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´Karikatür´ Üzerine...

Üstadım üzülme, kendini yorma;
Ve o ahmakları alma kaale...
Gözleri, kalpleri kör olmasaydı.
Zaten düşmezlerdi, bu şapşal hale!

Kadir Soytürk
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Aç minicik ellerini

Kelkitten çıktınız yola
Allah de yavrum Allah de
Kolay ve mübarek ola
Allah de yavrum Allah de

Senin rehberin  melekler
Kabul olsun tüm dilekler
Dedeciğin seni bekler
Allah de yavrum Allah de

Kabeye dik gözlerini
Aç minicik ellerini
Duadan unutma beni
Allah de yavrum Allah de

Medinede ravzaya bak
Selam götür kucak kucak
Rabbim yüzünû etsin ak
Allah de yavrum Allah de

          17.2.2013 saat 04.05
             Temse/Belçika
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Açık Söyle!

Sen,  bizi ağlatıp da; gülmek mi istiyorsun;
Bu yurdu, bu milleti bölmek mi istiyorsun?
Bizi bilmiyor musun; tarih okumadın mı;
O kazdığın  çukurda ölmek mi istiyorsun?
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Adalet Masalı

Dünyalının adalet masalına karnım tok;
İlahi adaletten zerre kadar  şüphem yok!
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Adamın Biri Olmak

Marifet, insan olmak;  ölse de  diri olmak;
İyilerin içinde adı ve yeri olmak
Her şey olmak kolay da; adam olmak en zoru;
Yığınların içinde “adamın biri “ olmak...

Kadir Soytürk
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Ağıt...

Bu gün, acı bir haber okudum; perişanım.
Üstümde tonlarla yük, ezildim; çıktı canım!

Ya Rab! Ne güne kaldık, biz ne aciz kullarız
Ürkek tavşan gibiyiz; işde yok, sözde varız!

Kalbleri satın almak, cinayetten bin beter;
Şahidiz, seyirciyiz; bu utanç bize yeter!

Şeytanlar gece-gündüz harıl harıl calışır
Bizde de rüya -hayal bir birine karışır...

Elinde incil silah, kullanır;  kasa dolsun;
Yaz işine geleni, ilahi kitap olsun... (!)

Tarih affetmeyecek, onları da, bizi de!
Acemi figuranız, bizler de bu dizide!

Bu üç yüz tane masum, nasıl feda edilir?
Allah'ın  huzuruna hangi yüzle gidilir?

Ne deyim, büyük şeytan görevini yapıyor...
Artık mal-can bir yana; imanları kapıyor! *

*300 Müslüman çocuğa...

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ah Adalet!

Adalet Allah'ın adı
O'na feda canım benim!
Zulme alet edenlere
Isınır mı kanım benim?

Ne hoca gördü ne dadı;
Oluverdi birden kadı!
Kazanını kurdu cadı
Bundandır figanım benim!

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Akil Ol...

Müslümana kin gütme,şeytana yoldaş olma
Akıllı  ol akıllı,sapıp belanı bulma

Kadir Soytürk
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Ali imran 103

Ali İmran 103 ü,okuyun kardeşlerim
Yapın vazifenizi, gerisine Hak kerim!

Hepiniz kardeş olun; ne küsün ne darılın;
Yüce İslam Dinine hep birlikte sarılın.

Nimet kadri bilmeyen nankörlerden olmayın,
Şımarıp-sapıtıp da,belanızı bulmayın!

Biraz akıllı olun; çekmeyin ipinizi...
Yoksa ateş çukuru,yutatacak hepinizi!
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Allah cezanı versin!

Peynir mayasıyla da, şiir olur mu dersin?
Hiç aklıma gelmezdi; Allah cezanı versin!
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Allah Sonumuzu Hayır Getire!

Birileri taş atıyor kuyuya,
Allah sonumuzu hayır getire!
Zehir kusuyorlar, havaya suya
Allah sonumuzu hayır getire!
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Allah Versin

İslama saldır diye, şeytanı akıl vermiş;
Bir mayo, bir sütyenle; imam olmak istermiş!

Soruyorlar: Hocam buna ne dersin?
-Allah hakiki iman, yeterli akıl versin!
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Allah’ım

Senin için yazmayan kalemi verme bana,
Senin kokun olmayan gülü verme Allah’ım!
Düşmanına düşman et, dost eyle dostlarına
Hakkın esiri eyle, salıverme Allah’ım!

Canım kurban yoluna, yar olayım kuluna
Dosta düşman diyecek dili verme Allah'ım!
Sensin bizi var eden, alan sensin veren sen
Yolunda harcanmayan malı verme Allah'ım!

Elim ayağım şahit olacak biliyorum
Dost gözü çıkaracak eli verme Allah’ım!
Sen kul diye yarattın, kul olmak diliyorum
Kulluğa yakışmayan hali verme Allah’ım!
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Amin,Amin,Amin

Ya ilahi, Rahmetin insin!
                            -  Amin!
Şu akan kan,gözyaşı dinsin
                               -Amin!

Affet  bizi, affedecek  sensin
                              - Amin!
Hıfzet bizi, hıfzedecek sensin
                                -Amin!

En Sevgili  kulun  hürmetine...
                                - Amin!
En mübarek  gecen  hürmetine
                                - Amin!

Kapına  geldik   yine.....
                                - Amin!
El   açtik Affına; Rahmetine....
                                - Amin!
                                - Amin!
                                - Amin!
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Anlasana

Ne isterler ise alırlar peşin
Vermeye gelince bahane pek çok
Vicdan, din, ibâdet deyip dururlar
İslam'dan, Kuran'dan tek kelime yok.
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Araba Niçin Gitmiyor?

Yürü! Yolcu bekliyor!
Motor bozuk, tekliyor.

Yok  ona destek veren
Bir motora, bin firen...

Konuya biraz eğil:
Sürücü belli değil.

Ağlamak kâr eder  mi?
Bu araba gider mi?
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Arayan Bulur!

Aşk ile arayanlar, Yüce Mevla'yı bulur
O'na kul olmayanlar,bir şeylere kul olur!
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Arayanın Soranın Yok!

Dönerci Kardeşime

Ne beklersin burda garib
Arayanın  soranın  yok!
Sana ilaç vermez tabib
Arayanın  soranın  yok!

Kimi sarı, kimi kara
Yol gözle,müşteri ara
Sen ne yaptın insanlara
Arayanın soranın Yok!

Ustabaşı  emekliyor
Geceyi  güne  ekliyor
Dükkan  müşteri  bekliyor
Arayanın  soranın  yok!

Dükkan  geliyor sana dar
Beklemekte ne kârın  var
Saat  24 e  kadar
Arayanın  soranın  yok!

Gel  kendini  sokma  zora
Başka  yerde  rızık  ara
Sana  şans  getirmez  bura
Arayanın  soranın  yok!

          Dilbeek/Bruksel  06/11/2004
                                      19:45
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Aşk olmadan...?

Aşk olmadan,ne olur?
Yokluk  bahane olur;
Çoluk - çocuk  perişan
Yıkık  bir  hane  olur...!
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Aşk...?

Aşk olmazsa  ölürüm, bu gurbet gecesinde?
Nice  elemler gizli harfinde  hecesinde....

Aşk  gözlerin  nurudur, gönülün  cilasıdır
Aşk  olmayan  yürekler, başların  belasıdır.

Aşk  kurtuluş  yolunun   şifresini  veriyor
Güneş  gibi nur saçıp, hedefi  gösteriyor!

Bu  gurbet  gecesinde göze uyku mu girer?
Gerçek aşkı  bulanlar, kurtulur  birer  birer

Aşkınla  güldür  beni, aşkınla  ağlat beni;
Sevenler-sevilenler kervanına kat beni!
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Ataların Öğüdü

Merhum dedelerimiz,söylemiş neler neler
Nasihat istiyorsan; aç kalbini, kulak ver:

Oğlunu adam et de; el ekmeği tatmasın;
Kızına da sahip ol; el evinde yatmasın...

Gavur ekmeği yiyen, kılıcını kuşanır,
Dininden, tarihinden, anasından utanır!
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Ayet Allahın Sözüdür!

Hayret etmemek gerek,kudurup-azdığına.
Cehennem çukurudur; bakınız  kazdığına.
Ayet Allahın Sözüdür, bilmeyenler  öğrensin
' Ayet ' deme kardeşim,sapığın yazdığına!
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Aynen Öyle!

Kendileri pişirip, kendileri yiyorlar
İşlerine  gelirse, 'demokrasi' diyorlarlar!
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Az Kaldı...

Ne arı var, ne de bal; ben nasıl edeceğim?
Kalmışım tek başıma; yakında gideceğim !
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Bahçıvan İyi Ücret Almalı

Her ağacın üçyüz atmışbeş dalı...
Her dalında bol bol meyve olmalı;
Zamanı gelince hesap görülüp;
Bahçıvan da iyi ücret almalı!
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Bahçıvan, bahçende kaç ağaç kaldı?

Kimini yel, kimisini sel aldı;
Kuruyanın, dallarını  el aldı.
Her ocakta kül oluyor birisi;
Bahçıvan, bahçende kaç ağaç kaldı?
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Bak Hele!

Dişlerinden kan damlar, hele bak şu itlere;
Ulan sizi tanıyan, rahmet okur Hitlere!
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Baş Olmak

Demişler ki: 'Baş ol da, ne başı olursan ol'
Bu fikir köhne fikir; bu yol çok yanlış bir yol!

Baş var ki zehir eder,  kula tatlı aşını
Hem kendisini yakar; hem de arkadaşını!

Sen insan olmağa bak, layıksan 'baş' olursun
Hile ile, kumarla gelirsen taş olursun!

Liyakatsiz başlardan bu millet neler çekti...
Ah! Başı  baş olsaydı; göğe yükselecekti!
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Başına Çal!

Kadın, bebek, ihtiyar...öldür,  lokmasını al
Demokrasi...bahane; hepsini başına çal!
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Batıl Haber

Okumuş olsa idi, gülerdi karga, ördek;
'Batıl haber' denince, alın size bir örnek!

Birazcık aklı olan, bu çılgınlığa  şaşar;
Haktan nasip almayan, elbet batıla koşar!
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Batıl Haber (2)

Bir - iki sözle de olsa
İslam'a saldırırsanız;
Yazdığınız haber olur,
Hakk'a baş kaldırırsanız (!)

'Haram' 'helal' dini terim.
Lügatlerden silinmeli (!)
Alkolsüz uygarlık olmaz
İş bu gerçek bilinmeli (!)

Köpek evde baş  köşede,
Kucaklarda taşınacak
Vaktinde mama verilip
Sabah akşam kaşınacak (!)
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Batmayan Güneş

Bir serseri taksa da, tüm dünyayı peşine;
Hak yolda tek başıma, yine bana hız gelir!
İbrahimim, aldırmam nemrudun ateşine
fravun, ebu lehep, ebu cehil  vız gelir!

Batmayan bir güneşle, aydınlanır yüreğim
Hiç bir engel tanımam; hedefime koşarım!
Bu yolda yok yorulmak; yorulanlar kaybolur
Rabbimin yardımıyla bu çölü de aşarım!
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Bayramınız Kutlu Olsun

Ey  Cennete koşan kullar
     Bayramınız  kutlu olsun
     Allah deyip coşan kullar
     Bayramınız kutlu olsun

           Rahmet ayı misafirdi
           Mü'min hanelere girdi
           Hastanıza şifa verdi
           Bayramınız  kutlu olsun

     Camileri doldurdunuz
     Saf saf namaza durdunuz
     Şeytana darbe vurdunuz
     Bayramınız kutlu olsun

          Oruç emrini tuttunuz
          Açlık nedir, unuttunuz
          Ab-ı Hayatı tattınız
          Bayramınız kutlu olsun

    Nebiden mücdeli haber:
    Size ne gam var, ne keder
    Yaratan Rabbim affeder
    Bayramınız kutlu olsun

                            Hollanda-Terneuzen
                           18.9.2009
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Belki Bu Gün Son Günündür

Fazla derinlere dalma
Belki bu gün son günündür
Bir dem Haktan gafil olma
Belki bu gün son günündür !

Kur'ana dört elle sarıl
Ma sıvaya hepten darıl
Yorul Allah için yorul
Belki bu gün son günündür !
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Belli Değil..

Sevsinler seni, ne cici bir düzenmişsin,
Birilerini kral yapıp, vatandaşı üzenmişsin!

Sayende sapla saman, birbirine karıştı;
Sömürüde - talanda niceleri yarıştı!

Kurt dumanlı havayı severmiş derler, zahir
İstilaya uğradı yurt; kasaba, köy, şehir!

Serçeye tetik çeken avcı kim belli değil;
Sanık kim, hakim kim, savcı kim, belli değil!
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Ben Hakkın Aşığıyım

Hak Allah'ın adıdır, insanın hedefidir;
Hakka aşık olmayan, aşıkıdır ya kimin?
Bir gün o da çıkacak, Hakimin huzuruna
Allah alsın canını adaletsiz hakimin!
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Ben Ne Cevap Vereyim?

Sana hayat verdim,nasıl bitirdin?
Derse Allah, ben ne cevap vereyim?
Söyle huzuruma neler getirdin
Derse Allah ben ne cevap vereyim?

Peygamber gönderdim,kitap gönderdim
                 Şükredesin diye nimetler verdim
                 Hep nankörlük ettin, ne idi derdin?
                 Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

        Namazı-orucu attın bir yana
        Gece-gündüz isyan eyledin bana
        Cehennem kapısı açıktır sana
        Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

                 Ramazanlar geldi, islah olmadın
                 Kadir Gecesinde bile gelmedin
                 Fırsatların kıymetini bimedin
                 Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

        Haramı-helali mühim saymadın
        Rasulümün sünnetine uymadın
        Ezanı-Kuranı niçin duymadın
        Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

                 Hayat sonsuz değil, gelecek ölüm
                 Sana açık idi, dosdoğru yolum
                 Hesap vardır,unuttun mu ey kulum?
                 Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

        Namazı kılmadın, zekat vermedin
        Salih kullar arasına girmedin
        Cennetteki muradına ermedin
        Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

                 Nasihat dinleyip, öğüt almadın
                 Hiçbir kötülükten geri kalmadın
                 Muhammede layık ümmet olmadın
                 Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

        İbadet zamanı oynadın, yattın
        Her an günahına günahlar kattın
        Sen kendi kendini ateşe attın
        Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

                 Haram mı,helal mi demedin, yuttun
                 Şeytanı dost bildin,younu tuttun
                 Tevbe istiğfarı hepten unuttun
                 Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

        Baktın aynalara, kibirle doldun
        Bu eli-ayağı nereden buldun
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        Mal benim,mülk benim sen de kim oldun
        Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

                Hiç gönlün olmadı namaz kılmaya
                Su mu bulamadın abdest almaya?
                Razı değil misin kulum olmaya
                Derse Allah ben ne cevap vereyim?

        Sen dünya malını bitmez mi sandın
        Bu gençlik tükenip gitmez mi sandın
        Şeytan düşmanındır,niçin inandın
        Derse Allah, ben ne cevap vereyim?

                                                         10.9.2009
                                                         Terneuzen-Hollanda
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Benim Gibi...

Yolda bir iz, bir ışık, bir rehber olmayınca
Çare yok; benim gibi, siz de kaybolursunuz...
Kaybolanı anlamak, işte işin özü bu
Arayanlar bulurmuş, mutlaka bulursunuz!
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Besle Kargayı...

Besle de kargayı,oysun gözünü...
Malına-mülküne, koysun gözünü!

İşte hep böyledir,dünyanın işi
Kim durdurabilir, bu ters  gidişi?

Yoksa bu dünyayı, cennet mi sandın?
Böyle değil idin,kimlere kandın?

Acı da tatlıda, elbet tükenir
Takdir-i İlahi,buna ne denir?

Göz oyan  zalimler, nasıldı kimdi?
Malları canları, nerede şimdi?
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Beyinsizler Yüzünden!

Severim der,asla sevmez özünden
Bir damlacık yaş dökülmez gözünden
Neler geldi bu milletin başına
İçindeki beyinsizler yüzünden!

Beyinsizler tüm dertlerin illeti
Halka münasip görüyor zilleti
Helak etme ey Allah'ım milleti
İçindeki beyinsizler yüzünden!

Bir tarafta garip garip yazanlar
Öbür yanda haram yiyip azanlar
Doğruya darılıp,hakka kızanlar
İçindeki beyinsizler yünden!
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Bilene....

Yalan sanat oluyor, demesini bilene
Ne sofralar serilir, yemesini bilene!
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Bir 'ah! ' daha

Ah! ne desem sana
Alkış tutan ellere?

Bu millet rahmet okur mu
Senin gibi kellere?

Çok geç, ümitsizim amma
Allah sana insaf vere!
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Bir Cana Kıyan Bile...

'Bir cana kıyan,
Tüm insanlığı öldürmüş  gibidir.' *

İnsan olanları üzerken,
Şeytan ve tüm kötüleri güldürmüş gibidir!

Onun dünyası berbattır elbet,
Ukbadaki yeri de, cehennemin dibidir!

*Ayet Meali
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Bir daha...

Bir iyilik yaptınsa, bir daha yapmağa bak
Yaratan bilir onu, ilan etmeyi bırak!
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Bir de Seni Görelim

Beğenmeyen dostuma...

Ortaya dök biraz da, sen yoğunu – varını;
Biz de bir kez görelim, senin yazdıklarını!
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Bir Hatıra

Ekranda abuk - sabuk konuşan bir kadın var
Tanıdığım bir sima, geçti otuz yıl kadar!

Ankara - kocatepe, cebim de delik ama
Fuardan kitap seçtim, minik yavrularıma...

Meğer imza günüymüş, yazarı da orada!
Gördüm ki hiç bir bağ yok, eseriyle arada

Yazdığı dini kitap, doktor ünvanı ile
Giyinişi bambaşka, bağdaşmaz şanı ile!

Sanki filim setinde, başlayacak  çekimler
Neler gördü bu dünya, ve geldi geçti kimler?

İçimden şöyle dedim, Rabbim sen varsın birsin
Bu hatunun yazdığı nasıl hayır getirsin?

Hemen o kitapları koydum geri rafına
Hata ettimse Rabbim sığınırım affına!

İşte yine o kadın ne fetvalar veriyor
Aklınca insanlara doğruyu gösteriyor!

Yaladığı mürekkep, hiç bir fayda vermemiş
Başına bir örtüyü örtmeyi becermemiş!
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Bir Hazine Bulsan da...

Bir küp altın bulsan da elinde mi kalacak?
Musallaya  çıkınca,rüya bitmiş olacak!
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Bir Kedi Aranıyor!

Bir kedi, şu fareyi deliğine tıkmıyor
Hani medeni (!)  dünya, bir 'tıs' bile çıkmıyor!
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Bir Olalım

Bir olalım; bu bayrak-sancak yere düşmesin
Sakın,  bala- pekmeze  sinekler  üşüşmesin!
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Bir Saniye

Saniyede kaç can gelir,
Kaç can  çıkar  bu dünyadan
Ne haldedir gelen-giden
Düşündün mü be hey nadan

şu saniye içinde sen
En akıllı  benim dersen
Kabul etsem iddiani
Sen de muradına ersen...

Gelip-gidenler içinde
Kaç paralık değerin var
Düşündün mü bir kerecik
Yaptığın iş  neye yarar?

Kim yarattı seni, beni
Tüm dostları ve vatanı
Zerre kadar aklı olan
Unutur mu yaratanı?
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Bir Yaratan Var

Eşya varsa, sen varsan,  anan-baban, atan var
Seni de, onları da mutlak bir yaratan var!
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Birbuçuk Satırlık Mesaja Cevap

Kayınbiraderim Mehmet Yılmaz”a

Gönderdiğin çok  çok uzun mesajı
Okudum okudum bitiremedim.
Hepsini okursam,getirir yazı
Ben bu  işe akıl yetiremedim.

Bir daha yazarsan, pek uzun yazma
Ellerin yorulur keyfini bozma
Biraz kusurumuz olduysa kızma
Doğru-dürüst cevap getiremedim

İki gözüm Mehmet darılma bana
Bunlar sitemidir dostun, dostuna.
Şair muhabbeti diyorlar buna
Bu işi  şairce götüremedim!
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Birlik Olalım

Ne olacak halimiz,her birimiz bir yerde
Hep beraber olmazsak,çare olur mu derde?
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Birlik Olalım!

Birlikten kuvvet doğar,
Gelin birlik olalım!
Hakkın rahmeti yağar
Gelin birlik olalım!

Bakın! düşman kudurdu
Bize tuzaklar kurdu
Seviyorsak bu yurdu
Gelin birlik olalım!

'Korkma.....'İstiklal Marşı
Söyle, titretsin arşı
Dosta, düşmana karşı
Gelin birlik olalım!

Açız çiçeğe, güle
Güleryüz, tatlı dile...
Sivil, asker el ele
Gelin birlik olalım!

Bir olmayan, kir olur
Nefsine esir olur
Alçak ve hakir olur
Gelin birlik olalım!

Hata olmaz mı kulda?
Zemmetme sağda-solda
Hak için haklı yolda
Gelin birlik olalım!

Vatan bizim evimiz.
Çıkmasın tek çivimiz
Birliktir ödevimiz
Gelin birlik olalım!
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Biz Olsaydık!

Nice  var'ı yok ettik; sattık, kumara verdik
Ah bizler, biz olsaydık,elması da delerdik!

Elimizin ucuyla,devleri devirirdik
Kulağından tutunca,kediye çevirirdik!

Duayı öğrenelim,Amin'i öğrenelim
Yarınlar ne getirir; çalışalım,görelim!
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Bizdedir...

Batıda  pislikler dizdedir kardeş.
Kurtuluş mukaddes izdedir kardeş.
İçimizde  çürük armut çok ama,
Hakiki insanlık bizdedir kardeş!
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Bize Ne Oldu?

Allah bize vermiş de, sahip olamıyoruz...
Daldaki meyveleri,  kalkıp alamıyoruz!

Biz çok zenginiz ama; zenginiz diyemeyiz
Yağ, un, şeker... hepsi var; helvayı yiyemeyiz!

Helvayı yasaklayan ağa, paşa, bey mi var?
Yoksa bilmediğimiz,  anormal bir şey mi var?

Şu birliğe girersek, baş göğe mi  erecek?
Onlar helva yapıp da, bize mi yedirecek?
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Bizi Affeyle Ya Rab!

Uyarım dostça benim, düşmanım olsa bile;
Bana karşı kin ile, nefretle dolsa bile!

Belki iyi niyetli, hayır yaptım sanıyor...
Cehaletin kurbanı, kim ne derse kanıyor!

Cahilin her bir sözü, ciğerimde ok benim;
Diplomalı cahile, tahammülüm yok benim!

Bir de dalkavuklar var, allı- pullu giyerek;
Başlamazlar mı söze, “bana göre “ diyerek.!

“Bana göre” ne demek, sen de kim oluyorsun;
Fetva verme hakkını, nereden buluyorsun?

Söyle, imanın var mı; âyet ile hadise?
Düşman mısın, dost musun Hira'dan gelen sese?

Kur'an – tefsir ilminden, var mı biraz haberin? .
Akaidde – fıkıhta,  söyle nerede yerin?

İlmi olan konuşsun, sus artık ne olursun...
Dinlemeyi bilirsen, hakikatı bulursun!

Bir işte  ihlas yoksa,  iflası beklemeli...
İhlasa,  ilim ile azmi de eklemeli!

Bu gidişle halimiz harap olacak, harab...
Sana yakarıyoruz, bizleri affet ya Rab!

Hakka düşman, şeytana esirler biliyorum;
Yine de ben onlara,  kurtuluş diliyorum!
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Bizim Bahçe

Bir kez uğradınız bizim bahçeye
Sonra izinize rastlayamadık.
Meyve zehirli mi, bu kaçış niye?
Sebebini henüz anlayamadık!

Dostlarla şenlenir bu fakir hane
Sizi bekliyoruz, buyurun yine
Gönül sohbet ister, kahve bahane
Birlikte sevinip ağlayamadık!

Birlikten kazanır gücünü varlık
Hayat bu gün dünya, yarın mezarlık
Bu nasıl şairlik, nasıl yazarlık?
Gönülü gönüle bağlayamadık!

Canlarım, gönülden selamlar size
Bakın şu ırmağa, bakın denize:
Yüksek sesle neler söylüyor bize?
Onlar gibi olup çağlayamadık!
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Bizim Çoban Nerede?

Bizim çoban nerede; hiç bakmaz mı işine?
Bu  “sırtlan sürüsü” nün içimizde işi ne?
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Boş

Yakışır mı giysiler, kalıba uymayınca
İnsanlık onurunu gönülde duymayınca?

Fillerle güreş tutsan, at gibi koşsan da boş
Bülbül gibi ötsen de, kuş gibi uçsan da boş...

Ey  şampiyon  kardeşim!  Bir kez de nefsini yen!
Sevmeyi - saymayı bil; intikamı - kini  yen...
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Boş Meydan

İyice uyuşturun, herkes uykuya dalsın
Yavuz hırsız kolayca dilediğini çalsın.
Hainler korkak olur, sakın ha ürkütmeyin
Bülbüller susmalı ki, meydan kargaya kalsın.
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Bozacıyla Şıracı

Birisi bozacıydı,
Birisi de Şıracı
Adalet umuyoruz
Biz onlardan, ne acı!

Zakkum ağacında
Yetişir mi nar?

Onların bölücüye,
Eşcinsele,bilmem daha kimlere
Muhabbeti var.......

Boyalı, cilalı sözler
Çare olur mu derde!

Hani insanlık nerde?
İnsan hakları nerde?
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Bu Çiçekler Solmasın!

Çocuk, çiçek demişler
Ne de hoş söylemişler.
Hiç çiçeksiz olur mu
Meyve veren yemişler?

Bu çiçekler solmasın
Kimsecikler yolmasın.
Susuz, sevgisiz kalıp
Kara çalı olmasın...

Çocuklar ve çiçekler
Ne kadar da güzeller!
İnsanlığın düşmanı
Onlara kıyan eller!
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Bu da kim?

Kendini dev, alemi cüce görüyor.
Milletin başına çorap örüyor;

Beni içine sindiremiyor
Saçı dökülmüş diye…
Beli bükülmüş diye…

Acımak lazım gönlü açlara.
Hayrânım hak yolda ağaran, dökülen saçlara,

İzninizle ben de son günlerde âdet  olduğu  gibi anlatayım:
Bazılarını sevemiyorum
Ve içime sindiremiyorum:

Hak ve hukuk tanımaz (sözde)  hukukçuyu,
Hastaya merhameti olmayan hekimi,
Adalet dağıtmayan hâkimi,
Görevini yapmayan memuru, kardeşi, bacıyı,
Halkını düşünmeyen politikaciyi…

Zulüm dalga dalga yayılırken, mâsumlara kıyılırken
Gönülgözyaşlarımı dindiremiyorum.
İyilere canım kurban olsun
Kötüleri içime sindiremiyorum.
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Bu da Önemli!

Bu konu önemli, üstüne eğil
Geciken adalet,adalet değil!

Geciken 'evet' de değildir evet
Dostu gücendirme, gider tüm servet!

'Hayır' diyeceksen, zamanında de
O da borç gibidir, vaktinde  öde!

Geç  kalmış  'hayırlar', 'evet' sayılır
Düşmanların böyle  şeye bayılır!

Dosta 'evet' deyip, bayram etmeli
'Hayır' ı  duyunca  düşman bitmeli!
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Bu Gün Ramazanın Biri

Bu gün Ramazanın biri
Temizlensin günah kiri
Rabbimize yönelelim
Secdedir arınma yeri....

Gönüllere huzur doldu
Hep geceler gündüz oldu
Ruhlar şifasını buldu
Belli oldu ölü-diri....
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Bu Gün ve Yarın

Bu gün konuşuyorsun
Doğru, yanlış demeden
Hep işine geleni...

Yarın dilin tutulacak
Doğrudan başka bir şey söyleyemiyeceksin
O en yakın, en dost bildiklerin bile
Kurtaramıyacaklar seni!
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Bu güne Bak

Dün: öldü,sanma ki geri gelir
Yarın: var mı?Allah bilir
Bil bu günün kıymetini
Heder etme servetini !
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Bu Haydutlar Ne Yapıyor?

Bencileyin soran var mı;
Bu haydutlar ne yapıyor?
Hiç aklını yoran var mı;
Bu haydutlar ne yapıyor?

Çalışan aç,hırsızlar tok
Müslümana zulmeden çok
Misyonere dur diyen yok
Bu haydutlar ne yapıyor?

Yakıp-yıkarak,soyarak
Seni-beni yok sayarak
Her yana mikrop yayarak
Bu haydutlar ne yapıyor

Kurt ulur,sisde,dumanda
İslama ait vatanda.
Şu devirde,şu zamanda
Bu haydutlar ne yapıyor?

Sanmayın kafir yatıyor
Dinime dil uzatıyor.
Sulara zehir katıyor
Bu haydutlar ne yapıyor?

Cahillere yutturacak
Batıl bir yol tutturacak
Şehir şehir bucak-bucak
Bu haydutlar ne yapıyor?

Hani laik-maiktiler...
Dinini yaymayı diler.
Yiyecek dişini biler
Bu haydutlar ne yapıyor?

Din mi icad edecekmiş?
Bizi o mu yedecek miş?
Cennete mi gidecek miş
Bu haydutlar ne yapıyor?

Kur'andan gayrısı yalan
Haktır gönlümüze dolan
Anlar bunu aklı olan
Bu haydutlar ne yapıyor?
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Bu Macera...

Geliyorsa masaya, rum – ermeni  sorunu
Hayırlı görünmüyor, bu maceranın sonu!
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Bu Yaşıma geldim....

Beşikten mezara doğru yaklaştım, adım adım
Laiklik ne demekmiş, hiç bir şey anlamadım!

Kime ne kadar yakın; neye ne kadar uzak?
Yıllardır tartışılır, sakın olmasın tuzak!
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Bulamazsın, Arama!

Kimi tembel, okumaz, kimi dalmış harama
Biz kullarda sayısız hata-günah var, ama...
İslamlıkta kötü yok, dışında da iyi yok
Bulamazsın zavallı, hiç boşuna arama!
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Burak Ayaz'a

Bu dünyaya geldik,dolaştık durduk
Ufak işler ile kafamız yorduk

Rızay ı Bariyi unuttuk mu ne?
Acaip imrendik japona çine

Kapımızı çaldı kurtlar çakallar
Acaba sırada şimdi kimler var

Yanarız aklımız gelmezse başa
Allahım korusun emekler boşa

Zaman kısa haydi yola cıkalım
Allah için çalışmağa bakalım....
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Burası Dünya!

Gösteriş yarışı var, göz yaşını kim silsin?
Oklova yutan şaşkın, mümkün mü ki, eğilsin?
Bekleyip duruyoruz, hakkın verilmesini
Ömer'siz kalan dünya, adaleti ne bilsin!
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Buruk Bayram...!

Miladi  ikibindört, ondört kasım, gün: pazar
Uğurlandı Ramazan, takvimlerde “bayram” var

Takvimler, “bayram” derken; mahcup, meyus, perişan
Yalnız takvimler değil; perişan milyarla can

Yer-gök ateş  püskürüp; malı-canı yakarken;
Bu bayram, buruk bayram sel gibi kan akarken!

Rabbim bizi affeyle, boynumuz kıldan ince
Bayram, bayram olacak; akan kanlar dinince

Ümitvarız; gecenin sonuna geliyoruz
Nice kansız, zulümsüz bayramlar diliyoruz...
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Bülbüller Susmasın!

Bülbül ağlamaz da,susarsa eğer
Bu sefer de şair  'Bülbül ağla' der!

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bütün Dostlar Sağ Olsun!

Meyvesiyle güzeldir, bahçe olsun bağ olsun.
Tükensin kara günler, gelen altın  çağ olsun!
Mutluluklar, hüzünler sizinle paylaşılır;
Gönülden teşekkürler, bütün dostlar sağ olsun!
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Büyük Hedef

Gözü  gönlü açılan, nerde olsa kazanır.
Hak yolunda olmaktan, ne bıkar ne usanır!
Allahü ekber deyip, koşar büyük hedefe
Ne durur,ne yorulur ne de bir engel tanır!
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Büyük Hesap

Yaratanın katında, hesap vereceksiniz
Daha o gün gelmeden, hazırlanın ona siz! *

* Hadis Meali
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Canım Kardeşim

Canım kardeşim, sen kaç banka batırdın?
Kimlerin totosunu yatırdın.

Kimin köpeğine hoşt, tavuğuna hişt dedin?
Nerede, kimin hakkını yedin?

Birileri seni niçin sevmez, sana niçin gıcık olurlar?
Acep sende korkacak, çekinecek ne bulurlar?

Sende kimyasal, biyolojik silahlar; atom bombası mı var?
Hayır, onlar senden değil, başka şeyden korkarlar:

Damarındaki kandan...
Kalbindeki imandan...
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Canlar fedâ

Canlarımız feda olsun
Dine, millete, vatana.
Yardımcımız hüdâ olsun
Şehadet şereftir câna.

Mâsum cana kast olur mu?
Her mahluktan post olur mu?
Sana-bana  dost olur mu
Düşman olan yaratana?

Gece-gündüz yatacaksın
Keyfine keyf katacaksın
Sen hep gül mü atacaksın
Sana bombalar atana?

Parselliyor bile bile
Cephe cephe, kale kale.
Tedbirin ne, söyle hele
Vatanını kuşatana?
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Canlar Feda

İki zatı hatırlattın bizlere:
İbrahim, Allah'ın sevgili kulu!
Nemrudu anmağa dilim varmıyor;
Pabuç eskittiği şeytanın yolu!

Rabbil Aleminden gelince nida
Can da feda olur, canan da  feda
Veren de Hüdadır, alan da Hüda
Kapler sevgisiyle, aşkıyle dolu!
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Cemal Güzellik Demek

Canından fazla sev Allah diyeni
Esirgesin Yüce Yaratan seni

Muhammed Mustafa önderin olsun
Allahın kitabı rehberin olsun

Layık ol hak yolda giden atana
El aç bir fatiha gönder ruhuna

Tertemiz bir hayat yaşamağa bak
Tez tükenir ömür israfı bırak

İşini Allahın emrine uydur
Ne gam ne de keder, doğru yol budur

                                     17.02.2013
                                      Temse
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Çar-Çur cular

Milletin imkanları bir bir Çar-Çur edilir
Aydınlık hedeflere bu yolla mı gidilir?
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Çare mi?

Çare şu: Birlik olup, kardeş kardeş çalısmak;
Her engeli sevgiyle, ilim yoluyla aşmak...

Adalet terazisi, kıl kadar sapmamalı
Hiç kimse kardeşine, hainlik yapmamalı!

Anamız-babamız bir; dinimiz töremiz bir
Kafirin oyunuyla, bu olup biten nedir?

Bir-iki çapulcuya, fırsat verirsek eğer
Korkarım ki gelen de, giden de bizi döğer!

Birlikte  sarılırsak, dört elle dinimize
Dünyada hiç bir kuvvet, karşı koyamaz bize!
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Çeşme Başındakiler

Çeşme başını tutmuş, zalim devler su vermez
Gaye: Bir altın nesil yanacak, kavrulacak.
Kendileri düşecek, kazdıkarı çukura
Elbet bir gün onların, külleri savrulacak!
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Çılgınlar Gemisi

Bu çılgınlar gemisine,  ben de mi bineyim;
Yanlışla dolu geçen,  ömre mi sevineyim?
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Çifte Standart

Bu gün şu teraziyle, yarın öbürüyle tart
İşte bunun adına, derler çifte standart!
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Çocuklar!

Aranıza katıldı, bu gün yeni bir kardeş
Tarih: 12 Ocak, miladî,  iki  bin beş!
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Çok Geç...

Yalan,dolan, riyaya millet kanar sandınız
Rehberiniz kargaya teretdütsüz kandınız
Bu gün kökten kırılır, o nun kolu kanadı
Uçurumun başında,ne de geç uyandınız

Ağlayasım geliyor şu garip halinize
Haydi gelin söyleyin,ne geçti elinize
Siz hep köşe bucakta gözyaşları dökerken
Karga ile o şeytan gülüp duruyor size

Ççığışğ
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Çünkü Ben....

Kitabullaha uygun; yaşantım, malım, canım
Şeytan beni hiç sevmez, çünkü ben müslümanım!
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Daha Beteri de Var!

Hep deyip duruyoruz:
-Olur böyle vakalar;
Zamanı geldiğinde;
Türk polisi yakalar!

Bilir baban, atan da;
Şu güzelim vatanda,
Danimarkalıdan da
Daha yalakalar var!
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Daha Ne Kadar Sürecek?

İnsanlık kaleleri, yıkılır birer birer....
Bu barbarlık ya Rabbi, daha ne kadar sürer?

Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?  *
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!

* Mehmet Akif Ersoy
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Danimarkalı Kendi Resimlerini Çizmiş..

Geçmiş bir gün, karşısına aynanın;
Şaşkın şaşkın seyretmiş her yerini!
Sonra da almıs kalemi eline
Kağıda aktarmış gördüklerini!
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Darılma!

Rahmet yüklü bulut, darılma bize;
Köpekler havlayıp duruyor diye!
Göz yaşını akıt şu gönlümüze
Korkarız fidanlar kuruyor diye!

Bahçıvan  iş bilmez, kahya vefasız,
Bu dünya geçer mi gamsız, cefasız?
Gül bahçesindeki bülbül sefasız
Baykuş gelip – gidip vuruyor diye!

İster bir gün, ister bir asır yaşa;
Neyi,hak edersen o gelir başa.
Gör ki birileri düşmüş telaşa
Millet tek tek hesap soruyor diye!
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Define

Gözün aydın ey gönül,  bulmuşsun bir define;
“Allah” diyen mutlaka, ulaşır hedefine!
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Deli misin?

Adam gaddar olur da, bu kadar da olur mu?
İnsanlık ölsün diye, ateşliyor fitili!
Olmayacak duaya,  neden amin dersiniz?
Adalet mi dağıtır, adaletin katili!

Babası da  öyleydi, itoğlu ite çeker;
Gezer durur, her yere, fitne tohumu eker.
Belki rüyada bile,  müslüman kanı döker;
O her zaman işinde, hiç bilmiyor tatili!

Seyrettiğim manzara, tilki- tavuk misali;
Tilki çoban olunca, görüyorsunuz hali
Uyanık sandıklarım, hala uyumaktalar
Onu çoban sayanlar, deli billahi deli!
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Derdin Büyük

Anladım, derdin büyük; dayanılmazdır acın;
Benden hatırlatması, İslam senin ilacın!
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Dışımızdaki Yabancı!

Tebrikler, Prof.Umberto, dışımızdaki yabancı!
İçimizdekilerin her biri ayrı sancı...
Onların doğruya zırnık tahammülleri yok;
Baştacı edinirler batıl inancı!

Ben sanki şaşırmış gibiyim:
Görüyorsun ya tebrik ediyorum seni, tenkit edecek yerde.
Bizden binlerce yıl geridesin amma,
Bizimkilerden asırlarca ilerde!
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Dikkat

Eğer iyi gidersen, nice dağlar aşarsın;
Yürümeyi bilmezsen, düzde bile şaşarsın!
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Dilini Eşek Arısı Soksun

Seni cahil haberci! “haydut”a  “gazi “dersin; *
Sen de onlardan mısın? Allah cezanı versin!

'Kimi hindu, kimi yamyam' hepsi hepsi kudurmuş
Yurduma saldıranlar, niçin  “ gazi” olurmuş?

Yalanın cezasını nasıl ödeyeceksin?
Geberip-gidene de  “şehit” mi diyeceksin?

*  Çanakkale'de tokadı yiyip de, ölmeden
   memleketlerine dönen saldırganlardan
“gazi”diye bahsedilmesi sebebiyle yazıldı.
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Doğru – Yalan

Doğrudan gayrı ne varsa, hepsi yalan
Bir tek doğru bilirim, o da Kur'an'da olan!
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Doğum Tarihi

Bu ağır vabâli taşımak ne güç.
Yedi Nisan, bin dokuzyüzseksenüç...
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Dost

Vah bize, “dost dost diye, nicesine sarıldık”  *
Sahtelere  aldanıp, gerçek dosta darıldık!

Kanayan yaramızı, O'ndan gayrı kim sarar?
Affetmezse dost bizi, çalacak kapı  mı var?

*Aşık Veysel  Şatıroğlu
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Dost Dost Diye

Dost dost diye sarılırız yılana
Bu ikaz değil mi aklı olana?

Kimi başörtüyü eder bahane
Kimi ay-yıldızı, bilmem daha ne...

Ayıp da ne demek, cinayettir bu
Kimlerin elinde bu ipin ucu?
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Dosta Gidelim!

Yürü dosta gidelim, halimiz arzedelim
Cürmümüzü bilelim, nadim olalım gönül!

Daim değildir bahar, kar da, dolu da yağar
Bu günün yarını var, ibret alalım gönül!

Yürektedir yaremiz, sızlamasın neremiz?
Var mı başka çaremiz? Dostu bulalım gönül!
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Dönerci

Usta yorulmadı döner başında
Ben masada beklemekten yoruldum!
Kopup hayallerim olmuş bin parça
Birbirine eklemekten yoruldum!

Ne sanatkâr! Görmek lazım o  ânı
Hazır etmiş domatesi,soğanı
Zaman adam eder,çıplak doğanı
Ben lokmayı çiğnemekten yoruldum!

Biri burda,doğuda bir ayağı,
Fatih gibi açacakmış bir çağı
Elinde koca bir döner bıçağı
Yeter artık dur demekten yoruldum

Dağlar kadar olsa yine az diyor
Çok oku,çok düşün; çok cok yaz diyor
Cehaletin kuyusunu kaz diyor
Ağlamaktan,inlemekten yoruldum!

                            Dilbeek/Bruksel
                                06/11/2004
                                     19:45
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Dua

Ya Rab şu  mübarek ayda
Ne perişan kulların var
İmsak vakti, iftar vakti
Başlarına bomba yağar.

Bütün eller sana açık
Hep sana duacı ya Rab
Sensin Rahman, sensin Rahim
Bizi affet, acı ya Rab
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Dur, Düşün

Tedirginlik var sende,hasta mısın ne haber,
Yoksa aklın,yüreğin zalimle mi beraber?
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Dur,Dinle!

Dinle. İnsanlığa tuzak kuranı
Dost bilip seversen,sen de alçaksın!
Bebekleri beşiğinde vuranı
Zerrece översen,sen de alçaksın!

İnmek lazım meselenin özüne,
Kulak verip alimlerin sözüne.
Gariban hep yumruk yiyor gözüne
Bir de sen döversen; sen de alçaksın!

Adalet,Allah'ın emri Kur'anda*
Güçlenirse, bahar olur vatanda
Senin de canını yaktığı anda
Beğenmez,söversen; sende alçaksın!

*Nahl Suresi,Ayet:90
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Duyuru!

Canımız Hakk'a feda; O'ndandır, O'na gider
Gaza da, şehadet de şereftir, şandır bize!

Aldırmayız nadanlar ne düşünür ne söyler
Geceyi gündüz eden Yüce Kur'andır bize!

Gelin hep sarılalım Hakk'ın kopmaz ipine
Bölücüye dost olan elbet düşmandır bize!

Her düşmanın hakkından gelmişiz, geleceğiz
Düşmanlığı yeğleyen haydut pişmandır bize!

Bu dine, bu vatana kasteden affolunmaz
Kimseye çiğnetmeyiz, Haktan ihsandır bize!

   16.05.2005 Bruksel
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Düşünüyorum da....

Bazı kimseler:
Ezandan,
Kur'andan,
Baş örtüsünden,
Tesbih çekenden,
İlahi söyleyenden
Rahatsızlık sergiliyorlar
Bunu yüksek sesle dile getiriyorlar...

Amma ve lakin:
Çan seslerinden,
Havra ve kiliselerde yapılan ayinlerden
Hiç bahsetmiyorlar....

Hele hele:
Soygunlardan,
Vurgunlardan,
Milletin kanını emenlerden
Hiç şikayetleri yok...
Neden acaba diye, aklıma takılıyor
Rahatsız oluyorum.

Ya siz?
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Düzenbaz.!

Kurbanıma, giysime ne diye karışırsın?
Zulümde fravunla, nemrutla yarışırsın.
Gücün yetse  namazı – orucu da yasaklar;
Ayağına kapanıp,  şeytanla barışırsın!
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Ecel Herkese Gelir

Uçmağa varana Yaratan için:
Şehittir Hak yolda can vermiş derler !

Kimi bir illete dü çar olur da
Tabibler rapoda kansermiş derler!

Kimi de halkına ihanet eder
Ölünce,oh olmuş,gebermiş derler !
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Elbet....

Suçlu  değil midir ciğeri yiyen ;
Korkuyla etrafa bakınır elbet!
Ekvatorda bile tir tir titreyen;
Şubat soğuğundan sakınır elbet!

Farelerden  korkan, miskin kediler
Sofrada ki varı yoğu yediler
Sonra utanmadan  “açız” dediler
Oburlar  açlıktan yakınır elbet!

Ağa bulamazken yemeye kepek;
Neyine lazımsa istiyor ipek
Çoban sopasını tatmayan köpek
Kahraman edası takınır elbet!
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Elif'e

E vlat bize yaratandan hediye
L afla değil, özden sevelim diye.
İ ki cihandaki zenginliğimiz
F ark edilir neslimizden biz kimiz.
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En Hayırlınız...

'Hayırlınız: Kur'anı öğrenip öğretendir' *
Ve de Allah yolunda usanmadan gidendir!

                                               12.10.2009

*Hz.Muhammed (A.S) :'Hayrukum me tealleme l Kur'ane ve allemehu'
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Enfal, Ayet:46

Enfal Ayet 46, bakınız ne buyurur ?
Allah ve Rasulüne itaatı duyurur!

Kardeşin,kardeş ile vuruşması nasıl iş?
Selamete götürmez,Hakka aykırı gidiş!

Parça parça olmayın; kuvvetiniz kaybolur.
Düşman sizi ezmeğe; zulmetmeğe yol bulur!

Allah'dan gayrısına, yalvarıp-yakarmayın;
Sabır silahınızdır; sakın ha çıkarmayın!
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Eser (!)

Unutmayın ki, bir gün cephane  tükenecek
Elinizin eseri,  sırtınıza  binecek!

Nerde varsa bir zulüm, ardında siz varsınız
Bu yangın eseriniz, dilerim yanarsınız...
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Eyüp Gibi Sabırlı Ol

En akıllı kişi bence dünyada
Yaratana hamd ü sena edendir.
Ulu Peygamberi rehber edinip
Peşi sıra usanmadan gidendi

Tarihe bak en sevdiğin adamlar
Allah deyip, hakka teslim olanlar

Sikayet etmezler onlar çileden
Temiz imanıdır kulu kul eden

Allah diyen kişi yol alır durur
Nadan ise,ya azar ya kudurur

                   17.02.12013
                   Temse/Belcika
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Feth i Mübin

Asırlar öncesinden,dilden dile bir haber
"İstanbul fetholacak" mücdeledi Peygamber
Adı Mehmet, Mehmetçik;kalbi imanla dolu
O ne müthiş kumandan;O ne muhteşem asker !
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Fetih ve Fatih

Selam şanlı Fatih'in şanlı askerlerine
Selam “Fatih'im” diyen Fatih'in erlerine

Fetih en büyük zafer, Fatih sarsılmaz iman
Ondan hatıra kalan şanla dolu bir vatan

Fatih dolaşan kandır Türklüğün damarında
Fetihsiz açan çiçek solacak baharinda

El bir zalim pençeyle çıkıyorken sefere
İlim, saadet taşır o her gittiği yere

Onunla boy ölçüşen İskender, Sezar mıdır?
Fatih'den daha büyük bir cihangir var mıdır?

Ey Türk uyan! Varlığın Fatih'i bilmelidir
Onun ruhu önünde mutlak eğilmelidir

Fatih hakkın safında yenilmez bir çeridir
Fatih maddenin ruhu, mananın cevheridir

Fatih gibi surları mutlaka aşmalısın
Sen Fatih'in ruhuyla dolmalı, taşmalısın

&nbsp; &nbsp; &nbsp; Ankara, 02.05.1973
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Fettah Yiğit'e

Ne ağlar  durursun,bire yiğidim
Minicik kalbini kıran mı oldu?
Sanki dargın gibi bakarsın bana
Sana bir fiskecik vuran  mı oldu?
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Feyza Diyor ki

M inik gözlerimi  açıp
U fuklara bakacağım.
R uhum coşkun ırmak gibi
A kacağım, akacağım!

T at katsın, Mevla tadıma
F eyza dediler adıma
E lim,kolum küçük ama
Y umruğumu sıkacağım

Z aman gelir görürsünüz:
A ya bile çıkacağım!

Ben de okula giderken
Başörtüsü takacacağım!

Yaratanın huzuruna
Yüz akıyla çıkacağım!

Hakka düşman olanların
Hallerine bakacağım!
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Fezâ Kadar

F ezâ kadar gönlü geniş,
A lnı açik, melek yüzlüm!
T itrer, üzgün görsem seni
M âteme bürünür gönlüm.
A çık olsun, gülsün bahtın
N ice dağlar, deryâlar aş.
E l işlesin, dilde duâ,
S âdıklara ol arkadaş.
İ nme, çık hep yücelere
B ârî kâdirdir nelere
E y benim gözümün nûru
M evlâm güzellikler vere…
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Filistinli kardeşim!

Onlar saksılardaki gülünüzden korkarlar
Bir kibrit alevinden, külünüzden korkarlar
Filistinli kardeşim! Ümidin kırılmasın
Diriniz bir tarafa, ölünüzden korkarlar!
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Gardaş mı Derim?

Aç kalır,  taş yerim; bakmam tadına
Kan ile pişene, ben aş mı derim!
Omzumun üstünde olmuş, olmamış...
Zulme eğilene, ben baş mı derim!

Doğru tarih, zalim diye anarken;
Yandaşları bile, onu kınarken;
İslam yurdu, cayır cayır yanarken
Bu sırtlan soyuna, gardaş mı derim!

Safımızda mücahitçe durmazsak;
Zalimlerin bellerini kırmazsak;
Zulmün hesabını tek tek sormazsak;
Çalıp söylemeğe, uğraş mı derim!
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Garib

Dostla kucaklaşmadan tükenen dünüm garib
Yarınından ümitsiz; garib, bu  günüm garib!

Ana  yüzüne hasret bayram garib, göz garib
Alınan nefes garib, hayal garib, söz  garib!

Ezan sesine hasret, inleyen zaman garib
Ben garib, şehir garib, fabrika-duman garib!
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Garip

Garip, gurbette hasret, güler yüze selama....
'Dönsem' diye sayıklar, 'yüz akıyla sılama'

Dağ - dere konu değil; mikroplu sinek dolu
Mevla açık eylesin, vatana giden yolu!
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Gazzede Kana Boyandık

Elimizde Kur'an ile
Sana geldik ey Allahım
Kalbimizde iman ile
Sana geldik ey Allahım.

Bulandık günah kirine
Battıkça battık derine
Affolmayı umduk yine
Sana geldik ey Allahım.

Kimimiz aç,kimimiz tok
Biliriz günahımız çok
Senden gayrı affeden yok
Sana geldik ey Allahım

Beşikte sabiyi vurur
Diyemedik zalime dur
İşte büyük günah budur
Sana geldik ey Allahım

Bilen sensin halimizi
Affedecek sensin bizi
Boş çevirme elimizi
Sana geldik ey Allahım

Yardımı kesme kulundan
Ayırma bizi yolundan
Rahimsin şüphe yok bundan
Sana geldik ey Allahım.

Ezan sesine uyandık
Gazzede kana bulandık
Geldik kapina dayandık
Sana geldik ey Allahım

Sevdir bize sevdiğini
Unuttur hasedi-kini
Yolumuzdur islam dini
sana gedik ey Allahım.

Kulun arzeder halini
Boş  çevirme sen elini
Şu zalimin kır belini
Sana geldik ey Allahım.

Başka kapı yok gidecek
Sana geldik ey allahım.
Sensin merhamet edecek
Sana geldik ey Allahım.

                   25.11.2012
                   Temse/Beçika
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Geç Olmadan!

Kuru bir yaprak gibi daha yere düşmeden;
Kana kana içmeli, bal akıtan çeşmeden;
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Gel Aklını  Al Başına

Ademoğlu geç olmadan
         Gel aklını al başına
         Gözüne toprak dolmadan
         Gel aklını  al başına!

                 Sanma mal-mülk devam eder
                 Ömür sonsuz değil, biter
                 Gözlerin kapanır gider
                 Gel aklını  al başına!

         Yarın bükülecek belin
         Tutmaz olur tutan elin
         Allah desin daim dilin
         Gel aklını  al başına!

                 Gerçeğe bağla özünü
                 Düşün de söyle sözünü
                 Secdelere koy  yüzünü
                 Gel aklını  al başına!

          Toprak olmadan, bu beden
          Sayılı nefes bitmeden
          Fırsatlar elden gitmeden
          Gel aklını  al başına!

                Daha dilin dönüyorken
                Allah Allah  de, kurtul sen
                Sakın deme daha erken
                Gel aklını  al başına!

                                                 16.9.2009
                                            Hollanda-Terneuzen
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Gelirsin!

Benim kaderimsen, nazın boşuna
Seversin, nefreti yıkar gelirsin!
Ruhum da cismim de gider hoşuna
Ansızın karşıma çıkar gelirsin!

Beni şimdi hayli yorarsın ama;
Eminim merhem var, sende yarama,
Ne mal, ne mülk, hiç birini arama
İtersin kenara, bıkar gelirsin!

Anlatamam ama, sen anla beni...
Nem, duvarı; şüphe incitir seni
Lisan- ı hal ile olup-biteni
Anlattım.Halime bakar gelirsin!

Yoktur yalan,riya inan sözümde
İçimde olanı oku yüzümde...
Sen bir kahramansın benim gözümde
Yarın gemileri yakar gelirsin!
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Gemidekiler

İnsanlık alemi...Her biri yolcu
Başka izahı yok,mukadderat bu...

Hayat gemisinde  hepsine yer var
Belki biraz geniş, yahut biraz dar.

Kura ile belirlenmiş yerleri:
Aşağı, yukarı; ileri,  geri...

Susadıklarında  alt kattakiler
Yukarı çıkmağa mecbur idiler

Diyorlar ki, var hayamız arımız
Rahatsız olmasın komşularımız!

Bu su işine bir çözüm bulalım;
Bir delik açarak, şurdan alalım!

Sonucuna bakın, ne yanlış karar!
Ancak dûşmanların işine yarar!

Engel olmazlarsa, gemi  delinir.
Felaketin  eşiğine gelinir!

Gemi delinmezse,  ne iyi olur i
Hem gemi, hem tûm yolcular kurtulur!

İyilikle kôtûlûğûn misali...
İşte insanlığın acıklı hali!

Yakana yıkana engel olmalı
Yaraları saran bir el olmalı! *

*Hadis Meali
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Gerçeği Haykırıyor!

Gerçeği  haykırıyor; gündüz  güneş, gece  ay!
Sen  taş  kalpli  yaratık,  hep böyle   yerinde say...(!)

Akıl  doğruyu  arar,
Her  işde bir hikmet var
Karıncalar,arılar
Gerçeği  haykırıyor...

Ne  yöne  bakarsan  bak
Kuru-yeşil  her yaprak
Ham  madden  kara  toprak
Gerçeği  haykırıyor...

Her biri yakın-uzak
Yıldızlar  parlıyarak,
lrmaklar  çağlıyarak
Gerçeği  haykırıyor...

Düşün: sayısız  çiçek
Uçuşan her kelebek
Henüz  doğmamış  bebek
Gerçeği  haykırıyor...

Sen  kör bak, alık  alık
Denizler  kalabalık
Büyük - küçük her  balık
Gerçeği  haykırıyor...

Barış  ve savaş  bile
Burun, ağız  kaş  bile
Duvarda ki  taş  bile
Gerçeği  haykırıyor...

Şimdi  ateizm  moda
Sen  sayıkla uykuda
Hayat  bir  damla  suda
Gerçeği  haykırıyor...

İlim,akıl  her  saat, başka rekor  kırıyor
'Allah vardır' diyerek, gerçeği  haykırıyor...
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Gerçekleri Gör Dünya

Sende, din- iman yok mu;  zalimi  seviyorsun,
Yurdunu savunana  'terörist' mi  diyorsun?

Cihadın manasını  bilene helal  olsun!
Vatan, hürriyet... için  ölene  helal olsun!

Saldırganı övüp de, hakkı zemmediyorsun,
Ey hain!  Mücahide  'terörist' mi  diyorsun?

'Terörist' i bilmeyen; ahmak dünya, kör dünya
Artık aç da gözünü,gerçekleri gör dünya!
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Gerçekten aşık mısın?

Soran  olmasa  bile  ' seviyorum ' diyorsun,
Sevdiğinin  evine, kaç  kere  gidiyorsun?
.........................
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Geri Kalma!

Arkalarda cehennem, ileride cennet var
Gerilerde kalırsan, uzay bile olur dar!

Ya  şehidsin,ya da gazi
Geri kalma,ileri git!
Mevla olsun,senden razı
Geri kalma,ileri git!

Sensin Fetihin sahibi
Sana müjde verdi Nebi.
Olursun dilenci gibi,
Geri kalma,ileri git!

Hayretmeyen hayır bulmaz,
Bu dünya kimseye kalmaz.
Geri kalan  puan almaz,
Geri kalma,ileri git!

Buyuruyor Rabbimiz: 'Hayırlarda yarışın! '
Sevabın,günahınla  'O'nadır son varışın!
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Gerideler!

Gözlerimin  önünden, geçiyor birer birer
Dalından koparılan, Fatmalar, Ferideler;
Herkesi cahil görüp, aydınlık  taslayanlar
Bu milletten bir değil, bin asır gerideler!
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Gezi Parkı ve Z.d.

Genç ol, yaşlı ol; fakir ol, zengin ol
En mühimi insan ol, engin ol
Zahir insanlık parayla pulla değil
İnsanlık gönülledir,sırtında çulla değil
Paha biçemem insan olana,başıma taç ederim
Ama insan olmayanın uzağından giderim.
Rabbini tanımayan, kendini de tanımaz
Kurt kadar,çakal kadar vahşi olur,desem az.
Işığı sevmez,saklanmak ister,maske takar
Na şeref zalim, mazlum kılığında sahneye çıkar
Dün de öyleydi, bu günde...değişen bir şey yok
Aç gözünü iyi bak.Biz bunları çok gördük çok
"Zehra" belki adı bel ki de "Zeynep"
"Dargın" dır belki soyadı,zulüm gördü hep....

Hemcinsinden,anasından, babasından zulüm gördü eşinden
Ve hatta bezlerini yıkadığı, bağrına bastığı kardeşinden...
Hakkı yok mu darılmağa, beddua etmeğe bize?
Ona kardeş olamadık.Bu utanç yeter hepimize...

Z.D. isimli bir kadın yanında da yavrusu.Mûslümanca giyinmiş.
Bunları yalnız gören  çapulcular sevinmiş:
Saldırmışlar dört koldan, dayak, hakaret, taciz
Yarab böyle hallerde bizi bırakma aciz...

Kırılası eller de onlara alkış tutmuş
Bunlar nice zamandır insanlığı unutmş.

Sonra nutuk atarak yönelmişler Taksime
Bu maşa beyinlerin acep cakası kime?

Yak,yık; kır dök,imha et,kimse sormasın hesap
Allahtan korkmuyorsan dilediğin haltı yap....
Aradıkları nesne güya insan hakkıymış
Onlar insanlık deyip nice haklara kıymış..
Kırdıkları yumurta,bir değil,yüzbin oldu
Onların ellerinden nice çiçekler soldu
Artık yeter adalet güzelce işlemeli
Kim haddini aşarsa, dur bakalım demeli.
Hiç kimsenin ettiği yanına kalmamalı
Mukaddestir milletin,vatanı, evladı, malı

Kardeş kavgası için meydanlara çıkanlar,
Fitneyi körükleyip,insanlığı yakanlar,
Merhameti yitirmiş,menfaat düşkünleri
Slogana kanmayın,insanlıktan ne anlar....

Gezi parkı ne imiş, daha yeni anladım
Sefihler gayesine gidiyor adım adım:

Diyorlar ki,son çare birşeyler yapmalıyız
Milletin neyi  varsa elinden kapmalıyız.
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Bu şahlanmış milleti hemen durdurmalıyız
Eline, ayağina zincirler vurmalıyız
Yarın geç olur diye endişe ediyorlar
Sanma ki Allah için, Taksime gidiyorlar

Geçte olsa anladım, onların gayesini
Sen de dinle kardeşim, vicdanının sesini

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gidin Efendiler Gidin!

Gidin efendiler gidin;
Gidin efendiler gidin!

Yükü ağır, vebali çok
Sizden gayrı  da dostu yok (!)

Yolunuzu gözlemekte
Gidip biraz yardım edin!
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Gitme!

Bir varsın,bir yoksun.Hayat: Bir soluk
Sırrını çözmeden geçip de gitme;
Varsa eğer Yüce kata yolculuk,
Sakın mekruh bir şey içip de gitme!
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Gizli Düşman

Yolum çok kısalacak, şu dağı delebilsem;
İçimdeki hainin, hakkından gelebilsem!

Düşmana sır vererek, kirli oyun düzen o;
Beni dostun  yanında, utandıran, üzen o!

Vurup vurup kaçmayı, kahramanlık sanıyor
Ne halktan utanıyor; ne de hakkı tanıyor!

Yediğim lokma ona; içtiğim su da ona
Yine isyan ediyor, razı olmayıp buna...

Bu ne hırs? Her şey diyor, her şey benim olacak
Bu gidişle yakındır; belasını bulacak!

İçimdeki, bu benim; ah benim içimdeki
Bu ne yaman hainlik; bu alçaklık kimde ki?

Bana bayram gibidir, vuruşmak göre göre,
Karşımdaki mankendir; üflesem düşer yere!

Tünel, taşlı yol derken, dağları aşacağım
İçimdeki şeytanla, biraz uğraşacağım!
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Gönül Meselesi.....

A.Yılmz'a,

Sekiz saat geldi-geçti, on dakika dolmadı mı?
Telefona bakmak için daha gönlün olmadı mı?
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Gözün Aydın!

Gözün  aydın  deli  gönül,
Memleketten  selam  geldi! ...
İster  ağla, istersen  gül
Memleketten  selam  geldi! ....

Şu  dünyanın  haline  bak
Bin  haber  kara, biri  ak...
Bunca  yolları  aşarak
Memleketten  selam  geldi! ....

Sen  hayaller  kuruyorken,
Yol  gözleyip  duruyorken;
Fark  etmez, ha  geç - ha  erken
Memleketten  selam  geldi!
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Güle Güle

Yolunuz açık olsun, yönünüz Haktan yana...
Karalardan sakının, hep dönün aktan yana;
Kuş olsa uçurtmayın, kırın kanatlarını,
Kim kem gözle bakarsa, şanlı bayraktan yana!
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Günahkarım

Günahım çok,pişmanım sana açtım elimi
Beni affet, duamı kabul eyle Allah'ım
Senden gayrı kimseye arzedemem halimi
Beni affet duamı kabul eyle Allah'ım
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Ha doğulu, ha batılı

Bilmiyorsa bir kimse eğer hakkı, bâtılı,
İster doğulu olsun, ister olsun batılı.
Yüreğinde yok ise gerçek aşktan bir eser
Fazla söze ne hâcet, ona yakışır semer.
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Haber..(2)

İbret olsun cihana, duydunuz mu haberi?
Ayetten rahatsızmış, yazık  kokmuşun biri!

Dünyayı kokutanlar işte bu taifedir;
Meydanı boş buldular; her biri bir efedir (!)

Bilmem ki, onları kim adam yerine koyar?
Canlı-cansız mahlukat  titrer, tiksinti duyar!
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Haber...(1)

Duydunuz mu gardaşlar, hainlere af çıktı?
Bütün harfler tükendi, her ağızdan 'kaf' çıktı...
Dini, vatanı sevmek adeta suç sayıldı;
Akıllı sandıklarım, ne kadar da saf çıktı!
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Hak Din

'İnneddiyne ındallahi el-İslam' *
Allah katındaki tek din İslamdır!
Yoktur ondan gayrı hakka giden yol
Zerrece noksanı olmayan, tamdır!

Acırım bir adem tersini derse;
Balı bırakıp da zehir içerse
Kim İslamdan başka bir yol seçerse
Dünyada, Ahrette kazancı gamdır! **

*Al-i İmran Suresi ayet: 19

**   Âl-i İmrân  Sûresi:  85.
Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din)   ondan kabul edilmeyecek ve o
ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.
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Hakka Gidiş

Batıla sarılarak,Hakka gidiş olur mu?
Allah'a dayanana,çaresiz iş olur mu?
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Hangi Gözle?

'Gerceği gör' diyorsun
Hangi Gözle görecek?
Var mı haktan nasibi,
Adil karar verecek?

Yüz kara, vicdan kara,
Bir uzuvda bin yara...
Kucak açan onlara
Cennete mi girecek?

Aka kara girdikçe
Şeytan akıl (!)  verdikçe
Bu cehalet sürdükçe
Bu keşmekeş sürecek!
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Hangi İklimlere?

Zavallıcıkların perişan hali...
Ezanı işiten şeytan misali!

Sakın mevzu açma; dinden, imandan
Bayılır düşerler; olurlar candan!

Her hak söz onlara açar bir yara
Minare ok gibi batar onlara!

Camii, mescit dersen gülmez yüzleri
Onlarla eğleşme, kalırsın geri!

İlahi davetten kös kös kaçarlar
Hangi iklimlere yelken açarlar?
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Hangi Yol Doğru?

Yolun hangisi doğru; batıl nerde; hak nerde?
Görmeğe imkan var mı; gözde oldukça perde?
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Hansla Hasan

Hasan, Almanyada bir yürek bizden.
Bir hüzünlü damla, koca denizden!

Küçük yaşta gurbet yolunu tutmuş
Neredeyse kimliğini unutmuş!

Sanki tozlu rafta bir-iki resim
Hatırında kalan sadece  isim...

İslamı tanıyor, bir tek adıyla
İlgisi kalmamış güzel tadıyla...

Yakın arkadaşı Hans'a gidiyor
“Hans! Sen de müslüman ol, kurtul” diyor

Müslüman olursan, hiç sorun kalmaz
Ahirette bile ayrılık olmaz!

Cennete girersin, sen de benimle
Fırsatı kaçırma, gel beni dinle...

Hans biraz düşünüp Hasana sorar:
“Müslüman olacak imkanım mı var?

Bilirsin alkolle iyidir aram
Ondan bir gün bile, ayrı duramam!

Beş vakit namazı kılamam Hasan
Bu yükü sırtıma alamam  Hasan!

İslami görevler hayli yorucu
Beceremem ben zekâtı,orucu!

Hasan derki ona, gel beni dinle
Yılları tükettik, ey Hans seninle!

Bilirsin, seninle ben de içerim...
Belki doğru değil  yaratan kerim!

Namaz, oruç, zekat hepsi var ama
Fazla zorlama yok, işçi adama!

Dert  etme, hepsinin bir çaresi var
Sen müslüman ol da, Allah'a yalvar!

Okkalıca olmuş Hansın cevabı:
Düşünmezsen hiç günahı sevabı;

Madem beraberiz, kahvede,işde
Önemli bir fark, yok dini gidişde

İkimizde aynı yolun yolcusu...
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Bir-iki harf... Hasan, sence fark mı bu?

Ben, kendimi başka dinden sanmışım
Meğerse yıllardır müslümanmışım!

Bu sözler hep Hasana
“Ha Hasana, ha  sana” *

*Abdurrahim Karakoç
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Harap Eve Benzer

Kur'an ile beslenen güçlenir; deve benzer.
'Kur'andan mahrum kişi,harap bir eve benzer! ' *

                                                      12.10.2009

*Hz.Muhammed (A.S)
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Hayal Kurmak Yasak mı?

İki elim ensemde, düşünüp duruyorum
Bilmem işe yarar mı? hayaller kuruyorum:

Hiç kimsenin haram yok, sofrada ki aşında
Mühendis fabrikada, doktor hasta başında....

Hiç kimse hiç kimseye zulmetmek nedir bilmez
Secde hariç vatandaş, kimselere eğilmez!

Herkesin mesleği var, yapar kendi işini
Şikayetin var ise, dişçi çeker dişini!

Mahkemelik işin var, korkma adliyeye koş
Orda vardır erbabı, seni döndürmezler boş

Fetva mı verilecek, onu alimlere sor
Biz değil, bu konuda ayet – hadis ne diyor?

Ne memur, ne de amir, kendi haddini aşmaz
Gerçek insan olana, haddi aşmak yaraşmaz!

Bizden hizmet bekliyor, bakın milyonlarla can
Sevenlerin omzunda, yükselecek bu vatan!

Görevini yapıyor, herkes yerli yerinde;
Bunlar gerçek olacak, elbet günün birinde!

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hayret

Z elil, hakir, şerefsiz biri diye bilirdik
İ çten içe bu mikrop azmış, her yanı sarmış
N e ocaklar söndürmüş. Tıpta tedavisi yok
A lçağın ne çok dostu, ne çok seveni varmış.
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Hazır Ol!

Uşak olma aleme;  el pençe divan durma
Ne olur yardım diye yalvarma; akıl sorma!

Utanmak imandandır;  bu kadar arsız olma
Tarih sana yuh çeker; davran kararsız olma!

Medet dile Mevladan; el açma düşmanına
Alan olma, veren ol; bu yakışır şanına!

Ey tarihe nam salan yiğidin adsız oğlu;
Sana düşmanların mı, göstersin doğru yolu?

Kalbinden tüm dostları, söküp atıyor musun?
İnancını, örfünü  yoksa satıyor musun?

Düşünmeyi unuttun, bilmem ne kadar oldu;
Üzerine tonlarla, ölü toprağı doldu!

Şimdi bir kafestesin; belki altın kafeste;
Maddeye esir oldun; kulağın   sinsi seste!

Apansız saldıracak,  sahte dostlar yurduna;
Nedir senin tedbirin; cevabın nedir buna?

Dünkü düsmanlarını, bu  gün kardeş sayarsın;
Onları ata gibi, baş köşeye koyarsın!

Senin yerin neresi? ilme bak, kurma hayal
Tarih yazacak isen, tarihinden ibret al!

Olsa da ilim çinde, ara-bul koy ortaya
Lakin düşmanların çok, sakın gelme oltaya!

Medeniyet diyorlar;  insanlık için tuzak
Ahlaktan, faziletten; binlerce asır uzak!

Zerrenin hesabını,  vereceksin hazır ol;
Zalime göz yumarsan, göreceksin hazır ol!
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Hazret Ne Demiş

Aman dikkat edin, uyanmasınlar
İslamı, Kur’anı hiç anmasınlar...

Dindar olanlara atın tekmeyi
Mevki-makam da ne, kesin ekmeği

Demokrasi sözde, isimde olsun
Güç her zaman laik kesimde olsun

Destekleyin, bozulmasın planlar
Kâr bizim, onlara olsun olanlar.
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Hedefim

Cennette yeter ki bir tutunacak dal olsun;
Tamu da hiç gözüm yok; para, makam, bal olsun!
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Hedefim Belli Olsa...

Hedefim belli olsa, ziciri kıracağım;
“Hürriyet benim hakkım “ diye haykıracağım!
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Helal Olsun

İş başına geldi de  mazlumları  güldürdü
"Sevemedim " diyorsun,babanı  mı öldürdü
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Hemşerim!

Merhaba hemşerim, eridi mi kar;
Bizim Tosya'ya da geldi mi bahar?
Galiba taş-toprak hep çiçek açmış;
Kokusu geliyor buraya kadar!
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Hepsi batıdan geldi !

Bizler asırlar boyu, Ay-Yıldızın altında,
Can-ciğer kardeş idik; hayat ne de güzeldi.
Masonu, koministi, burjuvası, şoveni...
Ne kadar muzır varsa; hepsi batıdan geldi!
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Hepsi Bir!

Kula kul olacaksan, kapı açık hemen gir (!)
 Ha fiavun ha nöron, ne farkı var, hepsi bir!
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Her İş Ters

Bizimkiler çalışmıyor dersine;
Baksanıza bütün işler tersine!

Bölücü – hırsıza, insancıl, ince;
Masumlara, bütün zulüm, işkence!
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Her Şey Çılgınlara

Ye, iç, vur,kır harap et; nasılsa millet öder
İpin ucu elinde; sana kim “dur,yapma “ der?
Yılbaşı yaklaşıyor; çılgınlara gün doğdu
“Aldırma böyle gelmiş; bu  dünya böyle gider” *

Ak olarak ne kalmış, içi – dışı kapkara
İnsanlıktan bî haber, her şeyiyle maskara
Adam gibi adama, değer veren var mı ki;
Para da çılgınlara; şöhret de çılgınlara!

*   Necip Fazıl KISAKÜREK
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Hesabını İyi Yap

Zengin sanma kendini sayıp da dolarını;
Unutma ki bu günün vardır bir de yarını!
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Hoş Geldin!

M eleklerden temizsin, bakışların nur saçar;
E lemli gönüllere, cennet kapısı açar!

R ahmet getirdin bize, Rabbin hazinesinden;
V ahdete yol bulunur;  gülüşünden, sesinden!

E y canın içinde can, seni gönderen sultan;
S enalar yaratana; feda olsun ona can!

E y  güzelden hediye, biz aciz kullarına!
N asıl şükretmez insan, gül serip yollarına?

A ğlamaz da gülersen, şeker veririm sana;
A ramıza hoş geldin, göz nurum Merve Sena!  *

 * Tüm bebeklere ve bu gün doğan torunuma
ithaf ediyorum.
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Hüzünlü Kardeşime....

Bence ise,  sadece insanlığa bakmalı...
İnsanlığa ters düşen ne varsa, bırakmalı!

İnsanlık kaybolursa beşer nereye düşer?
Onun için var oldu;  bu tabiat, gök ve yer!

Gece-gündüz, hava-su, ay -güneş bizim için
Kendi değerimizi bilmiyoruz  biz,  niçin?
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İbret Al

Bir zamanlar misyoner, Afrikaya da gitmiş
Oraya bir bakınız, ne kadar hizmet etmiş!

Afrika atasözü, biraz fikir verecek
İşte sonuç diyerek, bize yol gösterecek!

“Misyoner geldiğinde,  elinde İncil vardı
Bizim zenginliğimiz, şu geniş topraklardı!

Bu gün toprağımıza, onlar sahip oldular
Bizim de elimizde, kupkuru bir incil var! ”
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İçimde ki....

Ne corcun bombaları, ne papa yakar beni,
İçerden Ahmet, Mehmet gül atsa yıkar beni!
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İçimizdeki Düşman

Bize bizden gayrı dost yok, deriz de;
Fakat esas düşmanlar, içimizde!
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İçki Yasağı

İçki Yasağı mı? ağıza biber
İşi içmek olana, üzücü haber (!)
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İki Aç Kurt

İki aç kurt bir sürüye salınsa:
Hesap edin; kazanç nedir ziyan  ne?
Şöhret, mevki, mal düşkünü bir kişi
Bundan  fazla zararlıdır dinine! *

 *     Hadis Meali
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İki tip

Vatanın güvencesi,gözümüzün bebeği
Mücahit; hak yolunda,atı her an eyerli.
Hakkı unutan gamsız,yumuşak koltuğunda;
Basıp geçtiği paspas,kendisinden değerli!
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İki Yüzlü Batı

Bir kez ayağım kaysa, bin kez yakarsın kına
Seni dost sananların  şaşıyorum aklına...

Tuzak kurarken bile, yüzüme gülmektesin
Sen ziyarete değil, yağmaya gemektesin!

Abdalları kandıran, uyduruk bir fenersin
Yakıtın yalan senin; bir yanar bir sönersin!

Ne desem şimdi bilmem; kapında ağlayana
Acıyorum acıyor, sana bel bağlayana!
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İmam mı, İmame mi ?

Hangi rüzgar esti de, seni öne  geçirdi?
Bu zehirli şarabı, sana kimler içirdi?

Buş mu yoksa  Şalom mu, bu fikri verdi size?
Kime çalışırsınız, açık söylesenize!

Arka saflarda kılmak, zor mu geldi nefsine?
Yeni bir din uydurdun sapık, kendi kendine !

İmam mı, imame mi; şimdi sana ne desek?
Hiçbirisi değilsin, kitap taşıyan eşek!
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İniniz Hazır mı?

Hay hay emriniz olur,
Kapılar açık ardına kadar.....

     Belli ki listeniz çok uzun
     Ama yazın, ama güzün

     Belki geç, belki erken
     Mutlak ölmesi gereken...

Çoluk-çocuk ihtiyar
Kaç milyon müslüman var?

     Şu lanet bombalarınızı
     İstediğiniz gibi sallayın......

     Kusun zehrinizi havamıza aşımıza
     Belki aklımız gelir başımıza...

İşte o zaman kendinize
Kaçacak delik arayın....
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İnkarcı

Mü'mine tepeden bakar,
Kendini akıllı sanır.
Bir Allah'a inanmaz da
Kim bilir kaç tanrı tanır?

Acınası bir haldedir
Bilmez İman-Kur'an  nedir?
Hep uykuda, hayaldedir
Ecel gelince uyanır...

Ana-bacı, kardeş-oğul;
Kendine yüce bir dost bul.
Allah'a dost olmayan kul
Kime güvenir, dayanır?
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İnkarcıya

Kurtuluş reçetesi, inkarda sanıyorsun;
Bir gün kafan dank eder, korkunç aldanıyorsun!
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İnsan Değil...

Bir kez ayağın kaysa, kafire firsat doğar
Politiktir dostluğu, bir kaşık suda  boğar...

İnsan değil ki bunlar, ya robot ya da manken
Ne bekliyordun başka, bu zavallılardan sen?
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İnsan Hakkıymış....

İşine gelirse insan hakkı
İşine gelmezse zalim haklı

O cebine gireni düşünür
İnsan hakkını  bahane görür....

İnsan hakları onun nesine
Birşeyler girmezse kesesine...

Arsıza hırsıza  hak her yerde
Peki, iyilerin hakkı  nerde?
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İnsan Hakları Günü

Görüyorum ekranda,maşa olmuş bir kızı;
Bir kahraman bacımı, hep susturmak istiyor!
Kirli elleri ile, kapatarak ağzını;
Hem ona hem de bize, kan kusturmak istiyor!

“İnsan hakkı” gününde, bak insanın haline...
Bu kanları döken kim, bu işlenen zulüm ne?
İnsanlık itiliyor, bir maymunun  eline;
Bu koskoca millete tuzak kurmak istiyor!

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsan Hürdür

İşte gerçek apaçık, batmaktadır gözlere
Ne gerek var  öfkeye, incitici sözlere?

İnsan hürdür, isterse karanlık yolu seçer;
Bu hayat köprüsünü, ister imanla geçer!

Dileyen iman etsin, teslim olsun Rabbine; *
Dileyen kafir olur, kendi bilir, bize ne?

Bize düşen davettir; ne darılmak, ne de kin;
Acizane bir dua,  hakkı bulması için....?

*Kehf Suresi:29

De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.” Biz zalimlere
öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.
(Susuzluktan)    feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp
kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne
korkunç bir yaslanacak yerdir.5
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İnsan Nedir ?

Ben ona insan derim:
İmanlı hem akıllı...
Hem adil,hem müstekim
Ne mutlu ! Allah Kerim!
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İnsanlığı Tanı

Tanı insanlığı tanı....
Akan hep müslüman kanı?

Oluk  oluk kan akıyor;
İnsanlik bön bön bakıyor...

Müslüman ezik, susuz ve aç,
Hep olmalı ona muhtaç!

O,  bir verip bin almalı
Dünya hep onun olmalı...

Gelirse kendine zarar
Feryat eder,yakar-yıkar;

Ölen  müslümansa görmez
İti kadar değer vermez? ?

En taze örnektir  Irak...
Aç gözünü,birazcık bak!

Medeniyet,insan hakkı
Almıyor insanın aklı.

Hepsi de birer hikaye...
Ezmek,sömürmektir gaye!

Söyleyecek söz kalmadı
Utanacak yüz kalmadı!

Tanı insanlığı tanı....
Akan hep müslüman kanı?

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İnsanlık Tanımalı...

“Medeniyyet denilen,maskara mahluku görün
 Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün! ” (*)

Maskeyi bir kaldırsak; altından neler çıkar...
Ne işkence üsleri, ne korkunç pilanlar var!

Barbar – vahşi  kim imiş, insanlık tanıyor mu?
Medeniyet  diyenler, bilmem utanıyor mu?

Bu mudur medeniyet, zulmetmiş, ateş saçmış
Hak ile  adalete, her yerde savaş  açmış?

Anlamalı insanlık, gerçek  nedir yalan ne...
Sömürüden, savaştan  insanlığa kalan ne!

(*)     Mehmet Akif ERSOY
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İrtica!

Soru   : Anlayanlar söylesin, bu beyler ne diyorlar?
Cevap : Yüzyıllık temcit pilavı, ısıtıp  ısıtıp yiyorlar!
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İsimsiz

Ne mahluklar var ya Rabbi dünyada,
Garibanın çorbasına tuz katmaz.
Koca ömrü fedâ eder şeytana,
Allah için parmağını oynatmaz.
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İslam ve..

İslam, Hakkın Güneşi
Söyle var mı bir eşi?

Öteki kul icadı;
Önemli değil adı.

İster yağ de, ister bal
Ölçüye vur ibret al.

Hakka ne kadar yakın
Siz o yönüne bakın...

Güneşe denk  derseniz, eğer siz, isli çıra
Aklınıza şaşarım, bakmayınız kusura!
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İşimiz

Bizim gibi kulların işi  ah ile vahdır
'Güçlü, kuvvetli olan; rızık  veren Allah'dır.'
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İşine Geleni Görür!

Kendine meslek seçmiş, hep kötüyü, yalanı
O göz normal göz değil, görmez doğru olanı!
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İşte İrtica Budur

Adım başına çirkef, kokudan geçilmiyor
Kim günahkar, kim masum bir türlü seçilmiyor!

Şair sen yazmana bak, ne çok ağla, ne de gül
Beyler baş örtüsüyle irtica ile meşgul!

Bilmezler ki irtica, ışıkların sönmesi
İnsan oğlunun küfre, cehalete dönmesi...

Nice ebu cehilin, başlara taç olması;
Hastaların doktorsuz ve bi ilaç olması!

Doğruya adım atmaz, bir kez olsun ayağı;
Dinime irtica der, irticanın uşağı!
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Kadir Gecesi

Huzurunda toplandı kulların dizi dizi,
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.
Bu mübarek gecede bağışla hepimizi,
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.

Mahrum kalanlar onmaz, erelim rahmetine,
Engelleri aşarak girelim cennetine,
Alemlerin rahmeti Muhammed hürmetine
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.

Bize rehber olarak habibini gönderdin,
Nice ayetler ile gerçekleri gösterdin,
Kitabında bizleri affetmeye söz verdin,
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.

Reddeyledik bâtılı, islâmını hak bildik,
Emrine teslim olup huzurunda eğildik,
Tevbe, istiğfar ile el açtık sana geldik,
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.

İnsanlığın tükenmiş merhametten nasibi,
Müslüman kanı ucuz, akar durur sel gibi,
Müslüman müslümana düşman gibi, el gibi,
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.

Mazlumların hakkını zalimden alamadık,
Garibin gözyaşına bir çare bulamadık,
Gelip geçti ömrümüz, iyi kul olamadık,
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.

Birliğine inandık, bizi yaratan sensin,
Bu makama getirip huzurda tutan sensin,
Sen gafursun, rahimsin, affetmeyi sevensin,
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.

Bunca günah yüküyle huzuruna varınca
Halimiz nice olur, mizanlar kurulunca,
Amelimiz sayılıp, sualler sorulunca
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.

Tuzak kuran hain de tuzağı da yok olsun.
Dünyada, ahirette yüzlerimiz ak olsun.
Tüm ümmeti Muhammed dertlerden uzak olsun.
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.

Huzurunda çaresiz kulların dizi dizi.
Affet Allah'ım bizi, affet Alah'ım bizi.
Bu Kadir Gecesinde bağışla hepimizi.
Affet Allah'ım bizi, affet Allah'ım bizi.
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Kahraman

Kim ne derse desin bacım, aldırma
Sen tarihi yazan bir kahramansın!
Böyle benim gibi sessiz seyreden;
Bir de seni hor görenler utansın!
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Kahraman Savcimiza

Adalet yetim öksüz
Hem de dünya güzeli !
Hepimize lazim o
Sağlıklı büyümeli.

Adalete hizmeti
Ibadet bilmeliyiz
Varsa bir damla yaşı
Aninda silmeliyiz

Simdi,ağır yaralı...
Hadi hemen saralım
Ona kasteden eli
Adaletle kıralım.

Mehmet Selim Kiraz Bey
Hakka yürüyen yiğit
Makamin cennet olsun
Ey sehit oğlu şehit...
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Kalmadı?

Seni şiir diye yazmış yazanlar
Göremedim, yoksa göz mü kalmadı?
Bütün lügatlere kıran mı girdi;
Aşkı anlatacak söz mü kalmadı?

Korkarım, tükenmiş kandilin yağı...
Kelimeler düşmüş belden aşağı
Zaman mı edepsiz – hayasız çağı;
Yoksa utanacak yüz mü kalmadı?
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Kamusal Alan

Yok ise iman, haya; nedir geriye kalan?
Ölçüsü - tartısı yok; fark etmez doğru - yalan
Mesture hanımını;  açılmağa zorluyor
Galiba ona göre; her yer kamusal alan!
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Kandiller Yanmayınca...

Kandiller yanmayınca,
Kalpler uyanmayınca;

Cihanı zulmet sarmış...
Haktan korkanlar varmış!

Tabi ki çekinecek
Karanlık, aydınlıktan;

Onun  varlığı ancak,
Gün doğana kadarmış!

Kandile yağ olalım,
Üzümlü bağ olalım;

Kuralım köprüleri
Hep gidelim ileri!

İnsanım diyenlerin,
Hakka eğilsin başı...

Ne aç kalsın, ne açık,
Ne kan, ne de gözyaşı!

Vur kazmayı, vur “Ferhat”
Tarihte olay olsun!

Sayılı nefeslerin
Hesabı kolay olsun!
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Kara Talih

Zulme sevinir, zil takar, oynarsın da;
Adalet gelince feryat edersin.

Bilir misin insaf imanın yarısıdır
Allah sana birazcık insaf versin.

Sen ne kara talihsin, baş belası kadersin.
Ayağımda pranga, yüreğimde kedersin.

Tüm mikroplar tükense, dünya cennet olsa,
    dert olarak insanlığa yetersin.
Sen buşdan da, şarondan da, bleyırdan da betersin.

Kendi  çıkarın için, gözünü kırpmadan, herkesi ateşe itersin....
Herşey fani, sıra sana da gelecek, bir gün sen de bitersin.

Sen herkesi koyun mu sandın, otsuz, susuz arazide keyfince güdersin?
Unutma, bir gün geldiğin gibi defolup gidersin.

Sen unutsan da, yaptıkların unutulmaz, hesabını ödersin.
Gerçek mahkemede, ’Ah bana’, ‘Vah bana’, ’Yuh bana’ dersin.

Tüm mikroplar tükense, dünya cennet olsa da,
   dert olarak insanlığa yetersin.
Sen buşdan da, şarondan da, bleyırdan da betersin.

Tabiblerin ilacı yanlış, kullandıkça öldüresiye azar, artarsın;
Acil şifalar... Allah herkesi senden kurtarsın.

Hep, ıslah olman için dua ettik, gördükçe ezânı,
Ama nafile… Tez zamanda Allah versin cezânı.
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Kardeşim misin?

Dost-arkadaş odur ki,her müşküle eğilsin
Derdim derdin değilse,sen de kardeş değilsin!
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Kardeşime!

Bu dünyanın servetine aldanıp
Ahireti unutana acırım!
Nimetlerin hesabını yok sanıp
Haram-helal bir tutana acırım!

Her nefesin hasabını vermek var
O alemde, ne yaptınsa görmek var,
Ya cennete ya ateşe girmek var
Hem kendime hem de sana acırım!

Boğulur gidersin hayat selinde
Yer-içersin şükür yoktur dilinde
Baban-deden gibi ölürsün sende
Azraili unutana acırım!

Azraili unutana acırım!
Haram-helal bir tutana acırım!
Yaratanı unutana acırım!
Hem kendime hem de sana acırım!

Kadir Soytürk
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Kayıp

Kayıp bulunmaz ağlamakla,
Aramak lâzım.
Dağılan saçları bile
Taramak lâzım.
Taş, odun olsa da varlık
Bir işe yaramak lâzım.

Ne işe yarıyor dersiniz dünyayı dolduran
Halklar yığını?
Arıyor mu insanlık, zulümle, kanla kaybettiği
İnsanlığını?

Acaba
İnceliyor mu kalp gözüyle
Mezar taşlarını?

Diliyor mu, biliyor mu durdurmayı
Şu gözyaşlarını?

Kadir Soytürk
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Kelimeler Yetmiyor!

Firavun, Nemrut  gibi...  Cinayeti  bitmiyor
Bu zulmü anlatmağa kelimeler  yetmiyor!

Kadir Soytürk
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Kendini Arayan İnsan

Ara da bul kardeşim, ara kendini ara;
Şu çiçekler, yapraklar kalmaz öbür bahara!

Nerede bulacaksın, senin cennetin mi var?
Yarına çıkmak için, elde senedin mi var?

Kimi olmak diliyor, dağda ağaç kadar hür!
Kimisi de leş yiyen vahşiler kadar özgür...

Yakışır mı bu  arzu, “ ben  insanım “ diyene
Benzersen kazancın ne, babasını yiyene?

Sen yolcusun kardeşim! doğru yolu -  dini bul;
Başka yerlerde değil, o yolda kendini bul!

Göklerde uçuyorsan, kuş değilsin unutma!
Ölüm seni yense de, tuş değilsin unutma!

Gökte, yerde, denizde ne varsa insan için
Sayısız nimet – gıda, üç beş damla kan için...

Hür bir insan olmalı, gönülden Hakka esir
Her zerresi coşarak haykırmalı:  “Allah bir”

Her şey insan için de, insanın gayesi ne
Şükretmeli değil mi, o da  Yüce Rabbine?

Bu hayat,  mevsim mevsim; bahar olur, yaz olur.
Dilerim hesapta da, yüzler ak – beyaz olur!

Kadir Soytürk
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Kim O?

Kim o, ormanı çalıp vatanımı soyacak;
Onu donsuz -  gömleksiz orta yerde koyacak?

Kadir Soytürk
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Kimliğimiz, Değerimiz; Ormanımız Ciğerimiz...

“Benim ormanımdan bir dal kesenin
Ben  de hiç acımam başın keserim “ *
Ağaç,odun deme canım kardeşim
Orman, gözüm,kalbim, canım, ciğerim...

Duydun mu ne diyor, Dahi Padişah
Kaç asır  önceden...? Ah vatanım ah!

Senin hayatına kastedenler var!
Düşmanlarımızı mestedenler var!

Ateşi atıp da canım ormana
Kıyan hainler var, binlerle cana!

Iraka saldıran caniler gibi...
İnsanlıktan yoktur zerre nasibi!

Yıllarca harcama, yıllarca emek...
Unutma, her ağaç bir insan  demek!

Bir fidanı kesen bir gence kıyar
Sonra da kendini insan mı sayar?

Ormanı yakan var, yaktıranlar var!
Milleti canından bıktıranlar var!

Bu aziz vatanım benim çöl olsun...?
Vatanı seven de yansın kül olsun...?

Hayır efendiler, hayır yağma yok...
Bu aziz vatanın aşıkları  çok!

Ormanlardan size bir dal kestirmez!
O  “kahpe rüzgâr” ı  artık estirmez...

Haydi ormanı kes, golf alanı yap
Kandır saf milleti, milyarları kap!

Yağma yok,  bu yurdun sahipleri var!
Şanlı Fatihlerin naibleri var!

Orman vatanımın elbisesidir.
Güzelin, yiğidin gür nefesidir!

Ormanı kesen var,  kestirenler var!
Hayasızca terör estirenler var!

Ey yurdun sahibi, tedbirini al;
Zalimler, hainler kurmasın hayal!
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*  Fatih Sulltan Mehmet  Han
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Kitabına Uydurun (!)

Bin yıl geçse de, suçlu cezasını çekecek;
Birazcık kulak verin, Allah'ın hitabına!
Tabii ki onlar sizden, hem laik hem de aydın (!)
'Zaman aşımı' deyin, uydurun kitabına!
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Kolay Olur!

Yolunu aydınlatan güneş olur, ay olur;
O' na teslim olanın, her zoru kolay olur!

Kadir Soytürk
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Korona

Yeni mi aklına geldi be gülüm !
Korona yokken de var idi ölüm.

Korona bitse de ölüm olacak
Hem cehennem hem de Cennet dolacak !

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Köpeklere Dikkat!

Birileri köpekleri besliyor,
Kıysın diye masumların canına!
Adalet nerede, buna ne diyor?
Sucluya ceza yok, kardır yanına!

Diyorlar ki: medeniyiz, moderniz:
Hayvan hakkı kadar insan hakkı yok.
Hayvan sever, ya insanlık düşmanı,
Ya da başda zerre kadar aklı yok!
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Kulak Ver!

Suretin en güzel, insandır adın;
Seni seçip gönderene kulak ver!
Mutluluğu bulmak ise muradın
Sana kitap indirene kulak ver!

Kör seni çağırır, batıl yoluna...
Yaratan var; boyun eğme kuluna!
Kimsecikler, dokunamaz kılına
Düşmanını sindirene kulak ver!

Önümüze nice nimetler sermiş...
Alemlere rahmetini göndermiş!
Derdi vermiş ise, derman da vermiş
Her acıyı dindirene kulak ver!
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kulakları Çınlasın!

İ-Hatip denince, başı dönenler;
Sanki başlarına, balyoz inenler!

Zavallılar seni nasıl anlasın?
Ne diyelim, kulakları  çınlasın!
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Kurt mu kuzu mu?

İçerdeki kuzu mu; yoksa azgın kurt mudur?
İyi hesap etmeli kapıyı açıyorken!
Rahmetin kıymetini bilmeyen zavallılar;
Doluya yakalanır; yağmurdan kaçıyorken!
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Kurtdereli Mehmet Pehlivan!

Yiğitlerden biri de,Kurtdereli Mehmetti;
Rahmet ile anarım,hep adını duyunca
Allah'ına yönelmiş,haramlardan kaçınmış
Kimseye yenilmemiş,tüm hayatı boyunca!
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Kurtla Kuzu

Kurt demiş ki bir gün minik kuzuya:
-Çer - çöp atıyorsun  içtiğim suya;

Ağzından artıklar, ayağından kir
Toz – toprak ne varsa hep bana gelir.

Bulandırıyorsun, suyumu benim
Bilmez misin yoksa huyumu benim?

Kısaca şudur ki son diyeceğim
Suçun büyük, seni de yiyecegim!

Can havliyle garip düşer telaşa
Kolay mı, yaratan vermesin başa!

Yalvar – yakar olmuş hemen kuzucuk
-Ne olur  merhamet edin azıcık;

Siz kaynağın ta başından içerken
Aşağıda, ta ovada olan ben;

Nasıl olur bulandırmam suyunu?
Bütün bunlar bir düşmanın oyunu!

-Fazla konuşup da kızdırma beni
Çoktan karar verdim yemeğe seni

Kuzu eti ile beslenirim hep;
İstersen bulayım başka bir sebep!
......................................

Kurtlar aç kalınca iner şehire
Yerler korumasız kralı bile!

Kurttan öğüt almış medeni dünya
İnsan hakkı falan hikaye, hülya!

Kadir Soytürk
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Kurtulsun!

Ey Allahım bu millete sen acı
Rahmetinle her illetten kurtulsun!
Gece-gündüz çoluk-çocuk duacı
Elemden,kederden,dertten kurtulsun!

Nankörlerin şu yaktığı ateşi
Eyledi kardeşe düşman, kardeşi
Can dayanmaz,yok dünyada bir eşi
O ateşi yakan şerden kurtulsun

Nankörler de, nankörlük de kahrolsun!
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Kutlama...

Öyle acizim ki, ben bu alemde,
Düşmanıma bile kızamıyorum...
İki sözü bir araya getirip
Bir bayram tebriği, yazamıyorum!

Benim sukutumu, sen dinle canım;
Sen anla susarak ne dediğimi,
Sadece bir anlık, bir günlük değil
Ebedi mutluluk, dilediğimi!

İşte  özlediğin bayram da gelmiş;
Binbir çeşit meşakkatin var, ama
Hz. İbrahim Hakka yönelmiş
Yangınlar içinde... ' berden...selama...'  *

* Enbiya Suresi Ayet 69.

“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” dedik.
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Kutlu Misafir

Bir gün kutlu misafir kapımızı çalacak
Kapı açıldığında rüya bitmiş olacak!
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Laikçiler!

Buş, bilayir konuşurken, hiç çıkmıyor sesiniz;
Laikçiler  laikçiler! öldünüz mü, nerdesiniz?

Kadir Soytürk
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Lailaheillallah de

Yaratan bir, peygamber hak
Allah'a kul olmaya bak
Her türlü şüpheden uzak
Lailahe illallah de

Batıl çoktur, sakın, gitme
Farzı, sünneti terketme
Gayrıya iltifat etme
Lailahe illallah de

Allah diyen kalmaz darda
Zarar etmez, daim kârda
Huzur-u Rahman'a var da
Lailahe illallah de

Şaşkınlar şaşırır gider
Şüpheye düşürür gider
Aklı olan hep Allah der
Lailahe illallah de

Seni çağırıyor Kur'ân
Davran, yürü, durma bir an
Donmadan kan, çıkmadan can
Lailahe illallah de…

Kadir Soytürk
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Lebbeyk Diyerek Geldik

Diyar-ı gurbetten  çıktık da yola,
Şehr-i istanbulda eyledik mola.
Mevla nasip etsin bunu her kula

Lebbeyk Allahumme lebbeyk diyerek geldik
Dikişsiz elbise giyerek geldik!

Rabbin rızasına erelim diye
Diyar-ı Rasulu görelim diye
İzine yüzümüz sürelim diye

Lebbeyk Allahumme lebbeyk diyerek geldik
Beyaz elbiseler giyerek geldik!

Kurtar Rabbim bizi günah yükünden
Kalpler halas olsun hasedden, kinden
Kimimiz Bağdattan, kimimiz Çinden

Lebbeyk Allahumme lebbeyk diyerek geldik
İhram elbisesi giyerek geldik!

    (08.01.2006 Mina-Mekke)
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Mahkemenin Kararı

Bu, zulme destek veren ilk değil; son karar mı?
Hedef hukuk değilse, delil işe yarar mı?
Diyorlar ki, mahkeme ülemaya sormadı:
Kararı peşin veren  ülemaya sorar mı?
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Mal – Mülk – Şöhret

M al, mülk, şöhret bir rüyâdır;
E lde kalmaz bağlasan da.
T ende bu can bâkî değil
İ nlesen de, ağlasan da.
N iceleri geldi, geçti,
E cel şerbetini içti.
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Manzara

Kimi vatan  aşkına
Kimi makam aşkına...

Yanıyor da yanıyor!

Merak etmeyin beyler
Alem sizi tanıyor!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Cahil, yobaz dediniz,
Hep hakkını yediniz

Tükendi krediniz!

Allah'ın izni ile
Bu millet uyanıyor!
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Maşallah Kriz Üretim Merkezi!

Bir adım ileri, bin adım geri...
Ne gam, ilk  500 de yok imiş yeri;
Sorarım var mı bir üniversite
Kriz üretmede bizden ileri?
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Mazlumun Allahı var

Zalimin zulmune, trene bakar gibi baksanız da
Sevinçten sarhoş olup, kınalar yaksanız da.....

Damlalar birikiyor, bir gün olacak deniz
Akan gözyaşlarında,boğulacak sizsiniz!

Kadir Soytürk
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Medet!

Ne okumağa,ne yazmağa...mecalim kalmadı.
Okusam, her bir haber derdime dert katıyor!

Baba - evlat olayı bile  çok çok acı
Bana yahudi zulmünü hatırlatıyor!
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Mekanın Cennet Olsun

İşte geldik Allaha arz için halimizi
Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kur’an ve  dualarla kaldırdık elimizi

Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

Sen savunan adamdın hakkı  sonuna kadar
Batıl zail olacak başka çaresi mi var
Bizi bırakıp gittin, mevla elbet sana yar

Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

Sen dinin yıldızıydın, ışıklar saçıyordun
Millet kazansın diye kapılar açıyordun
Hayıra koşuyordun, günahtan  kaçıyordun

Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

Birlik olalım diye meydan meydan dolaştın
Maksuda varmak için nice engeller aştın
Mucahittin, bir ömür kötülerle savaştın

Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

Sömürücü güruhu üzdün hatta ağlattın
Hak üstün olsun diye,nice temeller attın
Allahın izni ile gücümüze güç  kattın

Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

Hayattaki rehberin iman ile ilimdi
Sende gözün gördüğü tevazuydu hilimdi
Seni sevmeyenlerin, halleri nasıl şimdi

Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

Dikkat  çekmek isterim, kibir denen illete.
Allah zeval vermesin bu dine bu millete
Seytana uydurmasın,düşürmesin zillete

Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

Alimler usanmadan gerçekleri söylesin....
Kulun duası yoksa, mevla onu neylesin
Allah sana ve bize bol bol rahmet eylesin
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Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

Ayın  yirmisekizi, manzaraya bak şimdi
Kimi yüzler kapkara, kimi yüzler ak şimdi
İyiyi ve kötüyü ayırdeder hak şimdi

Mekanın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

Makamın cennet olsun muhterem hocam
Kabrin nur ile dolsun muhterem hocam

                                28.2.2013  saat 05.45
                                Temse/Belcika
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Mektup

M ektup yazdım besmeleyle
E ncâmın sen hayır eyle
H aydi git de dedemgile
M ektubum, çok selâm söyle.

E sen yeller, uçan kuşlar
T â bizim köylere gidin
Y eni doğmuş bebeklere,
A nnelere selâm edin.

V arın bizim ellere de
U laştırın bir hediye.
Z iyâret edin dedemi
S elâm eder Yavuz diye.

E l öpün, hâl-hatır sorun,
L afı gediğine koyun.
İ şâret edin son anda
M evlidim 7 Nisan’da.
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mevla Bilir

Bir iyilik yapmalı, bir günahı silecek;
Varsın kullar bilmesin, Mevla onu bilecek!
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Meydan Sizi Bekliyor!

Mangal gibi yürekli,yiğitleri özledik
Haydi neredesiniz? meydan sizi bekliyor!
Koca Yusuf'lar gibi, şampiyonlar gözledik
Çabuk olun yiğitler,meydan sizi bekliyor!

Türkün ata sporu,güreştir unutmayın
Ecdada yakışmayan,yanlış bir yol tutmayın
Kurtdereli Mehmed'i de yabana atmayın
Çabuk olun yiğitler,meydan sizi bekliyor!

Tarihe nam salanlar, dedeniz,kardeşiniz
Yiğitlikte teksiniz, zor bulunur eşiniz
Koşunuz meydanlara, yağlanıp güreşiniz
Çabuk olun yiğitler,meydan sizi bekliyor!
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Mezarda Ne Var?

Aceleye getirip
Hemen karar  verdiler!
Boynuna ip geçirip
Toprağa gönderdiler!

Kamudan gizlediler:
Ona emir vereni
Suç ortakları kimmiş?
Kimmiş azmettireni?

Eşkiya çetesinden
Sanma bir mücrim öldü
Yok edilen o değil,
Asıl sırlar gömüldü!
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Millete Ramen?

Dumanlı havada, kuzu arayan üçlü,
Millete ramen, kimse olamaz güçlü!

Kadir Soytürk
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Mimsiz Medeniyet...

Yazar, politikacı...bahsediyor her yerde
Adı var; kendisi yok... insan hakları nerde?

Hep zulüm, kan, gözyaşı...bu mudur medeniyet?
Hiç böyle olur muydu, iyi olsaydı niyet?

Medeniyet yeşerir hep hakka hizmetiyle
İnsan için olmalı, kemiğiyle – etiyle!

Her  şeyi var sanan çok; bence kalbi, başı yok
Hayasız kadın gibi; ruhu, temel taşı yok!

Katip, 'göz'ü  'kör' eder;  noktasız  kaydederse
Medeniyet ne olur, “mim” ini kaybederse?
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Minik Torunum İclal'e

İşte hak cihanı serdi ayağının altına
Canım, hakikate sarıl, sakın kanma altına

La ilahe illallah de, sonra da dosdoğru ol
Ayrılma Kuran yolundan, yok başka gidecek yol

Leyl olur tüm ömürleri masivaya tapanların
Nârı olur, nûru olmaz hak yolundan sapanların

El aç yalvar yaratana, mutluluklar versin sana
Ve sakın unutma kuzum, fatihalar gönder bana

Allahım, sen hepimizi hak yolunda daim et
Ak eyleyip yüzümüzü muti, sâim, kâim et
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Minik Yiğite

Fatma Nesibe'min ikinci gülü,
Ellerini aç da yalvar Allaha!
Tertemiz ol,hakkın yolunda yürü
Teheccüde kalk da yalvar Allaha!

Allah için konuş, çabala,durma
Haydut meclisine sakın ha varma
Yiğit olmayana selam da verme
İleriye bak da yalvar Allaha!

Geçitlerden geç de yalvar Allaha
İstikbale uç da yalvar Allaha
Tembel olma, kalk da yalvar Allaha
Ellerini aç da yalvar Allaha!
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Mîrac'da Dua

Nice yiğitler var ki
Kötülük nedir bilmez
Elinden ve dilinden
Kimseye zarar gelmez

Sözü balı andırır
Susamışı kandırır
Herkese faydası var
Gücü yettiği kadar

Mazluma arka çıkar
Zalimlere saldırır
Kınayana aldırmaz
Hakkı tutar kaldırır

Mîrac'daki duam şu:
İyi güzel çoğalsın
Kötü ıslah olmazsa
Allah canını alsın
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Mirastan Hakkım

Ne ev, ne arsa, tarla! ne de  su tası lazım;
Bana anacığımın candan duası lazım!
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Misyoner

Dinime geri diyen; sinsi, sapık misyoner
İnsanlıktan çaldığın; para, servet  dinindir!
Başka bir gücün mü var; yedir, içir, para ver
Dönekler, yüreksizler -al, git- hepsi senindir!

“Allah birdir”diyemez; üç tanrıya taparsın
Kilise bir bahane; sen hainlik  yaparsın;
Avrupada kapatıp, Türkiyede açarsın
Seni böyle gezdiren; menfaatin,  kinindir!
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Mukaddes Yolculuk

Ya Rab, yüz akıyla gelenlerden eyle!
Doğruyu - yanlışı bilenlerden eyle!
Hep yolunda olsun adımlarımız
Cemalini görüp gülenlerden eyle!
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Mücahit'e

Mahkeme i Kubrada ak olur yüzün
Üstüne düşeni yaparsan eger
Civarına uğramaz ne gam ne hüzün
Alemlerin rabbine taparsan eğer

Hayat bir rüyadır: başlar ve biter
İlahi davete candan kulak ver
Tagutlarla araya ihlasını ger
Ezilirsin Hak yoldan saparsan eğer

                          17.02.2013
                           Temse
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Münafıklar!

Bir: Mü'min   İki:Kâfir, siz üçüncü türsünüz
Zinciriniz ne kadar, siz o kadar hürsünüz!
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Ne Kadar Çok Sapık Var!

Telefon Sapığı,
Cinsi sapık...

Trafik sapığı
Derken....

Bir de bu aziz milleti  üzen
Siyasi sapıklar türedi!

Allah ya ıslah etsin
Ya da alsın canlarını!
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Ne Mutlu!

Garipliğin acısı yüreğimde dinerken,
Yaban yollar tükenip, özyurduma dönerken;

Gümrükçüler hep selam verse bana ne mutlu
Mülk sahibi  ' hoş geldin ' derse bana ne mutlu!
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Ne oldu?

Ne var, ne oldu  diye  tarih  sual  ederse:
-Evlatlar  kurban  oldu  ve    analar  ağladı;
Adalet  dağıtmadı  hukuk  terazileri
Zulmü  alkışlamaktan  eller  nasır  bağladı...
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Ne Olur?

Ne olur, bir de millete hizmet pilanı yapsanız?
Zerre kadar hayrınız yok, artık yan gelip yatsanız!
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Ne Tohumlar Attık Çanakkale'ye

Ne tohumlar attık Çanakkale'ye...
Onlar yeşerecek, boy gösterecek;
Parmak ısıracak çekemeyenler;
Çiçek açıp bol bol meyve verecek!
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Ne Yapmalı?

Vatana hizmet edeni altın harfle yazmalı;
Hainlik yapanın da mezarını kazmalı!
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Ne Zaman Müslümandı?

Eşek batmış  çamura, yol gösteren çok olur.
Tutun çıksın, deyince hepsi birden yok olur!

Falanca gavur oldu,  dediler, yazık yandı
Bilen varsa söylesin, ne zaman müslümandı?
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Ne Zaman?

Sana gözdağı verir, birileri  git diye
Tarih seni bekliyor, 'Nerde bu yiğit ' diye!

Gelip, gerçek tarihi ne zaman yazacaksın?
Şeytanın  pilanını  ne zaman bozacaksın?

İşyeri boş, mescit boş; başka yerler dopdolu
Böyle mi olmalıydı, Müslüman-Türkün oğlu?

İlim ilk  görev idi, hani  neredesiniz?
Listede  adınız  yok, duyulmuyor sesiniz.

Yoksa tembel haneler vatan mı  oldu size?
Ne zaman geleceksiniz,  -söyleyin- kendinize?

Bu dünya benim yurdum; ötesi yok  diyen de;
İlme  sarılmalıydı, Ukbayı isteyen de.

' İkisini dileyen, yine    ilme  sarılsın '
Ben doğruyu söylerim, isterse dost darılsın....

Belki de bu  şiire-şaire kızacaksın...
Şeytanın  pilanını  ne zaman bozacaksın?

Sen neyi istiyorsun? Hedefini seçtin mi?
Dilim  varmıyor.Yoksa, her  şeyden vazgeçtin mi?

Bu  gidişle kuyunu, sen  kendin kazacaksın
Şeytanın  pilanını  ne zaman bozacaksın?
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Ne, Nee?

- Bu duyduklarımız doğru mu kardaş?
- Allah bilir, bir çok kısmı doğrudur

- La havlee... kıyamet mi koptu nee?
- 'Ya Rab, koru! ' söylenecek söz budur

- Oha! Eğer binde biri doğruysa;
- Zehir iç: ister öl, istersen kudur!
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Neden Acaba?

İslamdan, Kur'andan, baş örtüsünden...
Güzel olan herşeyden nefret eden sen,
Ey laik gelmiş, laik giden!
Papa ile aranda ki derin muhabbet neden?
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Neden...?

Bu millet öksüz gibi, gelip-geçip vuran çok;
İslah etmek yerine, ifsad edip duran çok!
'Ermeni soykırımı' deyip saldıranlara,
-Geç bile kaldık dostlar-neden bizde ceza yok?
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Nerde Adalet?

Suça ceza yok, ama masumlara kıyma var
Görünen: doğru yoldan, bataklığa kayma var!
Çağ atladık diyorlar, hepsi de  aldatmaca
Ya geriye dönüş var, ya yerinde sayma var!
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Nerede

Değişti insanlık, değişti dünya;
Zulme dur diyecek erler kalmadı.
Hasretiz  tertemiz havaya suya
Bir nefes alacak yerler kalmadı.

Manzara, sadece körlere güzel,
Yakıyor yıkıyor bir lanetli el
Ey adl-i ilahi imdadına gel
Arzda işlenmedik şerler kalmadı.
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Nobel Ödülü

Meğer ödül almakmış ademin bütün derdi
İşin  özüne bakın, kim verdi, niçin verdi?
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O Benmişim

Karşımda bir çaresiz: Yağmalanmış vatanı
Pis ayaklar altında; malı, namusu, canı.
Bense gül bahçesinde yer, içer, yürürmüşüm.
Meğer kendi halimi aynada görürmüşüm...
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ODTU Kurtarılmış Bölge mi?

Öyle görüntüler var ki,haşa aklım almıyor
Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor

Kafir olmak da serbest münafık olmak da serbest müslümanlık mı yasak?
Diyorsununuz müslüman kim varsa asak

Oradaki yönetenler hakiki mi gölge mi?
Yoksa ODTU kurtarılmış bölge mi?

ı
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Oğuzhan'a

O Allah ki bizi yoktan var eden
Gözü veren doğru yolu gösteren
Uçmak icin kanat ihsan eyleyen
Zalim olma hakka teslim ol şimdi

Haydi ac elini yalvar Allaha
Ah eyleyip son ver artık günaha
Niceleri gitti gelmez bir daha
Allaha dön saadeti bul şimdi
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Olamaz

Bakmasını bilen, görür gerçeği
Güneş hep meydanda, saklı olamaz!
İslama  Kur'ana dil uzatanın
Ağzı varsa bile, aklı olamaz!

Sam yelidir, yöremizde esenler;
Hukuk deyip, Ömerlere küsenler
Kendi bulunduğu dalı kesenler,
Hakka ta'n edenler farklı olamaz!
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Olur mu?

Beni yok sayanı, saflık ederek
Var sayarsam, olur dunya dar bana!
Nice dostlar bile, düşman kesildi
Hainlerden olur mu hiç yar bana!
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O'na Dost Ol

O’nun  sevdiği ol yeter, sevdiğinin sevdiği ol
İşte  bu yol O'na gider, yoktur başka  çıkar bir yol!
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Onsekiz Mart

Şu  onsekiz Marta bak, dönüp yine geliyor...
Tarih sayfalalarından, dumanlar yükseliyor!

Nemrut gibi  ateşi, körükleyen yakan kim?
Sonra da masum gibi, bir kenardan bakan kim?

Çanakkale suları, tutuşmuş yanıyordu;
Bu ateşi yakanı, tüm cihan tanıyordu!

Yedi düvel bir olmuş, gelmiş.Sorduk “ nereye “?
Çan asmak isterlermiş,  kubbeye, minareye!

Mehmetcik teşhis etti, en başta ingilizi;
Fransız da orada, orada Kivi, Ozi!

Aynı yolun yolcusu,  hepsi aynı damardan;
Bunlar sözden anlamaz, ancak anlar şamardan!

Kahpe, Çanakkale'de ne ummuştu, ne buldu?
Kuyruğunu kısarak kaçan, zar-zor kurtuldu!
.........................
Bebekler uyanacak, şu köpekler ürmesin;
Ez başını Mehmedim, ellerin dert görmesin!

Vatana göz dikene acıma, vur Mehmedim
Ta  geldikleri yere kadar savur, savur Mehmedim!

Şair yamyam demişti; bunlar yamyamdan beter
Çikarttıkları fitne, insanoğluna yeter!

Gece -gündüz işleri hıyanet, zehir, tuzak
Uyanık ol Mehmedim, tuzaklardan ol uzak!

Şimdi dostuz diyorlar, yalan sakın inanma!
Şeytan asla dost olmaz, saflık narına yanma!

Dört bir yandan sarmıştı, bu sırtlanlar yurdumu
Doksan yıl gelip-geçti, saldırılar durdu mu?

Yine takıp gelirler,  çanı boyunlarına....
Koca Millet aşina,  kirli oyunlaına!

Saldırmanın cezası neymiş, herkes öğrensin;
Saldırı planlayan kafir hizaya gelsin!

Dört kitaba baksan da; son söz budur Mehmedim;
Düşmana göz açtırma; tokatı vur Mehmedim!
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Oruçluya Müjde

Rahmet Peygamberinden müjde var sana-bana:
-İki  bayram  veriyor  Mevla  oruç  tutana;

Biri 'bismillah' deyip akşam iftar ederken,
Birisi de  Rabbinin huzuruna  giderken...
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Oruçsuz İftar

Bir eli iskambilde, öbür eli  şişede
Namaz, oruç bilmiyor;  iftarda  baş köşede!
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Ölü Kardeş Eti Yeme Kardeşim...

Şeytan hoş gösterir, sakın aldanma;
Ölü kardeş eti yeme kardeşim!
Ne olur birazcık aklını kullan;
Diline geleni, deme kardeşim!

Ne desen, sana da dokunur ucu;
İstersen sağcı ol, istersen solcu...
Sen de bir yolcusun; ben de bir yolcu;
Kimseleri hakir görme kardeşim!

Güzelce tenkit et; ama  abartma.,
Çok oku,çok calış; uzanıp yatma.
Çıkarması çok zor, sakın taş atma
Dipsiz kuyulara, girme kardeşim!

Tatlı  tatlı  konuş; acı  söyleme
Hesapsız - kitapsız,çıkma eyleme
Derdimiz bin iken, milyon eyleme
Başımıza çorap örme kardeşim!

Bizi parça  parça, etmek isterler
Ellerinden gelse; çiğ çiğ de yerler
“Tam da bize layık, bir lokma “derler;
Düşmanlara  fırsat verme kardeşim!

Ah! Nice dostları, düşman eder dil;
Kulu doğduğuna, pişman eder dil.
Bütün  kötülükler, nefistedir, bil
Ondan başkasını  yerme kardeşim!

Şeytan sevinip de, bayram etmesin
Ölü kardeş eti yeme kardeşim!
İyice ölçüp – tart, sözü söylerken
Kafana eseni deme kardeşim!
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Örtüsüz Namaz olur mu?

Bakıp dünyanın haline
Güler misin, ağlar mısın?
Ne gelirse der diline
Güler misin, ağlar mısın?

Birileri  işsiz kaldı
Ve sazı eline aldı
Nefreti makamından çaldı
Güler misin, ağlar mısın?

Bari biraz ehli olsa
Dinleyen de bir tat alsa...
Sazını başına  çalsa
Güler misin, ağlar mısın?

Prf. luk cahillik mi demek
Boşa gitmiş bunca emek
Tek bildiği haram yemek
Güler misin, ağlar mısın?

Setr-i avret nedir bilmez
Kur'an okuyup eğilmez
Bu sapıklar yola gelmez
Güler misin, ağlar mısın?

Okumuyor ki Kur'anı
Münafıklıktır her yanı
Alimi cahili tanı
Güler misin, ağlar mısın?

Anlamıyor üçü - beşi
Cehalette yoktur eşi
Sözde Prf.lükmüş işi
Güler misin, ağlar mısın?

Değil isen deli, bunak
Nur 31 ne diyor bak *
Fitne çıkarmayı bırak
Güler misin, ağlar mısın?

Olmaz amma olur diyor
Bilmem kimden rüşvet yiyor
Cehennem libası  giyor
Güler misin, ağlar mısın?

Rağbet yağcıya, cahile
Görev verilmez ehile
Millet dinler nefret ile
Güler misin, ağlar mısın?

Nur Suresi Ayet
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31.

Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve
el gibi)    görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)   lerini göstermesinler. Başörtülerini ta
yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından,
yahut, kocalarının babalarından yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut
erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin
oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut
erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf
olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye
ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa
eresiniz!
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Özet

Memurdu ömür boyu, hiç anlamadı gitti.
Giderken de herşeyi büsbütün berbat etti.
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Peynir Mayası?

Bize ne oldu böyle; ölü mü, diri miyiz?
Hani çağ atlamıştık; yoksa çok geri miyiz?

Şeytana mı havale ettik her işimizi?
Hesap günü gelince; kim kurtaracak bizi?

Örnek peynir mayası; niçin üretmemişiz?
Tembelliğin cezası, neler neler yemişiz...

“...alanı” ndan ne haber; hani nerede “kamu”?
Yoksa halka hizmetin, uydurukçası bu mu?

Bu kadarcık hizmeti, yapamıyorsan bize
Sen niye yaşıyorsun;  at kendini  denize!
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Psikolojisi Bozulmuş?

Ne yapsın zavallı
Psikolojisi Bozulmuş?
En sonunda
Baskıcıların dediği olmuş....
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Rahmetle Anıyoruz

M illetini sarınca; felaket bulutları;
E stin meltemler gibi, yeşerttin umutları.

H ayatını adadın; dinine vatanına
M innettarız hepimiz; Safahatına, sana!

E y zulme baş kaldıran, ey İslamın bülbülü
T aptazedir eserin, yurdun solmayan gülü!

A llahın rahmetiyle anıyoruz adını
K abrin nur ile dolsun; ey milli şairimiz!
İ stiklale aşıktın; duyarız feryadını
F aziletli izinden; geliriz her birimiz!

E zanlar susmayacak; herkes bilir biz kimiz...
R ahat ol,  tefrikayı boğcaktır azmimiz!

“S ana dar gelmeyecek makberi, kimler kazsın? ” *
O zanlar senin gibi kükresin, hakkı yazsın!

Y ürekler toplu vurur;  bombalar sindiremez...
A y-Yıldız  şafaklarda;  kimseler indiremez!

* Mehmet Akif ERSOY
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Sadece Bir İslam var!

Tevhide teslim olan, birlik ne demek bilir
O birdir ve O  Bir'e bir tek yolla gidilir!
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Said Kardeşime

Seni yaratan Allah çok  büyük değer vermiş
Ayağının altına koca cihanı sermiş
İnsan demiş adına,’ahseni takvim’ ile
Değerine imrenir belki melekler bile
Karalama yüzünü, ak yarattı onu hak
Aşağı  ve yukarı   ibret nazarıyla bak
Renkler cümle çicekler,hep onun eseridir
El açıp  gece –gündüz Allah desen yeridir
Razı eyle Mevlayı,sakın ters yöne gitme
Elin-dilin çalışsın,ömrünü israf etme
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Saksı mı düştü yoksa başına?

Duydunuz mu muhterem, neler neler diyormuş?
Çok üzgünmüş bu sıra, din elden gidiyormuş!

Zavallının saksımı, düşmüş yoksa başına?
Belki inanan vardır, bu timsah göz yaşına!

Allah'a, Peygambere  karşı duran sizdiniz;
Ilim yuvalarına,  kilit vuran sizdiniz...

Her yerde hor görüyor, hep hakkını yiyordun.
Daha dün müslümana, pis – gerici diyordun!

Örtülü bacılara, etmediğin kaldı mı?
Yoksa ölüm meleği, kapınızı çaldı mı?

İşine geldiğinde, müslüman kesilirsin.
Mektebinde okudun, kıvırmayı bilirsin!

Merakım, gidişiniz  bir  ilahi aşka mı?
Yoksa din dediğiniz, İslamlıkdan başka mı?

Din adına yol kesen dünkü yobazın oğlu! ..
Yine sen kesiyorsun, küfür uğrunda yolu! ..*

*Necip Fazıl  Kısakürek
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Sana Dokunur!

Söz kurşundur, ustalıkla atamazsan düşmana
Belki en çok sevdiğine, belki sana dokunur!
Kem söz niçin, canlı - cansız mahlukata, hayvana?
Ya devlete, ya millete, ya vatana dokunur!

Tarihe git, ibret al da; insanlıkla barış sen
Peygamberler, sahabeler... Sıddıklara karış sen
Kötülükten fayda gelmez; iyilikte yarış sen
Ya dedene, ya babana, ya anana dokunur!
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Sana Sığınırım!

Ben, her çeşit felaketten
Rabbim sana sığınırım!
Arsızlıktan,cehaletten
Rabbim sana sığınırım!

Dostum yoktur başka senden.
Yalandan,hasetten, kinden;
Yobazın her çeşidinden
Rabbim sana sığınırım!

Günahla kirli yıllardan,
Batıla giden yollardan,
Kendini bilmez kullardan
Rabbim sana sığınırım!

Sevdir hep seni seveni
Senin yolunda gideni
Kula muhtaç etme beni
Rabbim sana sığınırım!
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Sanadır...

Sanadır namazımız, sanadır orucumuz
Senden gayrı kimseye açılmaz avucumuz!

Bize kahrından değil, lutfundan ver Allahım
Rızana giden nurlu yolu göster Allahım!
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Savaş Kiminle?

Garibanı  eziyor,  vahşetiyle - kiniyle
Baş örtüsü bahane; savaş İslam Diniyle!
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Sebep,Sonuç...

Medyumlukta, büyüde, çare var mıdır derde?
Hiç sahtekar olmaz mı, abdal çok olan yerde?
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Selam Sana Aliço,Helal Sana Aliço!

Aliço'nun yazdığı, şu destanı okuyun
Zannederim tarihte,görülmemiş bir olay.
Tam yirmiyedi sene, üst üste baş pehlivan
Hesap edin de görün,ömür bu,dile kolay!
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Sen

S en babanın bağında
Ü züm gözlü gülüsün
M eleğim, tatlım, canım
E vimin bülbülüsün
Y ürü Allah yolunda
R ahata erer canlar
A llah'a yönelince
M elekleşir insanlar
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Sen Allah'dan korkmaz mısın?

Ey şeytana,”hazret” diyen
Sen Allah'dan korkmaz mısın?
Kuzu postuyla yürüyen
Sen Allah'dan korkmaz mısın?

Malın ile avunursun
Kötüleri savunursun
Bir gün olur dövünürsün
Sen Allah'dan korkmaz mısın?

İki yüzlülükte yaman...
Düsmana dost,bize düsman
Olacaksın yarın pişman
Sen Allah'dan korkmaz mısın?

Her şey olmaz para ile
Yüzündeki kara ile
Kalbindeki yara ile
Sen Allah'dan korkmaz mısın?

Sen hür değil,bir kölesin
Düşman ile el elesin
Bunlar sorulur bilesin
Sen Allah'dan korkmaz mısın?
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Sen de Çukursun!

Buna kalp dayanmaz; Kafir kudursun,
Gelip Felluce' yi   kalbinden vursun.
'Halepçe'den beter' gördüğüm resim
Saddam alçak idi; sen de çukursun!
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Sen Kendini...?

Ben de seni hür sanırdım güzelim;
Bütün haklarından mahrum etmişler!
Beylerin aç gözü öyle doyarmış;
Seni açılmağa mahkum etmışler!

Nice okullarda birinci oldun
Diploma hakkımdır diyemezsin  ki!
En güzel kumaşı dokuyan sensin
Gönlünce dikip de giyemezsin ki!

Medeni sandığın ülkelere bak:
Hanımların sesi o kadar gür mü?
Onlar da Hatice, Sumeyye, Fatma,
Hazreti Aişe kadar Özgür mü?

Sana kurulmuştur her yerde  tuzak
Seni oyalarlar, çiçekle - kartla!
Kim dost kim düşmandır, aç gözünü bak
Eline ne geçer bir 8 Martla?
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Sen O'na Teslim misin?

Bu din Allah'ın dini, Kur'anı, elçisi var
Teslim olmayan bir kalp, ibadetten ne anlar?

Sosyete  züppeleri, gönül eğlendiriyor
Sete gidermiş gibi, camilere giriyor?
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Senin Adın Muhammed (A.S)

Sen geldin de kalmadın,
Ben de kalan değilim!
Nurlu izin  olmazsa,
Yolu bulan değilim!

Selam ya Rasulallah
Selam ya Habiyballah
Seni sevmeyenlere
Selam salan değilim

Senin adın Muhammet
Hak kıldı seni rahmet
Sana hasrettir cennet
Gafil olan değilim

Selam ya Rasulallah
Selam ya habiyballah
Senden gayrı bu yolda
Önder bulan değilim
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Sermaye

Boş geçmesin canım; bir gün, bir saat
Bilsen ne değerli,  şu  fani hayat!

Sanma,  bizim için bir gayedir o;
Sonludur, sonsuza sermayedir o!
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Sermayesi...?

Küfür ile cehalet, eldeki sermayesi....
İnsanlığı sömürmek, alçağın tek gayesi!

Güneşi hiç tanımaz, aydınlığı ne bilsin...
Şeytanın esiridir, Hakka nasıl eğilsin?

Onun adı batıldır, Hak iledir savaşı
Baktı sonu geliyor, bunun için telaşı...

İstiyor ki: insanlık uyusun, uyanmasın
Gerçeğin habercisi Muhammedi anmasın!

Ne yapıp ne etmeli, gerçeği saklamalı
Aklara çamur atıp, kendini aklamalı!

Nura hasret, zamanın sahtekar aydınları
Karanlığa tutsaklar, kim kurtarır onları?
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Serseri

İngilterede imam, Türkiyede papazmış;
Taylandda da budistmiş;  macerası ne azmış!
Trene bakar gibi,seyredene ne desem....
O kendi kuyusunu,  kendi eliyle kazmış!
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Sessiz Bir Şaire

Çoktandır yok gibisin; meraklandım ne dersin?
Ne bir şiir yazarsın; ne bir selam edersin!
Yakışır mı şaire, sus-pus olup oturmak?
Rahatsızım diyorsan; Allah şifanı versin!

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevdiğini Sevdir Bana

Allahümme ya Rabbena
Sevdiğini sevdir bana
Senin sevgin şifa cana
Sevdiğini sevdir bana

Kadir Gecesine girdim
Rahmet deryasına erdim
Benliğimi yere serdim
Sevdiğini sevdir bana

Gecen hayırlı bin aydan
Ben geçtim köşkten saraydan
Cennet olsun bana vatan
Sevdiğini sevdir bana

Varlığım yağma oluna
Can ve mal kurban yoluna
Merhamet eyle kuluna
Sevdiğini sevdir bana

Seni hem seni seveni
Sevdir kıymeti bileni
Yolunda canın vereni
Sevdiğini sevdir bana

Hemdem eyle seven ile
Gerçekleri gören ile
Kulluğuna eren ile
Sevdiğini sevdir bana

Sevmeyene yoktur sözüm
Bakmasın,görmesin gözüm
Secdene müştaktır özüm
Sevdiğini sevdir bana

Eyleme batıla dalan
Kıl Kur'andan nasip alan
Alemlere rahmet olan
Sevdiğini sevdir bana

Mümin sabittir sözünde
Tevhit vardır tüm özünde
Muhammed Nebi izinde
Sevdiğini sevdir bana ,
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Sınıfta Kaldınız

Nice masuma kıyıp, ciğerleri yaktınız
Bütün yanıtlar (!)    yanlış, siz sınıfta çaktınız!

Hiç mi çekilmeyecek, bu dağların dumanı?
Beyler sıraya girin, artık hesap zamanı!
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Siz Zulümden Baska ne Bilirsiniz?

İki yüzlülük sizde, en adi yalan sizde;
Var mı alın teriniz? Soygun ve talan sizde
Elinizden çıkınca, bütün çaldıklarınız
Zulümden başka nedir, söyleyin kalan sizde?
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Sizce Adalet midir?

Reva mıdır millete, adalette erinmek
Erinmenin sonucu olur elbet yerinmek.
Allah aşkına deyin, sizce adalet midir;
Mazluma ceza verip, zalime hoş görünmek?
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Sokak Çocukları

Hepsi aç, çıplak,  hasta...Dayan yüreğim dayan
Ne çocuklar var şimdi, sokağı da olmayan!
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Son Durak

Aracımız durunca, çare yok ineceğiz!
Bizler Allah'dan geldik ve O'na döneceğiz!
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Soyguncu

Ağzı olan konuşsun; yasak: aklı olana
Haksıza ödül yağar, ceza:haklı olana
Ahlakı, fazileti, hayayı aldı gitti
Şimdi dikti gözünü, kalpte saklı olana.
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Su İçiren Saki Ol

Bir içim su kurtarır, bakın ibretli işe:
Günahı çok bir adam atılırken ateşe;

Bakar ki,oracıkta tanıdığı biri var
'Ne olur,benim için rahim Allah'a yalvar!

Şefaat et de bana, cezadan kurtulayım
Ben de cennete giren bir bahtiyar olayım

Salih de der ki ona, 'çıkaramadım seni
Hafızamda resmin yok, kimsin? tanıt kendini'

'Hani falan zamanda, mataramdan ben sana
Su ikram etmiş idim, içmişdin kana kana'

Hemen onu tanıyıp, şefaat ediverir
Saki ateşten dönüp, cennete gidiverir

Bir içim su da olsa, ikram edenlerden ol
Salihlerle beraber hakka gidenlerden ol!

                                                   15.10.2009

Kütüb-ü Sitte: 13/82, 16 (4521)
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Şaibeli İntihar

Sırlarıyla ölüp gitti
Birileri bayram etti!
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Şair

Süt-beyaz bir sayfadır, can dostu, yoğu-varı;
Kaleminden dökülür, şairin gözyaşları!
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Şehid'e...

Ş  ahid   sana  yaratan, şahid  onun   kulları
E  linde davetiye  katettin  çok  yolları!
H  ayatı  fırsat bildin  şehadet rütbesine
 İ  nanan herkes  gelir  peşin  sıra,sesine.
D  enmez  şehide   'ölü', bu hakkın  kanunudur
E  limize  geçecek  en  yüce makam budur!
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Şeyh Ahmet de kim oluyor?

Bilgi güçtür kardeşim; sen güçlü olmağa  bak
Kolay elde edilmez, arayıp bulmağa bak.

Bilginin kaynağıdır, Ayet, Hadis ve ilim
İlim bize farz oldu, bundan ötesi filim

İlim bize niçin farz? Gerçeği bulmak için
Dünyada ve Ukbada, bahtiyar olmak için

Elimizde Kur'an var ve Peygamber sünneti
Başka yola saparsak, bulamayız cenneti

Gel şimdi düşünelim, verip kafa-kafaya
Biz düz yolda düşerken, eller gidiyor aya

İşimiz dedi-kodu, yalan, hikaye, masal
Birileri diyor ki: ”düşünme, yat, geri kal

Çalışıp büyüme ki, düşmanın yutabilsin
Seni oyuncak gibi elinde tutabilsin.”

Kur'an ve Hadis açık, dini anlamak için
Bizi kimin rüyası meşgul ediyor, niçin?

Bir uyduruk şeyh ahmet, dilden dile dolaşır
Bilmem ki bu yalanı hangi  hamallar taşır?

Şeyh ahmet diye biri, ne doğdu, ne yaşadı
Münafık uydurması, hikayedeki  adı.

Hem yaşamış olsa da, rüyasından bize ne?
Kişinin rüyasından fayda gelir mi dine?

Bu dinin sahibi var, alemlerin Rabbidir
Uygulayıp öğreten, Allah'ın Habibidir

Uyduruk haberlere etmeyiniz müsade
Bu gibi mektupları, sahibine iade........
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Şeytan ile Oduncu

Bir zamanlar bir yerde,  koca bir orman varmış
İnsanlar bir ağaca,  gelir-gider taparmış.

Müslüman bir oduncu, fena kızarmış buna;
Ağacı kesmek için, çıkmış orman yoluna.

Çam yarması bir adam geçivermiş önüne
Sormuş “böyle pür telaş, yapmak istediğin ne? ”

-Sapıkların şirkine, şimdi son vereceğim
Andolsun bu ağacı, yerlere sereceğim!

-Burada    gece-gündüz, boşa mı duruyorum
Benim adım iblistir, onu  ben  koruyorum!

Ona zarar verecek, rüzgar bile estirmem
Hadi burdan, çekil - git, bu ağacı kestirmem.

-Bunca kötülükleri, demek yaptıran sensin
İnsan oğlunu böyle, puta taptıran sensin!

Esas seni kesmeli deyip, hemen saldırdı
Tomruk gibi uzatıp, baltasını kaldırdı.

Şeytan dedi: sürem var, öldüremezsin beni;
Bu ağacı kesmezsen, memnun ederim  seni...

Mala -  mülke erersin; olur araban-atın
Ormana hiç ugrama, her gününe bir altın...

Dünyalığı duyunca,  hemen öfkesi diner
Anlaşma üzerine, oduncu köye döner.

Sabah görürki, altın yanıbaşına gelmiş
Yorulmadan kazanmak, ne kadar da güzelmiş!

Ertesi gün beklemiş,  yine o bir altını;
Merak ile yoklamış, yastığının altını...

Anlaşmanın gereği, yerine gelmeyince,
Bu bizim saf oduncu, sinirlenmiş iyice.

Baltasını kaparak, koşmuş doğru ormana
İçinden de diyormuş, gösteririm ben sana!

Ağacın yakınında, yine görmüş bekçiyi
“Önce bir halledeyim, şu inatçı keçiyi”

Derken hemen saldırmış, şeytanın üzerine
Fakat gücü yetmemiş, “Allah Allah bu da ne?

Daha dün darmadağın, eylediğim bu kişi
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Sanki bu gün dev olmuş, anlamadım bu işi.”
          *                  *                 *
Bu sefer de kör şeytan, oduncuya ders verdi:
Sille – tokat girişti, onu yerlere serdi!

Madde bir:  imanının, tadını tatmalısın
Attığın her adımı, hak için atmalısın!

Dünyana alet etme, Hak için yaptığını
Kâr belleme oduncu, emeksiz kaptığını!

Eğer değer verirsen, şeytanın altınına;
Dilindeki besmele, fayda verir mi sana!

Hesabını iyi yap; dilin, kalbin bir olsun
Her  “bismillah” deyişin, şeytana zehir olsun!

Allaha dayanırsan, kuvvet gelir hız gelir
Bir tanesi ne demek, tüm şeytanlar vız gelir!
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Şeytandan Daha Alçak!

Kimi bilmez kendini;
Nasıl bilsin haddini?
Kiminin dini, kini;
Kimi şeytandan deni!

Dayan kardeşim dayan
Gerçekler ayan-beyan!
Allah'ı düşman sayan
Sever mi seni, beni?
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Şimdi Ellerimdesin!

Bir adım yakınımdan, bana kucak açardın
Elimi uzatınca, gülüp hemen kaçardın!

Bu arayış- bu kaçış, uzun yılları aldı
Ömür geçti,bembeyaz bir kaç tel saçım kaldı.

Bitti artık bu hasret,şimdi ellerimdesin
Seninle beraberim, kimler ne derse desin!

Benim seni sevmemin, kime ne zararı var?
Artık seni bırakmam,yolun sonuna kadar!

Yazacağım! Kalemi geçirmişken elime
Kelimeler geldikçe; yüreğime,dilime!

Bizi kıskananlara, sakın ha kızmayalım
Haktan,güzelden gayrı, hiç bir şey yazmayalım!
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Şu Benim Yurdum

Rahmeti kaynağından, emmiş de yudum yudum;
Cennetlerden bir köşe olmuş, şu benim yurdum!

Ümitsizlik kapısı değil elbet burası
Veliler yatağıdır, burda yiğidin hası!

Kurusa ırmakları; solsa yazı, baharı;
Tükenmez bu toprağın, şanlı kahramanları!

Gün doğudan doğdukça, binlerle yiğit doğar;
Zulüm kudursa bile, korkmaz imanla boğar!

Minarelerde ezan, dudaklarda dua var
Yükselecek bu seda, arşa erecek kadar!

Deli rüzgarlar gibi, tersten esmek olur mu?
Allah'ın rahmetinden, ümit kesmek olur mu?
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Tahammülü Yok

Tahammülü  yok, Allah'ın, Peygamberin adına
Kainat  'Allah'  diyerek  şükreder  inadına...

Elinden  gelse, dünyayı  tersine  döndürecek
Kalplerdeki  kandilleri, güneşi  söndürecek,

İman  kalbe  kök  salınca,karanlık geri dönmez
Münkirler  didinse  de,Allahın  nuru sönmez....
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Tebrikler (!)

Milletin malını hortumlayarak
Bir dilim ekmeğe muhtac ettiniz.
Başka hayrınızı (!)   gören yok amma
 “Başörtü” zulmünü ihrac ettiniz...
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Tebrikler!

Sen layık olanı sevmişsen eğer,
Terbrikler kardeşim,her şeye değer!
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Tebrikler...

Dururken kap-kaç işi, esrar, eroin, tiner;
Çoğunun bilmediği... ve daha neler neler...

Bütün haylazlıklardan, ayrı-gayrı olmayı
Nereden çıkardıniz, bir de namaz kılmayı?

İncili, ateizmi okuyacak çocuklar
Asrın hastalığından, ne kadar da uzaklar!

Üstelik de bu gençler, Kur'an dersi alırmış;
Bu hal böyle giderse, hep müslüman kalırmış!

Tabii ki birileri, bu hale üzülecek
Kimi de benim gibi sevinecek, gülecek!
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Tedbirsiz

Kul duasız olunca, silahsız kaldı demek;
Tehlikeler içine, tedbirsiz daldı demek!
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Tekerleme

Çabuk yaz,
Zaman az,
İğne ile
Kuyu kaz.
Düşün biraz:
Bu dünya,
Boş hülya,
Aldanma.
Yalancı,
İnanma.
Boş durma.
Boşa da
Koşturma.
Kimsenin
Başına
Taş vurma.
Vurma ki
Vururlar
Sana da.
Dururlar
Karşında.
Düşmanlar
Gezerler
Çarşında.
Cennettir
Bu vatan.
Fedâdır
Ona can.
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Temseli Gençlere

Temizlik imandandır, tertemiz olmak gerek
Eğer iman doluysa  göğüste olan yürek
Mala-mülke kul olma,kullan yüce gayende
Sarfededersen hak yolda, şereflenir sayende
Ey gurbet ellerinde yitiğini bulan genç
La havleyi çekerek,yola revan olan genç
İzinden yürü durma sen,o şanlı Nebinin
Güç ve kuvvet Allah’ın, yardımcın O ‘dur senin
El açma namertlere,Allah’a aç elini
Nadanlar ne bilecek, Allah bilir halini
Çareyi veren O'dur, ümitsiz olma sakın
Laf değil iş  yaparsan maksadın olur yakın
Elin  işde iken de dilin duada olsun
Riza-i Bari için ne varsa feda olsun

                                   15.03.2013
                                      oo:43
                                   Temse/Belçika

Kadir Soytürk
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Terörün Başı

Çoluk-çocuk demeden, öldürüyor,  eziyor;
Terörün başına bak, terör durmalı diyor!

Tanklar bomba yağdırır, tarlada çalışana...
Benim asıl sitemim, bu hale alışana!

Anladığı bir dilden, cevap verecek  yok mu?
Bu terörün başına, bir dur diyecek yok mu?

Kadir Soytürk
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Uğurlama

Her yokuşun bir inişi
Her gelişin gidişi var!
Bu değişmez hakikati
Kimileri  çok zor anlar!

Gitmek için gelmedin mi?
Şimdi ne naz ediyorsun?
İster ağla ister inle
Tıpış tıpış gidiyorsun!

Kadir Soytürk
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Unutma

Niçin geldik bu dünyaya,bizleri kim gönderdi?
El ve ayak, göz ve kulak...bunca aklı kim verdi?

Var edeni tanımalı akıllıyım diyen kişi
Zamanı az,görevi çok, pek mühimdir onun işi

Allah diyen kalmaz darda,O’na inan ve güven
Teninde oldukça canın Kur’andan ayrılma sen

Tarihe bak; hak yolunda olan nice canlara
Irak-yakın deme tanı, sen de benze onlara

Rahmetine ermek için alemlerin rabbinin
Olmamalı mü’minlere, ne hasedin ne kinin

Gaflet bizim düşmanımız, yok edelim her yerde
La ilahe illallah de, çare odur her derde

Unutma ki bu alemde garip yolcularız biz
Ulu dergaha giderken boş olmasın elimiz

Kadir Soytürk
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Unutma!

Arslan, gücün varsa, herkestir dostun;
Dişin dökülünce... sağlam mı postun?

Kadir Soytürk
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Utanıyorum....

Sureti  bana  benzer; ya zulmü...? Tanıyorum...
Artık, kendime  'insan' derken utanıyorum!

Dünyanın her yerinde akan kan, ateşinden
Allah'ım ne olurdu, çıkamasa ininden....

Kan içen canavarla, yan yana bulunmaktan;
Kanı donmuş değilse, nasıl utanmaz insan?

Kadir Soytürk
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Utanmamak Elde mi?

Sen kazığı sivrilttin
Sonra çekilip gittin,
Kendine de batınca
Feryad ü figan ettin!

Millet her gün yanıyor
Yaraları kanıyor.
Biraz hayası olan
Vallahi utanıyor!

İlaç diye verdiğin
Zehirden daha beter
Bu hizmet (!)   eserinse
Vebali sana yeter!

Kadir Soytürk
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Uydurukça Boş Durmuyor

Gülüyorum, ağlanacak halime;
Birileri savaş açmış dilime!
'İstek' varken, tüm milletin bildiği
'İstenç' diyor, 'iğrenç' gibi kelime!

Kadir Soytürk
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Uyumanın Vakti Değil

Uyumanın vakti değil;
Davran, mahrum olma sakın!
Azminle aş her engeli;
Nefse mahkum olma sakın!

Bir gül de sen tak yakana,
İmrenme yakıp-yıkana.
İman, ilim ışık sana
Karanlıkta kalma sakın!

İblisler kurarlar tuzak;
Dedirtirler karaya ak
Hür bir insan olmaya bak
'Özgür hayvan' olma sakın!

Derler: 'Biziz sana umut,
Dinini, ülkünü unut'.
Sen saadet yolunu tut;
Bataklığa dalma sakın!

Ey dağı dumanlı yiğit,
Geri kalma ileri git;
Bütün vebal sana ait,
Yola kusur bulma sakın!

Aldanıp yalan-dolana;
Dosta düşman olma sakın!
Herşeyini kaybedipde
Müflis-pişman olma sakın!

Kadir Soytürk
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Uzman Yalancı..

Yalanı tezgahında ilmik ilmik dokumuş...
Ne olacak, yalanın mektebinde okumuş?

Kadir Soytürk
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Ümit

H üdâ ak etsin yüzünü,
Ü mitle hoş tut özünü.
S el varsa köprüler de var,
E rir elbet güneşle kar.
Y ılma, azmin silah sana
İ man bedeldir cihana.
N eye kâdir değil Mevlâ?
E yler bir derde bin deva.

Kadir Soytürk
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Üstad'ın Deyişiyle

“Bugün ağla çocuğum,yarın ağlayamazsın!
Şimdi anladığını,sonra anlayamazsın! “ (*)

Bugün çalış çocuğum,yarın çalışamazsın!
Şimdi alıştığına, sonra alışamazsın!

Bu gün oku çocuğum, yarın okuyamazsın;
Gün gelir taş üstüne,  taş bile koyamazsın!

Hayat akar su gibi, sen de ak ileriye;
Sınır  ötesine geç, sakın kalma geriye!

Kabukta oyalanma, öze ulaşmağa  bak;
Tehlikeli bölgeyi, imanla aşmağa  bak!

(*)      Necip Fazıl KISAKÜREK

Kadir Soytürk
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Vahşi Medeniyet

Sen nerdeysen, orada  kan, ateş, gözyaşı var
Demekki lügatında insan hakkı bu kadar!

En adil hakimlerin dağdaki kurttan beter
Bir damla kan bile bir gün seni boğmağa yeter!

Kadir Soytürk
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Var mısın?

Genç kardeşim, hep el ele vererek
Gerçekleri aramağa var mısın?
Vatan bizden hizmet bekler,iş bekler
Biraz işe yaramağa var mısın?

Yüce Kur'an iklimine girerek
Doğru nedir,yanlış nedir görerek
Gerekince canı,malı vererek
Gece – gündüz yürümeğe var mısın?

Hiç hesap ettin mi, nerede yerin?
Hakka uygun mudur bütün işlerin?
Alemlere rahmet Son Peygamberin
Sevgisiyle erimeğe var mısın?

Müslümansın,onlardan çok farkın var
Yaratandan gayrı kimden korkun var?
Sen susarsan,bayram eder baykuşlar
Arslan gibi kükremeğe var mısın?

Söndürmek isterler nur-u  Ku'an'ı
Çok görürler minarede ezanı
Gaye harap etmek; dini, vatanı
Yeter artık dur! demeğe var mısın?

Hakkı hak,batılı batıl sayarak
Kul olmanın neşesini duyarak
Ayetlere,hadislere uyarak
Saat gibi işlemeğe var mısın?

Çok hatalar ettin,şeytana kanıp...
Günahtan,çirkeften bıkıp usanıp;
Yüce yaratanın adını anıp
Görevine başlamağa var mısın?

Ne yaprak,ne çiçek, kuru bir ağaç...
El açmayı bilmez yardıma muhtaç.
Kalbi katı,midesi şiş,ruhu aç
Zavallıyı doyurmağa var mısın?

Söver sana,selam versen birine
Müslümanı koymaz adam yerine
Tüm dünyanın paşasına,erine
Gerçekleri duyurmağa var mısın?

Ne söylesek,hepsi boşa,nafile
Okur hıristiyan,yahudi bile...
Sen de hakkın kelamını aşk ile,
Hece hece okumağa var mısın?

Ömrünü geçirme sapla,samanla
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Yarışman gerekir,artık zamanla
Ben biraz söyledim,sen çok şey anla
Meseleyi kavramağa var mısın?

 30/10/1998

Kadir Soytürk
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Vasiyet

Ben Hüseyin oğlu Kadir
Anlatayım, hayat seyrim nedir:
Elli dörtte doğdum Tosya-Sekiler Köyünde
Kuru ekmek bile bulamadım her öğünde.

Kör-topal bitirdim ilkokulu.
Olmak istemiyordum kulların kulu
Kastamonu'ya gittim binip bir cipe
Kaydımı yaptırdım imam-hatibe.

Bazan yarı tok, bazan aç...
Allah'dan başkasına olmadım muhtaç
Ne kalem, ne defter, ne de silgi var
Rabbime çok şükür yetti dört duvar.

Derken acı-tatlı aldım diploma
“Ya Rab hiç kimseyi çaresiz koyma”
Çalışırken, dışarıdan Enstitüyü bitirdim
Ay-yıldızlı bayrağı bu günlere getirdim.

Artık bundan sonrası, size aittir görün
Emaneti şerefle, hedefine götürün.
Hak yolundan sapmayın, vasiyetim bu size
Sizden arzumuz, çok çok dualar edin bize.

4.4.1997

Kadir Soytürk
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Vatan Haini

Garip doğdum, garip gezdim
İğne ile kuyu kazdım
Ben hainlerden bezdim
Kim imiş vatan haini

Konuşma ileri geri
Her sözün vardır bir yeri
Bilmeyenler öğrenmeli
Kim imiş vatan haini

Boş geçmedi bir günümüz
Belli şimdimiz, dünümüz
Hakk’a doğrudur yönümüz
Kim imiş vatan haini

Öksüz-yetim dövmedik ki
Zalimleri sevmedik ki
Hainleri övmedik ki
Kim imiş vatan haini

Vatana silah çekmedik
Fitne tohumu ekmedik
Meyvesiz ağaç dikmedik
Kim imiş vatan haini

Şüpheli yere girmedik
Harama hiç el sürmedik
Haine selam vermedik
Kim imiş vatan haini

Hainlerle aram mı var
Midemde bir haram mı var
Gocunacak yaram mı var
Kim imiş vatan haini

Cana canana kıyıldı
Hain kahraman sayıldı
Fakir-fukara soyuldu
Kim imiş vatan haini

Hainlik et, sonar unut
Haram, helal buldukça yut
Bize hain diyen haydut
Kim imiş vatan haini

Gayri tanıdın mı beni
Kim imiş vatan haini
Hakk’a çamur atan deni
Kim imiş vatan haini

Vatan bizim canımızdır
Şah damarda kanımızdır
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Abdulkâdir şanımızdır
Kim imiş vatan haini

Kadir Soytürk
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Ve Ölüm Öldürülür

Burda  görülmeyenler
Bir gün gelir, görülür!

Hakka zıt gidenlerin
Defterleri dürülür!

Kötüler cehenneme
Sürü sürü sürülür!

İyilere ne mutlu
Cennette güldürülür!

Tüm gözler şahit olur
Ve  ölüm öldürülür!

Ölüm ölünce kafir
Çılgına döndürülür!

Keşke toprak olsaymış...*
Ümidi söndürülür!

*Nebe' Suresi: 40
Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, “Keşke
toprak olaydım! ” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

Kadir Soytürk
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Vuslatı Bekle Aşık

Vuslatı bekle aşık,
Ama yatarak değil!

Yüzbin günaha yüzbin
Daha katarak değil!

İstiğfarla temizle
Kirlenen sayfaları;

Temizlik sağa-sola
Çamur atarak değil!

Yiğit dediğin nefsin
Bileğini bükendir;

Şu benlik meydanında
Çalım sadatarak değil!

Hikmet senin yitiğin,
Nasihate kulak ver;

Doğruyu diyenlere
Kafa tutarak değil!

Her lokmanın var elbet
Hak katında hesabı;

Haram-helal demeden
Alıp yutarak değil!

Münbit toprak boş olmaz
Sevgi ekerek bekle!

Gönül bahçelerine
Güller dikerek bekle!

Kuruyan fidanlara
Zemzem dökerek bekle!

Harama uzanmaktan
Eli çekenlerden ol!

Yalan-yanlış sözlerden
Dili çekenlerden ol!

Büyük-küçük demeden
Her günaha tevbe et;

Nedamet gözyaşiyla
Rücu edenlerden ol!

Aşkla varan yorulmaz;
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Dosta gidenlerden ol!

Dosttan davet gelince
Bayram edenlerden ol!

Sen rükuda, secdede
Boyun bükenlerden ol!

Şehadet meydanına
Hazır çıkanlardan ol!

Akibet dedikleri
Beklemesen de gelir;

Sen vuslata ermeyi
İple çekenlerden ol!

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yahudi Nasıl Müslüman Oldu?

Gerçekleri anlatmak kimine zor, kimine kolay
Alın size tarihe mal olmuş bir olay...

                        * * *

Halife dedi ki bir gün yahudi alime:
-Sen uyanık, akıllı bir adamsın,
Daha İslama gelmiyor musun?
Kur’anla, İncil ve Tevrat arasındaki farkı bilmiyor musun?

Yahudi şöyle cevap verdi:
-Bu konuda çalışma yapıyorum.
Gerçeği apaçık göreceğim.
Merak etmeyin, size de bilgi vereceğim.

Halife Me’mun, zorlamayı aklından bile geçirmedi.
Çünkü herkes gibi o da çok iyi biliyordu ki;
Baskıyla imana gelinmez,
Korkuyla müslüman olunmaz.

Bir yıl sonra.....
Hayat su gibi akıp gidiyor.
O yahudi yine Halife meclisinde
İlim adamlarıyla sohbet ediyor.

Fakat o da ne?
Yahudi bir sene önceki yahudi degil.

Büsbütün değişmiş
Bambaşka biri olmuş
Ağzından bal damlıyor
Belli gerçegi bulmuş
Gözleri pırıl pırıl
Kalbi imanla dolmuş.

Halife çok merak edip
-Hayırdır inşaallah diyerek sordu:
Müslüman olmak için niçin beklediniz bu kadar?
Bir yıl önceki  Kur’anla, bu seneki Kur’an arasında bir fark mı var?

-Hayır, hayır... Hiçbir fark yok.
Önceki Kur’an ne ise,
Şimdiki Kur’an da odur.
İşte benim gözümü açan da budur.

Gerçeği nasıl buldum?
Niçin müslüman oldum?
Arzedeyim:

Bir yıl boyunca evime  kapanıp çalıştım.
Üç tane İncil nüshası yazdım.
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Birinci birkaç satır eksik
İkincisi tam
Üçüncüye de kendimden  birşeyler ilave ettim
Sonra onları alıp kiliseye gittim.
Papaz efendi inceledi, tetkik etti
Üçünü de para ile satın aldı
Beni de tebrik etti.

Dönüp geldim.
Aynen üç nüsha da Tevrat yazdım:

Birincisi eksik
İkincisi tam...
Üçüncüye de kafadan ek yaparak,
Olmayanları da var gösterdim.
Bunları da hahama verdim.

Haham üçünü de inceledi.
Beğendi ve teşekkür etti.
Üçünü de parasıyla satın aldı.
Şimdi sıra Kur'andaydı:

Onun tamamını yazamazdım
Sadece üç cüz yazdım.

Birinci cüzde birkaç satır eksik bıraktım.
İkinci cüzü tam,
Üçüncü cüzü ise birkaç satır ilave ederek,
olmayanı var göstererek yazdım.

İslam din adamlarının hepsini tek tek gezdim
Hepsine de yazdığım cüzleri gösterdim.

Hepsi de yazdıklarımı incelediler:
-Bu cüzde şu şu satırlar eksik, bu tamam
Bu cüzde ise şu şu satırlar ilave edilmiş,
Kur'anın aslında böyle birşey yoktur dediler.....

Allah şahid, ince eleyip sık dokudular
Hepsi de benim yazdığım cüzleri
             ezberden okudular.......................

Anladım ki KUR'AN Allah'dan nasıl gelmişse
Aynen öylece korunmuş.
Ne bir fazlalık
Ne de eksilme olmuş.

Aynı tazelik, aynı berraklık ile nur saçıyor.
Karanlıkları yok edip, aydın ufuklar açıyor.

İşte bu Kur'an, Allah’ın degişmemiş, degişmeyecek
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                      son kitabıdır.
İnsanlığın kurtuluşuna açılan tek kapıdır.

İşte ben, bu yolla gerçeği buldum
Ne mutlu, Elhamdü lillah müslüman oldum.

Kadir Soytürk
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Yalancı

Yalancı, yalan söyler ölüm olsa ucunda
Başka sermaye mi var, elinde-avucunda?

Kadir Soytürk
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Yangın

Bu uykuya dalanlar mutlaka uyanacak....
Değilse, çoluk - çocuk, ev – bark  hepsi yanacak!

Bu ne ağır uykuymuş, ölümden daha beter
Vebali bize değil, bütün cihana yeter!

Meydanlar boş kalınca, dünya toz – duman oldu
Gölgesinden korkanlar, şimdi kahraman oldu!

Kadir Soytürk
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Yaratanın Adıyla

İmanın mükemmel tadıyla oku
“Yaratan Rabbinin adıyla" oku !

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yazık Değil mi?

Uçuruma doğru hızla gidiyorsun,
Sen kendi canına kıymak istiyorsun.!

Unutma her derdin ilacı vardır
En büyük cinayet intihardır!

Eşin dul, çocukların öksüz kalacak;
Anan, baban, komşuların...sevenlerin  perişan olacak.!

Yazıktır yapma, etme, vaz geç istiyorum;
Akıl sahibine bu yakışmaz diyorum!

Gel yaratana teslim ol, vazgeç, dön bu pis ölümden
Eşref-i mahluk olarak yaratılmış bir varlıksın sen!

Diyorsun ki: Tutma beni giderim istediğim yöne
Can benim değil mi, sana, kime ne?

Unutma, bu can, bu hayat  emanet verildi
Bir de kullanma kılavuzu, Kur'an gönderildi.

-Çok uzattın, bana kimse karışamaz tanrı bile!
-Anlaşıldı, sana söz kar etmez, tüm emekler nafile!

-Ben kimseye kulak asmam, uçuruma doğru giderim böyle!
-Ne diyebilirim arkadaş, sen bildiğin türküyü söyle!

Akıl sahibine bu kadar kelam yeter,
Allah'ı tanımadan yaşamak, intihardan bin beter!

Kadir Soytürk
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Yazık!

Hürriyetini verdin, esir oldun da
Ne geçti eline?
Herhalde şeytan, çok svinmiştir
Senin bu haline!

Kadir Soytürk
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Yazıklar Olsun Sana

Seni yobaz yapmadılar, kendin istedin oldun
    Arayan bulur derler ya, biraz aradın buldun
    Allah, Peygamber deyince, aslandan kaçar gibi
    Kaçtın   kaçtınya, nereye kadar...işte yoruldun!

    İblislere kulak verdin,melekleri duymadın
    Adam gibi Allah deyip, secdeye baş koymadın
    Aldandın da bu dünyaya,ahiret yoktur dedin
    Yoktu ki sende  besmele, yedin yedin doymadın

    Yüce Mevlam en büyüktür,olmazları oldurur
    Mühürlü değilse kalbin,serkeşliğin son bulur.
    Allah birdir,Peygamber hak,ölüm kesin, unutma!
    Kefenin de cebi vardır, aklı olan doldurur!

Kadir Soytürk
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Yem Olma!

Eğer sen yem olursan, çok yiyenler bulunur
Kendini bil, yem olma; “bey” diyenler bulunur!

Kadir Soytürk
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Yerli Misyoner

Tüm köpekler başı boş, fakat taşlar bağlanmış;
Manzarayı görünce, insan deliye döner!
İçimizde bu kadar yerli misyoner varken
Alkol kullanım yaşı, belki sıfıra  iner!

Bunca köpek ve çakal  dişlerini bilerken;
Haydi artık uyanın geç kaldık, değil erken!
Ateş - barut taşıyan bu kadar sarhoş varken;
Aziz yurdumu saran bu yangın nasıl söner?

Kadir Soytürk
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Yeter Artık!

Yeter artık! yağmaya sorumlular ' dur ' desin;
'Adalet! hainlerden  bir bir hesap sor ' desin
Bu milletin malını kimler çar - çur ettiyse
Gözyaşına bakmayın; kuruş kuruş ödesin!
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Yeter ki...

Ne gam! Kimse bakmasın; ellerimi  tutmasın
Yeter ki, şu garibi  Yaratan unutmasın!
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Yeter! ! !

Kardeşi düşman sayıp aduv ile barışma
Sen Adem'in oglusun, şeytan ile yarışma,
İstiyorsan kendini biraz daha  aç ama
Yeter benim kızımın örtüsüne karışma! ! !
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Yeter, kendine gel!

Kurtuluş ve zafer, emek istiyor
'Yeter, kendine gel! ' demek istiyor
Hak-mak diyorlar ya, niyetler başka
Bunlar bizi çiğ çiğ yemek istiyor!
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Yiğit

Yiğit Başı dik olur, esareti kaldırmaz
Daimdir Hak Yolunda, kınayana aldırmaz!

Kime el açacakmış, şu mukaddes caddede
İki yerde eğilir: rüku ile secdede!
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Yok mu?

Çaresizlik ve yokluk, bunca varın içinde..!
Dili dualı yok mu milyonların içinde?
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Yolcu!

Adamlar (!)    güpegündüz
Yola mayın döşüyor.

Yolcular kışın değil,
Ağustosda üşüyor!

Her kavşakta bir yolcu
Bir çukura düşüyor!

Arabanda ne fren
Ne de söndürücü var

Kimselere güvenme
Ağlarsa anan ağlar!

Nice dost sandıkların
Cebi dolana kadar!

Sana değil,yolunu
Gözleyene acırım

'Zehirle pişmiş aş'ı
Özleyene acırım!

Tedbirsiz çıktın yola
Haydi uğurlar ola!
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Yorgunum Deme....

Genç Kardeşime....

Hayırlı  evlat ol, ana - babana,
Açlıktan ölsen de, haramı yeme!
Yakışmaz bu sözler, seninle bana;
Kırgınım, dargınım, yorgunum deme!

Bahane üretme, vurgunum deme!
Kırgınım, dargınım, yorgunum deme!

Bu vatan bekliyor bizden vazîfe
Kimimiz dadaştır,kimimiz efe
Kardeşine sarıl ve sev aşk ile
İnancına uymaz, dargınım deme!

Bahane üretme, vurgunum deme!
Kırgınım, dargınım, yorgunum deme!

İlimle, irfanla, faziletle dol;
Sabırlı, vefakar ve azimli ol!
Daha kaç adım ki, kat ettiğin yol;
Irmaklar hep akar; durgunum deme!

Bahane üretme, vurgunum deme!
Kırgınım, dargınım, yorgunum deme!
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Yorum Sizin!

Hayırdır inşaallah, kasapta, kuyruktayım
Bekliyorum sıramı, gelecek diye payım...

İri-yarı bir kasap, yirmi-otuz yaşında
Elinde keskin satır, tezgahının başında...

Sekiz-on yaşlarında, oynayan kardeşini
Yatırıp; bitiriyor saniyede işini...

Paket paket yaparak veriyor müşteriye.
Belki tırnaklarıyla saç kalıyor geriye!

Adam fabrika gibi, dinlenmiyor arada
Onu bitirdiğinde, öbürü var sırada!

Hem körpe, hem taze et; müşteri memnun bundan
Alacak paran yoksa, sen kendi derdine yan!

Kuyrukta bir müşteri galeyana geliyor:
-Nasıl, öz kardeşini boğazlayabiliyor?

Bir başkası da hemen görüşünü ekliyor:
-Orası öyle ama, mutfak da et bekliyor...

Saat tam 5.12, uyandım dehşet ile
Pakette kardeş eti, yer miyiz bile bile?

27.02.2006
Saat: 06.53 Gent,Belçika
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Yüreğimde Ateştir

Ödeyin beyler, ödeyin; çalışmayana  ödeyin
Çalışanlar aç kalsın; 'paramız yokki ' deyin!

Bu millet evladının ağzı varya dili yok
Simit olsun almaya, imkanı, torpili yok!

Ahmetler, Haticeler zaten bilmez yemeyi
Açlıktan ölse bile, 'Hakkım nerde? ' demeyi!

Evde oğlan – kız açken, danyel – manyeller doysun;
Otursun baş köşeye, bizi sokağa koysun!

İnsan bakıp duruma, 'Sahipsiz miyiz? ' diyor
Gidişimiz nereye,  kim kazanıp kim yiyor?

Soru sormak kolay ya, cevap vermek zor gibi....
Bana acı veriyor, yürekte ki kor  gibi!

Yiyin – yutun,  harcayın, boş yerlere ödeyin
Bir gün soran olursa, 'yanlışlık olmuş ' deyin!
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Yüreğimde Yanıyor

Kavlinizde sömürmek,yakmak,yıkmak var mıydı?
insan hakkını bilen, hiç böyle yapar mıydı?
Allaha inansaydı, petrole tapar mıydı?

Yalana yalan dünya,nasıl da inanıyor...
Yangın Bağdat'ta değil, yüreğimde yanıyor

Demokrasi, eşitlik, insan hakkı dediniz
Sömürdünüz bölgeyi, neyi varsa yediniz!
Irak islam vatanı; defolunuz, gidiniz

Allı-pullu laflara, hep saflar inanıyor
Yangın Irakta değil, yüreğimde yanıyor!

Diyorlardı  Iraka,demokrasi gelecek
Insan hakkı olacak, bütün yüzler gülecek
Akan gözyaşlarını, mermiler mi silececek?

Senin yalanlarına, ortağın inanıyor
Fellücenin ateşi, yüreğimde yanıyor!

Unutma ki bu seller, bir gün olur durulur,
Bu günlerin hesabı, teker teker  sorulur.
Zaten bir “tek diş”in, var o da yarın kırılır

Inananlar, bu güne yakinen inanıyor.
Telafer'in ateşi,yüreğimde yanıyor!

Medeniyet işte bu: yakmak, yıkmak, sömürmek
Haram-helal demeden, yiyip içmek semirmek
Kan ile et az gelir; kemiği de kemirmek...

Bazısı barbarlığı, medeniyet sanıyor
Necefe düşen  ateş, yüreğimde yanıyor!

Biliyorum bu çıkış, bunca zulme az gelir.
Elbet zulmü susturan, kutlu bir avaz gelir...
Geçer bu soğuk  mevsim; bahar gelir, yaz gelir

Dostlar yaram derindir; kanıyor da kanıyor
Kerkükü yakan ateş yüreğimde yanıyor!

Şu atılan bombalar, o gün dile gelecek
Buşun da Coninin de, ciğerini delecek
Şu ağlayan analar,yavruları gülecek

Kimileri bu işi oyuncak mı sanıyor?
Kardeşe düşen bomba,yüreğimde yanıyor!
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Zalimin Sonu

Dünya iyiye kalmaz,kötüye mi kalacak?
Herkes yaptıklarını kitabında bulacak.(*)
Bir zalim geberince, bana bayram demektir
Dilerim her zalimin sonu böyle olacak!

   (*)  amel defterinde
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Zaman Gelir Anlarlar!

Sarhoşluğu, 'aydın' lık alameti  sayanlar,
Bu tabloya bakınca, belki bir şeyler anlar!

Hiç haram olur muydu, iyi bir  şey olsaydı?
Şu aydın geçinenler, birazcık ders alsaydı!

Kadir Soytürk

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Zavallı

Son istasyon yakındır, seksen kusur yaşında;
Çok geç kalmış zavallı, daha işin başında!

Nafile yıllar yılı, yüzmüş derin sularda
Kocaman ünvanları, madalyaları var da;

Tanımamış suları, bir küçük balık kadar;
Simdi kem - küm edişi, bilemem neye yarar!

Dileğimdir, her hasta, derdine şifa bulsun;
Kelime-i tevhide teslim olup kurtulsun!
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Zemzem, Mubarek Su

Aşk ile o iklime, geçenlere ne mutlu;
O  Mübarek zemzemi, içenlere ne mutlu!
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Zevk Meselesi

Dekolte giyinmek mi?
Siz bilirsiniz...
Bizi ilgilendirmez
O sizin özeliniz!

Kızımızın başı örtülüyse
O da bizim tarzımız...
Size laf düşmez
Lütfen haddinizi biliniz!
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Zor

Gün gelir,adaletle gözyaşları son bulur
Zulmün çarkı kırılır, 'angora' lar kahrolur!

Adaletten korkuyor,zulmü ise seviyor
Bu nasıl bir yaratık,anlamak ne kadar zor!
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Zora Talip Ol

Yapmayı bilirsen,  her işin kolay;
Müslümanım dersen;  ne yapsan olay!

Kolaya aldanma, zora talip ol;
Şeytanlara inat, çalış;  galip ol!

Adalet dilenme, zulmün başından;
Belki kurşun yersin, öz gardaşından!

Bunları dert etme; Allaha dayan,
Bu gün akşam oldu; yarına uyan!
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