mı ararsın,
Kendisini “Müslüman”sanan münafıklar mı,
“Kutsal Kitab referans alınmasın” diyen mi,
Ilımlı demokratlar,çeyrek Müslümanlar mı ,(sanal-modern)
“Anadolu Hıristyan olmalıydı” diyen mi,
Kitab’ın bir kısmını kabul etmeyenler mi,
-Anlaşılan yaşıyor herkes kendi dinini!Allah’ı kullarına şikayet edenler mi
Türkçe ezanın tekrar kimlik kazanmasının
“Karşı devrimcilere”-yani MüslümanlaraVerilen bir ödündür”diyenler mi ararsın…!
Aman Allah’m,daha neler,neler görseniz,
Utanç mı duyarsınız,öfkelenir misiniz?
Güzel bir hayatım var diyenlere bir bakın,
Söyledikleri şeyler ne kadar akla yakın! (yatkın)
Eğer pek güveniniz yoksa gözlerinize
Söyleyecek sözümüz yoktur kuşkusuz size!
Yürümek değil midir öteler ötesine
Güzel hayat “Allah’ın hoşnudluğu”yolunda
Sağlam adımlar atmak kahramanca,özgürce
Direnerek içinden gelen fısıltılara,
Ölümsüzlük atını sürmek dev yangınlara… (sonsuzluklara…)

Çağ 30
Allah’ın,Peygamber’in onayından geçmeyen
“Müslümanca” olamaz hiçbir düşünce,eylem.
Müslümanca olmayan her şey eksik,abestir,
İnsan’ın doğasına uygun değildir,terstir…
Bir insan müslümansa başka şey aramasın,
Değilse bir an önce mü’min olmaya baksın…
Müslümanlık dengedir,barıştır,kardeşliktir,
Zarafettir,kültürdür,gerçek medeniyettir.
Müslümanlık muhteşem bütün boyutlarıyla,
Bütün kurumlarıyla,yüksek ufuklarıyla,
İnsan’ı “insan” yapan evrensel ve kusursuz
Ölümsüz değerleri,kozmik prensipleriyle,
Her dem körpe,dinamik ruhuyla,bedeniyle…
Müslümanlar boyutsuz,kusurlu ve ufuksuz,
Kafa yapılarıyla,sığ yaşayışlarıyla…
Kibirliler,pintiler,kıskançlar Müslüman mı,
Müslüman-insan olmak sanılandan kolay mıı?
-Müslümanlık bir tane,Müslüman çeşit çeşit,
Sen sen ol bulanmamış pınarı bul,ondan iç!
En sağlam kulpa sarıl,Tek Ölümsüz’e dayan,
Kulluğun anlamını bil,anla ey Müslüman!Brakmayanlara bakın Çalab,Yalvaç aşkına
İyi Müslümanlığı hele hiç kimselere…
Kıskançlık,hased,,gıybet,yalancılık onlarda,
Vefasızlık,cimrilik,duyarsızlık onlarda,
Ahmaklık,edebsizlik,onursuzluk onlarda,
Enaniyet,kabalık,kula kulluk onlarda…
Düşünceleri”beyaz”,yaşantıları “kara!”
-Tencere dibin kara,benimki senden kara…!“Aydınlar”ın vardığı son nokta onmaz yara!
-Şifa bulmayan illet ham ve kaba softalık,
İslam’ın pırıl pırıl gözlerinde sarılık…Rabb’im Müslümanlardan(!) sığınıyorum Sana…
-Güzel gözlerinizi kırpıştırıyorsunuz,
Körpe yüzlerinizi buruşturuyorsunuz,
Gerçek bu utansak da,yansak da,kahrolsak da!Müslüman olayların ardından giden değil,
Olayları ardından sürükleyen yiğittir…
“Vahdet” doruklarından,”tefrika”gayyasına
-Tefrika ki,utançtır,güçsüzlüktür,zillettir…Seni çekmek(itmek) isteyen ellere imanınla
Karşı dur ey Müslüman,yitmek istemiyorsan,
Dünyanı,ahretini yıkmak istemiyorsan…
-Mumdan payandalarla putlar ayakta durmaz,
Tevhid’in soluğuna kuvars dağlar dayanmaz!-

Çağ 31
Cennet,huri hesabı yapan mü’min kardeşler,
“Allah’ın rızası”nı kazanmaktan ne haber?
Allah’ın kullarına şirin görünmek için
Allah’tan uzaklaşan hedefsiz mütedeyyin!
-Nimete göre külfet,külfete göre nimet,
Allah’ın hoşnudluğu yanında ne ki Cennet!.Müslüman,kendine gel,elden gidiyor iman,
Bin bir yüzlü düşmanın pusatlarıyla kuşan!
“Kurulu düzen”leri zarar görmesin diye
“Kurulacak düzen”e direnenler haybeye!
Parti taassubunu Allah’ın,Peygamber’in
Önüne geçirenler bilerek,bilmeyerek.
Allah’ı,Peygamber’i gücendirmek ne demek!
Hayatları “hayat” mı bunu bilmeyenlerin?
Bir mabed kadar sağlam,oturaklı Müslüman,
Bir mabed kadar zarif,mehabetli Müslüman…
Selim akılla doğru orantılıdır iman,
Çağların en akıllı insanı “en Müslüman.”
Yüzyıl’ın beyni,ruhu anlamaya yetmiyor, (kavramaya/kuşatmaya…)
Sistemler üstü Sistem onu çağ çağ aşıyor…
Kutlu Mesaj sarıyor cihanı dalga dalga,
Muştu,muştular olsun nasipsiz insanlığa…
İman en yüksek şuur,en güçlü haykırıştır,
En yüksek ufuklardan en aydınlık bakıştır…
Müslümana yakışmaz aşağılık kompleksi
Gerçekten inananlar hep üstündürler çünki…
İnanmak,ama nasıl,niçin inanacağız,
İslam deyince neyi,nasıl anlayacağız…?
Büyük düşünce gerek,büyük duygu çağdaşlar,
Canlar volkanlaşmalı,tutuşmalı kafalar…
-Tek boyutlu düşünmek düşünceye ihanet,
Bin pınarı aşıp da,bir yudum içememek!Müslüman müslümandan başka unvan aramaz,
Müslümana İslam’dan başka urba yaraşmaz…
Müslüman olmak değil en zor şey günümüzde,
“Müslüman” kalabilmek tek amaç ömrümüzde…
O kadar derindir ki,o kadar yüksektir ki
Müslümanlığı bilmek,anlamak kolay mı ki?
Sırtı yere gelmemiş dev bir pehlivan İslam,
Zillete hazır olsun onunla güreş tutan!

Çağ 32
Akıllı şapşalların “anlamlı” çabaları,
Her zaman yenilgiyle taçlanan savaşları.
Allah’ın,Peygamber’in talihsiz düşmanları,
Şeytan’ın oyuncağı gönül fukaraları...
-Hiçbir güç,hiçbir değer Allah’tan büyük değil,
Hiçbir duygu,düşünce İslam’dan üstün değil…Rabb’e inanmak yetmez,O’nu tanımak gerek,
Ömrü O’nun Yolu’nda seve seve tüketmek…
-En büyük bilgisizlik.zulüm Allahsızlık’tır,
İnsan’ın sonsuzlukla bağını koparmaktır.Bilim Allahsızlıksa,Allahsızlık bilimse,
Yüz binlerce yuf olsun sizin idrakinize!
Bilimin tanrılığı İnsan’a zillet verir ,
Huzursuzluk,anarşi,gerilim baş gösterir…
Arslanlar diz çökse de,baş eğse de karşında
Neye yarar değerin yoksa Allah Katı’nda….
Duygudan,heyecandan,çılgınlıktan çok uzak
Dümdüz Müslümanlardan uzak kalmalı uzak!(Varlık ne kadar uzak.)
Aklı aşmamız gerek,gönle girmemiz gerek
Ancak böyle mümkündür “Müslüman” olabilmek.
Müslümanı “Müslüman” yapmaktan daha kolay
Müslüman olmayanı “Müslüman” yapmak canlar!
Ne zaman öğrenecek inancın anlamını,
Ne zaman anlayacak Müslümanlar İslam’ı?
Allah,Kur’an,Peygamber,Müslümanlık her yerde,
Bu yolda baş verecek Müslümanlar nerede?
(kahramanlar)
Yobaz bir türlü değil,nice çeşitleri var!
Sırf dinde değil,bazen bilimde,sanatta da
Görülen bağnazlıklar yüzünden sisler,puslar
Sarsa da ufukları İnsan’ın yollarında,
İnsan yine ışığı bulmuştur en sonunda…
Din yobazından beter bizim küfür(fikir)yobazı,
Hayatı allak-bullak,beyni yaz-boz tahtası!
Çağdaş fikir yobazı yaygara ustaları,
Yüzü binbir maskeli meydan çağırtkanları!
İnanç,düşünce,fikir,idrak fukaraları,(maskaraları…)
İçinden pazarlıklı barış kumkumaları!
Yürekleri İblis’in oyun yeri bahtsızlar,
Karanlığa dost diye sarılan pısırıklar…(sığınan yarasalar…)
Duyguda,düşüncede güdükleşmiş olanlar
Kendilerini insan falan mı sanıyorlar?
Küpleşmiş göbekleri,kat kat enseleriyle
Masasında buz gibi havyarı,viskisiyle
Acunda savaşlardan,açlıktan söz edenler
Yok mu o çok bilmişlik pozları vere vere
İnsanın cinlerini çıkarır tepesine!

Çağ 33
Bu nasıl bir ahlaktır,kişiliktir ya Rabb’i,
Bunları hangi türe koyabilirsiniz ki!
İnsanoğlu tutulmuş tüketim hummasına,
Neredeyse kusacak kuştüyü yastığına!
Yaşamak için yiyen yüce gönüllüleri,
Yemek için yaşayan sefiller anlar mı ki!
Bir öğün aç kalmaktan(atlamaktan)korkan arsız,oburlar
Bir sefer aklınıza geliyor mu sokaklar?
Fakirin,fukaranın ağzından lokmasını
Almak şişirmek var mı varsılın kursağını…?
Yerin dibine batsın sizin saltanatınız,
Biz ezenlerden değil,ezilenden yanayız…
Kim,kimleri “hizaya getirme” hevesinde,
Kimler,kime gönüllü kölelik zilletinde? (niyetinde?)
Sam Amca’nın yüreği incinmesin ne olur,
Olursa çömezliğin hası bu kadar olur!
Övgüden başka şeye itibar etmeyenler,
Kibrin çelmeleriyle tökezleniverirler…!
Kölelere kölelik matah bir şeymiş gibi
Kölelere kölelik edenler seve seve! (bile bile!)
Böyle tadıyorlardır mutluluğu belki de!
İçleri boşaltılan kafaların kaderi,
Cepleri doldurulan cüzdanların zaferi!
Alçalan ufukları,daralan açıları…
Kırılası boyunlar hiç mi onurunuz yok,
Yarın ne olacaklar putlarınız kuşku yok!
“Boş inançlar,dogmalar”gözüyle bakılanlar,
Evren(ler)i ayakta tutan kozmik yasalar,
İnsanı “insan” yapan ölümsüz argümanlar.
Kısa adımlılara yüksek gelen koltuklar,(dar gelen basamaklar)
Kırık kanatlılara uzak gelen ufuklar…
Yüksek makam,ün,para,tuzak üstüne tuzak,
İncikler boncuklarla oyalanmak,aldanmak!
Dostların düşmanları,düşmanların dostları…
Düşmanların dostlara,dostların düşmanlara
Karun’ca ikramları,Melek’çe oyunları!
İkram edilen neler hatırlı konuklara…?
Ey Çağ!Cebinde üç-beş kuruş gördün diye mi
İlahi İrade’ye meydan okumak gibi
Akıl almaz bir tutum içine giriyorsun,
Canını acıtacak günahlar işliyorsun!
Kanserli hücrelerin çoğalıyor giderek,
Pek parlak görünmüyor senin için gelecek.
Tek Kurtuluş Yolu’nu görmek istemiyorsun,
Kokuşuyor,çürüyor,sona yaklaşıyorsun!

Çağ 34
“İslam akıl dışıdır” buyurmuş kendileri! (birileri!)
Bu sözü sarf edenin Çağlar’a and olsun ki
Ya aklından zoru var,ya yalancının teki!
-Kimlerin ellerinde kuklaların ipleri?Kopuyor birer birer kuklaların ipleri
Koparamaz hiçbir güç göklerden sarkan İp’i.
Laikliği yücelten anti-laik bağnazcık, (kurnazcık)
Kıraldan çok kıralcı geçinen Vati(kancık!)
Yanılmazlık zırhına bürünmüş kahramancık!
Özrü suçundan büyük,suçu özründen beter,
Özür dilemeyecek kadar muhterem peder!
Hayır,hayır sayın bay önyargı hazretleri
İslam akıl üstüdür,her idrak kavrayamaz,
Vahyin frekanslarını her can algılayamaz,
Kolay kolay titremez gönüllerin telleri!
Hele kökü silm (1) olan Ağaç’ın meyveleri
Nasıl savaş,kin,şiddet,nefret olabilir ki!
-Cılız mantığımızla ölçer,biçer,keseriz,
Ölümsüz Buyruklar’a dudak büker geçeriz…Müslümanlığı inkar ilericilik değil,
En büyük gericilik,en büyük eblehliktir…
İslam insanoğlunun tek hayat iksiridir,
Esenliktir,ümittir,ışıktır,güzelliktir,
En büyük medeniyet,insanlık projesidir…
Selim aklı önerir,tefekkürü,hikmeti,
Barışı,hoşgörüyü,sevgiyi,adaleti…
Sen kalkmış abur-cubur şeyler yumurtluyorsun,
Daha akla,karayı ayırt edemiyorsun!
Saçlarını boşuna ağartmışsın demek ki! (yazık ki!)
İçimizde papadan beterleri yok mu?Var!
Dışı Müslüman,içi papaz,haham niceler,
Rahman’ın Kelam’ını eğip büken bahtsızlar,(densziler)
Alçaklar,onursuzlar,erdemsizler,arsızlar…
İnsanlığın yüz akı,Allah’ın sevgilisi,
Adaletin,inancın,özgürlüğün simgesi,
Son Evrensel Mesaj’ın ölümsüz habercisi,
Dünyanın,ahiretin,güllerin efendisi,
Ezilmişin sinesi,gözdelerin gözdesi
Hz.Muhammed ki,çağlar üstü benliktir,
Zamanların değişmez,tek şaşmaz önderidir…
İnsanlık O’na muhtaç geçmişte,gelecekte,
Kimse boy ölçüşemez O’nunla fazilette…(hiç bir şeyde)
Dünyada,ahirette şan şeref arayanlar,
Muhammed Mustafa’nın yoluna baş koysunlar…
______________________________________________________
(1):İslam kelimesinin kökü(silm:barış,selam,esenlik)ten gelmektedir.

Çağ 35
Yüzyılımızın ismi Atom Çağı demek ki,
-Bilgi Çağı diyenler ne kadar haklılar ki!Dindirin içimdeki uğultuyu madem ki…! (yangınları…)
-Gelecekte kazılar yapılınca dünyada
“Putlar Çağı” en uygun ad olacak Yüzyıl’a.İnsanlığı kurtarmaz on bin fabrika kurmak,
Ondan daha önemli bir insanı kurtarmak…
Aptallığı da büyük oluyormuş demek ki,
Dahilerin,dünyanın gidişinden belli ki! (bu belli!)
Son yılların modası “yeniden yapılanma”,
Taş taş üstüne konmaz ruhlar arınmadıkça.
Allah’la arasını günbegün açan İnsan,
Burnunu kurtaramaz oldu bataklıklardan.
Allah’tan,Peygamber’den habersiz uzak kalmak
Çılgınlıktan da öte benliğini unutmak!
Kendini bir şey sanan ilk önce karşısında
Yüce Allah’ı bulur Kibriya makamında…
“Devrim,devrim…”diyorlar,bu iş nasıl olacak,
Şu devrimciye bakın hohlasan yıkılacak!
Devrimin en soylusu ruhlardaki devrimdir,
Devrim “kurarak” büyür,”kan akıtarak” değil! (yaparak…)
En sessiz olduğunda sesin en yüksek olsun,
Sınırsız meydanlarda her sözün ışık olsun…
Başını yastığına koyar koymaz uyuma,
Sabaha sağ çıkarsan ne işin var unutma!
Döşek yumuşadıkça rahatsızlık artıyor,
Ufuklar karardıkça aydınlık direniyor,
Aydınlık direndikçe amalar çoğalıyor…(çıldırıyor…)
Tanrılar(!) güçlendikçe kıvrımlar azalıyor
(Kıvrımlar azaldıkça tanrılar(!) güçleniyor!)
Şavk ortaya çıktıkça yığınlar arasından (…ın ardından…)
Kaçışan kaçışana mağraya doruklardan.
Bu kan rengi ovada bu simsiyah atlılar
Kor izler braka braka nereye gidiyorlar…?
Şu yemyeşil ovada,şu bembeyaz atlılar
Gül izler braka braka nereden geliyorlar…?
Sonun başlangıcı mı,başlangıcın sonu mu,
Sapkınlığın ödülü uçurum mu,doruk mu?
Zamanın akışını durdurabilen var mı,
“Ölümden bir şey ummak” ömrün tek amacı mı?
Ne yapsanız çöküşü engelleyemezsiniz,
Sonunuz yaklaşıyor,ah bir görebilseniz…!
Modern putperestlerin süslü puthaneleri,
Geçecek başlarına,yakındır ecelleri!

Çağ 36

Değişen bir şeyler var,kendimize gelelim,
Kimiz,dünyaya niçin atıldık düşünelim!
Bataklıkta bir iğne aramak daha kolay
Aranızda” insanca” yaşamaktan çağdaşlar!
Dün “kırk haramiler”den millet yaka silkerken,
Bu gün geçilmez oldu yollar binlercesinden! (nicelerinden!)
Çıkarlar üzerine kurulu bir dünyada
İnsan karanlıkların en koyu kuşağında.
Kendi kendini yiyen,bitiren (sömüren) insanoğlu
Yaptığını “özgürlük” sanıyor eni konu!
Ne kadar düşüncesiz,ne kadar duygusuzsun,
Ey İnsan,eşiğinde ayağın sonsuzluğun…
İnsanoğlu bilerek,bilmeyerek koşuyor,
Gökler’den gelen Ses’i duyar gibi oluyor…
-Kimseler sesimize kulak vermiyor neden?
İçimize düşen bir ateş var feleklerden…Biz size sonsuzluğa,ölümsüzlüğe çıkan
Yolu gösteriyoruz,sizin seçtiğiniz kan! (şan!)(ne?)
“Devir namussuzundur” diyorlar,hayır yalan!
Namuslu namussuzdan kuvvetlidir her zaman.
Altın parıldayınca namuslu ve namussuz
Girer aynı potaya kaynamak için susuz!
Arslan payına konan yine olur namussuz,
Ve ateş güçlendikçe ayrılır suçlu,suçsuz.
“Utanmak imandandır” buyurmuş Efendimiz,
Utanmamaktan aldı bu şekli yüzlerimiz…
Fildişi kulelerin çürüyor temelleri,
Ne kadar gerinseler yeridir sakinleri!
-Zeka ile akılı karıştıran zekiler,
Akletmeyi bilmeyen taştan katı yürekler…Toplumu”kesimler”e ayıran “kesimler”in
Niyetleri n’ola ki,varsa bilen söylesin!
Zihinleri tıkanan,uyutulan nereli ,(uygar mı,medeni mi?)
“Özgürlükler”önüne geçirilen “güven” mi?
Bile bile pislikler,bataklıklar içinde
Çırpınanlar çekmeye çabalıyor bizi de!

Çağ 37
Karanlıklar içinde kalmış sağır dilsizler,(1)
Kalpleri,kulakları,gözleri mühürlüler.(2) (perdeliler)
Zavallılıklarını bilemeyecek kadar
Zavallıdırlar onlar,o akıllı ahmaklar!
Kendi karanlıkları içinde kararanlar
Herkesi karanlıklar içinde sanıyorlar!
Yüzyılların en bahtsız yaratıkları kimler?
Dıştan “inandım” deyip için için gülenler!
Ruhun şimşekleriyle sonsuzluğu yaranlar
Zamanları aşarlar,zamanlar aşırırlar…
Şimşek sağnaklarından gözleri kamaşanlar
Sırı dökülmüş camdan göklere bakmasınlar!
Bir şeyler yapmak gerek,dağdaki çobanlar da
Tebessüm edebilsin,yurttaki çocuklarda…
Şerefsizliğin şeref,sirkatin kahramanlık
Sayıldığı zamana siz isim bulun artık!
-Kahramanlık o kadar ucuzladı ki şimdi,
Ödlekler kahramanlık kumkuması kesildi!Dostluklar zayıflıyor,düşmanlıklar büyüdü,
İnsanlığın ufkunu hayaletler bürüdü…
Genişleyen ufuklar altında sığ denizler,
Beyinlere saplanmış küflü,paslı çiviler…
Uygarlık üretiyor androit orduları,
Sonra da kırdırıyor birbirine onları!
Ey kardeşler,kavgayı dövüşü brakın,gelin
Güneşin doğuşunu birlikte seyredelim…
Yarasalar,baykuşlar tünemiş çatımıza
Kim döktü kibrit suyu kutlu ocağımıza?
Dönmez taşıma suyla değirmen,çavlan gerek,
Irmağa can verecek,çarkları döndürecek…
Elbet problemsiz insan,sorunsuz toplum olmaz,
Fakat inanç olmazsa dertler artar,azalmaz…
___________________________________________
(1): Enam(6),A:38, (2) Bakara(2):A:7

Çağ 38
Kürelerde,taçlarda zirveleşen yalazlar,
Kulakları bir anda geçen altın boynuzlar!
Tüp bebek,mekik,lazer,neler gizli sonsuzda,
Gün görmemiş doruklar plastik sıradağlarda!
Poposuna bir koltuk çeken adam oluyor,
“Elif”i görse “mertek” sanan ahkam kesiyor!
İnsanlar bir burgacın içinde çırpınıyor,
Hiç kimse,hiç kimseye elini uzatmıyor…
“İnsan,insanın kurdu…”meydanı boş bulunca
Tağut azdı kudurdu çakallar,sırtlanlarca…
İnanmak ilk basamak”insan”olma yolunda,
Teneke tenekedir ne kadar boyansa da…
Cila üstüne cila vurulan boş teneke,
Buz döşeli salonu ısıtmayan hereke,
Aç gözlü varislerce yağmalanan tereke…
Bir şey öbür dünyaya götürülemiyorsa,
Hiçbir değeri yoktur ipekten de dokunsa!
İnsan garip yaratık,gülümsersin alınır,
Sırtını sıvazlarsın yoldan çıkar,sapıtır…
Palyaçolar,cambazlar meydanda,at sırtında,
Gülenler,ağlayanlar,bir sirkten farksız dünya!
Gözüm yıldı kendimden,insandan gözüm yıldı,
Son yol ayırımına bir sıkımlık can kaldı!
Hayatın cilveleri tükenir gibi değil,
Ellerimizin kiri arınır gibi değil!
Hayatın izdüşümü ölüm,ölümün hayat,
Sevginin rampasından sonsuzluğa fırlamak…
-Kader sonsuz helezon her spiral bir kuşakta,
Sevinç,acı,ilk ve son nadamet potasında!Abur-cubur şeylerle uğraşacak vakit yok,
Eften-püften işlerle uğraşmayı seçen çok!
Toplumsal hafızayı silen eller kurusun,
Hafızası silinen topluma geçmiş olsun!
Dünyanın çivisini oynatan,oynatana,
Kimsenin gelmiyor mu çivi çakmak aklına?
Hiç kimsenin hiçbir şey bildiği yok and olsun,
Susmak gerçek Bilge’ye saygı borcumuz olsun…

Çağ39
Sonsuz goncalar açan,açmadan solan güller,
O gülleri dermeye uzanan hoyrat eller…
Herkesin her bir şeyi bildiği zamandayız,
“Söz”ün yok pahasına gidişine yanarız!
Üstün zekalıların akılsızlıklarından
Neler çekmiş,çekiyor,neler çekecek İnsan!
Vahiyle barışmayan akıl yarım akıldır,
Yarım akılla bakan gözler ufuk altıdır…
“Ortak değerler” çar-çur edilirken cömertçe,
“Kriterler”le uğraşan işgüzarlar eblehçe…(entelce!)
Usul usul değişen dengeler yerkürede,
Genleşen yörüngeler,daralan evren(ler)de…
Allah Katı’nda değer kazandırmazsa eğer,
İnsan’ın yaptıkları hangi işle eşdeğer…?
İyiliğin reklamı yapılıyorsa eğer,
Allah Katı’nda nedir ona biçilen değer?
Dön ey İnsan olanca varlığınla Furkan’a
Açılsın özgürlüğün,aşkın kapısı sana…
İnsanlık denizinde meddin sonu mu geldi,
Kim,ne gün durduracak bu durmak bilmez cezri?
Atom,hidrojen derken nötron harikasıyla(!)
Çıktı Yüzyıl yeniden uygarlıkta(!) doruğa!
Değer yargılarını böyle değiştiren ne,
Nasıl ihanet eder insan kendi kendine…?
İnsanoğlu bir mantık anomisi içinde,
Bir elinde yarasa,güvercin ötekinde!
Sonsuz evren doğarken,kavuşurken içinde
İnsan ölümlü,sanal ilahların peşinde!
İnsanoğlu sınırı aşıyor zaman zaman,
İnsan “insan”dır alnı secdeye vardığı an.
-Namaz alnın toprağa değmesiyle birlikte
Ruhun sıçramasıdır zamansız feleklere…Seccadesiz,kitapsız bir yer saray da olsa,
İçinde efendiler,hanımlar da otursa,
Mezarlıktan farksızdır, belki beter ondan da…
Tüm boyutlar ölümlü,Cehennem,Cennet,zaman,
Varlık’ta yok olduğu zaman özgürdür İnsan…
Kimleri alkışlıyor bahtsız kalabalıklar,
Sahnelerde zaniler,kürsülerde hırsızlar!

Çağ 40
Arap saçına dönen yasalar ve toplumlar,
Değişen oyuncular,değişmeyen oyunlar…
Korkakların taptığı uyduruk kahramanlar,
Ahmakların akıllı sandığı avanaklar!
Piranhalardan arsız Çağ’ın firavunları,
İskeletten de beter yaptılar mazlumları!
Mazlumun uyandığı,zalimin kudurduğu
Yerin,göğün “öç” diye dillendiği Çağ bu mu?
Duy,gör artık ey mazlum kimlerin kurbanısın,
Bu zillet son bulmalı, tavrını almalısın!
Kaldır ey mazlum artık,kaldır soylu başını
Bu alçaklar bilesin kaldırmazlar naşını!
Gözleri kan bürülü insanlık katilleri,
Yok mu sanıyorsunuz Allah’ın adaleti…?
Çağdaşlar günü birlik yaşıyor günü birlik,
Futbol,sinema,disko,dedi-kodu,zevzeklik!
Övüncümüz sınırsız öndeyiz tüm çağlardan,
Bir dev fabrika kurduk ki,ham maddesi İNSAN.
Hiçbir çağda bu kadar büyük adam(!) çıkmadı
Hiçbir çağda bu kadar işler çatallaşmadı!
Tutunduğun her bir dal elinde kaldı insan,
Kopardığın her salkım,her meyve lezzetsiz,ham!
Şizofrenik kentlerin ışıksız bakışları,,
Köpek ulumaları,çocuk haykırışları…
Şehirleri büyüten değil şişiren göçler,
Çepeçevre kuşatan tedirgin karanlıklar…
Varoşlardan yükselen anlamlı iniltiler,
Yaraları onduran değil azdıran emler…
Abdurrahman Çelebi Çağı’nda yaşıyoruz,
Çobanları güdecek sürüler arıyoruz!
Bindiği dalı kesen modern Nasreddin Hoca,
Ocak alevlenmeden gördün mü tütsün baca?
Yüzyıl İnsan’a düşman,İnsan düşman Yüzyıl’a,
Son yumruğunu vurmak üzere Hak batıl’a…
İnsan Bilgi Çağı’nda değil kali-yuga’da (1),
Ölçü yanlış olduğu için yanlış yorum da!
_________________________________________
(1):Kali-Yuga:Karanlık Çağ

Çağ 41

Hasta Bilim Çağı’nın yüreği de,beyni de,
Kendini “dev” görmesi bu yüzdendir belki de!
Medeniyetsiz “uygar” modernist kadavralar,
Kendilerini “tavus” sanan karafatmalar!
Egolarına tutsak megaloman uygarlar,
Modernizmden payını bol bol alan barbarlar! (kibarlar!)
-Modernizmin gözdesi pozitivist pragmatizm,
Yoldaşı patavatsız,şımarık post-modernizm!Kökten habersiz meyve bugünkü medeniyet,
Ona adını veren o Kent’ken o kutsal Kent.(1)
Her adım cılk cılk balçık,hüzün,düş kırıklığı,
Hayranlık ve rüsvaylık “çağdaş kafa mantığı!”
Uçurumlar,perdeler gönüller arasında,
Beyaz güller açmakla açmamak arasında!
Her adımdan ötede sonsuz uçurum vardır,
Her ufuktan geçişte sonsuz perde açılır…
Çağ’a baş kaldıranlar,yine “çağdaş” olanlar,
Kendi kendilerini sokan akrepler bunlar...
Deha,deha diyorlar,o ne Allah aşkına!
Dahiler çoğaldıkça artıyor kargaşa da!
Tarlalar bereketsiz,akıl tutsak akıl’a,
Ötelerden nasipsiz adımlar bulvarlarda…
Beşer’in dertlerine deccallar sahip çıktı,
“Dam üstünde saksağan,vur beline kazmayı!”
İnsanoğlu önlenmez bir panik içersinde,
Kendinden mi kaçıyor,dönüyor mu kendine…?
Cihan panayırında en ucuz mal insan mı,
Bu mahşeri mezatta zebaniler esnaf mı..?
İnsanlık çılgın,sarhoş bir tünelden geçiyor,
Çıkışta IŞIK kucak açmış onu bekliyor...
___________________________________
(1):Medine

Çağ 42
“Zamanlarüstü” olan niçin zamana uysun,
İsteyen istediği bir ilaha(!) kul olsun!
Rabb’im,”çağdaş” olmaktan Sana sığınıyorum,
“Çağlarüstü”ne doğru sıçramak istiyorum…
“Çağdaşlaşmak” ne murdar,ne abes bir kelime,
Hangi zaman,zamanlar birbirinden ilerde…?
“Çağdaşlık” herzesinin konformist entelleri,
Az gelişmiş Ülke’nin gelişmiş ilkelleri!
“Çağdaş” olayım derken maskaralaşan tipler,
“Çağlarüstü ölçü”den habersiz nasipsizler…(ölçüsüzler)
Bilgiççe kasılmalar,tepeden bakınmalar,
Şatafatlar,unvanlar,devrimbaz maskaralar,
“Çağdaşlık”tan ileri geçemeyen bahtsızlar, (atsızlar-kansızlar)
“Çağlarüstü”nü asla kavrayamayan başlar!
-Akılsız bilgiçlerin bilgelik çalımları,
Cüceleşmiş devlerim megaloman pozları!(Devleşmiş cücelerin)
-Hiçbir sistem İslam’dan daha üstün olamaz,
Hiçbir insan Resul’den daha öne çıkamaz…Doğruya yanlış diyen,yanlışı doğru sayan (sanan)
Başkasını aklıyla düşünen çağdaş insan!
-Başkasının aklıyla düşünen mankafalar,
Düşündüğünü sanan aklı evvel salaklar!Kumar,içki,yemek,seks bunların “yaşantı”sı,
Kadınları erkeksi,erkekleri kadınsı!
Sistem,sistem diyorlar bugün sistemsizliğe,
“Modernizm” doğru teşhis medeniyetsizliğe!
Boşuna şişinmeyin ben şuyum,buyum diye,
Müslümanlıktan başka bir yola sapmak niye?
Yak,yık,öldür,ez,aldat Çağ’ın parolası bu,
Ben şu’yum,bu’yum diye kas kas kasılan da bu!
Gözyaşı,kan,haykırış,irin gökdelenleri,
Atom Çağı’nın yüksek,görkemli eserleri!
Çağdaş insanın savı;”Ezilmeksizin ezmek,
Budalaca eğlenmek,yemek,içmek.çiftleşmek!”
“Üst düzey” yaşamanın gereği buymuş demek!
Düşünen bir kafanın ne bilsin çilesini
Kuştüyü döşeğinde horlayan mirasyedi!
Körlük,sağırlık,hiçlik,yüzsüzlük,taklitçilik,
Nefret,kin,sevgisizlik…İşte “çağdaş” kişilik!
İnsanlık aydınlıktan o kadar korkuyor ki,
Karanlıklarda bile yumuyor gözlerini!
Aklın uygarlığında bir şeyler eksik,artık
Onu giderir ancak gönüldeki aydınlık…

Çağ 43
Çağdaş oyuncuların,çağdaş oyuncakları,
Kapito-komünizmin veled-i zinaları!
Sahnede bin bir şekle giren as oyuncular,
“Çağdaşlık” yaftasını onurla taşıyanlar!
Doğru bakamayanlar,doğru göremiyorlar,
Yığınlar gölgelerin peşinden koşuyorlar…
Nedir “çağdaş uygarlık?”Bir sakız ağızlarda!
Dayanılmaz kokular levanten salonlarda!
-Çağdaş,zalim putların kollarından kurtulmak
“Ümmileşmek”ten geçer,hep saf duru kalarak…------Temiz kalmak isteyen yürüsün
-Çağ içindeyiz ama asla”çağdaş” değiliz,
kumsallarda,
Çağ dışındayız ama,”çağdışı” da değiliz! Kirlilik tehlikesi yüksektir
koltuklarda…
Alevler dikenlerle sarılmışken çevremiz,
(yukarlarda…)
Güvercin kalbimizle gül olamaz mıyız biz.
Gönül kırmadan gelmek,gönül kırmadan gitmek,
Bir tatlı tebessümü ekmekten aziz bilmek…
Halılar üzerinde gezinen ayaklar mı
Daha güçlüdür,yoksa karlara(korlara) basanlar mı?
Aydınlığın altını üstüne getirdiler
Medeniyetin biziz havarisi dediler…
Temel harcının kanla,irinle karıldığı
Uygarlığa uygarlık demek akıl karı mı?
Emeğin alın teri zulmün temel harcına
Katık mı edilmeli,kim razı olur buna…?
Gelişmiş beyinlerin ilkel düşünceleri,
Ve o evlere şenlik yaşama biçimleri!
Mutlu azınlıklarla mutlu olmak mı,hayır!
Mutsuz çoğunluk(lar)la mutsuzluk şiarımdır…
Mutsuzluktan mutluluk devşirmek cinayettir,
Mutsuzlarla birlikte mutsuz olmak şereftir…
------------Ne başarıları,ne başarıMutsuzluk ağacından mutluluk devşirenler, sızlıkları
Omuzlar üzerine basarak yükselenler…
Önemsemiyorsanız mutlusunuz demektir!
Mutlu olmak isteyen Çalab’ı mutlu etsin…
Tek yolu vardır O’nu mutlu edebilmenin.
Erdemli insan olmak,gerçek içten(derin) bir mü’min…
Festivaller içinden festivaller seç,beğen,
Yeşillikler içinde dibi delik bir leğen…
Arada bir buluşan postallar,cübbelerle,
Pireler develerle,kartallar farelerle!
Kaş yapayım derken göz çıkaran acemiler,
Yerinden oynatılan ağır taşlar,temeller…
Yol yordam göstereyim derken Yar’dan edenler,
Müslüman kardeşine “cephe” açan yiğitler!

Çağ 44
Dış cephelerden büyük savaş iç cephelerde,
Gerçek zafer ummasın yenilen iç cephede!
Güçlüler güçlerini adil kullanmazlarsa,
Ezilen yığınların sabır taşı çatlarsa,
Nabızlar çıldırırsa,dengeler bozulursa…
Islah ediciler mi,imha ediciler mi,
Kazanacak son büyük ve evrensel zaferi?
Sorunların altından kalkılır gibi değil,
Kuyuların dibinden çıkılır gibi değil,
Kan bulaşmış lokmalar yutulur gibi değil…!
Yeryüzündeki bütün olumsuz oluşların
Tek (ilk)sebebi uymamak yasalarına Rabb’ın.
Her soruna çözüm var,her soruya cevap var,
İslam düşüncelerin ötesini kucaklar.
İnsanları ayağa kaldıran kahraman mı,
Kahramanı kahraman(!) yapan şarlatanlar mı?
Şarlatanlık hoş meslek,lakin yığınlar zevzek,
Şarlatanı kahraman yapmak onlar için zevk!
Alkışlar kimin(kimler)için,kasalisler(1) gayretkeş,
Alçaklık cephesinde emir kesin:Ateşkes!
Dalkavuk bin bir yüzlü,bin bir dilli yaratık,
Onun cilvelerine kanmak büyük bahtsızlık!
Dalkavuk arenada av parçalayan arslan,
İkbali şak-şaklayan,düşeni parçalayan…!
Ham ruhlu,dar ufuklu (kafalı),sığ bakışlı kafalar,
Karanlıklar üstüne çöken karanlıkı ruhlar…
Çıkarlar söz konusu olunca görülüyor,
İnsan(lar)ın yüzünden boyalar dökülüyor…
Yıkılmalı tabular,sanemler yıkılmalı,
Çağlar üstü gözlerle bakmalı,yaşamalı…
Totem ve tabulardan kurtulduğumuz anda
Güvercinler,bülbüller dört döner başımızda…(eyleşir bağrımızda…)
Kemikleşmiş kafalar,alçılaşmış beyinler,
Kaktüslerin altında eşelenen böcekler…
________________________________________
(1) :Kasalis:Çanak yalayıcı,dalkavuk.

Çağ 45
Kavramların tersini yüzüne çevirdiler,
Önemli değersizler,değerli önemsizler…!
Bilgili ahlaksızlar,bilgisiz erdemsizler
Arasından sıyrılan erdemli bilgililer…
Ortalıkta salınan kahramanlara bakın,
Arap saçına dönmüş sorunları İnsan’ın.
Davulu biz çalarız,parsayı onlar toplar,
Bu kafayla giderse çok çeker vatandaşlar…(Müslümanlar)
Sorunlar çözülür mü hiç ört bas edilmekle,
Yanlışlar düzelir mi görmezden gelinmekle?
Bilinçleri saptıran,toplumları çürüten
Modernlik görüntüsü altında sergilenen
Akıl almaz oyunlar ne gün iner sahneden…!
Beyinsiz fonksiyonlar,fonksiyonsuz beyinler,
Bir şeyden anlamayan fikirsiz popülistler! (popülist fikirsizler!)
“Aydınlar”ın ürperten bilgisizliklerine
Karşı en etkin ilaç dönmek benliklerine…(kimliklerine…)
Toplum,din,dil,renk,kültür,vatandaş kaçkınları ,(kaçakları)
Oryantalist bozması “sömürge aydınları!”
Kısa akıllıların,kısa düşünceleri,
Şımarıklık,bencillik,çok bilmişlik halleri!
-Akılcık sonsuzluğun kapısında apışır,
Gönül atı olmadan eşikler doruklaşır…Oynanan oyunları siz bozmazsanız bozar
Dolunay alınlılar,galaksi bakışlılar…
Bedelini ödüyor İnsan on bin adımda
Çıkılan merdiveni aşmanın bir adımda!
Milletler güve yemiş kumaşlar gibi bugün,
Paralanmış,dökülmüş,solmuş,eskimiş,ölgün…
İyilikten bu kadar uzak brakılan İnsan,
Tanımaz oldu başka bir duygu zorbalıktan..
Eğer böyle mümkünse kurtuluşu İnsan’ın,
Ateş’e tek başıma atılmaya razıyım…
Ne “sucu”yum,ne “bucu”,ne sağcıyım,ne solcu,
Sonsuzluk yolcusuyum,yolum uzun,yorucu…
Dolaşamam el-ele,göz göze korularda
Kimseyle milyonlarca mazlum varken acunda.
Yaşama zevki değil yaşama sebebimiz,
Yaşatma mutluluğu için ölebiliriz…

Çağ 46
Doğuluyum ,doğulu olmakla onurluyum, (yuz)
Hüznün,aşkın,acının,ışığın çocuğuyum…(yuz)
Kibrin,nefretin,kinin,riyakarlığın değil,
Yalancılığın,sahte kahramanlığın değil…
Dokuz değil,on dokuz köyden kovsalar bile,
Doğruyu haykırmazsa ateş dokunur dile!
Kimseden ne bir andaç bekleriz,ne bir unvan,
Biz en büyük nişanla onurluyuz:Müslüman!
Bu hay-huy arasında bizim yerimiz belli,
Farkına varılırız yüzyıllar sonra belki!
Vaz geçemem hiç kimse için inançlarımdan,
Kimin hatırı büyük Allah’ın hatırından…
Bilmeyiz başkaları nasıl görürler bizi,
Bizim gördüğümüz yok and olsun kendimizi!
İnandığım değerler için ölebilirim,
Bunun için “elest”te Yaradan’a söz verdim.
Hayatım vatanımın ve insanlığın malı,
Hayat dediğin önce Allah’a adanmalı…
Ne kral sofralarında(n) bir lokma tatmak için,
Ne el-etek öpmeye elverir şairliğim…
İki parmağımızın arasındaki kalem
Tağut saraylarını sarsar temellerinden…
Niçin üç-beş paralık dünyalık çıkar için
Kul önünde eğilip Rabb’i gücendireyim…
-Kalemlerin savaşı kızışıyor gitgide
Bu paslı kılıçları kırmak zor değil hiç de!Batı’dan medet ummak,Batı’ya bel bağlamak
Yıkılmaya yüz tutmuş bir duvara yaslanmak,
Kurumaya yüz tutmuş bir dala el uzatmak…(daldan meyve ummak..)
Batı mı öğretecek Doğu’ya insanlığı,
Batı mı getiriyor,Doğu mu aydınlığı…?
-Ters-yüz edilen Batı altından çıkan Doğu,
Altından çıkan Batı,ters-yüz edilen Doğu…----- Batı,Batı batıyor,batarken
Senin tanrın paradır,kirli para Avrupa,
batırıyor,
İnsan’a değer verir görünmen sırf palavra…Yüzme bilmek denize
Damarlarında kandır,zikir dudaklarında,
girmek için yetmiyor!
Bir gün boğulacaksın onun bataklığında…(burgaçlarında)
Emrine veren sensin makinenin İnsan’ı,
O insan ki her şeydir artık “insan”dan gayrı!
Artık gizleyemezsin,boşuna çabalama,
Masken düştü sonunda,uzak değil sonun da!
Eskisi kadar alkış toplayamazsın asla!
Böğürerek ağzından kustuğun veletlerin,
Başına bela oldu hem senin,hem Beşer’in.
Kendini dişlilerin korkunç esaretinden (tutsaklığından)
Kurtardığın gün neler,neler olacak bilsen! (görsen/ gör sen )
Kuyruk acılarını dindir(t)mek isterlerken,(dindireyim derlerken…)
Kuyruklarından olan kurtlardan,tilkilerden
Bir hayır gören var mı,söylesin varsa bilen!

Çağ 47
Ne yapmamız gerekir Barış düşmanlarına?
Daha iyi Müslüman olmak inatlarına!
“Kolektif bir benlik”le direnmek kahramanca,
Çirkin oyunlarını geçirmek başlarına…
Ey Çağlar,ne ilginçtir boynuz kulağı geçti,
Cinnet getiren (geçiren)devin(!)taşkınlıkları yetti!
Ona dersini vermek zamanı geldi geçti…!
Uzak değil yakındır mutluluklar çağdaşlar (kardaşlar)
Yeter ki tükenmesin yüreklerde umutlar…
Müslümanlığı yaşa Müslüman,”müslümanca.”
Senden uzaklaşmasın sen ona yaklaştıkça.
Zaman’ı görmek gerek mü’minin gözleriyle,
Onu okumak gerek müslümanın diliyle.
Okuyacak göz nerde,duyacak kulak nerde…?
(Zaman’ın şablonunu çıkardık bir kez daha.
Ders alanlar geçtiği zaman almayanları,
Yararak her yanını saran karanlıkları,
Atmış olacak İnsan uzun(sağlam) bir adım daha
Hiç güneş kavuşmayan dalgırlı ufuklara…)
-Bakış açılarını değiştiremeyenler,
Görülmesi gereken “şey”i göremeyenler…“Merkez”i “köprü” gören dar açılı bakışlar,
Ne bir yana geçenler,ne öteye varanlar,
Köprünün ortasında kalakalan şaşkınlar!
-Dengesi bozulanlar,ayakları kayanlar…“Merkez”den uzaklaşan,yanlış adım atanlar,
Ufuklar ötesinde(n) yükselen uğultular,
Şakakları zonklatan,ağartan haykırışlar,
Bazen seyrelen,bazen yoğunlaşan ışıklar…
Bilgili Müslüman mı,bilinçli Müslüman mı,
Bilerek yaşamak mı,duyarak yaşamak mı…?
Elimizden gelenle,gelmeyenleri bilsek,
Elimizde olanla mutlu olsak,yetinsek,
Artanı seve seve versek,paylaşabilsek,
Hayatımız daha bir anlam,güç kazanmaz mı,
Sevgi alanlarımız genişlemiş olmaz mı?
Ömür sermayesini tüketen tüketene,
Götürecek nemiz var öteler ötesine…?
Dünyalık çıkar için kimlik değiştirenler,
Dünyayı ölümsüzlük yurduna yeğleyenler…

Çağ 48
Her şeyden önce yalnız inandığım değerler
Dünyalık hiçbir şeyle değiştirilemezler.
Çil çil altınlar tahtlar,taçlar sizlerin olsun,
Rahman’dan her dem razı selim kalp bizim olsun.
Dünya,dünya diyorlar taparca seviyorlar,
Dünya onlarla alay ediyor görmüyorlar! (bilmiyorlar)
“Şaşırtıcı bir hayal,aldatıcı bir yalan (1)
Anlamsız bir şiirdir”dünya denilen fettan!
“Mal yığanlar diriyken bile ölü gibidir. (2)
Mala-mülke tutsaklık ölümden de beterdir.
“Ölüme hazırlanın,o size pek yakındır. (3)
Ölüme hazırlıksız yakalanan ahmaktır.
Dünya bize yabancı,biz dünyaya yabancı
Tez kuruver,tez kaldır soframızı ey hancı!
Hiçbir kişisel çıkar peşinde değiliz biz,
En Yüce İdeal’in silik bir neferiyiz.
Yüzyıl alışık değil bizim gibilerine,
İnançsızlık tortusu oturmuş yüreğine…
İnanmamak büyük bir hamakat histerisi
Ebedi ızdırabın,utancın davetçisi…
Hiçbir zaman kimseyle birlikte olmadım ki,
Allah’tan gayrı bir dost,bir güç tanımadım ki!
Zalimler ve müşrikler hiç ölmek istemezler,
“Bin yıl yaşasalar da,bin yıl daha isterler.” (4)
-Ayetler ve hadisler er-geç çıkacak bir bir
Yalnız onlar doğrudur,yalnız onlar gerçektir.“İrtica”yla yatanlar,”mürteci”yle kalkanlar,
Sana güçlere karşı savaş açan korkaklar! (uygarlar!)
Asıl mürteci kimler?Eskiyi hortlatanlar!
Kendilerini “çağdaş(modern)yeniçeri” sananlar!
Akıp giden zaman mı geçen benim(insan)içinden,
Ben miyim (insan mı)geçen akıp giden zaman içinden…?
Sonsuzluk içindeyiz,sonsuzluk içimizde,
Zakkumlar gülleşirler Cehennem ateşinde…
Cehennemi içinde Cennetlere çeviren
Ne korksun Cehennemin cılız alevlerinden…
_________________________________________________
(1),(2),(3):Hz.Ali(RA)’nin sözlerinden,
(4):Bakara(2),A:95

Çağ 49
Sevgisizlik sendromu işlemiş yüreklere,
Ne mümkün söz geçirmek yüreksiz yüreklere!
Makamların makamı,dorukların doruğu
Aşk’tır ey Çağ,ey Çağlar,Aşk’ın Aşk’a kulluğu…(dostluğu.)
Allah’a yaklaştıkça artıyor mu acılar,
Acılar artınca mı onuluyor yaralar…
İç ve dış boyutların Allah’a yaklaştıkça
Çoğalır,zenginleşir ey İnsan,anlasana!
İnsan bir çocuk kumdan evler,kuleler yapan,
Sonra da elleriyle onları bozan,yıkan.
Kaydırak,çelik-çomak,kör-ebe,hırsız-polis,
Çocukluktan kurtulup ne gün büyüyeceğiz?
İnsan’ı “insanlık”tan çıkaran çılgınlıklar,
Yanlışı doğru sayan(sanan) “modern paradigmalar.”
İnsan önemli varlık,büyük işler yapmalı,
Ömür denen cevheri bilinçli kullanmalı…
Toplumu ileriye götürdüğünü sanan
Aslında gerileten kısa bakışlılardan
Daha çok çekeceğe benzer ey Çağlar İnsan…
“Kaybolan yıllar” için ağlayan zavallılar,
Asıl kayıp sevgisiz,Sevgili’siz hayatlar…
(Sevgili’den habersiz tüketilen hayatlar….)
Kuşatılmış içimiz,dışımız çirkeflerle,
Bu çemberler kırılır sevgiyle,kardeşlikle…
Her şey eskir,bozulur,çürür fanidir çünki,
Daima güçlü, diri kalır inanç ve sevgi…
Nasıl ışık vermezse güneş tutulduğunda
Nefis azar,kudurur akıl tutulmasında…
En büyük yanlışımız aklımızı beğenmek,
Bizi aşan şeylere tahammül edememek!
Düşünmenin dışında çok şeyler öğretiyor,
Zamane okulları “garabet” üretiyor!
Bilmediğini bilmez bilgiç kof yüreğiyle,
Bilmediğini bilir bilge ışık beyniyle…
Varlık’a varmak için yol aramak bilgelik,
Varlık’ta yok olmanın mutluluğu delilik!

Çağ 50

Deli kendinden gayrı herkesi deli bilir, (sanır)
Kendini herkesten çok akıllı sanan nedir? (kimdir?)
Her şeyi bildiğinden emin aklı evveller,
Top sakallı,gözlüklü,papyonlu zır cahiller!
Bağnaz ilericiler,ilerici bağnazlar,
İnsanlık yarışında hep geride kalanlar…
Yanına varılmayan nadanlar,kel kibarlar,
En anlamsız şeylerden anlamlar çıkaranlar!
Güzel olan çirkinler,çirkin olan güzeller,
Güzel bakmaktan korkan,güzel görmeyen gözler!
Görmek istemeyene neyi göstereceksin,
Sevmek istemeyene neyi sevdireceksin,
Bilmek istemeyene neyi öğreteceksin…?
Çirkinlikleri güzel gösterme gayretinde (niyetinde)
Düz kafalı bodurlar dahilik hevesinde!
“Etiket” meraklısı fiyatsız,tapon mallar,
“Olgunluk” sınavından apar-topar çıkanlar
Sevinç çığlıklarıyla,başarı utancıyla!
Güvercin görünmeyi başaran(!) kel kartallar,
Bakmasını unutan çapaklı bakışlara…
İnsanların verdiği payeler birbirine.
Gavslar,kutuplar,şeyhler birbirinden merdane!
Kim bilebilir kimin manevi rütbesini,
Allah’ın Katı’ndaki gerçek derecesini.
-İlahi ölçülerden öyle uzaksınız ki,
O kadar komiksiniz,o kadar şeysiniz ki!Doğru dürüst bir cümle kuramayan hatipler,
Gaf üstüne gaf yapan ebleh aklı evveller!
Hiç mi utanç duymazlar onlara el verenler?
-Yüce Yargılama’da açık,seçik deliller.Nelerle uğraşıyor koca koca adamlar,
Aydınlanmak bilmiyor en koyu karanlıklar.
Başkasını kendine benzetmeye çalışan,
Kendisi hiçbir şeye benzemeyen şarlatan!
Objelerin peşinden başıboş seyirtenler,
Objeleri idoller haline getirenler…

Çağ 51
Her şey yerli yerinde baş eğiş bilincinde,
Yalnız insan dengeye uymayan evren(ler)de.
Olanca varlığıyla Din’e (Aşk’a) döndüğü zaman
Kurtulabilir ancak yanlışlarından İnsan.
Şaşkın İnsan,çizmeden yukarı çıkıyorsun,
Bir kaş yapayım derken,bin göz çıkarıyorsun!
Yalnız dışına değil,içine de bak İnsan,
Hiçbir şey göremezsin içine bak(a)mazsan.
Ellere değil,önce öğüdü kendine ver,
İçine yönelmezse öğütler boşa gider…
Kimse zarar veremez kimseye kendi kadar,
Her insan kuyusunu kendi eliyle kazar…!
Yaşamak en zor meslek,günde yirmi dört saat,
Bengi amaç uğruna bir hayatı harcamak…
Varlık içinde yokluk,yokluk içinde varlık,
Yakınlaşan uzaklık,uzaklaşan yakınlık…
Allah’ın selamını almaz oldu insanlar,
İçimizde gitgide büyüyor uçurumlar…
Lüks,konfor,kayıtsızlık,duyarsızlık,aymazlık,
Hayatı zıvanadan çıkaran maskaralık!
Şapka,balo,dans,heykel,marş,tören,seromoni,
Modernizm sahnesinde kakofonik senfoni! (senfonik kakofoni!)
Kabuklar dökülüyor,çürükler eleniyor,
Altında(n) taze dallar,yapraklar beliriyor…
Nefisleri çıldırtan maskeli güzellikler,
Güzellikler ardına gizlenen çirkeflikler!
Bir kutu var sırtlarda içi kırkayak dolu,
Bahtsız kalabalıklar atlas sanıyor onu!
Sonsuz başlı ahtapot,sonsuz vantuzlu kollar,
Bir can daha avlamak için hep fırsat kollar!
Cücelerle devlerin öfkesi kızışmakta,
Devler cüceler için güvercin uçurmakta!
-Meydanları cüceler doldurunca ne olur?
Devler köşelerine çekilir sus-pus olur!Şak-şakçınız bol olsun sayın cüce devcikler,
Doğrusu bu şak-şağa dayanmaya can ister!
Alkışlar karanlıkta gizlenen kırkayaklar,
Fırsatını bulunca acımadan sokarlar…!

Çağ 52
Kuşaklar arasında gitgide derinleşen
Uçurumlar,kararan bakışlar,kopan bağlar,
Yabancılaşan dostlar,uzaklaşan yakınlar,
Konutları zindana çeviren kahkahalar…
Evlerimiz bir yangın yeri de olabilir,
Hiçbir mevsim solmayan gülşen de olabilir…
El attıkları her şey arap saçına dönen
Yeteneksizlikleri yetenek sanan kazlar!
Pehlivanlar meydanda çekiyorlar el ense,
En az bilenler en çok konuşuyor nedense!
Ne kadar inançlıysan o kadar akıllısın,
Ne kadar arınırsan,o kadar inançlısın!
“Dünyanın en akıllı insanı”,söyler misin
Allah,Kitab,Peygamber hakkında nedir fikrin?
Aşkın,inancın,bilgin yoksa en ahmak sensin!
Aklın da ötesinde,vahyin de ötesinde
İman yaşanan bir “hal” varoluş(yokoluş) ikliminde…
Kıyamet kopuyorken bile yıkılmayacak
Sağlam,en sağlam yapı has bir inançtır ancak!
Körü körüne inanç körlerin seçimidir,
Bakmasını bilmemek asıl talihsizliktir!
“Kal” ehli ne anlasın “hal” ehlinin halinden,
Havanda su dövmekle geçilmez lav nehrinden…
-Nedir bu gayretiniz evrimci dangalaklar,
Gülüyor halinize ilk atanız(!) maymunlar!Küflenmiş kanatları açmak için kol gerek,
Mühürlenmiş kalblere girmek için “hal” gerek!
Doğruyu görmek bir zor,yapmak bin bir kat zordur,
Yaşamak avuçlarda tutulan sonsuz kordur
Haksızlığa uğramak bize utanç getirmez,
Ama haksızlık yapmak bir suç ki,affedilmez!
Mağluplar mı zararda,galipler mi yararda,(zararda)
Yiğitler mi barışta,korkaklar mı savaşta?
Yamru yumru kalburun üstünde kalanlardan,
Yararlıdır altına düşenler çoğu zaman…

Çağ 53
Kalbur üstünde kalan işe yaramaz çöpler,
Kalbur altına düşen işe yarayan şeyler…
-Yeni yeniyse yeni,hemen alacak mıyız,
Eski eskiyse eski,hemen atacak mıyız…?İleri gelenler mi,ileri gidenler mi ?
Gelenler mi öndedir,öncüdür gidenler mi?
İkbal peşinde koşan cücemen büyük adam(!),
Sürünen yılanlara bak sinsice ardından!
Kim gözden düşürmeye çabalıyor kimleri,
Batı’dan bakanların perdelenmiş gözleri!
Mümkün müdür onarmak kırılan yürekleri,
Yükselterek ardarda görkemli mabedleri…
Değerlidir and olsun bir gülümseyiş içten,
Gösteriş için inşa edilen bin camiden…
Çoğu kez gereklidir bir elma(lokma)bin altından,
Altınla güreş tutma kalkamazsın altından!
Bir ülkeyi mi yoksa bir gönlü fethetmek mi
Övgüye değer iştir,güçtür her işten belki!
“Zaferin bin babası vardır,ancak yenilgi
Öksüzdür”,pek aydınlık değildir geleceği.(1)
En büyük zafer kimin?Benliğini yenenin.
En büyük kahraman kim?Efendisi nefsinin…
Zaferler kazanılmaz bağırıp,çağırmakla,
Kolay kazanılan şey,yitirilir kolayca…
Yıldızlaşmış ruhların fecir parıltısında
Ölümsüz adımların ayak izleri suda…
Harp bir aşk sanatıdır,ki sevgilisi zafer,
Cepheye şehid olmak için koşarsa nefer…
Her an,her an amansız bir savaş halindeyiz,
Cepheler,kendinize çeki düzen veriniz!
İblis’in düzenleri basit,sönük kalıyor,
Aysız yıldız,kardeşi kardeşe kırdırıyor…
Savaşı bilmeyenler varsa bizden öğrensin
Gelsin can bahçemizden solmaz çiçekler dersin.
_____________________________________
(1):J.F.Kennedy’nin sözlerinden

Çağ 54
Havanda su dövüyor bizim aklı evveller,
Ne bir adım ileri,ne geriye giderler!
Nerelerinden tutsan dökülüyorlar pul pul,
Bir pazara çıksalar veren olmaz çeyrek pul!
Değil Millet’e önder,bu ruhla ,bu beyinle (kafayla)
Çoban olamazsınız kaz sürüsüne bile!
“Dar boğaz aşılacak…”elbet,bunda kuşku yok!
Bu güdük kafalarda en küçük bir ümit yok!
Hangi makastır o ki,kopardı dilimizi
Papağanlardan gülünç hale getirdi bizi!
“Büyük devlet adamı” geçinen kılkuyruklar!
Burunlar’nın ucunu göremeyen ayıklar!
Kimselerden çekmedi sizden çektiği kadar
Bu Millet,bu insanlar kuyruklu yalancılar!
Sınırlar değiştiren öneriler,projeler,
Sınırlar ötesini aydınlatan ampuller…(karartan projektörler…)
Gökdelenler üstün(d)e yükselen yerdelenler,
Yerdelenler altın(d)a alçalan gökdelenler!
“Büyük devlet adamı” kriterlerine göre
Nasıl bir ad bulmamız gerek bizimkilere!
Sık sık Fatih,Kanuni,Yavuz gelir aklıma,
Baktıkça kahrolurum bizim eyyamcılara!
Cinayet,boykot,şiddet,lakavt,kanlı meydanlar
Bitsin,bitsin bu sen,ben davası artık canlar…
Teröristi dışlamak yerine kazanmayı
Denesek (yeğlesek)herkes için daha iyi olmaz mı?
Acemi çaylakların idaresinde Gemi,
Bilsek ne yapacaklar fırtına indirdi mi!
“Yüksek siyaset” yapan köstebekler,timsahlar,
Onları “çoban” sanan gözü bağlı koyunlar…(sürüler…)
Politik kabalıklar,ruhsuz kalabalıklar (1),
İnce ince başlayan derin hesaplaşmalar,
Politik öncelikler arasında giderek
Önemini yitiren politik incelikler…
Sinsi sinsi yaklaşan alev başlı engerek!
-Siyaset fikirlerin aksiyona dönmesi,
Politika şovmenler,dalkavuklar meşheri…Günlük lafazanlardan Millet bıktı,usandı,
Artık biliyor neyi,niçin aradığını…
-Kimlerin arkasından gidiyorsun ey Millet,
Suçun büyük,başından eksik olmaz musibet.Kimin,kim olduğunu,neyin ne olduğunu
Fark etseydi şu Millet,Rabb’im ah,ne olurdu!
_________________________________________
(1):Prof.Dr.Süleyman Seyfi ÖĞÜN’ün makalesinden.
Zaman(17.11.2006)

Çağ 55
Pek lütufkarmışsınız sayın büyüklerimiz(!),
Köleler sayenizde oldular efendimiz!
Dostlar alış-verişte görsün,nam olsun diye,
Çıplak ata binenler vatan kurtulsun diye! (dar gelen elbiseyle)
Özüne yaptığından nedamet duyduğu gün
Bu Millet efendisi olacak yeryüzünün…
-Bir millet geçmişini hesaba çekebilir,
Ama inkar etmesi nankörlüktür,zillettir!Geçmişinle övünmek ya da ondan utanmak
Yolunun üzerine alev kayalar yığmak…!
Millet’in gönül zevki,göz zevki güdükleşti,
Cüceleri devleşti,devleri cüceleşti!
Suç sayılırsa eğer bir ülkede inanmak,
Utanç duyulur bundan bir “Müslüman” olarak.
Bir millet müslümansa,Müslüman kalmak ister,
Ne sağ,ne sol,ne şu,bu,”kendisi” olmak ister.
-Bir sağa sallanıyor,bir sola sallanıyor
Yurttaşımı yıllardır bu ninni uyutuyor…Ey,”milletler içinden seçilmiş kutlu(soylu)millet.”
Kendine gel,aldanma,canlan,birleş,kıyam et!
-Ulusun,insanlığın canına okuyacak,
Gizli,açık projeler üretenler çok alçak!Devletinden müşteki vatandaşlar ülkesi,
Vatandaşından kopuk devletlüler meclisi!
Bakın siz hele “halktan yanayız” diyenlere!
Onların halkçılığı hükmettikleri süre.
-Seçimler yaklaşıyor,adaylar nefes nefes,
Bu günlerde-nedense-her partidendir herkes!Sürgün edilen canlar kendi vatanlarında,
Soracak bir gün bunun hesabını mutlaka!
Bir hortum gibi indi adavet içimize,
Sebeb olabilir bir musibet,bin rahmete!
Bir elinde Kitab’la gülümsüyor mü’mine,
Öbür elinde kadeh göz kırpıyor ehline!
Dangalaklık sendromu Millet’i uyutuyor,(avutuyor)
Millet bu uyumayı uyanıklık sanıyor…
İmam mı cemaate,cemaat mı imama
Uyuyor belli değil uyuyan toplulukta!
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“Çağdaşlık” düşleriyle oyalanan ülke(m)de,
“Çağlar üstü değerler” demircinin örsünde!
Tek kalb,tek yumruk olmuş bir ulusun sayhası,
Zulüme destek olmuş sütunları yıkmaz mı?
Türkiye bir parçası olamaz Avrupa’nın,
O lideri olmaya layıktır Yüzyıllar’ın…
Devlet millete uzak,millet küskün devlete,
Belirsizleşen “kavram”,”enteller”in dilinde!
Millet’in bir işi yok yalancı çömezlerle,
Kim boy ölçüşebilir Allah’la,Peygamber’le
İçi ak,dışı kara Hindistan cevizleri,
Ruhu gizleyemeyen sömürge(n) maskeleri!
Parlementeriz(1) diye şişinip,kasılanlar,
Boş laf üreticiler,bol keseden atanlar…
Ülkeyi Lut Gölü’ne çeviren insafsızlar,
Çala kazma toprakla savaşan tabansızlar…
Parti taassubunun kararttığı bakışlar,
Partisini Din’ine yeğleyen Müslümanlar! (vatandaşlar)
Hükümette devleti kaldıracak güç yoksa,
Nasıl görüntü versin sırı dökülmüş sırça!
Devlet içinde devlet,fitne içinde fitne,
Özgürlük prangasını vuranlar yüreğine!
Kürsülerin ardından nutuk atan atana,
Onlara göre güllük gülistanlık vatana
Gelen paraya bak sen ötesine aldırma!
Kolay mı sanıyorsun yaranmak varsılıma…?
Ahlak tabana vurdu,ahlaksızlık tavana,
Borsa endeksleriyle oynayan oynayana!
Ne zamandan beridir demokrasi oluyor
Oligarşinin adı,söyler misiniz Çağlar?
Keseler altınla mı ,ateşle mi doluyor,
Ne dersiniz pinokyo mukallidi varsıllar!
-Faiz denilen illet dibi delik(çıkmış)tencere,
Çavlan altına tutsan dolduramazsın yine!_________________________________________________
(1):Parlementer kelimesinin Latince,İtalyanca kökeni “boş laf
üretmek”demektir.Palavra lafı da aynı kökenden gelmektedir.
(Oktay Sinanoğlu – Ne yapmalı – Sh:94-95)
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Olgun yemişlerini Çağ’a,Çağlar’a sunan,
Her mevsim ürün veren Ağaç’ın dallarından
-Bazılarını kırmış,koparmış olsalar da
Fırtınalar,şimşekler,yangınlar,yıldırımlar…Sarkan gür hevenklere yok mu uzanan kollar…?
Semazen galaksiler kozmik bakışlarında
Gelen geçen herkese cömertçe dağıtanlar,
Kapılar kapanmadan,bahçeler dağılmadan
Koşun,derin mevsimsiz meyveler azalmadan…
Dallar baltalandıkça filizler güçleniyor,
Tomurlar patladıkça meyveler sulanıyor…(tatlanıyor…)
Ne kadar derinlere kök salarsa bir fide,
Dalı,budağı gürbüz,bol olur meyvesi de…

Tarihi yazan biziz,okuyan sizlersiniz,
Eğer okumasını öğrenebildiyseniz!
Tarihe yön verenler,değiştirenler kimler,
Sevilmeden sevenler,sevmesini bilenler…
Zaman kılıç zamanı değil,kalem zamanı
Savaşı yeğleyenler için karar zamanı!
“Uygarlıklar arası savaş”ı isteyenler
Önce kendileriyle savaşmayı bilsinler…(barışabilseydiler)
-Medeniyetler niçin çatışsın şom ağızlar,
Ne güne duruyor ki kardeşlikler,dostluklar…“Uygarlıklar arası ittifak” safsatası, (mazbatası,)
Senaryoda baş aktör Kıral’ın(!) soytarısı!
Kurtların sofrasında maydanoz salatası,
Şahinler yuvasında güvercin yumurtası!
Hangi medeniyetle “ittifak” kurulacak?
-Keşke kurulabilse,hep bu arzu gönülde…Medeniyet dediğin barıştır,kardeşliktir,
Onurdur,asalettir,şefkattir,merhamettir…
Bunların hangisi var zalim müstekbirlerde?
Onlarla mı yan yana,birlikte olunacak,
Onlarla birlikte mi insanlık kurtulacak?
Onlar Aydınlıklar’ın amansız düşmanları…
Bizim onlarla değil,onların bizler ile
İttifak yapmaları,barışık olmaları
Onlar için kazançtır dünyada,ahirette.
Medeniyetin özü ey Yüzyıllar bizdedir,
Onlar için geçersiz iyi niyetli olmak!
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En büyük başarılar hiçbir anlam taşımaz,
Kitab’a uymuyorsa hiçbir değeri olmaz…
Kitab’a “ilkel” diyen ilkellerin,ilkeli,
Kitab evrenin ruhu,gözü,iliği,dili…
Her harfi bir meş’ale mucizevi Kitab’ın,
Sırrına varabilsek o ateşle yanmanın…( ışıkla yunmanın…)
Bir kıvılcım da bize Rabb’im o Meş’ale’den,
Bir nebzecik de olsa pay ebedi zaferden…
Küre’nin yörüngesi değişti,değişecek,
Sevgi(inanç) kini,vahşeti devirdi,devirecek…
Yakın bir gelecekte ufuk şekilleniyor,
Yumaklar çile çile sarılıp toplanıyor…
Geleceği,düzeysiz seçim tartışmaları
Kısır dünyalık çıkar planları,hesapları
Yapanlar değil,Aşk’ın coşkun yalazlarıyla
Yürekleri yananlar kuracaktır onurla…
En doğru,en mükemmel Evrensel Öğreti’nin
Ölümsüz prensipleri,şaşmaz önderliğinde (rehberliğinde)
Peygamberler Sultanı Hazreti Muhammed’in (Nebiler Nebisi’nin)
Yolunu yol bilenler,belleyenler,seçenler…
Bilgiçler,şımarıklar değil,gerçek bilgeler , (yiğitler)
Seçkinler,seçilmişler,gül yürekli gözdeler…
-İnsanlık haklarıymış,şuymuş,buymuş,boş hepsi
Ey İnsanlık sen dinle o Evrensel Hutbe’yi…İdeolojilerin,kargaşanın,şiddetin,
Hastalığın,açlığın,savaşın,fakirliğin, (miskinliğin)
Ekonomik,toplumsal adaletsizliklerin
Artık olmayacağı Işık-Barış Çağı’nı…
Kaos Çağı’nı değil,Bilgi-İnanç Çağı’nı…
Bizim de bu yapı da,bu mayada,bu harçta
Bir damla göz yaşımız,terimiz olmasın mı…?
Temel harcı gözyaşı ile karılan yapı
Yangından,kasırgadan,Kıyamet’ten korkar mı?
Eşiği sonsuzluğun ötesindeki kapı
Sonsuzluktan öteye çıkmaz mı,açılmaz mı?
O eşiği aşanlar yanmaz mı,çıldırmaz mı…?
Yananlar,çıldıranlar yakmaz mı,çıldırtmaz mı?
Yanmadan,çıldırmadan bir “yer” e varılır mı…?
Sevgili’nin yoluna gönüller serilmeden,
Zakkum bahçelerinden kor güller derilmeden
Bir adım atılır mı,bir soluk alınır mı,
Ufuklar ağarır mı,perdeler açılır mı…?
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En Güzel Yüz’ü gördüm en yüksek ufuklarda…
İnsanın yüreğine,iliğine işleyen
Hüzünlü bir tebessüm kavruk dudaklarında…
-İlahi ölçülere en uygun benliğiyle (kimliğiyle)
O ki en güzel örnek her tavrı,her haliyle
Seçkin,gerçek bir “insan” olmak isteyenlere…Çağlar,frekanslar üstü her çığlık atışında
Sonsuz goncalar açan zakkumlardan.güllerden
Dermek için uzattım günahkar ellerimi.
Galaksiler fışkıran nergis bakışlarında
Okudum benliğimin bin yıllık özlemini,
Kozmik yakamozların oynaştığı alnında
İnsanlığı her yandan kuşatan şefkatini,
Tazeledim solmaya yüz tutmuş ümidimi.
Feleklerin yönünü,bahtını değiştiren
Ufuksuz enginleri çıldırtan,alt-üst eden
Sevincimi,coşkumu,ölmezleşen sevgimi…
Derdiğim zakkumlardan,güllerden,nergislerden
Sunduğumu görenler Batı doruklarında (ufuklarında)
Başlayan yangınların anladı gizemini…(sebebini)
Gördüm,gördüm çok şükür iç ve dış yüzeylerde (evren yüzeylerinde)
Barış’ın ulaşılmaz,benzersiz görkemini…
Güller Efendisi’nin gül serili yolunda,
O’nun galaksileri yakan bakışlarında
Sonsuz güzelliklere,sonsuz mutluluklara
İnsan sağlam bir adım daha atsın diyedir…
Daha aydınlık,mutlu,özgür,huzurlu,adil
-İçimizde közlenen ateşi tutuşturmak
Sönmek üzere olan ışığı canlandırmak…Yepyeni bir dünyanın eşiğindeyiz Çağlar,
Mü’minin soluğuyla ürperiyor ufuklar…
Daha güzel günleri hazırlamak içindir
Çekilen bunca acı,bunca çile nicedir,
Gerekirse yiğitçe can(lar) verilesidir…
Başka çıkış yolu yok ey İnsanoğlu,inan!
Barış’a dön,Barış ol,ışısın dünyan,ukban.
-Sakın eyyamcılara,yalancılara kanma,
Uçurumlara çıkan yollarda yolcu olma!- (heder…)
Barış’tan kimler korkar,kimler nefret ederler…?
İçten pazarlıklılar,hırsızlar,zevkperestler, (konformistler)
Adaletten,sevgiden,ümitten tedirginler…(ümitsizler…)
Ruhumu saran hüzün ızdırabı doğurdu,
Dilim anlatamamak,gönlüm anlaşılmamak
Kaygısıyla yoruldu,utancıyla kavruldu…(burkuldu)
Rabb’im ne kadar güçmüş dünyada konaklamak!
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İnanmadan,sevmeden,düşünmeden,bilmeden,
Sevilmeden,görmeden,olmadan,öğrenmeden,
-Umutsuz yaşadıkça,yaşıyorum sandıkça
Güllerle,dikenlerle barışık olmadıkça…Alev çemberlerinden güle güle geçmeden,
Öteler ötesinin özlemini çekmeden,
Daha çok çekeceğe benzer İnsan kendinden…
-Bizden Çağ’a,Çağlar’a çift bayram armağanı,
Pınarı saf gönüller bir sevgi çağlayanı…Yeter konuştuklarım,yazdıklarım ey Çağlar,
Susma orucu için niyet ettim ey canlar,
Sözün onuru için onursuz lafazanlar…!
Son olarak söylemek istediğim bir şey var…
Kahrolarak haykırmak zorundayım gerçeği..
Varsınlar dokuz değil doksan köyden kovsunlar…!
-Kimin köyünden kimi kovabiliyorlar ki!Bir devlet” devlet” midir faiz dağıtıyorsa,
İçki üretiyorsa,kumar oynatıyorsa,
Varsılı kayırıyor,yoksulu horluyorsa,
Can verilesi Yurd’un kutlu topraklarında
Adalet,barış,sevgi,birlik,dirlik yerine
Terör,fuhuş,entrika,medya kol geziyorsa,
Dostu(nu),düşman(ın)ı ayırt edemiyorsa,
Çoğunluk tarafından güven duyulmuyorsa,
Devletle yurttaşları(n) arasında gitgide
Uçurumlar büyüyor,derinleşiyorlarsa,
Toplumunu,çağını görmüyor,duymuyorsa,
Çağ,Çağlar karşısında başı dik durmuyorsa,
Kardeşleri yanında yer alacağı yerde
Onların karşısında cephe(ler) açıyorsa…
Daha ne söyleyeyim,bir dinleyenim olsa!
Bu nasıl insanlıksa,nasıl Müslümanlıksa…!
Dost acı söyler canlar,ne olur gücenmeyin!
Adam gibi,ödünsüz,hayatın her anında
Gerçek Müslümanlığı yaşamayı deneyin!
Yoksa ne bu dünyada,ne öteki, dünyada
Onur,özgürlük,huzur,mutluluk beklemeyin…!
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