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1 Âdem
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYUL
LÂH (Salevâtullâhü ve selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ
ACİZÂNE ŞİİR İLE MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞA ELLÂH HAYRA
SEBEP OLUR Selâm ve dua ile
10.12.2018 Pazarertesi-03 Rebiülâhir 1440 İsneyn
1

ÂDEM Aleyhisselâm

“(Ey Habibim), hani bir vakitler Rabbin Meleklere: “BEN YERYÜ ZÜNDE BİR HALİFE
YARATACAĞIM” buyurmuştu Meleklerde: “Orad a fesat çıkaracak ve kan dökecek
birisini mi yaratacaksın? Biz ise s ana hamd ederek ve seni noksanlıklardan münezzeh
bilerek ta’zim etmekteyiz” demişlerdi Allâh (c.c): “BEN SİZİN BİLEMEYECEĞNĞZ
ŞEYLERİ BİLİRİM” buyurmuştu (2/30) “Şüphesiz ki Allâh, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim
soyunu ve İmran aile sini âlemlere üstün kıldı (33) Bu soylar birbirinden türemiştir
Allâh her şeyi duyan ve bilendir” ( 3/34) “O, sizi çamurdan yaratan, sonra eceli (ölüm
zamanını) tak dir edendir Bir de Allâh katında takdir edilen bir vakit (kıyâmet) va rdır
(Ey kâfîrler!) Sonra da halâ şüphe ediyorsunuz” (6/2) “Allâh İ blis’e: “SANA
EMRETTİĞİM HÂLDE, SENİ SECDEDEN ALIKOYAN NE DİR?” dedi İblis: “Ben Âdem’den
hayırlıyım Çünkü beni ateşten, o nu çamurdan yarattın” cevabını verdi” (7/12)
“Andolsun, biz insa nı kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattık”(15/26) “(Şu
nu da) hatırla ki, biz meleklere “Âdem için secde edin” DEMİŞTİK VE ONLAR DA SECDE
ETMİŞLERDİ Yalnız İblis! “Ben bir çamur olar ak yarattığın kişiye secde eder miyim”
demişti” (17/61) “Sizi (aslı nızı) ondan (topraktan) yarattık Sizi ölümünüzden sonra
yine ona döndüreceğiz Hem de sizi ondan (topraktan) bir daha (bedenlerin ize ruh
vererek) çıkaracağız” (20/55) “Andolsun ki biz insanı (Âde m’i) çamurun özünden
yarattık” (23/12) “Sizin aslınız olan Âdem’ i topraktan yaratmış olması O’nun kudretine
delâlet eden alâmetle rdendir Sonra da siz (çoğalıp yeryüzüne) yayılan birer insan
oluver diniz” (30/20) “Yarattığı her şeyi güzel yapan, yaratmağa da çamu rdan
başlayan O’dur” (32/7) “Şimdi sor Mekkelilere: Yaratılışta ke ndileri mi daha kuvvetli,
yoksa bizim yarattıklarımız (melekler)mi? Hakikaten biz onları (Âdem’i) bir cıvık
çamurdan yarattık” (37/11) “İblis: “Ben ondan daha üstünüm Beni ateşten yarattın,
onu çamur dan yarattın” dedi (38/76) “Onun beyanı (konuşup düşüncelerini a
çıklamağı) öğretti (4) O insanı (Âdem’i) pişmiş kerpiç gibi kuru bir çamurdan
yaratmıştır” (55/14) Cinleride dumansız bir ateşten yar attı” (55/15)
Beni meyve veren, Âdem ağaca
Kök; Habîbi Peygamberim değil mi?
Memnu ağaç iştah verince aca
Kanıp yiyen Havva anam değil mi?
İkinci Peygamber Âdemin oğlu
Şit Nebî; tuttuğu babanın yolu
Bu yol engerekle, akreple dolu
Mikropları kıran înam değil mi?
Azıtıp taşınca beşer menfezden
Nuh Nebii geldi sordu herkesden
Görünce ahvali ürperdi birden
Hepsinin tagutu sanem değil mi?
Yalvardı yakardı dedi kavmine
Allâh’a kul olun kurtulun diye
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Oğlu bile inanmadı Nebî’ye
Dedi; isyan eden sinem değil mi?
Ne dese bu kavim anlamayacak
Hak ve hakikate inanmayacak
Kimse Yaratana açmıyor kucak
İlâhi adalet kanem değil mi?
Nuh Nebi elini açtı Allâh’a
Dedi: “Rabbim bu kavmime vallaha
İlâhi emrini anlamaz daha
Kabul etmemesi kınam değil mi?
Yaratan kulunu teselli etti
Sefine-i bahr’ı imdada yetti
Melek yardımıyla ikmali bitti
Dalgalar içinde sunam değil mi?
Her iki cins yaratıktan gemiye
İnananlar ile bininiz diye
Yükü yüklenince bak ileriye
Tufanı ilâhi hanem değil mi?
Semâya emretti ‘suyunu akıt’
Ferşe de dedi ki: ‘sende suyu tut’
Küfür gidip dünya bulunca sükût
Cûdi de aşure ganem değil mi?
Tufân sonu İbrahim’in yerine
Hûd’u Halife kıldı beşerine
Düşen taşı alıp koydu yerine
Kutsi çınardaki tanem değil mi?
Semuda Salih’i Emir eyledi
Sözünü kayaya demir eyledi
Kayayı deveye hamil eyledi
Hadîmi olduğum davâm değil mi?
Semudlar: mucize göstersen bize
Salih dedi: İşte deve; mucize
Su bir gün onadır bir günde size
Deyince; dediler devem değil mi?
Kesmeyin ha bu deveyi kancıktır
Kesenler belâya uğrayacaktır
Kestiler ki felâket olacaktır
Azabı hak eden avam değil mi?
Malı ile evlâdıyla bahtıyâr
Eyledi sendeki cüz’i ihtiyâr
Aldı bir karısı kalana kadar
Eyyûb Nebî’ye imtihân değil mi?
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Kırk oğlunu kırk gelini malını
Aldığında bünyesinden hâlını
Yaratana açık tuttu elini
Bu; beşere büyük destan değil mi?
Daima hamdetti hayırda, şerde
Ameli iledir külli beşerde
Sen düşürdün, şifâ senden bu derde
Ehl-i derde dertmend sultan değil mi?
Vücûdunu türlü yara kapladı
O; zikir ile dilini pakladı
Şeytan gelip karısını yokladı
Şeytan kula büyük düşman değil mi?
Ekşimik suratı titretti arşı
Ol Nebî fark etti bozulmuş turşu
Sıhhat bulur ise, karıya karşı
Yüz değneği vurması şan değil mi?
Sonunda iki kurt kâlble, diline
Musallat olunca baktı hâline
Hak için dilini aldı eline
Sabrı şükretmesi beyan değil mi?
Elhamdülillâhi Rabb’il âlemin
Zikrine mânia olacak dilin
Belki de tefekkürüne kalbimin
Bu düa ilâhi ihsan değil mi?
Kabul etti; ayağını vur yere
Çıkınca çağlayıp akan bir dere
Bunun ile yıkanınca bir kere
Derdi; alan şifa Haktan değil mi?
Sıhhat buldu, karısına yüz değnek
Söz verdi Allâh’a vuracak demek
Esas olan Yaratana yönelmek
Ölüme sebebi çoktan değil mi?
Hak Teâlâ vahy’eyledi Eyyûbe
Yüz süpürge çöpü birleştirip de
Bir defa vur ol ceza’ya sahibe
Beşere iltifat haktan değil mi?
Önceden çok evlât, malı Eyyûbe
İmtihandan geçtiğinden, verince
Kula düşen tefekkürdür derince
Zahmet sonu rahmet şadan değil mi?
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10yakup Aleyhisselâm
10 YAKUB Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
19/12/2018 Çarşanba / 12 Rebiülâhir 1440 Erbâa
Yakub (a.s.), İbrani din büyüğü ve atası. İslamiyet dinine göre peygamberdir.
Babası İshak (a.s.), amcası İsmail (a.s.),büyükbaba sı İbrahim (a.s.)’dır. Yusuf
(a.s.)’ın babasıdır. Kur’an’da bazı yerler de İsrail ismi Yakub (a.s.) yerine kullanılmıştır
(Al-i İmran, 93). Bu nedenle Yakub (a.s.)’ın 12 oğlunun soyundan gelenlere “İsrailoğul
ları”denir. Bakara Sûresi 132. Ayet; İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti,
Yakub da öyle: “Oğullarım! Allah sizin için bu dini ( İslâm’ı) seçti. Siz de ancak
müslümanlar olarak ölün” dedi. Bakara
Sûresi 133. Ayet; Yoksa siz Yakub’un, ölüm döşeğinde iken çocukla rına, “Benden sonra
kime ibadet edeceksiniz?” dediği, onların da, “ Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail
ve İshak’ın ilahı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; bizler ona boyun eğmiş
müslümanlarız.” dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Bakara Sûresi 14 0
Ayet; Yoksa siz “İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile Yaku boğulları da yahudi,
ya da hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah
mı?” Allah tarafından ken disine ulaşan bir ha kikati gizleyen kimseden daha zalim
kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.Âl-i İmrân Sûresi 84. Ayet; De
ki:“Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a) İbrahim’e, İsmail’e, İshak ’a, Yakub’a ve
Yakuboğullarına indirilene, Mûsâ’ya, İsa’ya ve peyg amberlere Rablerinden verilene
inandık. Onlardan hiçbirini diğerin den ayırt etmeyiz. Biz o na teslim olanlarız. ”Nisâ
Sûresi 163. Ayet; Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi,
sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunları na, İsa’ya, Eyyüb’e,
Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiş tik Davûd’a da Zebûr vermiştik. En’âm
Sûresi 84. Ayet; Biz ona İsh ak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik.
Daha ön ce Nûh’u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyma n’ı,
Eyyub’u, Yûsuf’u, Mûsâ’ yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları işte b öyle mükâfatlandırırız.
”Yûsuf Sûresi 38. Ayet; “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Bizim
Allah’a herhangi bir şeyi o rtak koşmamız (söz konusu) olamaz. Bu, bize ve insanlara
Allah’ın bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.”Yûsuf Sûresi 68. Ayet
Babalarının emrettiği şekilde (ayrı kapılardan) girdiklerinde (bile) bu, Allah’tan gelecek
hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değ ildi. Sadece Yakub içindeki bir dileği ortaya
koymuş oldu. Şüphesiz o, biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların
ço ğu bilmezler. Meryem Sûresi 5/6. Ayetler; “Hakikat şu ki ben, bend en sonra gelecek
akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyoru m. karım ise kısırdır. Bana kendi
tarafından; bana ve Yakub haned anına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu
hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl! ”Meryem Sûresi 49. Ayet; İbrahim, onları da
onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub’u bağışladık ve her birini
peygamber yaptık. Meryem Sûresi 58. Ayet; İşte bunlar, Ade m’in ve Nûh ile beraber
(gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbra him’in, Yakub’un ve doğru yola iletip
seçtiklerimizin soyundan ken dilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir Kendilerine Rahmân’ın
ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.Enbiyâ Sûresi 72. Ayet;Ona
İshak’ı ve ayrıca da Yakub’u bağışladık ve her birini Salih kimseler yaptık. Enbiyâ Sûresi
73 Ayet; Onları bizim emrimizle doğ ru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine
hayırlar işlemeği, n amazı dosdoğru kılmağı, zekâtı vermeği vahyettik. Onlar sadece bi
ze ibadet eden kimselerdi. Ankebût Sûresi 27. Ayet; O’na (İbrahim’ ’e) İshak’ı ve
Yakub’u bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygam berlik ve kitap verdik Ayrıca ona
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dünyada mükâfatını da verdik Şüp hesiz o, ahirette de Salih kimselerdendir. Sâd Sûresi
45. Ayet; (Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yak ub’u
da an Sâd Sûresi 46. Ayet; Şüphesiz biz onları, âhiret yurdunu düşünme özelliği
ile(temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık. Sâd Sûresi
47. Ayet; Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin kim selerd endir.
İbrani büyüğü ve de atası
On iki oğlunun gözde babası
Yusuf’u; Yakub’un Mim Elif Ba’sı
Bu sevda gözlere kıyan değil mi?
Bu sevgi on evlâdını şaşırttı
Sevdiğini omzundan aşırttı
Kardeşler kurt helvası pişirtti
Yusuf’u kuyuya koyan değil mi?
Dediler: Ey baba Yusuf’u bize
Nolur ver de eğlenelim biz bize
Kurt kapar yazık olur kendinize
Bu söz ihanete nişan değil mi?
Meşveret ettiler: ve dediler ki
Babamız bizden çok sever neden ki?
Biz onun üvey evlâdıyız san ki
Karar; öldürelim, isyan değil mi?
Kuyuya varırken Yahuda: dedi
Kuyuya atalım biz bu veledi
Kervancılar bulup alırlar belki
Bu fikir birazcık ehven değil mi?
Geldiler Yakub’a on tane oğlu
Ağlayıp dediler Ciğerler dağlı
Yusuf’û kurt kaptı gömleği bağlı
Yakub’a; bu oyun hicran değil mi?
Gömleğe baktı ki kan var sökük yok
Dedi: bu kurt merhametli imiş çok
Yusuf’u yemiş gömlekte yırtık yok
Yaptıkları hile ayan değil mi?
Yakup dedi: bana düşen sabırdır
Bu İblis’in kazdırdığı kabirdir
Beni Rabbim hem Şâfî hem Habir’dir
Allah imtihana koyan değil mi?
Senelerce Yusuf Yusuf diyerek
Hasret hicran gömleğini giyerek
Ağlamaktan gözlerini vererek
Bekleten İlâhi Rahman değil mi?
Kıtlık baş gösterdi ülkelerinde
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Bolluğundan Mısır millet dilinde
Zahire ambarı denildiğinde
Bu varlık takdire şayan değil mi?
Yakup on oğluna nasihat edip
Şehre ayrı ayrı kapıdan girip
Buğday getiriniz mısıra gidip
Demesinde hikmet ayan değil mi?
Mısıra geldiler buğday almağa
Niyetleri yok fazla kalmağa
Gardaşlar gardaşını tanımaya
Hepside Yusuf’a kıyan değil mi?
Yusuf gardaşları gördüğü anda
Bilerek tanıdı kin yoktu onda
Bünyamin hasreti nüksetti canda
Muhabbeti bağı beyan değil mi?
Kimsiniz, aslınız, nesliniz, nedir
Diye sordu: onlar uzun senedir
Açlıkla kıvranıyor senelerdir
Demeleri hâli beyan değil mi?
Bir kardeşimiz var adı Bünyamin
Babamızın göz nurudur o hemin
Ağa beyi Yusuf, adlı kimsenin
Kurt kaptı denmesi yalan değil mi?
Bir daha gelirken Bünyamin’i de
Getirmez iseniz vermem zahire
Yükte iade’tti ücretleri de
Babası Yakub’a ihsan değil mi?
Yükleri açtılar verilen para
Olduğun görünce koptu farfara
Yusuf’tan kokuyu aldı fukara!
Sevinsede hâle hayran değil mi?
Dediler bir daha giderken öze
Bünyanim’i de kat kafilemize
Bünyamin’siz buğday verilmez bize
Ücreti almamak ayan değil mi?
Dedi Yusuf gibi edersiniz de
Beni bölersiniz derdiçre derde
Yusuf’un hasreti dönüyor serde
Dedirttiren yüce Rahman değil mi?
Geldiler Mısıra Bünyamin ile
Yusuf’ta bitirdi hasretlik çile
Bünyamin’e yapıldığında hile
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Sevinç vesilesi bühtan değil mi?
Dedi bunun sizde cezası nedir
Dediler hırsızın verilmesidir
O zaman Bünyamin bizim iledir
Bünyamine özel ihsan değil mi?
Yahuda dedi ben gidemem gidin
Bu durumu babamıza serdedin
Selâmetle ne ederseniz edin
Diyerek kalması vicdan değil mi?
Yusuf Yahuda kendini bildirdi
Gömleği götürde babamın dedi
Gözlerine sürün açılır tabi
Bu izharı ifşa beyan değil mi?
Hepiniz birlikte gelin buraya
Allah divânında girip sıraya
Kurulacaksınız tahtı saraya
Bu yaptıklarına, ihsan değil mi?
Gömlek gelir iken Yusuf kokusu
Gelince Yakub’un yokluk korkusu
Zail oldu dedi gelen Yusuf’mu?
Bu Peygamberine ihsan değil mi?
Gömleği gözüne sürünce Yakup
Gözü açılınca yerinden kalkıp
Yusuf’um nerdesin diyerek bakıp
Sevinçle olduğu şadan değil mi?
Hicret için kalkıp Mısıra doğru
Sefere çıkınca yok acı ağrı
Yıllar yılı hicranla yandı bağrı
Bu saadet Haktan ihsan değil mi?
Yusuf’un çocukken gördüğü rüyâ
Secde edişinin şahidi dünya
On bir yıldız ile güneşe aya
İlâhi düstura uyan değil mi?
Mehmet İslami
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11 Yusuf Aleyhisselâm
11 YUSUF Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
20/12/2018 Perşenbe / 13 Rebiülâhir 1440 Hamis
Yusuf (a.s.),İbrani din büyüğü ve atası Yakup (a.s.) on iki oğlun dan en küçüğünün
(Bünyamin) bir büyüğüdür. İsrailoğullarını mey dana getiren on iki boydan birinin
başıdır. Büyükbabası İshak (a.s. ), büyük-büyükbabası. İbrahim (a.s.)’dır. Yakup’un en
sevgili eşind en olan en sevgili oğludur Yusuf (a.s.) İslamiyet’e göre peygamdir dir.
Hayatı Yusuf Suresi’nde kısaca anlatılır. Kur’an’daki hayat hikâ yesi Tevrat’takiyle
paraleldir. Kur’an’da bahsedilmeyen ayrıntılar İ slam alimleri tarafından açıklanmıştır
En’âm Sûresi 84. Ayet; Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik Hepsini hidayete
erdirdik Daha önce Nûh’u da hidayete erdirmiştik Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyman’ı,
Eyyub’u, Yûsuf’u, Musa’yı ve H ârûn’u da. İyilik yapanları işte böyle mükafâtlandırırız
Yusuf Sûresi
3. Ayet; Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatı yoruz. Halbuki daha
önce sen bunlardan habersiz idin.Yûsuf Sûresi 4. Ayet; Hani Yûsuf babasına,
“Babacığım! Gerçekten ben (rüyada) on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki
onlar bana boyun eğ iyorlardı” demişti.Yûsuf Sûresi 5. Ayet; Babası, şöyle dedi:
“Yavruc uğum! Rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar Çü nkü şeytan,
insanın apaçık düşmanıdır.”Yûsuf Sûresi 6. Ayet; “İşte Rabbin seni böylece seçecek,
sana (rüyada görülen) olayların yor umunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve
İshak’a nimet lerini tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna da tamamlayacaktır.
Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
Yûsuf Sûresi 7. Ayet; Andolsun, Yûsuf ve kardeşlerinde (hakikati a rayıp) soranlar için
ibretler vardır. Yûsuf Sûresi 8. Ayet; Kardeşleri dediler ki: “Biz güçlü bir topluluk
olduğumuz halde Yûsuf ve kadre şi (Bünyamin) babamıza bizden daha sevgilidir.
Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir.”Yûsuf Sûresi 9. Ayet; “Yûsuf’u öldürün ve ya
onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra (tövbe edip) salih
kimseler olursunuz.”Yûsuf Sûresi 10. Ayet; Onla rdan bir sözcü, “Yûsuf’u öldürmeyin,
onu bir kuyunun dibine bırakı n ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer
yapacaksanız bö yle yapın” dedi.Yûsuf Sûresi 11. Ayet; Babalarına şöyle dediler: “Ey
babamız! Yûsuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen
kişileriz.”Yûsuf Sûresi 12. Ayet; “Yarın onu bi zimle beraber gönder de gezip oynasın.
Şüphesiz biz onu koruruz.”
Yûsuf Sûresi 13. Ayet; Babaları “Doğrusu onu götürmeniz beni üze r, siz ondan
habersiz iken onu kurt yer diye korkuyorum.” Yusuf Sû
resi 14. Ayet; Onlar da,“Andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse (o
takdirde) biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz” ded iler.Yûsuf Sûresi 15. Ayet; Yusuf’u
götürüp kuyunun dibine bırakm mağa karar verdikleri zaman biz de O’na, “Andolsun,
(senin Yûsuf olduğunun) farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber
vereceksin” diye vahyettik.Yûsuf Sûresi 16 Ayet;(Yusuf’u ku yuya bırakıp) akşamleyin
ağlayarak babalarına geldiler. Yûsuf Sûre
si 17. Ayet; “Ey babamız! Biz yarışa girmiştik Yusuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık
(Bir de ne görelim) O’nu kurt yemiş. Her ne ka dar doğru söylesek de sen bize
inanmazsın” dediler.Yûsuf Sûresi 1 8. Ayet; Bir de üzerine, sahte bir kan bulaştırılmış
gömleğini getird iler. Yakub dedi ki: “Hayır! Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sür
ükledi. Artık bana düşen, güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı y ardımı istenilecek de
ancak Allah’tır.”Yûsuf Sûresi 19. Ayet; Bir ker van gelmiş sucularını suya
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göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya s alınca “Müjde! Müjde, İşte bir oğlan!” dedi.
O’nu alıp bir ticaret ma lı olarak sakladılar. Oysa Allah, onların yaptıklarını biliyordu
Yusuf
Sûresi 20. Ayet; O’nu ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer
vermiyorlardı.Yûsuf Sûresi 21. Ayet; O’nu satın alan Mıs ırlı kişi hanımına dedi ki: “Ona
iyi bak. Belki bize yararı dokunur ve ya onu evlat ediniriz.” İşte böylece biz Yusuf’u o
yere (Mısır’a) yer leştirdik ve ona (rüyadaki) olayların yorumunu öğretelim diye böy le
yaptık. Allah işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler
Yûsuf Sûresi 22 Ayet; Olgunluk çağına erişince O’na hikmet ve ilim verdik. İşte biz, iyi
davrananları böyle mükâfatlandırırız . Mü’min S ûresi 34. Ayet; Andolsun, daha önce
Yûsuf da size apaçık deliller getirmişti de, onun size getirdikleri hakkında şüphe edip
durmuştu nuz Daha sonra o ölünce de,“Allah ondan sonra asla peygamber göndermez”
demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle sap tırır.
İsrail; On iki oğullu Yakup
Derinden sevdi Yusuf’u mahbup
Diğer on evlâdı; hasetle Sakıp
Babaya edilen bühtan değil mi?
Rüyasında On bir yıldızı önce
Şems-Kamer secde ettiğin görünce
Babasına; bunlar bana, deyince
Söyleme demesi ı’yan değil mi?
Babasının sevgisini kıskanıp
Yusuf’u daha çok seviyor sanıp
Lânetullah iğvasına aldanıp
Kuyuya atanlar, canan değil mi?
Kervandan birisi kuyuya kova
Salladı ki su alıp da suvara
Asıldığı kova sanki duvara
Çakıldı gelmiyor hayran değil mi?
Güç belâ doldurup çekti kovayı
Kovanın içindeki dolunayı
Görünce şaşırdı sayı saymayı
Hayrete düşüren vicdan değil mi?
Kovayla beraber yedi düveli
Çekiyordu sanki yoruldu eli
Kovanın yanında dünya güzeli
Bu çocuk, Mısıra sultan değil mi?
Arkadaşlar gördü dediler ki bu
Kölemiz diyerek satalım yahu
Pazarda Züleyha aldı Yusuf’u
Bezm-i Elestü’den ihsan değil mi?
Yusuf’u besleyip büyüttüğünde
İlâhi aşk kaynıyor deruninde
Böyle bir duygu yok Yusuf içinde
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Köle efendisinde can değil mi?
Kıskançlıktan kınayınca kadınlar
Züleyha sultandan davet alanlar
İcabet edince oldu olanlar
Melek dedikleri insan değil mi?
Meyve soyar iken Yusuf girince
Ellerini doğradılar görünce
Bu melek dediler bakıp derince
Kesilen elleri al kan değil mi?
Züleyha dedi ki noldunuz ayol
Benim gıybetimi ettiniz bol bol
Meyve diye bu kestiğiniz elle kol
Bu Yusuf’u güzel canan değil mi?
Züleyha nettiyse Yusuf gelmedi
Arzusu Yusuf da makes bulmadı
Hiçbir zaman istediği olmadı
Şimdi devredeki şeytan değil mi?
Üryan oldu odasına köleyi
Çağırdı ki köle Yusuf geleyi
Görünce Yusuf bu vahim haleyi
Geri dönüp kaçtı safkan değil mi
Züleyha peşin koşup gömleği
Arkadan asıldı Yusuf gel deyi
Gömlek yırtılınca, akraba, beyi
Geldiler görenler hayran değil mi?
Dedi ırzına göz dikene cezâ
Zindan atmaktır yok başka rıza
Sakın lâf olmasın geline kıza
Demeleri yüksek şandan değil mi?
Amcaoğlu dedi: Eğer ki gömlek
Yırtık öndeyse suçlu Yusuf demek
Arkadaysa suçlu Züleyha demek
İlâhiden bu sır ihsan değil mi?
Efendisi dedi: Züleyha senin
Oyunun bu, değil başka kimsenin
Hadiseyi hiç kimseye demeyin
Bu zat hakîkatli insan değil mi?
Yusuf dedi: Rabbim zindan bunlardan
Daha hayırlıdır bu maskaradan
Beni göndererek kurtar buradan
Duai müstecab ihsan değil mi?
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Zindana, iki arkadaş geldiler
İkisi de birer rüya gördüler
Yusuf’tan yorumunu istediler
Yusuf’un yorumu irfan değil mi?
Birisine sen kuşlarca yenersin
Diğerine vazifene dönersin
Kralına benim hâlimi dersin
Bu sözü; hikmete isyan değil mi?
Beş sene dolmuş onlar çıkınca
Bu ifade Hikmetini sıkınca
Yedi sene daha kaldı, bıkınca
Allâh’ın yardımı ihsan değil mi?
On iki yıl yatırdılar zindanda
Züleyha bir öcü oldu bu anda
Rüyayı hakikat aynı zamanda
Esrarlı tezahür sultan değil mi?
Zenneler gelince kral da sordu
Züleyha hakikat üzere durdu
Temiz Yusuf namusûnu korurdu
Denen şehâdet’ler mizan değil mi?
Yusuf geldi yordu rüyalarını
Züleyhanın meşhur hülyalarını
Attı darlık bolluk bilyalarını
Mısırın tahtında sultan değil mi?
Züleyha bir kulübede mukimdi
Ruhuna Yusuf’un aşkı hâkimdi
Yusuf’a yetişen feryadı imdi
Tanımamak hâli nisyan değil mi?
Yusuf gelip kulübeye girince
Züleyha tanımadın mı deyince
Görmediğim birisisin indimce
Esrarı ilâhi nisyan değil mi?
Yusuf dedi: ne istersen vereyim
Züleyha’da söz verdiğin göreyim
Söz deyince Yusuf ben Züleyha’yım
Neticede bunlar insan değil mi?
Aşkınla bu hale düşürdün beni
Yaratan Allah’ım gönderdi seni
Düa et bulayım önceki teni
Yusuf’un düası aynen değil mi?
Züleyha o eski Züleyha oldu
Şimdi de sıraya izdivaç geldi
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Teklif Züleyha’dan Yusuf’u buldu
Elestü bezm’inden ihsan değil mi?
Yusuf durdu bu teklifi alınca
Mesrur etti ruh’u-l Kudüs gelince
Nikâhını Allâh kıydı deyince
Züleyha sürmeli ceylan değil mi?
Züleyha bakire Yusuf’sa bakir
Serdettiler serüvenleri bir bir
Dedi Rabbül âlemin gerdeğe gir
Ezelden takdiri Rahman değil mi?

Mehmet İslami
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12 Eyyûb Aleyhisselâm
12 EYYUB Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYUL LÂH (Salevâtullâhü
ve selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE MUHTASAR
OLARAK ŞİİR İLE İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm ve
dua ile
14 Rebiülâhir 1440 Cümüa
08 Kanûni Evvel 1434
21.12.2018 Cümüa
Kasım 44
İbrahim oğlu İshak’ın soyundan gelen, hastalık ve sıkıntılara kar
şı sabır konusunda örnek gösterilen bir peygamberdir Eyyub’dan Kur’an’da dört yerde
bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir İslam kaynaklarına göre Harran
bölgesinde yaşayan ve çok zengin olup, sayısız malı-mülkü, birçok oğlu, kızı bulunan
Eyyub, kendi toplumuna peygamber olarak gönderilmiştir. Şanlıurfa’da orada çi le
çektiğine inanılan bir mağara ziyaret mekânı olarak bulunmakta dır Urfa’da,
Şam’da,Umman’da, Yemen’de ve Irak’ta türbesi vardır.
En’âm Sûresi 84. Ayet; Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete
erdirdik. Daha önce Nûh’u da hidayete erdirmiş tik. Zürriyetinden Davud’u,
Süleyman’ı, Eyyub’u, Yûsuf’u, Mûsâ’ yı ve Hârûn’u da İyilik yapanları işte böyle
mükafatlandırırız. Enbiya
Sûresi 83. Ayet; Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım,
sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti.
Sâd Sûresi 41. Ayet; (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyub’u da an. Hani o, Rabbine,
“Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti. Sâd Sûresi 42.
Ayet; Biz de ona, “Ayağını yere vur ! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su” dedik. Sâd
Sûresi 43. Ayet ; Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak
üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik Sâd Sûresi
44. Ayet; Şöyle dedik: “Eline bir demet sap al ve onunla vur, yemin ini
bozma”Gerçekten biz Eyyûb’u sabreden bir kimse olarak bulduk O ne güzel bir kuldu!
O, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.
Malı ile evlâdıyla bahtıyâr
Eyledi sendeki cüz’i ihtiyâr
Aldı bir karısı kalana kadar
Eyyûb Nebî’ye imtihân değil mi?
Kırk oğlan kırk gelin sâhibi idi
Serveti samânı da Karun gibi
Düştüğü vehâmet imtihan tabî
Eyyûb’ün çektiği nişân değil mi?
Kırk oğlunu kırk gelini malını
Aldığında bünyesinden hâlını
Yaratana açık tuttu elini
Bu; beşere büyük destan değil mi?
Daima Hamdetti hayırda, şerde
Ameli iledir külli beşerde
Sen düşürdün, şifâ senden bu derde
Ehl-i derde dertmend sultan değil mi?
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Kırk oğul kırk gelin alındı birden
Silindi serveti sâmânı kirden
Yaşıyorken geldi mesâj kabirden
Eyyûb bu ahvâlde Ruşen değil mi?
Vücûdunu türlü yara kapladı
O; zikir ile dilini pakladı
Şeytan gelip karısını yokladı
Şeytan kula büyük düşman değil mi?
Ekşimik suratı titretti arşı
Ol Nebî fark etti bozulmuş turşu
Sıhhat bulur ise, karıya karşı
Yüz değneği vurması şan değil mi?
Sonunda iki kurt kâlble, diline
Musallat olunca baktı hâline
Hak için dilini aldı eline
Sabrı şükretmesi beyan değil mi?
Yerinden kalkamaz, bir şey yiyemez
Dîli; zikrullahdan gayrı diyemez
Hamdü sena eder derdi diyemez
Bu hâl ümmetlerine şân değil mi?
Elhamdülillâhi Rabb’il âlemin
Zikrine mânia olacak dilin
Belki de tefekkürüne kalbimin
Bu düa ilâhi ihsan değil mi?
Kabul etti; ayağını vur yere
Çıkınca çağlayıp akan bir dere
Bunun ile yıkanınca bir kere
Derdi; alan şifa Haktan değil mi?
Sıhhat buldu, karısına yüz değnek
Söz verdi Allâh’a vuracak demek
Esas olan Yaratana yönelmek
Ölüme sebebi çoktan değil mi?
Hak Teâlâ vahy’eyledi Eyyûbe
Yüz süpürge çöpü birleştirip de
Bir defa vur ol ceza’ya sahibe
Beşere iltifat haktan değil mi?
Önceden çok evlât, malı Eyyûbe
İmtihandan geçtiğinden, verince
Kula düşen tefekkürdür derince
Zahmet sonu şadan olan değil mi?
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Mehmet İslami
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13 Şuayb Aleyhisselâm
13 ŞUAYB Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYUL LÂH (Salevâtullâhü
ve selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE MUHTASAR
OLARAK ŞİİR İLE İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm ve
dua ile
22.12.2018 Cümüaertesi15 Rebiülâhir 1440 Sept
Medyen ve Eyke halkına gönderilen peygamber. İbrahim (a.s.) veya Sâlih (a.s.)
neslindendir. Soyu anne tarafından Lut (a.s.)’ın kı zına ulaştığı ve Eyyub (a.s.) ile teyze
oğulları oldukları rivâyet edil miştir. Musa (a.s.)’ın kayınpederidir. Kavmine güzel söz
söylemesi tatlı ve tesirli hitâb etmesi sebebiyle kendisine Hatîb-ül-Enbiyâ (Pe
ygamberlerin hatîbi) denildi. İnsanlara İbrahim (a.s.)’a bildirilen dînin emir ve
yasaklarını tebliğ etti.
A’râf Sûresi 85. Ayet; Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı pey gamber olarak
gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah
yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın.
İnsanların malları nı eksiltmeyin Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk
etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.” A’râf Sûresi
86. Ayet; “Bir de, tehdit ederek Allah’ın yolundan O’na iman eden leri çevirmek, Allah’ın
yolunu eğri ve çelişkili göstermek üzere her yol üstüne oturmayın. Hatırlayın ki, siz az
(ve güçsüz) idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın, bozguncuların sonu nasıl oldu!?”
A’râf Sûresi 87. Ayet; “Eğer içinizden bir kısmı benimle gönderilen gerçeğe inanmış, bir
kısmı da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O,
hüküm verenlerin en hayırlı sıdır.”
A’râf Sûresi 88. Ayet; Şuayb’ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki:
“Ey Şuayb! Andolsun, ya kesinlikle bizim dinimi ze dönersiniz ya da mutlaka seni ve
seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız.” Şuayb, “İstemesek de mi?” dedi.
A’râf
Sûresi 89 Ayet; “Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek
mutlaka Allah’a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbi miz Allah’ın dilemesi olmadıkça
sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle
kuşatmıştır. Biz yal nız Allah’a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında
gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” A’râf
Sûresi 90. Ayet; Şuayb’ın kavminden inkar eden ileri gelenler dedi ler ki: “(Ey ahali!)
Andolsun ki eğer Şuayb’a uyarsanız o takdirde mutlaka siz zarar edenler olursunuz”
A’râf Sûresi 91 Ayet; Derken
onları o korkunç sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareket siz çöke kaldılar. A’râf
Sûresi 92. Ayet; Şuayb’ı yalanlayanlar sanki orada hiç yaşamamışlardı. Şuayb’ı
yalanlayanlar var ya, asıl ziyana uğrayanlar onlar oldu A’râf Sûresi 93. Ayet; (Şuayb)
onlardan vah yüzçevirdi ve dedi ki: “Ey kavmim! Andolsun, ben size Rabbimin
yettiklerini ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben, inkarcı bir topluluğa nasıl
üzülürüm?”Tevbe Sûresi 70. Ayet; Onlara kendile rinden öncekilerin; Nûh, Âd ve
Semûd kavimlerinin; İbrahim’in kav minin; Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin
haberleri ulaş madı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. (Ama
inanmadılar Allah da onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi,
ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Hûd Sû resi 84. Ayet; Medyen halkına da
kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk
edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapma yın. Ben
sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından
korkuyorum.”Hûd Sûresi 95. Ayet; Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd
kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı.Tâhâ Sûresi 40.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ayet; “ Hani kız kardeşin (Firavun ailesine) gidiyor ve “size onun bakımını üstlenecek
kimseyi göstereyim mi?” diyordu. Derken, gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni
annene döndürdük. (Sana baktı, büyü dün) ve (kazara) bir cana kıydın da biz seni
kederden kurtardık se ni sıkı bir denemeden geçirdik (ve kaçıp Medyen’e gittin).
Medyen halkı içinde yıllarca kaldın sonra (peygamber olman için) takdir edilmiş bir
zamanda (Tûr’a) geldin ey Mûsâ!”Hac Sûresi 43/44. Ayetler; İbrahim’in kavmi ile
Lût’un kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı). Mûsâ da yalanlandı ve nihayet o
inkarcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Beni inkar etmek nasılmış,
(gördüler).Kasas Sûresi 22. Ayet; (Şehirden çıkıp) Med yen’e doğru yöneldiğinde,
“Umarım Rabbim beni doğru yola iletir” dedi.Kasas Sûresi 23. Ayet; Medyen suyuna
varınca, suyun başında (hayvanlarını) sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların
yanın da da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Mûsâ onlara,
“(Koyunlarınızı burada tutmaktaki) maksadınız ne?” dedi. Onlar, “Çobanlar sulayıp
çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sula yamayız. Babamız ise çok yaşlı bir adamdır”
dediler. Kasas Sûresi
45. Ayet; Fakat biz (Mûsâ’dan sonra) birçok nesiller meydana ge tirdik. Üzerlerinden
uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin, âyetlerimizi onlardan
okuyup öğreniyor da değil din. Fakat biz (bu haberi)göndereniz.Ankebût Sûresi 36.
Ayet;Med yen’e de kardeşleri Şuayb’ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, “Ey
kavmim! Allah’a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk
yaparak karışıklık çıkarmayın” dedi.
Ormanların gölgesinde oturup
Peygâmberlerine isyan yetirip
Kendilerin’ ateşlere yatırıp
Yakan Ress’i Medyen düşman değil mi?
Şuayb Peygamber onlar dedi siz
Ölçüyü tam tutup, eksiltmeyiniz
Kulların haklarını yemeyiniz
Bunlar cühelaya ihsan değil mi?
Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın
Allâh’tan korkunda puta tapmayın
Terziyi tutup yanlış tartmayın
Akile nasihat irfan değil mi?
Dediler: Şuayb sen büyülenmişsin
Sanki bizden değil gökten inmişsin
Sen yalanlar ile zedelenmişsin
Belâ düşür, demek isyân değil mi?
Yaptıklarınızı Allâh’ım bilir
İstedikleriniz bekleyin gelir
Olmaz denen şey yok olacak olur
Bunların ilahı şeytan değil mi?
Onları bulutlu bir günde azap
Yakalayıverdi, sıcaklık kezzap
Bulut gölgesinde yananlara bak
İmânsızlık büyük hüsran değil mi?
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14 Musa Aleyhisselâm
14 MUSA Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYUL LÂH (Salevâtullâhü
ve selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE MUHTASAR
OLARAK ŞİİR İLE İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm ve
dua ile
23/12/2018 Pazar 16 Rebiülâhir 1440 Ahad
“Kur’ân’da Musa’yı da an. Çünkü o ihlâs sahibi idi ve İsrail oğul ları’na gönderilmiş
bir peygamber idi”(Meryem, 51 ayet)“Biz sana Musa ve Firavun’un mühim
haberlerinden, iman edecek bir kavim için, gerçek olarak okuyacağız. Çünkü Firavun o
yerde (Mısır’da) başkaldırmış ve ahalisini parçalara bölüp, kendisine bağlamıştı” (
Kasas, 3-4. ayetler)“Musa’nın annesine: ‘Çocuğu emzir, başına gel leceklerden
korktuğun zaman onu suya (Nil’e) bırak. Korkma, üzül me. Biz şüphesiz onu sana
döndüreceğiz ve peygamber yapacağız’ diye bildirmiştik.” (Kasas, 7. ayet).
Devri firavunda mü’min olanın
Canı çıkar idi erkek doğanın
Mısırlı Kıpti tahtta oturanın
İlâhlık davası ayan değil mi?
Bak; anaya ilham olan şekile
Çocuğu tabuta koyup da Nile
Atıver de gitsin firavun gile
Alsın dendiğini duyan değil mi?
Asiye firavun sandığı gördü
Çıkardı; Yaratan hislerle ördü
Çocuğa umulmaz bir değer verdi
Halıkı; saraya koyan değil mi?
Hiç kimseyi emzirtmedi Musa’ya
Kardeşi Meryem’i kattı saraya
Buna iyi bakacağı buraya
Getireyim demek haktan değil mi?
Getir dendi, anasını getirdi
Kardeşini anasına götürdü
Em diyerek kucağına yatırdı
Vuslatı, anaya Ruşen değil mi?
Düşmanıma beslettiğim nebi’sin
Bidayetten Halîkına tabisin
Vezirin Harun nebiye abisin
Bu durumda Musa sultan değil mi?
Yetiştin bir Kıpti gördün ki senin
Başına vuruyor kavmindekinin
Vurunca öldürdüğün o kıptinin
Yüzünden medyene seyran değil mi?
Medyene giderken sürü gördünüz
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Sürü güden kadınlara vardınız
Hemşireler neden geride durdunuz?
Erkeğe hürmetten, hayran değil mi?
Sürüyü sulayıp verdi onlara
Yiğitliği Tesir etti canlara
Peygamber Şuayb’ın kız’ olanlara
Babadan şefâat ihsan değil mi?
Dediler ki baba bir zatı âli
Sürüyü suladı mücahid beli
Bizim üstümüzde olmalı eli
Demeleri ruha şayan değil mi?
Davet etti Şuayb Çoban tutmağa
Musâ; Evet dedi koyun gütmeğe
Kızı SAHURA’yla damat etmeğe
Nebiden Nebiye ihsan değil mi?
Mûsâ; uzun müddet kaldı medyen’de
Şuayb Peygamberin damadı hem de
Anayı ziyâret etmek içinde
Şuaybın izinde şebnem değil mi?
Annesini ziyaret çün Mısıra
Âilesi ile düşmüştü yola
Fırtınadan yolu şaşırmış ola
Görünen şu ateş ihvan değil mi?
Dedi gideyim bir bakayım hele
Belki bizi iletir doğru yola
Isınmak çün ateş isterim kula
Deyince yönelten ikrâm değil mi?
Ateşe varınca ğaibi bir ses
“Ben senin Rabbi’nim” ey Nebî heves
“Ayakkabın çıkar bura mukaddes
Vadi “TUVA” diyen Rahman değil mi?
Dedi: “Yâ Mûsâ elindeki nedir”
Musa dedi: O benim değneğimdir
Allâh “Onu bırakman dileğimdir”
Bu emri ilâhi ihsan değil mi?
Bırakınca oldu koşan bir yılan
Musa tabii korkudan bunalan
“Tut onu da, korkma o, senin sopan”
İkramı eyleyen şadan değil mi?
“Elini koynuna sokasın Mûsâ
Lekesiz kusursuz, etme ha tasa
Bembeyaz çıkacak mucize” ise
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Şimdi Firavuna giden değil mi?
Musa dedi: “Rabbim göğsüm genişlet
İşimi kolay kıl dilimi düzelt
Beni ailemden vezirle bezet”
Harun’u veziri eden değil mi?
“Firavuna gidip deyin ki: size
Karşı Peygamberlik verildi bize
İsrailoğulları kendinize
Köle olup hizmet eden değil mi?
Azat et de işkenceyle öldürme”
Şam’a gönder” Kıptileri güldürme
“Biz Rabbinden mucizeyiz” saldırma
Firavun kâfire, ihsan değil mi?
Firâvun: ‘O hâlde Rabbiniz kimdir?
Mûsâ’ “Rabbim kâinâta hâkimdir
Mekândan münezzeh ruhta mukimdir”
Kul olan insana ayan değil mi?
Firavun: ‘Öyleyse geçmiş yıllarda
Ölenler aceba nasıl hâllarda
Geziyormu yaylalarda çöllerde?’
Diye söylediği isyân değil mi?
Mûsâ dedi: bırak sen şu kurumu
Rabb katında Ölenlerin durumu
İlmi (LEVH-İ MAHFUZDA’) dır duydumu?
Bu “Belhum Adall” lar hayvan değil mi?
Firavun: Ey Mûsâ sihrinle bizi
Koğup alacakmısın ülkemizi?
Sana gösterelim sihirimizi
Deyip istenilen meydan değil mi?
Mûsâ dedi: Sizin buluşmak günü
Bayramınızda ki kuşluk var hani
Orada buluşmak coşturur seni
Deyip sızlattığı vicdan değil mi?
Sihirbazlar: Musâ Kelimullaha
Asayı at da biz erek salâha
Yahut biz atalım şu açık vaha
Atın diyen Mûsâ sultan değil mi?
Yere attıkları ipler değnekler
Yılan gibi koşar hemi de metler
Asanın yuttu, göz önünde ibretler
Sihirbaz güruha ayan değil mi?
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Sihirbazlar kapandılar secdeye
Musa’nın Rabbine inandık diye
Firavun dedi ki: ‘BU İMAN niye?
Bu; kendini nâra koyan değil mi?
“Andolsun Musa’ya dedik apaçık
Kullarımla geceleyin yola çık
Asayla Denizde kuru yol açıp
Hakkın git demesi ihsan değil mi?
Mûsâ inananlar vermeden mola
Yürüdü, firavun peşinden ola
Denizde Musa’nın açtığı yola
Giripte boğulan düşman değil mi?
İsrail oğullarını kurtardık
Tur’un sağ yanına diye aktardık
Kudret helvası, bıldırcın tatırdık
Sarımsak istemek isyan değil mi?
Musa kelimullah Tura gidince
Samir’i buzağıyı böğürtünce
İlâh bu diyerek ilân edince
Puta tapmaları isyan değil mi?
Veziri Harun’un sakallarını
Çekti yoldu saçının kıllarını
Harun Nebî dedi ki ellerini
Çek anamın oğlu hicran değil mi?
Samiri’ yi humma illeti ile
Taltif ederekten kovmuştu bile
Kavmi çekecektir ebedi çile
Bu ahvaller haktan divan değil mi?

Mehmet İslami
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15 Harun Aleyhisselâm
15 HARUN Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYUL LÂH (Salevâtullâhü
ve selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE MUHTASAR
OLARAK ŞİİR İLE İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm ve
dua ile
24-12-2018 Pazar ertesi 17 Rebiülâhir 1440 İsneyn
Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının bel gesi, size Tabut'un
gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir gü ven duygusu ve huzur' ile Musa
ailesinden ve Harun ailesinden ar ta kalanlar var; onu melekler taşır Eğer
inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır"[Bakara Suresi, 248]Nuh'a ve
on dan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e,
İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve
Süleyman'a da vahyettik Davud'a da Zebur ve rdik. [Nisa Suresi, 163]
Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik, hepsini hidayete eriştir dik; bundan önce de
Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman 'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u
hidayete ulaştırdık. Biz, iyi lik yapanları işte böyle ödüllendiririz. [En'am Suresi, 84]
“Musa’nın
ve Harun'un Rabbine..." [Araf Suresi, 122] Musa ile otuz gece için
sözleştik ve ona bir on daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği süre, kırk geceye
tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a "Kavmimde benim yerime geç, ıslah et ve
bozguncuların yolunu tutma" dedi. [Araf Suresi, 142]
Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onlara: "Beni arkamdan, ne
kötü temsil ettiniz? Rabbinizin emrini çabukla ştırdınız, öyle mi?" dedi. Levhaları bıraktı
ve kardeşini başından tutup kendisine doğru çekiyordu (ki Harun ona:) "Annem oğlu,
bu topluluk beni zayıflattı (hırpalayıp güçsüzleştirdi) ve neredeyse beni öldürmeye
giriştiler. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler
topluluğuyla birlikte kılma (sayma)" dedi. [Araf Suresi, 150]
Sonra bunların ardından Firavun'a ve onun önde gelen çevresine Musa'yı ve Harun'u
ayetlerimizle gönderdik. Fakat onlar büyüklen diler. Onlar suçlu-günahkâr bir kavimdi.
[Yunus Suresi, 75] “Ey Ha
run'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve anan da az gın, utanmaz (bir
kadın) değildi." [Meryem Suresi, 28] Ona
Rahmetimizden kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak armağan ettik. [Meryem
Suresi, 53]
"Kardeşim Harun'u" [Taha Suresi, 30]
Bunun üzerine büyücüler, secdeye kapandılar: "Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman
ettik" dediler. [Taha Suresi, 70]
Andolsun, Harun bundan önce onlara: "Ey kavmim, gerçekten siz bununla fitneye
düşürüldünüz (denendiniz). Sizin asıl Rabbiniz Rahman (olan Allah)dır; şu halde bana
uyun ve emrime itaat edin" demişti. [Taha Suresi, 90]
(Musa da gelince:) "Ey Harun" demişti. "Onların saptıklarını gördüğün zaman seni
(Onlara müdahale etmekten) alıkoyan neydi?" [Taha Suresi, 92]
Andolsun, biz Musa'ya ve Harun'a, takva sahipleri için bir aydınlık ve bir öğüt (zikir)
olarak, hak ile batılı birbirinden ayıran (furkan)ı verdik. [Enbiya Suresi, 48]
Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. [Mü'minun
Suresi, 45]
Andolsun, biz Musa'ya kitabı verdik ve onunla birlikte kardeşi Harun'u yardımcı kıldık.
[Furkan Suresi, 35]
"Göğsüm sıkışıyor, dilim dönmüyor; bundan dolayı Harun'a da (elçilik görevini
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bildirmesi için Cibril'i) gönder." [Şuara Suresi, 13]
"Musa'nın ve Harun'un Rabbine." [Şuara Suresi, 48]
"Ve kardeşim Harun; dil bakımından o benden daha düzgün konuş maktadır, onu da
benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın Çünkü onların beni
yalanlamalarından korkuyorum " [ Kasas Suresi, 34] Andolsun, biz Musa'ya ve Harun'a
lütufta bulun duk. [Sâffât Suresi, 114] Musa'ya ve Harun'a selam olsun. [Sâffât Suresi,
120]
Musa’nın veziri Kardeşi Harun
Amansız düşmandır, veziri Karun
Rahmeti, zahmeti ibretle görün
Kavminin yaptığı isyân değil mi?
Musa Tur dağına gideceğini
Harun peygambere nideceğini
Kavmine nezaret edeceğini
Kardeşine demek ayan değil mi?
Musa emri ilâhiyle kırk gece
Turda kalmak için yüceden yüce
Allah Teâlâ emri mucibince
İcabet ederken yayan değil mi?
Harun’u yerime vekil ol diye
Kavmi Yahudi’ye iması, neyi
İfade etmişti acep ne deyi?
İşaret ettiği ayan değil mi?
Islah et bu kamvde bozguncuları
Emri ile gidiyorum yukarı
Samiriye sakın buzağıları
Yaptırma demekti beyan değil mi?
Takdir’i İlâhi İmtihanında
Harun nebi idi aynı zamanda
Hayır, ve şer var olacak cihanda
Muhafazan ları, sayan değil mi?
Mehmet İslami
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15 Eylül 9 Ekim 2016 Stratejisine Akrostij
ON BEŞ EYLÜL 09 EKİM 2016 SITRATEJİSİNE
AKROSTİJ
O nbeş onaltı eylül cümüa’da kan aktı
C ümle âlem biliyor A.BE.DE. hazla baktı
A leni iki bin on altı’da nemrut ateşi yaktı
K oşarak meydanlara, hıfzettiler devleti
Ö yle on beş eylül ki iki bin on altıda
N ice yıllar bu hain silüet karaltıda
C ümüa bayram günü bu ihânet haltıda
E mânet beytül mâlle katlettiler milleti
D üşmanın uyuduğu görülmemiştir, kazâ
Ü zerinde, hiddetten tirtir titriyor fezâ
Ş ühedâ nöbettedir bin beş yüz yıldır kezâ
M ü’mine mükâfât var mürtedlereyse cezâ
A nadolu bu toprak Dîne anavatandır
N amûsunu korumak için dökülen kandır
L âyüsel ilâhî’nin ihsân ettiği şandır
A ksakallı mücâhid sadâkatli sultandır
R uzi mahşerde Ömer Halis’an kahramandır
I skalamaz, haini alnının ortasından
N ârı içiriverir lânetullâh tasından
F itnetüz zamanenin tam da on beş Temmuz’u
E rmeni Zerdüştlerin süzme homo domuzu
T ürkü esir ederek dikmek için boynuzu
Ö yle bir düzen kurmuş yahudilik zilleti
A dli İlâhidir bu şehâdetin rütbesi
D uyulur dört köşeden Halis demirin sesi
L eyl-inde, Neharında mücâhid kükremesi
I kmâh ehl-i deyyûsun kâbûsu olur süsü
H ani Ashâbı kirâmların ameli isar?
A kıncı beğlerini gören düşmanlar pısar
İ hânet şebekesi yer, tencereye kusar
N ene hatun mührünü düşman sırtına basar
P alikarya piyonlar proğramlanmışlardır
İ çlerindeki vicdan kazıyıp almışlardır
Y erine kini zerkedip aşılamışlardır
O nlara karşı mü’minler can adamışlardır
N eyleseniz karşınızda dik durur Mehemmed
U mud bitmez hâzîne va’dettiği de cennet
N ûrlu elinde kevser kadehiyle Muhammed
U yanık olanlara cennet gül, demet, demet
İ zni İlâhi âşkı Dini vatan uğruna
T op mermisi isâbet etse bile böğrüne
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L â havle velâ kuvveh müsekkindir ağrına
Â lem cevâba hazır cihâd için çağrına
F isebilillâh deyip vur münâfık mürtede
E zelden kadere yazılmış değildir zûlüm
D û âlemde Hakk’tan ayrılmak ölüm
E decektir tecelli, neyi ettiyse elim
C ekecek ettiğini, dediklerini dilim
E lin ne ettiğinden bana ne demedimse
K urtarmaz mahşer gün beni mizândan kimse
D evlet-i ebed müddetimizin sancağını
E le geçiren hain düşünmez ancağını
V elev ki kurmuş olsun kâfîr salıncağını
L evâzım-ı süknâ‘dır alıp oyuncağını
E linin arkasıyla vurduğunda kırınca
T eröristlik taslıyor solucanla, karınca
B üyüktür ceddim Osmanlının büyük başkanı
A ltedince davosta haini,i kaltabanı
Ş ehidler cennetinde alkışladı sultanı
K ansızdır bu dinsizler, sütü bozuk bozoklar
A nzavurun fosili nesebsizler, yozoklar
N ihâyetinde, cansız, var görünürler, yoklar
I ksâ doktriniyle çirkefi zillette çoklar
M ülkü dünyâ belleyip yiyen bok oğlu boklar
I stılahı perdâzla senaryosunu saklar
Z illetin sarmalında kıvranır açlar, toklar
R ayihâsı Cennetten gelir şühedâların
E celi gelen itler Camilerde duvarın
C is yaparken görüpte aldırmayan hıyarın
E ylediği bu fiil züldür bugün ve yarın
B arış Dedebağ gibi haini tımarlayın
T üfengin tetiğe basıp milleti katle
E mir aldım diyerek tevessül eden itle
Y onan dölü ermeni zerdüşler değmez adle
Y ıllardır kan emerek beslenen itle, bitle
İ çimizi kuruttu bizden sağdığı sütle
P e Ka Ka’ya Fetö’ye Silleyi vurup git de
E rlerin er meydanındaki Pehlivân başkan
R akiplerini tanır, damarlarda bozuk kan
D ünyâya ceddimizin, verdikleri şeref şan
O n beş Eylül iki bin onaltı sanmaktır, zan
Ğ urbanınım Bin beş Yüz yıldır düşmanlık vatan
A hmakların pirini Ömer Halis durduran
N ûr mücâhid Zekâi Aksakaldır vurduran
H akan ki mücâhiddir HAKK’a ittibâ eden
A slı şerefli ceddi düsturu üzre giden
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K ahraman cengâverdir mücâhid-i dîn, deden
A kında serhatlerde at koşturması neden?
N izâmı âlem için dâvâ-i hakkı beden
F inlandiyâ Hollânda, Danimarka Nünberkden
İ ngiltere, Fransa gâvûristan, hep birden
D imyat pirinci için romanyaya giderken
A klını kaybetmişler, arar bulurum derken
N âra biletli senih terzi Dîne kıyarken
B irdir Âllâh bir tekdir yarattığı her şey bir
Aksakallı Sezâi hilkâtinden hürdür hür
R ahmanın rahmetinden şuayı verecek pir
I stıfâf eyleyince fosil hain başları
Ş erefle kucakladı onu ülküdaşları
D ağız diyen çukuru galbederek haraya
E liyle tımar edip dizdiğinde sıraya
D ediki ey hainler ümitlenmen kura’ya
E depsizler güruhu dişini kıra kıra
B iz buyuz diyordunu değilmiki gâvûra
A ğzınız açık kaldı kapatınız domuzlar
Ğ aflete düçâr hain leşâsini omuzlar
Zekâi Aksakallı’ya teşekkür hediye
E ntel haini katlet oğlum, gelince diye
K omutu verdiğinde Ömer Halisdemire
Â lnından ortasında vurup onu katletti
İ lâhın huzûruna uçup giden atletti
A lem-i kemâlâtın özünde sahibisin
K ahramansın mücâhid şanlı komutan sensin
S akalın ak nûrdandır esrâr misâli ismin
A sılmıştır on sekiz bin âlemlere resmin
K ıdemli başçavuşun oğlun Ömerle cismin
A llâhü Tealâ’dan ferşte sâid kazılı
L eyl-ini tenvir edip erittirdin buzulu
L evh-inde ki: Zekâi Receb Ömer yazılı
I sdâr ettirdi, hain senih terzi kızılı
Ö yle bir Başçavuş ki er meydanına çıktı
Mendeburlar yamağı haine kurşun sıktı
E rmeninin kurşunu yiyince canı çıktı
R oketle! Senih terziyi çukuruna yıktı
H ak ettiği mareşâllik rütbesini alıp
A llâhü Tealâ’nın lütfûyla şehid olup
L eylâsı kurşun, hain senih terziyı bulup
İ nsan silüetinde keneralı öldürüp
S âadete garketti mü’minleri güldürüp
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D ehr vurdu âhîrinde bunca haktan şaşkına
Erenlerin meftûnu olan cennet meşkine
M uhabet-i dînî HAK, vatan, millet aşkına
İ şmar edip hürriyet müjdesiyle beş güne!
R ûşen meş’alesiyle, varıp çıktı köşküne!
İ nsân sûretindeki silüet yaratıklar
S anmayınız insândır, bunlar rahmden atıklar
L âkin ebî cedleri zekkûm salatalıklar
Â lemde çok İSLÂMİ: böyle nuskû tutuklar
M ülevves kalasdır bu yontulmamış kütükler
İ çlerine doldurda kezzâbla beslensinler
Mehmet İslami
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15 Eylül'e Akrostij
15 EYLÜL CÜMÜA’dan 10 MUHARREM 1438=11 EKİM 2016 SALI ARASINDA MİLLETE,
DEVLETE YAŞATILAN KÂBÛS SITRATEJİSİNE
AKROSTİJ
Ö yle on beş eylül ki iki bin on altıda
N ice yıllar bu hain silüet karaltıda
C ümüa bayram günü bu ihânet haltıda
E mânet beytül mâlle katlettiler milleti
O nbeş onaltı eylül cümüa’da kan aktı
C ümle âlem biliyor A.BE.DE. hazla baktı
A leni iki bin on altı’da nemrut ateşi yaktı
K oşarak meydanlara, hıfzettiler devleti
T arihlere şan veren necip, asil milleti
A lleme geçinenler bırakın cehâleti
K itâbı müjdelerken, bakarsınız eğreti
İ sterseniz biz tahkim ederiz adaleti
H ani Ashâbı kirâmın nûr ameli isar?
A kıncı beğlerini gören düşmanlar pısar
İ hânet şebekesi yer, tencereye kusar
N ene hatun mührünü düşman sırtına basar
D üşmanın uyuduğu görülmemiştir, kazâ
Ü zerinde, hiddetten tirtir titriyor fezâ
Ş ühedâ nöbettedir bin beş yüz yıldır kezâ
M ü’mine mükâfât var mürtedlereyse cezâ
A nadolu bu toprak Dîne anavatandır
N amûsunu korumak için dökülen kandır
L âyüsel ilâhî’nin ihsân ettiği şandır
A ksakallı mücâhid sadâkatli sultandır
R uzi mahşerde Ömer Halis’an kahramandır
I khârı düşmanların kısmetindeki şandır
N ûru İlâhi ile zifri aydınlatandır
F itnetüz zamanenin tam da on beş Temmuz’u
E rmeni Zerdüştlerin süzme homo domuzu
T ürkü esir ederek dikmek için boynuzu
Ö yle bir düzen kurmuş yahudilik zilleti
A dli İlâhidir bu şehâdetin rütbesi
D uyulur dört köşeden Halis demirin sesi
L eyl-inde, Neharında mücâhid kükremesi
I kmâh ehl-i deyyûsun kâbûsu olur süsü
H aradan çıkararak kâfîristana alıp
A hıra taktıkları yulara bağlı kalıp
İ çindeki şeytanı isteğince kullanıp
N âra giderler iken ayağı kora basar
P alikarya piyonlar proğramlanmışlardır
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İ çlerindeki vicdan kazıyıp almışlardır
Y erine kini zerkedip aşılamışlardır
O nlara karşı mü’minler can adamışlardır
N eyleseniz karşınızda dik durur Mehemmed
U mud bitmez hâzîne va’dettiği de cennet
İ zni İlâhi âşkı Dini vatan uğruna
T op mermisi isâbet etse bile böğrüne
L â havle velâ kuvveh müsekkindir ağrına
Â lem cevâba hazır cihâd için çağrına
F isebilillâh deyip vur münâfık mürtede
E zelden kadere yazılmış değildir zûlüm
D û âlemde Hakk’tan ayrılmak ölüm
E decektir tecelli, neyi ettiyse elim
C ekecek ettiğini, dediklerini dilim
E lin ne ettiğinden bana ne demedimse
K urtarmaz mahşer gün beni mizândan kimse
D evlet-i ebed müddetimizin sancağını
E le geçiren hain düşünmez ancağını
V elev ki kurmuş olsun kâfîr salıncağını
L evâzım-ı süknâ‘dır alıp oyuncağını
E linin arkasıyla vurduğunda kırınca
T eröristlik taslıyor solucanla, karınca
B üyüktür ceddim Osmanlının büyük başkanı
A ltedince davosta haini,i kaltabanı
Ş ehidler cennetinde alkışladı sultanı
K ansızdır bu dinsizler, sütü bozuk bozoklar
A nzavurun fosili nesebsizler, yozoklar
N ihâyetinde, cansız, var görünürler, yoklar
I ksâ doktriniyle çirkefi zillette çoklar
M ülkü dünyâ belleyip yiyen bok oğlu boklar
I stılahı perdâzla senaryosunu saklar
Z illetin sarmalında kıvranır açlar, toklar
R ayihâsı Cennetten gelir şühedâların
E celi gelen itler Camilerde duvarın
C is yaparken görüpte aldırmayan hıyarın
E ylediği bu fiil züldür bugün ve yarın
B arış Dedebağ gibi haini tımarlayın
T üfengin tetiğe basıp milleti katle
E mir aldım diyerek tevessül eden itle
Y onan dölü ermeni zerdüşler değmez adle
Y ıllardır kan emerek beslenen itle, bitle
İ çimizi kuruttu bizden sağdığı sütle
P e Ka Ka’ya Fetö’ye Silleyi vurup git de
E rlerin er meydanındaki Pehlivân başkan
R akiplerini tanır, damarlarda bozuk kan
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D ünyâya ceddimizin, verdikleri şeref şan
O n beş Eylül iki bin onaltı sanmaktır, zan
Ğ urbanınım Bin beş Yüz yıldır düşmanlık vatan
A hmakların pirini Ömer Halis durduran
N ûr mücâhid Zekâi Aksakaldır vurduran
H akan ki mücâhiddir HAKK’a ittibâ eden
A slı şerefli ceddi düsturu üzre giden
K ahraman cengâverdir mücâhid-i dîn, deden
A kında serhatlerde at koşturması neden?
N izâmı âlem için dâvâ-i hakkı beden
F inlandiyâ Hollânda, Danimarka Nünberkden
İ ngiltere, Fransa gâvûristan, hep birden
D imyat pirinci için romanyaya giderken
A klını kaybetmişler, arar bulurum derken
N âra biletli senih terzi Dîne kıyarken
B irdir Âllâh bir tekdir yarattığı her şey bir
Aksakallı Sezâi hilkâtinden hürdür hür
R ahmanın rahmetinden şuayı verecek pir
I stıfâf eyleyince fosil hain başları
Ş erefle kucakladı onu ülküdaşları
D ağız diyen çukuru galbederek haraya
E liyle tımar edip dizdiğinde sıraya
D ediki ey hainler ümitlenmen kura’ya
E depsizler güruhu dişini kıra kıra
B iz buyuz diyordunu değilmiki gâvûra
A ğzınız açık kaldı ik’ayaklı camuzlar
Ğ aflete düçâr hain leşâsini omuzlar
I sısrsın birbirini domuz oğlu domuzlar
Zekâi Aksakallı’ya teşekkür hediye
E ntel haini katlet oğlum, gelince diye
K omutu verdiğinde Ömer Halisdemire
Â lnından ortasında vurup onu katletti
İ lâhın huzûruna uçup giden atletti
A lem-i kemâlâtın özünde sahibisin
K ahramansın mücâhid şanlı komutan sensin
S akalın ak nûrdandır esrâr misâli ismin
A sılmıştır on sekiz bin âlemlere resmin
K ıdemli başçavuşun oğlun Ömerle cismin
A llâhü Tealâ’dan ferşte sâid kazılı
L eyl-ini tenvir edip erittirdin buzulu
L evh-inde ki: Zekâi Receb Ömer yazılı
I sdâr ettirdi, hain senih terzi kızılı
Ö yle bir Başçavuş ki er meydanına çıktı
M endebur yalaka baş, haine kurşun sıktı
E rmeni, türk kurşunu yiyince canı çıktı
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R oketti sanki! Dağım diyeni yere yıktı
H ak ettiğin mareşâllik rütbesini alıp
A llâhü Tealâ’nın lütfûyla şehid olup
L eylâsı olan kurşun, senih terziyı bulup
İ nsan silüetinde keneralı öldürüp
S âadete garketti mü’minleri güldürüp
D ehr vurdu âhîrinde bunca haktan şaşkına
Erenlerin meftûnu olan cennet meşkine
M uhabet-i dînî HAK, vatan, millet aşkına
İ şmar edip hürriyet müjdesiyle beş güne!
R ûşen meş’alesiyle, varıp çıktı köşküne!
H ayâl âleminde kırık kanatla uçanlar
A lemi hakîkâtten derin diye kaçanlar
İ nanmış olsalardı, lâfla kefen biçenler
N ihâna ısmarlamaz milletin arzusunu
L itvanyada ararmaz ihânet muzusunu
E llerindeki güçde getirirler meclise
Ruhsatı verdi millet, hıfzedemez kilise
E ller idâma kalksın dendiğinde her kimse
İ tirâz eden varsa gönderiver kodese
D am başında saksağan, asılacak dedimse
Â sacaksın çare yok Osmanlı diriliyor
M aharetini göster, oka yay geriliyor
İ nsân sûretindeki silüet yaratıklar
S anmayınız insândır, bunlar rahmden atıklar
L âkin ebî cedleri zekkûm salatalıklar
Â lemde çok İSLÂMİ: böyle nuskû tutuklar
M ülevves kalasdır bu yontulmamış kütükler
İ çlerine doldurda kezzâbla beslensinler
Mehmet İslami
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16 Davut Aleyhisselâm
16 DAVUD Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYUL LÂH (Salevâtullâhü
ve selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE MUHTASAR
OLARAK ŞİİR İLE İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm ve
dua ile
26.12.2018 Çarşanba 19 Rebiülâhir 1440 Erbaa
Davut(a.s.),İsrail oğullarının kurduğu İsrail Krallığı’nın üçüncü kra lı ve Kudüs kentinin
kurucusu Tanah ve Kur’an’da nebi (peygamber ) olarak zikredilir. Hristiyan inancında
İsa’nın Eski Ahit’teki simge lerinden biri sayılır Musevi Kutsal kitabı Tanah’ın
Mezmurlar(İslam ’ da Zebur) bölümünü oluşturan 150 şiirin Davut tarafından yazıldı ğı
kabul edilir. Bu şiirler gerek Museviliğin gerek Hıristiyanlığın en sevilen dini metinleri
arasındadır. Kur’an’a göre Zebur, Davut Pey gamber’e Allah tarafından indirilmiştir.
Bakara Suresi 251. Ayet ; Derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut,
Câlût’u öl dürdü. Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dil ediğini
öğretti. Eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini sav ması olmasaydı, yeryüzü
bozulurdu. Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir. Nisa Suresi 163. Ayet; Biz
Nûh’a ve ondan son ra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbra
him’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûn us’a, Hârûn’a ve
Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da Zebûr vermiştik. Maide Suresi 78. Ayet; İsrail
oğullarından inkar edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi Bu, onların
isyan etme leri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. Enam Suresi 84 Aye t; Biz
ona İshak’ı ve Yakub’u armağan ettik. Hepsini hidayete erdir dik. Daha önce Nûh’u da
hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Dâvud ’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve
Hârûn’u da. İyilik yapa nları işte böyle mükafatlandırırız.İsra Suresi 55. Ayet; Hem
Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberle rin bir
kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.
Enbiya Suresi 78. Ayet; Dâvûd ile Süleyman’ı da hatırla. Hani bir ek in tarlası hakkında
hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o e kine girmişti. Biz de hükümlerine şahit
olmuştuk. Enbiya Suresi 79. Ayet; Biz hüküm vermeyi Süleyman’a kavratmıştık. Zaten
her birin e hükümranlık ve ilim vermiştik. Davut ile birlikte, Allah’ı tespih et meleri için
dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik. Enbiya Suresi 80. Ayet;
Bir de Davud’a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun.
Şimdi siz şükrediy or musunuz? Sebe Suresi 10/11. Ayet; Andolsun, Davud’a tarafımı
zdan bir lütuf verdik. “Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte tespih edin” dedik ve
“(Bütün vücudu örtecek) zırhlar yap, işçilikte de ölçüyü tuttur diye demiri ona
yumuşattık“Salih amel işleyin Çün kü ben sizin yaptıklarınızı görürüm” diye vahyettik.
Davut: Nebi ele demiri aldı
Elindeki demir sanki su oldu
Dehr’inde Halife hem sultan kıldı
Hikmetine mebni encam değil mi?
İsrail oğullarına Calût’u
Musallat kılındı sonra Talût’u
Kumandanınızdır bu dedi kat’i
Tabi olmamaları gam değil mi?
Davûd’a vezirimsin dedi Talût
Davûd’un elinde can verdi Calût
İSLÂM üzerindeki kara bulut
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Beni israildir hicran değil mi?
Davud’a kuşları musahhar etti
Dâvûd’i ses arşı âlâ’ya gitti
Ağaca, dağlara, taşa, dinletti
Makamı ceride hüzzam değil mi?
Süleyman’ı Dâvûd’a oğul verdi
Kalmadı elemi, kederi, derdi
Davud’a Calûtu düşman gösterdi
Katletmesi şeref-i şan değil mi?
Mehmet İslami
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16 Temmuz 2016 cümüa Ertesi Gecesi Mehmed'im
16 TEMMUZ 2016 CÜMÜA ERTESİ GECESİ MEHMED’İM;
İslâm okyanusu dalgalanınca
Atlayıp derine daldın Mehmedim
Nil nehrinde abdestini alınca
Viyanada namaz kıldın Mehmedim
Ehli yuğyan sen yardım diledi
Domuz iken koyun gibi meledi
Merhamet Mehmedin şiarı dedi
Düşmanın elinden aldın Mehmedim
Nemçeyi, Budini yol ettiğinde
Almanya üzerine gittiğinde
Yedi kıt’ayı da titrettiğinde
Çin seddine korku saldın Mehmedim
Mohaçta, Bebirde, Çanakkale de
Ashâb-ı kehf ile aynı kule de
Kıtmir ile uyur iken kalede
Kütükten; Dakyanus sildin Mehmedim
Uhud’da Resulle beraber idin
Düşmana: Hendekten geçilmez dedin
Haktan gayri sığınılan bilmedin
Lütfetti; zaferle güldün Mehmedim
İki Bin On Dokuzun ayı Temmuz
On Altıncı günü münâfık domuz
İşgâle kalkınca verenler omuz
Seni; zannettiler soldun Mehmedim
Yâ Allâh Bismillâh deyip inançla
Atel edilince tanklarla tunçla
Gönlün çalkalandı öfkeyle hınçla
Açılan tomurcuk güldün Mehmedim
Sineni açarak vur beni dedin
Satılmış haine fırsat vermedin
Vatan âşkı ile kurşunu yedin
Şühedaya denmez, öldün; Mehmedim
Bir don ile, çırılçıplak soyunca
Ayağını ensesine koyunca
Ne halt ettiniz babaya kıyınca
Sual eden ballı dildin Mehmedim
Feryat etmek çare değil acıya
Kurbanızdır Boz Şerife bacıya
İslam kisvesine giren öcüye
Çatal zülfikârı çaldın Mehmedim
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İSLÂMİ ne dese düzene karşı
İlâhi nizamı bozana karşı
Kâf’ı Kûf dağıdır ezene karşı
Elestte çitf secde kıldın Mehmedim
15 Temmuz 2019 Pazar ertesi
12 Zilkade 1440 İsneyn
02 Temmuz 1435
Hızır 71
Mehmet İslami
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17 Süleyman Aleyhisselâm
17 SÜLEYMAN Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
27.12.2018 Perşenbe 20 Rebiülâhir 1440 Hamis
“Süleyman (a.s)’ın saltanatı aleyhine, şeytanların telkinlerine ( SİHRE) uydular
Süleyman sihir yapıp kâfir olmadı Fakat şeytanlar (insanlara sihir öğrettiklerinden) kâfir
oldular; BABİL’deki HARUT i le MARUT adlı iki MELEĞE indirilen şeyleri öğretiyorlardı
Halbuki o i ki melek : “BİZ ALLÂH TARAFINDAN DENENMEK İÇİN İNDİRİLDİK SAKIN
SİHİR YAPIP KÂFİR OLMAYIN” demeden kimseye bir şey öğ retemezlerdi İşte
insanlar,KARI ile KOCA’nın arasını açacak şeyleri onlardan öğreniyorlardı Öğrenenler ise
Allâh’ın izni olmaksızın kim seye zarar veremezlerdi Ancak kendilerine zararı olacak
faydasız şeyler öğreniyorlardı Şüphesiz bu bilgiyi edinene ahirette nasip yo ktu Bir de
canlarına karşılık elde ettikleri o şeyin ne kötü bir şey ol duğunu bir bilselerdi (2/102)
(Habîbim!) Nuh’a ve ondan sonraki P eygamberlere vahyettiğimiz gibi san da vahyettik
Yine İbrahim’e, İ smail’e, İshak’a, Yakub’a, Evlâtlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Ha
run’a, Süleyman’a da vahyettik Ve Davudâ da ZEBUR’u verdik (4/1 163) Biz İbrahim’e
oğlu İshak ile (İshak’ın oğlu) Yakub’u ihsan ett ik ve her birini hidâyete
(Peygamberliğe) erdirdik Daha önce de Nu h’u ve onun soyundan Davûd’u, Süleyman’ı,
Eyyub’u Yusuf’u, Musa ’yı ve Harun’u doğru yola (Peygamberliğe) kavuşturduk Biz iyilik
y apanları işte böyle mükâfatlandırırız (6/84) Süleyman’ın emrine d e şiddetle esen
rüzgârı bağlı kıldık ki, bu rüzgâr onun emriyle içind e BEREKETLER YARATTIĞIMIZ YERE
(İSTAHÎR’DEN ŞAM’A) akar gi derdi Biz her şeyi biliriz (81) Şeytanlar arasından da
Süleyman için (denizden cevher çıkarmak için) dalanları ve (binalar yapmak, şehi rler
kurmak gibi) başka iş için çalışanları emrine bağlı kılmıştık Onl arın hepsini
(Süleyman’ın emrinden çıkmamak için) gözetleyen biz dik (21/82) Hakikaten Davut ve
Süleyman’a ilim vedik de ikisi: “B İZİ MÜ’MİN KULLARININ ÇOĞUNDAN ÜSTÜN KILAN
ALLÂH’A HAM DOLSUN” dediler (15) Süleyman, (Babası) Davud’a varis oldu (İlmi ni
aldı) ve şöyle dedi:“Ey İnsanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize he rşeyden bolca verildi
Doğrusu bu apaçık bir lütûftur (16) Süleyman ın,CİNLERDEN İNSANLARDAN VE
KUŞLARDAN MÜTEŞEKKİL ORDUL ARI TOPLANDI HEPSİ TOPLUCA GİDİYORLARDI (17)
Sonunda Süle yman ve ordusu KARINCALARIN BULUNDUĞU VADİ’YE GELDİKLER İNDE
BİR KARINCA şöyle dedi: “EY KARINCALAR! YUVALARINIZA GİRİN,SÜLEYMAN’IN
ORDUSU FARKINA VARMADAN SİZİ EZMESİN
“ (18) (Karıncaların dediğini anlayan) Süleyman karıncanın sözüne hafifce güldü
ve:“RABBİM!BANA VE EBEVEYNİME (ANA VE BABAMA ) VERDİĞİN NİMETE ŞÜKÜR
ETMEMİ, HOŞNUD OLACAĞIN İŞİ YAP MAMI GÖNLÜME İLHAM ET VE RAHMETİNLE BENİ
İYİ KULLARININ ARASINA KOY” dedi (19) Süleyman kuşları araştırarak: “HÜDHÜDÜ
NEDEN GÖREMİYORUM,YOKSA KAYIPLARDA MI?”(20) Bana apaçık bir delil
getirmelidir,yoksa onu ya şiddetli bir azaba uğratırım yahu t keserim”dedi (21) Çok
geçmeden Hüdhüd gelip Süleyman’a şöyle dedi: “SENİN BİLMEDİĞİN BİR ŞEYİ
ÖĞRENDİM SANA SEBE’den (Y emen’deki bir memleket) HAKİKAT BİR HABER
GETİRDİM” (22) Ha kikaten ben Sebe milletine hükümdarlık yapan bir KADIN gördüm
Kendisine her şey verilmiş, muhteşem bir tahtı da var” (23) “Onun veya milletinin,
Allâh’ı bırakıp GÜNEŞE SECDE ettiklerini gördüm Ş eytan onlara yaptıklarını güzel
göstermiş ve onları doğru yoldan çıkarmış da doğru yolu bulamıyorlar” (24) “(Şeytan
onları doğru y oldan çıkardık!) Göklerde ve yerde gizli olan her şeyi meydana çıka ran,
gizledikleri ve açıkladıklarının tümünü bilen ALLÂH‘a SECDE E TMESİNLER” (Dikkat
secde ayetidir) (25) Yüce arşın sahibi olan Al lâh’tan başka ilâh yoktur (26) (Süleyman
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Hüdhüd Kuşuna) Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın bakacağız” (2 7) Şu
mektubu götür onlara ver Sonra bir yana çekil Bak bakalım ne cevap ve recekler” dedi
(28) (Hüdhüd mektubu götürünce Belkıs Sultan, mil letine) “EY İLERİ GELENLER! BANA
ÇOK ÖNEMLİ BİR MEKTUP BIRA KILDI” (29) RAHMAN VE RAHİM ALLÂH’IN ADIYLA BAŞ
LAYAN BU MEKTUP MUHAKKAK Kİ SÜLEYMAN’DANDIR(30) “SAKIN BANA İSY AN
ETMEYİN VE TESLİM (Müslüman) OLARAK GELİN demektedir” (31) Ey ileri gelenler! Bu
işi nasıl yapacağım hakkında bana bir fi kir verin Sizin görüşünüz olmadan hiçbir iş
hakkında kesin hüküm vermem” dedi (32)(Kavmi Belkıs’a şöyle cevap verdiler) Dediler
ki “BİZ GÜÇLÜ KİMSELER CESUR SAVAŞÇILARIZ (ister savaş ister bar ış için olsun)
EMİR SANA AİTTİR, SEN EMRETMENE BAK” ( 33) Bel kıs: “DOĞRUSU PADİŞAHLAR BİR
MEMLEKETE GİRDİKLERİ ZAMAN , O MEMLEKETİ PERİŞAN EDERLER VE MİLLETİNİN
ŞEREFLİ KİMSE LERİNİ AŞAĞILIK YAPARLAR İşte bunlar da böyle yaparlar” (34) Ben
onlara (Süleyman’a bir hediye göndereyim de bakayım, elçiler ne ile dönecekler” dedi
(35)(Elçiler hediyelerle) Süleyman’a geldik lerinde Süleyman dedi ki: “BANA MAL İLE
YARDIM MI EDİYORSUN UZ? BAKIN, ALLÂH’IN BANA VERDİĞİ(mülk ve nübüvvet) SİZE
VER DİĞİNDEN DAHA İYİDİR (36)“Onlara hediyeyi geri götür (Ey elçile rin reisi!)
Andolsun ki, onlara karşı gelemiyecekleri bir ordu ile gel ir onları oradan alçalmış ve
küçük düşmüş olarak çıkarırım” (37) ( Sonra Süleyman, Milletinin ileri gelenlerine) “Ey
seçkin topluluk! B ana teslim olmalarından önce bu melikenin tahtını bana kim getire
bilir?” dedi (38) Cinlerden bir ifrit: “SEN YERİNDEN KALKMADAN Ö NCE BEN ONU
(tahtı) SANA GETİRİRİM, BUNA GÜCÜMÜN YETECEĞ İNDEN EMÎNİM” dedi (39) İlâhi
kitâbın bilgisine sâhip olan biri de: (VEZİR ASAF BİN BARKİYA YA DA HIZIR a.s.)
“GÖZÜNÜ AÇIP KAP AMADAN BEN ONU SANA GETİRİRİM” dedi Süleyman tahtı yanıbaşı
nda görünce: “BU, RABBİMİN LÜTFÛNDAN, İHSANINDANDIR; BENİ SINAMAK İÇİNDİR
ŞÜKÜR MÜ EDECEĞİM, YOKSA NANKÖRLÜK MÜ EDECEĞİM?ŞÜKREDEN ANCAK
KENDİSİ İÇİN ŞÜKRETMİŞ OLUR NA NKÖRLÜK EDENE GELİNCE, ŞÜPHESİZ RABBİM
ONUN ŞÜKRÜNE MU HTAÇ DEĞİLDİR, YİNE DE ONU NİMETLENDİRİR” dedi (40) Süleym
an: “Tahtını onun tanımayacağı hâle getirin, bakalım tanıyabilecek mi, yoksa
tanımayacak mı?” dedi (41) Belkıs geldiğinde: “SENİN T AHTIN BÖYLE MİYDİ?” denildi
O da: “SANKİ ODUR , FAKAT DAHA ÖNCE BİZE BİLGİ VERİLMİŞTİ ALLÂH’IN
KUDRETİNİ VE SENİN PEY GAMBER OLDUĞUNU ANLAMIŞ VE MÜSLÜMAN OLMUŞTUK”
dedi (4 2) Belkıs’ı o zamana kadar Müslümanlıktan alıkoyan, Allâh’tan baş ka taptığı
şeylerdi Çünki kendisi inkârcı bir millettendi (43) Belkıs’ a “SARAYA GİR” denildi (Belkıs
daha önce Süleyman tarafından ya ptırılan altında sular akan camlarla kaplı) salonu
görünce, onu deri n su zannetti, eteğini çekti, Süleyman: “DOĞRUSU BU CAMDAN YA
PILMIŞ ŞEFFAF BİR SARAYDIR” dedi Belkıs da: “RABBİM! ŞÜPHES İZ BEN (önceden)
KENDİME YAZIK ETMİŞİM ŞİMDİ SÜLEYMAN’LA BERABER ÂLEMLERİN RABBİ OLAN
ALLÂH’A TESLİM (müslüman) O OLDUM” dedi (27/44) Süleyman’ın emrine de rüzgârı
verdik (Süley man o rüzgârla)Sabah gidişi bir aylık Akşam dönüşüde bir aylık yol alırdı
Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık Hem Rabbinin izniy le iradesi altında cinlerden
çalışanlar da vardı İçlerinden kim emri mizden ayrılıp sapsa, ona alevli azabı tattırırdık
(12) O cinler Süley mana kalelerden, heykellerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan,
sabit büyük kazanlardan ne dilerse kendisine yaparlaerdı Ey Davud âilesi, çalışın,
şükredin Kullarım içinde (Emri üzere Allâh’a) şükred en azdır(13)Sonra biz ona ölüm
hükmünü uygulayınca (bir yıl kada r ölü olarak değneğine dayalı kaldı) Ölümüne işâret
eden (bir delil) olmadı,, ancak bir ağaç kurdu değneğini yiyordu (böcek değneğin içini
yiyerek değnek kırılıp) Süleyman yere düşünce, (onun öldüğü ) anlaşıldı ki, eğer cinler
ğaybı (Süleyman’ın ölümünü) bilmiş olsal ardı o zilletli azap içinde bekleyip durmazlardı
(yorucu işlerde çalış mazlardı) (14) Andolsun ki: Sebe milletinin oturdukları yerlerde (Y
emen’de) de bir ibret vardı (Evleri) sağdan ve soldan iki taraflı bağ çelerle (kaplıydı
Peygamberleri onlara) “RABBİNİZİN RIZKINDAN YEYİN, ONA ŞÜKREDİN (Çünkü
beldeniz) çok güzel bir belde Rabbi niz çok mağfiretlidir” (denilmişti) (15) Fakat onlar
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

(bu nimete şükr etmekten) yüz çevirdiler Biz de üzerlerine ARİM SELİNİ SALIVERD İK
ve o güzelim iki taraflı bağçelerini buruk yemişli, acı meyvalı ve içinde biraz da SEDİR
AĞACI bulunan iki harap bağçeye çevirdik (1 6) İşte biz onları böyle nankörlük ettikleri
için cezâlandırdık (17) Sebe’ halkı ile kendilerine bereket verdiğimiz (Şam gibi)
memleket ler arasında arka arkaya nice şehirler yapmıştık Oralarda yolculuk için (belirli
yer ve zamanlarda) gidiş geliş takdir etmiş (kendilerine ) “GECELERCE VE
GÜNDÜZLERCE ORADA EMNİYET İÇİNDE GEZİN, DOLAŞIN”(demiştik) (34/18) Davud’a
(oğlu) Süleyman’ı bahşettik Süleyman ne güzel bir kuldu Çünkü o daima Allâh’a
yönelirdi (30) Ona bir akşamüstü kendisine SAFÎN (üç ayağı üzerinde durup bir a yağını
yere diken), çalımlı ve cins koşu atları sunulmuştu (31) Süle yman: “DOĞRUSU BEN BU
GÜZEL ATLARI, RABBİMİ ANMAĞI SAĞL ADIKLARI İÇİN SEVERİM” demişti Atlar koşup
toz perdesi arkasın da kaybolunca da: “YETER ARTIK, ONLARI BANA GETİRİN” demiş,
ayaklarını, boyunlarını okşamağa, taramağa başlamıştı (32/33) An dolsun ki: Biz,
Süleyman’ı imtihan ettik Tahtının üstüne bir ceset bı raktık, bir müddet sonra eski
hâline döndü (Süleyman Peygamber şiddetli bir hastalığa yakalanmak suretiyle imtihan
edildi O hâle ge ldi ki: cansız bir ceset gibi zayıflamıştı Sonra tekrar eski sağlığına
kavuştu) (34) Süleyman: “RABBİM BENİ BAĞIŞLA, BANA ÖYLE BİR SALTANAT VER Kİ,
BENDEN SONRA KİMSE BU SALTANATA ULAŞMA SIN ŞÜPHE YOK Kİ SEN BÜTÜN
DİLEKLERİ VERENSİN” dedi (35)Bu nun üzerine Biz, onun emrine rüzgârı verdik
(Rüzgâr)Emriyle istedi ği yere rahatça akar giderdi (36) Bina kuran ve dalgıçlık yapan
şey tanları da onun emrine verdik (37) (İnsanlara zarar vermesinler di ye) zincirlere
vurulmuş diğerlerini de (şeytanları da ona boyun eğd irdik) (38) Bu bizim bağışımızdır
Artık dilediğine ver, yahut tut, he sapsızdır” dedik (39) Şüphesiz ki onun katımızda
yüksek bir maka mı ve güzel bir istikbali (cennet) vardır” (38/40)
Hüdhüd ile Melikeyi gösterdi
Süleyman han rüzigârla giderdi
Cinni’lere hükmü ferman ederdi
Bu ona ilâhi ihsan değil mi?
Süleyman’ın saltanatı şeytanı
Kıskandırdı işte, melunu tanı
Sihir’lerle kandırdı insanları
Ameli daima yalan değil mi?
Şeytanları emri ile yöneten
Rüzgâr idi her bir yere ileten
Şeytanlara her bir işi işleten
Süleyman âleme sultan değil mi?
İns, cin ve kuşlardan teşekkül eden
Ordusu ile bir vadiden giden
Birbirine ezilmeyiniz derken
İhtar-ı karınca, duyan değil mi?
Seyr-i seferde su iktiza etti
“Hüdhüd görünmüyor nereye gitti”
Dedi; Hüdhüd ahvali beyan etti
İzharı, ikramı ayan değil mi?
Hüdhüd; Süleyman’a ‘bilmediğini
Öğrendim Yemende Sebe deneni
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Taht ile ihyalı melikesini
Hüdhüd yaptığı seyran değil mi?
Onun ile milletini güneşe
Secde eder gördüm hepsi peşpeşe
Şeytan kandırıp taptırmış ateşe
Bu insanlığa bir ihsan değil mi?
Süleyman hüdhüd’e doğru der isen
Şu mektubumu onlara götür sen
Ne dediklerini getireceksen
Bu ehli salibe ferman değil mi?
Belkıs: mektubu görünce dedi ki:
İleri gelenlerim önemli mektup geldi
Aklına getirmeyiniz isyan etmeği
Bu isyankârlara derman değil mi?
Allaha teslim olmuş Müslümanlar
Olarak gelin diyor nedir sizdeki karar?
Dediler: seninleyiz bizler ölene kadar
Bunlar muhabbetli ihvan değil mi?
Niyetini söyle biz uyacağız
Karar senin ne dersen duyacağız
Savaş dersen başları koyacağız
Emire bağlılık ayan değil mi?
Belkıs dedi: Padişahın girdiği
Vaki değil mi tarumar ettiği!
Açıktır ki şereflerin bittiği
Bu ifade hakka uyan değil mi?
Süleyman’a göndereyim hediye
Elçilere bir görelim, ne diye
Malınızı almam dedi elçiye
Bu yüce Allah’tan nizam değil mi?
Süleyman milletine: onlar teslim
Olmadan, o tahtı getirecek kim?
Bir ifrit: sen kalkmadan getirim
Bu söz Süleyman’ı üzen değil mi?
Vezir Asaf bin Berkiye, ilâhi ilme
Sahip olduğundan, melik nebiye
Gözü kapamadan, bak geldi diye
Sevindiren İsm-i azam değil mi?
Süleyman cinlere: oldu olacak
Belkıs ki tahtını tanımayacak
Bir hale getirin hele çabucak
Melike Belkıs’ imtihan değil mi?
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Belkıs’a: Saraya gir hele dendi
Şeffaf su havuzu görünce şimdi
Derin sanıp eteğini çemredi
Su sanılan esasta cam değil mi?
Belkıs: Rabbim ben kendime önceden
Çok yazık etmişim hakkı bilmeden
İnandım, Süleyman’la beraberken
Müminlik; Belkıs’a ihsan değil mi?
Süleyman’a akşamüstünde safin
Koşu atlar hediye edildi dâhin
Yeter artık dedi bana getirin
Süleyman hana imtihan değil mi?
Tahtın üzerine Kur’ân-ı açın
Bir ceset bıraktırdı Allah niçin?
Şiddetli hastalığa düçar için
Esrarı ilahi ayan değil mi?
Cesedi direltti canını alan
Süleyman bir deri bir kemik kalan
Bana verdiğini olmasın bulan
Bu Allah’ta gelen ferman değil mi?
Allâh’ın hükmü ölümü gelince
Melekül mevt gelip ruhu alınca
Bir yıl değneğe dayalı kalınca
Kurt Cinnilere imtihan değil mi?
Ölü Süleyman’dan çıkmışken canlar
Zillette bir sene çalıştı cinler
Ğaybı ne bilecek anlamaz cinler
Bu ahval ilâhi mizan değil mi?
Kurt değneğin boşaltınca içini
Düştü zahir oldu mevta biçimi
Sebe’yi kurtardı, imân seçimi
Bu düstur İSLÂMİ nizam değil mi?
Mehmet İslami
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18 Zünnûn Aleyhisselâm
18 ZÜNNÛN Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL
ÂH (Salevâtullâhü ve selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ
ACİZÂNE ŞİİR İLE MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA
SEBEP OLUR Selâm ve dua ile
28.12.2018 Cümüa 21 Rebiülâhir 1440 Cümüa
“(Habibim!) Nuh’a ve ondan sonraki Peygamberlere vahyettiği miz gibi sana da
vahyettik,Yine İbrahim’e,İsmail’e, İshak’a, Yakub' a, evlâtlarına,İsâ’ya,
Eyyûb’a,Yunus’a, Harun’a, Süleyman’a da vah yettik ve Davud’ada ZEBUR’u
verdik(4/163)İsmail’e,İlyas’a, Yunus ’a, ve Lût’a da hidayet verdik Hepsini de âlemlere
üstün kıldık (86) Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmını da üstün
kıldık, onları seçtik ve doğruyola ilettik (6/86-87) (İnsanlarını yok ettiğimiz ülkelerden)
herhangi bir ülkenin milleti keşke (kendilerin
e azâp gelmeden) imân etse de, insanları kendilerine fayda versey di Ancak,Yunus’un
kavmi müstesnadır Onlar imân edince,dünya ha yatındaki o perişanlık azâbını
kendilerinden kaldırdık ve onları bir süreye kadar yaşatıp faydalandırdık (10/98) O Balık
sâhibini Zünn ûn’u da hatırla Hani o, uzun müddet dine davet ettiği hâlde kendisi ni
reddeden kavmine) öfkelenerek gitmişti de,bizim kendisini hiç b ir zaman
sıkıştırmayacağımızı sanmıştı Derken karanlıklar içinde(y utulduğu balığın karnında)“LÂ
İLÂHE İLLÂ ENTE SÜBHANEKE İNNÎ KÜNTÜ MİNEZ ZALİMİN=SENDEN BAŞKA HİÇ BİR
İLÂH YOKTUR SE Nİ NOKSANLIKLARDAN TENZİH EDERİM HAKİKATEN BEN HAKSIZ LIK
EDENLERDEN OLDUM” diye (ALLÂH’A) dua etmişti (Kavmine öf kelenen ZÜNNÛN bir
GEMİ’ye biner Geminin hareket etmemesi üze rine , gemide bir suçlu olduğunu anlarlar
ve bunu da kura ile tesbit etmeğe karar verirler RABBİNDEN VAHY ALMADAN, İZİNSİZ
OLAR AK AYRILDIĞINDAN, ZÜNNÛN KENDİSİNİN SUÇLU OLDUĞUNU BİL İYORDU
NİTEKİM KURA DA ZÜNNÛNA İSABET ETMİŞTİ Zünnûn (a. s.) kendisini kınamış bir
hâlde iken, gemiden DENİZE atladı Ve onu bir balık yuttu İşte bir süre balığın karnında
kalır Zünnûn orada Ra bbine böyle dua etmişti Bir süre sonra, balık onu, ALLÂH’ın
emriyle SAHİLE ATTI) (87) Bizde onun duasını kabûl ettik Kendisini üzüntü den
kurtardık İşte biz imân edenleri böyle kurtarırız (21/88)Yunus da hiç şüphesiz
gönderilen Peygamberlerdendi (139) Hani o, yüklü gemiye kaçmıştı: (140) Derken
(gemidekiler) kura çekmişlerdi de (Yunus) mağlûplardan olmuştu (Kura kendisine
isabet ettiğinden, kendisini denize atmıştı(141) O,kendisini kınamış iken, balık onu y
uttu (Kavminin kötülüklerine dayanmayan Yunus, Rabbinden izin almadan gemiye
binince, ALLÂH’ın emri ile gemi yürümedi Bunun üzerine gemidekiler, Gemide bir suçlu
olduğunu anladılar ve kura çektiler Kur’a Yunus’a isabet etti Yunus da suçlu olduğunu
kabûl e derek, kendisini denize attı(142) Eğer çok tesbih edenlerden olma saydı (143)
Muhakkak (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı (144)
Hemen onu hasta bir halde sahile attık (145 ) Üzerine (gölgelik için) KABAK cinsinden
bir ağaç bitirdik (1 46) Biz onu yüz bine, hatta daha fazlasına peygamber göndrmiştik
(147) Nihâyet, (Yunus yokken azap gören kavmi) ona imân ettiler de kendilerini bir
zamana kadar geçindirdik (37/-148) Ey Muhamm ed! (Senin ve sana karşı gelen
kâfîr’lerin hakkında) Rabbin hüküm verinceye kadar sabret Balık sahibi(Zennûn) gibi
aceleci olma Hani o dertli sıkıntılı bir halde iken Allâh’a seslenmişti (48) Eğer yüce Al
lâh’ın kendisine tövbe etmek nimeti verilmemiş olsaydı (cezâ olara k) Allâh’ın
rahmetinden ma’rum ve üzüntülü olarak (balığın karnın dan) herhangi bir çöle atılacaktı
(49) Fakat Rabbin onu (insanların arasından seçip yararlı kimselerden kıldı
(68/48-49-50)
Kavmi iman etmeyince öfkeden
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O kavmi izinsiz terk edip giden
Beşer mucibi sinirlerinden
Hakikat vechini aşan değil mi?
Gemiye binince Allâh’dan emri
Aldığından yürüyemedi gemi
Suçlu var diyerek kur’aya hemi
Başvurulması da izan değil mi?
Kur’a da Zünnûn’a isabet etti
Suçluluk hicranı canına yetti
Suçlu benim deyip denize attı
Bu bir rabıta i şan değil mi?
İstiğfar ederek denize gitti
Yunus balığı da Zennûn’u yuttu
İzni ilâhiyle sahile attı
İlâhi emirle koşan değil mi?
Kavmi imân etti afvedildiler
Zünnûn nebi nerde acep dediler
Peygamberi görmeği istediler
Allâh’ın kurduğu düzen değil mi?
Sabrın meyvesini tadınca Zûnnûn
Derdi kasaveti kalmadı onun
İdrakinde Peygamber olduğunun
Bu; hikmet zırhını kuşan, değil mi?
Mehmet İslami
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1914 90 bin Şehid Sarıkamış
SARIKAMIŞTA
HAKKA GİTTİLER
Fitlediklerinde genler değişti
Damarları kestiler birer birer
Şu tosunlananlar dün hep iğdişti
Şan veren nesiller nere gittiler?
Genin, gönün aslı kalmadığından
Erim diyen erlik bilmediğinden
Göründüğü gibi olmadığından
Ahtapot fosiller süre gittiler
Dünü sürgün ettik bu günse, yetim
Ka mal lardan çekti, çeker milletim
Allah’ın hıfzında din-i devletim
Doksan bin, can vere vere gittiler
Dönme,hergelenin fosil azmanı
Hırladıkça taşırıyor çizmeni
Anlıyoruz senaryoyu yazmanı
Çukurlara gire gire gittiler
Önce denmiş akıl değildir yaşta
Bulunur idrakli, irfanlı başta
Dua bekleyenler, SARIKAMIŞ’ta
Sinesini gere gere gittiler
Buz dağı oldular bünyeler taşken
Ateş bile acze düştü ateşken
Yakamadı, ışık vermez güneşken
Cennetteki hazır yere gittiler
Müslümansan iyi dersin gardaş da
Gözü yok esvapta, ekmekte, aşta
İSLÂMİ: nerdesin sen bu savaşta?
Âşkın özü kutlu yâre gittiler

Mehmet İslami
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2 Şit Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYUL LÂH (Salevâtullâhü
ve selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞA ELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
11.12.2018 Salı-04 Rebiülâhir 1440 Selâse
2

ŞİT Aleyhisselâm

Şit aleyhisselam Adem aleyhisselam'dan sonra gönderilen - ikinci - peygamberdir.
Adem aleyhisselam'in oğlu'dur. Babası vefat edin ce kendisine peygamberlik ve ayrıca
50 suhuf kitap verildi. Şit ismi Ibranice olup Arapca'da Allah'ın hibesi (hediyesi)
manasındadır. Şit yerine Şis de denilmiştir.
Adem aleyhisselâmın oğullarından Kabil'in Habil'i şehid etmesin den 5 veya 30 sene
sonra dünyaya gelen Şit aleyhisselamın alnına son peygamber Muhammed (S.A.V.)'in
nuru intikal etti ve onun al nnda parladı. Adem bu oğlunu diğer çocuklarından çok
severdi. Bütün evlâdı üzerine onu reis yaptığı gibi, vefat edeceği zaman bütün yery
üzünün halifeliği için onu tayin etti. Şit aleyhisselam babası Adem ile veya kardeşleriyle
beraber Kabe'yi balçık çamuru kullanarak taştan yaptı Âdem alehisselâmın vefatından
sonra, Şit aleyhisselama peygamber olduğu bildirilip vahiy geldi. Allahü Teala Şit
aleyhisselama 50 suhuf (sayfa) kitap gönderdi. Şit'e nazil olan suhuf'da;hikmet ve
riyâziye(matematik)ilimleri, kim ya,simya ilmi ve çeşitli sanatlar, ayrıca daha bir çok
şeyler bildirildi. Şit aley hisselâm dininin esasları, Adem aleyhisselâm'ın bildirdiği dinin
esa slarına uygun idi. Şit aleyhisselam 1000 şehir kurup sınırlarını tes bit etti. Her
Şehrin kapısında : « La ilahe illallah, Adem Safvetullah , Muhammed Habibullah » yazılı
idi. Şit aleyhisselâmın çocukları ve torunları kurdukları şehirlerde huzurlu ve mesud
yaşadılar.Şamdan Yemen'e de giden Şit aleyhisselam, Habil'i şehit ettikten sonra Ye
men'e gidip azgınlaşan Kabil'in çocuklarına ve torunlarına Allah'ın yasaklarını ve
emirlerini anlattı. Bu kavim Şit'in davetini kabul et meyip azgınlık gösterdiler. Şit onlar
ile cihad etti. Bu savaşta kılınç kullanıldı Şit aleyhisselâm vefat etmeden önce yerine
oğlu ENUS ’u halife tayin etti. Şit aleyhisselâm vefat ettikten sonra kuvvetli rivâ yete
göre MİNÂ'daki mescidin minaresi dibinde medfûn olan Adem aleyhisselâm'ın yanına
defn edildi. Adem aleyhisselâm vefât edece ği zaman oğlu Şit aleyhisselâma: "Yavrum !
Bu alnında parlayan nur, son peygamber olan MUHAMMED (S.A.V )'in nurudur. Bu nuru
mü'min, temiz ve iffetli hanımlara teslim et ve oğluna da böyle va siyette bulun"
buyurdu. Ebu Zer Gıffari radiyallahu anh şöyle rivâ yet etti: "Resûlüllah sallallahü aleyhi
ve sellem'e: «Ya Resûlâllah! Allahü Teala kaç kitap gönderdi ? » diye sordum. « 104
kitap gön derdi. Şit'e 50 sahife indirdi...» buyurdu." Şit Aleyhisselâm hakkın da bilgimiz
azdır, çünkü hakkında herhangi bir ayet inmemiştir
Kabil’in Habil’i katline eğil
Kıtel neticesi Beşle otuz yıl
Sonra İkrâm Hibetullah ŞİT’tir bil
Âdem’e en büyük ihsan değil mi?
İkinci Peygamber olan oğlu
Şit nebi hemi de elli suhuf’lu
Alnında parlardı Habinin nuru
Zişana ebâlık ayan değil mi?
Kabil nesli Yemen’e yerleşince
Kendi kuyusunu kendi deşince
ŞİT Hibetullah Şam’dan yetişince
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İsyan eden, nesli düşman değil mi?
Nesli Kabil ile cenge tutuştu
Münkir olanlardan kardeşlik uçtu
Âdem babaya halife olmuştu
Dine karşı olan nadan değil mi?
Kurduğu her bir şehir kapısına
Lâ İlâhe illâllah tapusuna
Âdem safiyullahla hepisine
Muhammed Habibu’ nişan değil mi?
Vade dolup ömür tükendiğinde
Emri hakla vadesi ettiğinde
Mina’ nın mescidine gittiğinde
Minâre dibine düşen değil mi?
Mehmet İslami
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20 Elyesa Aleyhisselam
20 ELYESA Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
30.12.2018 Pazar 23 Rebiülâhir 1440 Ahad
“İsmâil’e, Elyesa, Yunus’a ve Lut’a da hidâyet verdik Hepsini de âlemlere üstün
kıldık” (6/86) “İsmail’i, Elyesa’yı ve Zülkifl’i de hat ırla hepsi iyilerdendir” (38/48)
İlyas peygamberle çağdaş Elyesa
Güneşe giderken dedi: İlyas’a
Bu Yahudi kavimi ben temaşa
Ediyorum bunlar düşman değil mi?
Düşen cübbesine girdi Elyesa
Akabinde geldi Harun’la Musa
Dünyada Yahudi kavmi olmasa
Âlemler olurdu, Ruşen değil mi?
İmtihanı için olacak bunlar
Moğollar Etiler Moskoflar Hunlar
Materyalist zümre ateist rumlar
Hayır ile şerre nişan değil mi?
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2019 da Uzaydan zenbille gelenler için
2019 DA UZAYDAN ZENBİLLE GELENLER İÇİN
Müslüman kardeşin kusurlarını
Kardeşi, meydana sermez a canım
Düşmanından gizleyip sırlarını
Hainin diline vermez a canım
Kasap sevdiğinde deriyi niye?
Yere atar imiş yaramaz diye
Güneş doğdu belde, şehire köye
Müslüman kardeşe vurmaz a canım
Sizler uzaydanmı geldiniz sahi
Yüz yılı bilmek çün aramam dahi
Yaşattı yaşadım değil mi kâfi?
Mühürlü göz hakkı görmez a canım
Besmeleyi yasakladı mü’mine
Bakıver dönüpte şöyle bir düne
Anayı bacıyı kışla önüne
Koymadı oğlunu görmez a canım
Okullara kızlarımı koymadı
Dermisiniz başörtüsün soymadı?
Vallâhi mü’mini adam saymadı
Zulüm ilelebet sürmez a canım
Kızlarımın ağzını polisler
Başın açıp kapatmıştı o ...ler
Ey kabuğu içindeki dervişler
İstemesen Allâh vermez a canım
Bukelemun cinsi münafıklıkta
Had hudud tanımaz şarlatanlıkta
Tağutu Yahudi çığırtkanlıkta
Ermeni İslâma girmez a canım
Sanki gel diyenmi var ki kapıya?
Gönül vermiş dünya malı tapuya
Uzak ol yanaşma şerrin sapıya
Yaratan ateşe karmaz a canım
Nankörlüğe lânet eder yaratan
Kul: azığı götürüyor buradan
Medet bekledursen yazı turadan
Mü’nine harâmı vermez a canım
Şer balyozu yirmi yedi mayısta
Başıma aşkeden zındık deyyusta
Suâl soran yok idi bu hususta
Kâfir defterini dürmez a canım
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Kolundaki bilezikler çıkmadı
Diye kolu kesti aldı, bakmadı
Ekmek verenleri ipe takmadı
Diyene; kim hançer vurmaz a canım
Başkana kızmakta sizden ileri
Durumlar icâbı benim, beheri
Devlet anahtarı tutmuş elleri
Boşa uğraşıyor, kurmaz a canım
Cilâsız olanın mahir hüneri
İmiş; izhar etti hainlikleri
Meğer domuzlukmuş döktüğü teri
Şahinler, kartallar görmez a canım
Çare yokmu deme çare sensin sen
Habibullah sözü; demiyorum ben
Hilâfeti tahta oturtuversen
Gayri Müslim bıyık burmaz a canım
Hainlere hadlerini bildiren
İhâneti künyesinden sildiren
Egoizmi bir fiskeyle öldüren
Ölçüye mizana girmez a canım
Yüz yıllık münkire namaz kıldıran
Mazlumları mağdurları güldüren
Başlattığı bu ikinci Çaldıran
Hakk: bunu herkese vermez a canım
İSLÂMİ: hidâyet diliyor haktan
Şuara geçinenlere Allâh’tan
İbretamiz ahvâli hakîkattan
Almayanda idrak görmez a canım
27 Rebiülâhir 1440 Hamis
03 Ocak 2019 Perşenbe
21 Kanunievvel 1434
Kasım 57
Mehmet İslami
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21 Zülkifl Aleyhisselâm
21 ZÜLKİFL Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
31.12.2018 Pazar ertesi 24 Rebiülâhir 1440 Ahad
“İsmail’i İdris’i, Zülkifl’i de hatırla Bunların her biri de sabreden lerdendi (85) Onları
da rahmetimizin içerisine aldık Çünkü sâlihler dendiler (21/86) İsmail’i, Elyesa’yı ve
Zülkifl’i de hatırla Hepsi iyil erdendiler” (38/48)
Çeşit çeşit rivâyetlere raci
Zülkifl Peygamber başların tacı
Nebilerin silsileleri nâci
Her biri bir kavme ihsan değil mi?
Batı Roma kavmineydi peygamber
Dediler: büyücüsünün senin haber
İnanmayız sana; sen bize keder
Diyenler Allâh’a düşman değil mi?
İhmal etmez imhâl eder yaratan
Cehenneme odun toplar seradan
Orda ateş yoktur gider buradan
Küfr; âhirinde perişan değil mi?
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22 Üzeyr Aleyhisselâm
22 ÜZEYR Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
25 Rebiülâhir 1440 Selase
19 Kanuni Evvel 1434
01 OCAK 2019 Salı
Kasım 55
"Yahudiler, 'Uzeyir Allah'ın oğlu.' dediler, Hıristiyanlar da 'Mesih Allah'ın oğlu.'
dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları söz lerdir. Daha önce inkâra sapmış
olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!"(Tevbe,
9/30) Yahudi
ler, "Uzeyr Allah'ın oğludur." dediler. Yahudilerden böyle söyleyen ler olmuştu. Rivayet
olunduğu üzere, Resulullah'ın huzuruna Yahu di hahamlarından Sellam b. Mişkem,
Numan b. Evfa, Şas b. Kays,ve Malik b. Sayf gelmişlerdi ve bunu söylemişlerdi. Fenhas
b. Azura a dındaki hahamın "Allah fakirdir, biz zenginiz." diye söylediği de ay rıca
nakledilen rivayetler arasındadır. Daha eski devirlerde de bun a benzer şeyler
söyleyenler olmuştu. Bunun sebebi de Yahudiler, Tevrat ile amel etmeyi bırakmışlar,
peygamberlerini de öldürmeye başlamışlardı. Tevrat'ı bilen kalmamış, kimi ölmüş, kimi
öldürülmü ş, kimi de unutmuş gitmişti. Allah Teâlâ onu onların Kalpleri’nden silmişti.
Nihayet Tevrat ve Tabut (kutsal emanetlerin bulunduğu sandık)ortadan kaldırılmıştı.
Daha sonra Uzeyr Aleyhisselâm yüz senelik ölümden sonra, Allah'a tazarru ve niyaz
etmiş, Tevrat' ın hıfzı kendisine ihsan olunarak, genç yaşında İsrail oğul’larına gel miş
ve ezberden Tevrat'ı yeniden yazmış. Ve işte o vakit "Bu baş ka türlü olmaz, muhakkak
bu Allah'ın oğludur." demişler ve daha sonra Hristiyanların "İsa Allah'ın oğlu." sözüne
bir kapı açmışlar. Bu ayet nazil olduğu zaman da Yahudiler "Biz böyle bir şey söyle
meyiz, bunun aslı yoktur." diye hiçbir itiraz ve inkârda bulunma mışlardır. Ancak bu
meselede olsun üzerlerinde İslâm'ın harp teh likesinin büyük bir tesiri olmuş ki, daha
sonraki Yahudilerden bu söz işitilmez olmuştur. Şu halde hepsi değilse bile içlerinden
bazı ları bir zamanlar "Uzeyr Allah'ın oğlu."dediler. Nasara da "Mesih Allah'ın oğlu."
dediler. Esasen bunu söyleyenler de bir kısım Hristi yanlar ise de sonradan hemen
hepsi böyle söylemeye başladılar ve hatta böyle söylemeyenleri kâfirlikle itham ettiler.
Maide Suresin de verilen bilgilere bakınız (Maide 5/72,73). İslâm'ın doğuşuna ka dar
bunlar bunu nesil ve evlat anlamına oğul olarak söylüyorlardı, sonra içlerinden bazıları
bunun "Beyt’ullah" tabiri gibi, sırf şeref ve itibar manâsına bir izafet,bir mecaz olduğunu
iddia etmeye başladı lar... İşte o, yani Yahudi ve Hristiyanların "Allah'ın oğlu" sözü ağız
larıyla söylenmiş sözleridir. Bu, onlara başkaları tarafından isnad olunmuş bir iftira
değildir, bizzat kendi ağızlarından çıkmış olan bir sözdür. Fakat öyle bir söz ki, gerçekte
hiçbir ciddi anlamı olmayan boş bir sözdür, kuru gürültüdür, çelişkili ve saçma sapan bir
şeydir Onlar da zaten bunu bir manayı belirlemek için değil, manası anla şılmaz bir laf
olarak söylerler. Bunu söylemekle bundan önce küfre düşenlerin sözlerine benzerler.
Daha önce sözü edilen müşrikler de "Melekler Allah'ın kızlarıdır." diyerek kâfir
oluyorlardı ki, Yahudi ve Hristiyanların bu "oğul" cinsinden sözleri de tıpkı ona benzer,
onu n gibi bir küfür ve şirktir. Şu halde bunlar Ehl-i kitaptan olmakla be raber
müşriklere benzerler. Bu açıdan müşrik sayılırlar ve Allah'a mümin değil kâfirdirler Allah
onları kahretsin. Arap dilinde bu bir be dduadır ki, bundan kıtalin kendisi değil, gereği
olan helak, kahır ve lânet kastedilir. Türkçede de biz bunu şöyle ifade ederiz: Allah bel
alarını versin, Allah canlarını alsın, Allah kahretsin, Allah'ın kılıcına uğrasınlar. Bunlar
nereden çeliniyorlar? Nereden baştan çıkarılıyor nasıl oluyor da hak yoldan
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çevriliyorlar? Allah'a oğul isnad etmek gibi fahiş bir yalan ve iftiraya, bu kadar açık bir
küfre ve şirke nasıl saptırılıyorlar? Nereden, hangi noktadan, ne gibi sebeplerden ve ne
yüzden bu kötü durumlara düşürülüyorlar?(Elmalılı Hamdi Yazır ilgili ayetin tefsiri)İslâm
kaynaklarında Üzeyir hakkında nakledilen rivayetler Yahudi tarihinde önemli bir yere
sahip olan Ezrâ’yı akla getirmektedir. Nitekim “pseudographik” metinlerden IV. Ezrâ’da
(IV/19-48) benzer bir ifade bulunmaktadırYahudi geleneğine göre Ezrâ bir peygamber
değildir, fakat Yahudilik’te peygamberden üstün bir yere sahiptir. Yahudi din bilgini
rabbiler onu Mûsâ ile mukayese etmiş ve onun da Mûsâ gibi Tevrat’ı almaya lâyık
olduğunu ileri sür müştür. Rabbilere göre Mûsâ daha önce gelmeseydi Tevrat Ezrâ’ya
verilirdi. (Sanhedrin, 21b) A. Geiger, Kur’an’da yer alan Üzeyir’le ilgili ifadenin
Talmud’daki aşırı saygı ifadesinin yanlış anlatılmasın dan kaynaklandığını ileri sürer.
(Judaism and Islam, s. 154) Yahud
iler arasında Ezrâ’nın Allah’ın oğlu olarak yüceltildiğine ilişkin Yah udi kaynaklarında
herhangi bir bilgi yoktur. Geleneksel Yahudi ina ncında da bunun bir işareti
görülmemektedir. Bu sebeple Yahudi bi lgini Mûsâ b. Meymûn, Kur’an’daki bilgiyi
Yahudilere karşı bir iftira şeklinde değerlendirir. (Jacobs, I, 181) Sa‘lebî, İbn Cerîr
et-Taberî, Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, Fahreddin er-Râzî ve Tûsî gibi müfessirler âye tin bütün
Yahudileri kapsamadığını belirtir. (Mahmoud Ayoub, “Uzayr in the Qur’an and Muslim
Tradition”, Studies in Islamic and Judaic Traditions (ed. W. M. Brinner - S. D. Ricks),
Atlanta 1986, s. 9-14)
Tefsirlerde yer alan rivayete göre bunu söyleyenler Medine’deki bir grup Yahudidir. (İbn
Ebû Hâtim, VI, 1781; İbnü’l-Cevzî, III, 424)
İbn Hazm ise Yemen civarında yaşadıklarını söylediği Sadûkīler’in Ezrâ’yı Allah’ın oğlu
olarak kabul etme inancını taşıdıklarını belirtir. Ona göre Sadûkīler’i diğer Yahudi
gruplardan ayıran en önemli ina nç budur (el-Fasl, I, 99) Makdisî ise Ezrâ’yı Allah’ın
oğlu diye kabul eden Yahudilerin Filistin Yahudileri olduğunu, bunu Ezrâ’yı yüceltmek ve
onu onurlandırmak için yaptıklarını, diğer Yahudilerin bunu kab ul etmediklerini söyler.
(el-Bed’ ve’t-târîħ, IV, 35)Yahudi asıllı İske nderânî ise Hicaz bölgesindeki Karâîler’in bu
inanca sahip bulunduk larını nakleder. (Lazarus-Yafeh, s. 53) Ezrâ / Üzeyir’i Allah’ın
oğlu diye nitelendiren Yahudi gruplarına dair verilen bilgiler tarihsel açı dan
doğrulanabilecek nitelikte değildir. Bununla birlikte Kur’an’da yer alan (Tevbe 9/30)
ifadeyi mecazi olarak anlamak da uygun de ğildir. Zira yahudilerin Üzeyir hakkında
söylediklerinin, Hıristiyanla rın Îsâ hakkındaki inançlarına paralel şekilde zikredilmesi
böyle an lamağı engellemektedirEsasen Kur’an’ın indiği dönemdeki Hicaz böl gesi
Yahudilerinde böyle bir inanç vardı ve Hicaz Yahudileri diğer Yah udiler gibi bir kurtarıcı
mesîh beklentisi içindeydi Ancak ezoterik in anç yapısına sahip bu bölge Yahudilerinin
beklediği mesîh farklıydı Muhtemelen onlar bu mesîhe “Tanrı’nın yardımcısı”manâsında
İbrânî ce Azar yahu yahut Ozer diyorlar ve onun Tanrı’nın oğlu olduğuna inanıyorlardı
Bu kelimeler Arapça’ya Üzeyir şeklinde aktarılmıştır Buna göre Tevbe sûresindeki Uzeyr
kelimesi bir isim değil mesîhe verilen bir unvandır şeklinde düşünülebilir Üzeyir
unvanını taşıyan bu mesîh de Newby’nin işaret ettiği gibi Enoh olmalıdır Zira Enoh’a
atfedilen sıfatlarla hıristiyanların Mesîh diye Îsâ’ya atfettikleri sıfat lar birbirine çok
benzemektedir (Adam, s. 103-118; bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Üzeyir md.)
Üç peygamber Üzeyir lokman ile
Zülkarneyn, in nebiliği meçhule
Tahvili Yahudi literatür bak hele
Kâfirlere ittiba kula isyan değil mi?
Allâh’ ın bu ölmüş virane olmuş
Şeylerin ruhları canı kaybolmuş
Nasıl dirilecek? Miadı dolmuş
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Demesi Rabbe imtihan değil mi?
ALLÂH yüz yıl uyutmuştu o anda
Uyandırdı sordu aynı zamanda
Ne kadar uyudun Üzeyir sonda
Yarım veya bir gün, hayran değil mi?
Yüz sene uyudun, bak eşeğine
Topla kemiğini dirilsin gene
Öylece duruyor bak yemeğine
Bu peygamberde imtihan değil mi?
Amenna ve saddakna Yüce ALLÂH
Ruhum tatmin oldu Elhamdülillâh
Kudret sâhibisindir sübhanellah
İlâhi hikmete şükran değil mi?
Bu hikmetten Yahudiler Üzeyre
ALLÂH’ın oğludur der aşikâre
Nasara da aynen İsa mesîha
Bunların ameli isyan değil mi?

Mehmet İslami
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23 Lokman Aleyhisselâm
23 LÔKMAN Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
26 Rebiülâhir 1440 Erbaa
02 Ocak 2019 Çarşanba
20 Kanuni Evvel 1434
Kasım 56
Lokman veya Lokman Hekim, Kur’an’da ve halk efsanelerinde bah si geçen, hikmet
sahibi olduğuna inanılan kişi. Lokman (a.s.),İslam ’a göre peygamber olduğuna dair
rivayetler bulunmakla beraber İs lam alim’lerinin genel görüşü peygamber olmadığı
yönündedir Kur’ an’da Lokman (a.s.)’dan (Lokman Hekim) Lokman Suresi’nde bahs
edilir. Allah tarafından Lokman’a hikmet verildiği belirtilir. Oğluna verdiği öğütler
anlatılır. Lokman Sûresi 12 Ayet; Andolsun, biz Lok man’a “Allah’a şükret” diye hikmet
verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur Kim de nankörlük ederse,
bilsinki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır. Lokman Sûresi 13.
Ayet; Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavru m! Allah’a ortak koşma!
Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zul ümdür” Lokman Sûresi 16. Ayet; (Lokman
öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında
ol sa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır
getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar
olandır.”Lokman Sûresi 17. Ayet; “Yavr um! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret.
Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak
emre dilmiş işlerdendir.”Lokman Sûresi 18. Ayet; “Küçümseyerek surat asıp
insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüm e! Çünkü Allah hiçbir
kibirleneni, övüneni sevmez.”Lokman Sûresi 19. Ayet; “Yürüyüşünde tabii ol. Sesini
alçalt. Çünkü seslerin en çir kini herhalde eşeklerin sesidir!”
Gel oğul: kulak ver dediklerine
Olmayacak şeyi oldurma oğul
Bak insanın dini güdüklerine
Edep perdesini kaldırma oğul
Allâh’a şirk koşan kâfir oluyor
Bu ahvaller aza zilden geliyor
Mü’min Azrail’i melek biliyor
İdraki köreltip öldürme oğul
O öyle yüce bir Yaratandır ki
Fındığı kabuğun içinde san ki
Görür bilmediği yoktur inan ki
Dipsiz göle elin daldırma oğul
Namazı doğru kıl zekâtı da ver
Memnun olacaktır sendende beşer
Hayâyı âlem-i kâinâta ger
Yâdlara sırrını bildirme oğul
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Tevazu kanadı ile uçasın
Gönül sofrasını serip açasın
Nankör olan mahlûkattan kaçasın
Kendine şeytanı güldürme oğul
Kötülükten koru iyilik emret
Hissedar olanı ibret seyret
Teveccüh ettiği Tarik-ı cennet
Yolundaki gülü soldurma oğul
Tepinmekle yeri yaramazsın ki
Gururla zirveye varamazsın ki
İncinen gönülde duramazsın ki
Hassas beyin tasın, deldirme oğul
Hikmetiyle teçhiz edilmişim ben
Tababeti esrar gidilmişim ben
Allâh’ın verdiğini bilmişim ben
Hicabı hikmeti kaldırma oğul
Şeytana liyakati mucibince
İmân iğnesini sokmadan önce
Hikmet-i isyanını düşün önce
Gözlerin kapalı saldırma oğul
Baba nasihat’i dinlemez isen
Zikri cehri-hafi ünlemez isen
Mezalim selini önlemez isen
Beyhude testini doldurma oğul
Babandır İSLÂMİ: diyor ki sana
Mizana varınca güvenme bana
Rabbena hep bana yüce divana
Diyeceğiz diye çıldırma oğul

Mehmet İslami
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24 Zülkarneyn Aleyhisselâm
24 ZÜLKARNEYN Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
27 Rebiülâhir 1440 Hamis
03 Ocak 2019 Perşenbe
21 Kanuni Evvel 1434
Kasım 57
“(Ey Muhammed), sana Zülkarneyn’den soruyorlar. De ki: Size on dan bir hatıra
okuyacağım.” (Kehf suresi:83. Ayet)“ Biz yeryüzün de onun için sağlam bir mekân ve
(orada istediği gibi hareket edec eği bir ortam ve) kendisine (muhtaç olduğu) her
şeyden (amacına ulaşabileceği) bir sebep (yol) verdik.” (ulaşmak istediği her şeye ul
aşmanın yolunu ve aracını verdik.) (Kehf suresi: 84. Ayet)“O da (kendisini batı
ülkelerine ulaştıracak) bir yol tuttu.” (Kehf suresi: 85. Ayet) “Nihayet güneşin battığı
yere ulaşınca, onu, kara balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) buldu. Orada (kâfir) bir
kavim buldu. De dik ki: Ey Zülkarneyn, ya (onları) cezalandırırsın veya kendilerine
güzel davranırsın.” (Onları güzellikle yola getirirsin. Nasıl istersen öyle yaparsın.) (Kehf
suresi: 86. Ayet) “Zülkarneyn, kim zulm eder se, onu cezalandıracağız. Sonra o,
Rabb’ine döndürülecektir. O da onu görülmemiş bir azaba uğratacaktır.” (Kehf suresi:
87. Ayet) “
Fakat her kim iman eder ve salih (iyi ve güzel) amel (ibadet ve iyi şeyler) yaparsa ona
mükâfat olarak daha güzeli vardır. (Üstelik) ona emirlerimizden kolay olanı söyleriz.”
(Ona kolay işler yapması nı emrederiz, zor işlere koşmayız onu) (Kehf suresi: 88. Ayet)
“So nra yine (doğuya doğru) bir yol tuttu.” (Kehf suresi: 89. Ayet) “Ni
hayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu, kendileriyle güneşin ar asına (onları
koruyacak) örtü koymadığımız bir kavim üzerine doğ ar buldu.” (Kehf suresi: 90. Ayet)
“İşte böyle. (Zülkarneyn, yüksek bir mevkiye ve hükümranlığa sahipti.) Onun yanında
ki (daha nice hükümranlık bilgisini ve) tecrübesini kuşatmıştık.”(Hepsinden hab
erdardık.) (Kehf suresi: 91. Ayet)“Sonra yine bir yol tuttu.” (Kehf suresi: 92.
Ayet)“Nihâyet iki sed (dağ) arasına ulaşınca, bunların önünde nedeyse hiç sözü
anlamayan bir kavim (halk) buldu”(Kehf suresi: 93. Ayet) “Dediler ki: Ey Zülkarneyn!
Ye’cüc ve Me’cüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların
arası nda bir sed yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?” (Kehf suresi: 94.
Ayet) “Zülkarneyn,”Rabbimin bana verdiği (imkân, kud ret ve zenginlik sizin bana
vereceğiniz vergiden) daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de, sizinle
onların arasına sa ğlam bir sed (engel) yapayım”(Kehf suresi: 95 Ayet)”(Zülkarneyn)
Bana (yeterince) demir madeni (kütleleri) getirin” dedi. (Zülkarne yn) iki dağın
(yamacın) arasındaki boşluğu (demir kütleleriyle dol durup dağlarla) aynı seviyeye
getirince, üfleyin (körükleyin) dedi. Nihâyet o demir kütlelerini eritip kor bir ateş
(haline) getirince; “B ana erimiş bakırı getirin bunun üzerine boşaltayım ” dedi”(Kehf
Sû resi: 96. Ayet)“Artık (Ye’cuc ve Me’cuc) onu ne aşabildiler ne de de lebildiler.” (Kehf
suresi: 97 Ayet)“(Zülkarneyn), Bu, Rabb’imin (kul larına) bir rahmetidir. Rabb’imin
va’di (yani, kıyametin kopma vak ti) gelince(Ye’cuc ve Me’cuc) onu (o Seddi) yerle bir
eder Şüphesiz Rabb’imin va’di gerçektir” (Kehf suresi; ayet :98)“ O gün biz onları
bırakırız, dalda, dalga birbirlerine karışırlar. Sonra “sûra”üflenir de onları toptan bir
araya getiriririz.” (Kehf suresi: 99. Ayet) Bir kısım rivayetlere göre, Yahudilerden birkaç
kişi, peygamber efendimiz Muhammed (s.a.s)’e gelerek Zülkarneyn ’in kim olduğunu
sormuş lar. Bunun üzerine bu âyetler nazil olmuştur. Bir başka rivayete gö re ise,bu
soruyu Mekke müşrikleri sormuştur. Yahudilerin: “Sen, bi ze hep bizden öğrendiğin
Musa, İbrahim ve Âdem’den haber veriyo rsun. Tevratta tek bir yerde bildirilen bir
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peygamber’den bize habe r ver” demeleri üzerine Peygamberimiz efendimiz (s.a.v):
“Bu kişi Zülkarneyn’dir” buyurmuşlarve bunun üzerine bu âyetler nazil olm uştur. Diğer
bir rivayette ise, Mekkeliler kitap ehli olan Yahudilere adam gönderip peygamber
efendimiz Muhammed (s.a.s)’i zor bir sı navdan geçirmek için, birkaç soru hazırlayıp
göndermelerini istemi şlerdi. Onlar da şu üç şeyden sormalarını tavsiye etmişler: Ruh,
As hab-ı Kehf ve Zülkarneyn. Bunun üzerine ilgili âyetler inmiştir.
A -) Zülkarneyn, birçok üstün yeteneklere, geniş kudret ve imkâ nlara sahip bir
kişidir
B-) Bilgili, kültürlü, dünya coğrafyasının önemli bir kısmını çok i yi bilen bir kişidir
C-) Sürekli olarak Allah’ın yardıma ve desteğine mazhar olan bir kişidir.
D-) Zalim topluluklara hadleri ni bildiren ve onları cezalandıran bir kimsedir
E-) Âhiret gününe ke sin bir şekilde imân eden, ona göre hareke t eden ve iyi
ahlaklı dinivar milletleri koruyan ve onlara hiçbir karşı lık almadan yardım eden bir
kişiliğe sahiptir.
F-) Madenleri yakından tanıyan ve onların ha ngi işlerde kulanıl abileceğini çok iyi
bilen usta ve tecrübeli bir kişiliğe sahiptir.
G-) Rabbine karşı teslimiyet gösteren ve her şeyi Allah ’ın emri i stikâmetinde
çevirmeye çalışan Salih bir kimsedir.
H-) Bir gün mutlaka kıyametin kopacağını, kıyamet yaklaştığınd a ise, Ye’cüc ve
Me’cücün kendi elleriyle yaptığı seddi yıkıp, yerle b ir edeceğini ve bunun Allah’ın
verdiği bir söz olduğunu bilen ve bu nu haber veren bir kimsedir.
Yaratan Teâlâ “BİZ ZÜLKARNEYN’e
Yeryüzünde mekân ve dahi gene
Yararlanacaklarını her sene
Verdik” buyuruyor, ihsan değil mi?
Yol verdik batıya gidebilecek
Gittiğinde irşat edebilecek
İsterse her cinsi güdebilecek
Kabiliyetli bir sultan değil mi?
Batıda güneşe mülâki oldu
Kara balçıklı bir suyula doldu
Suyun gözesine batıyor buldu
Mucizeyi hamil Zişan değil mi?
Orada bulduğu kâfir bir kavim
“Dediler durumumuz çok vahim
İstersen afveyle inandır sevin”
Bu ilâhi lütuf izan değil mi?
Onları güneşten koruyacak, biz
Üzerine örtü koymadığımız
Sanki üzerine doğmadığımız
Bir kavme ittibaı şan değil mi?
Yürüttük dilinde zikredip bizi
İki dağın arasında her sözü
Anlamaz bir kavme bakınca gözü
Minnet dilenmesi hayran değil mi?
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Dediler: Zülkarneyn Yecüc ve Mecüc
Adlı kavme yoktur direnecek güç
Bu bozguncu kavim lâf anlamaz hiç
Himmeti nebinin şayan değil mi?
Aramıza bir set yap onlar ile
Bir daha rast gelmeyek bunlar ile
Nasıl emredersen, çocuklar bile
Emrine amâde, vicdan değil mi?
Sen yap da vergi verelim dediği
Zülkarneyn: Allah’ın bana verdiği
Sizinkinden kat kat üstün; pekiyi
Yapacağı büyük ihsan değil mi?
Dedi: bana yardım ediniz hele
Demir kütlesini getirin ele
Bakın şimdi yapacağım engele
Diyerek kurduğu mizan değil mi
Demirle doldurdu dağ arasını
Körükletti yakınca çırasını
Dedi ki: seyredin erimesini
Fenni teknik ilmi beyan değil mi?
Demir eriyince; erimiş bakır
Getirtir; üstüne döküp kapatır
Soğur iken selenir patır patır
Mevcûdata her hâl ayan değil mi?
Ye’cüc Me’cüc setine aşabildi
Ne de delemedi ardında kaldı
Ne zamanki vakti saatin! Geldi
Onlarda Allâh’a uyan değil mi?
O zaman Seddi yıkıp aşacaklar
Arzın üstünde coşup taşacaklar
Akibet mevtle kuçaklaşacaklar
Hep bunlar ilâhi beyan değil mi?
İSLÂMİ: Kendine Yüce Allah’ı
Bidayetten vekil tuttu vallahi
Hakkın sevgilisi Habîbullâhı
Zülkarneyn’le bile duyan değil mi?

Mehmet İslami
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25 Zekeriyyâ Aleyhisselâm
25 ZEKERİYYÂ Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
28 Rebiülâhir 1440 Cümüa
04 Ocak 2019 Cümüa
22 Kanuni Evvel 1434
Kasım 58
“Bunun üzerine Rabbi çocuğu (Meryem’i) güzel bir kabûlle kabûl buyurdu ve onu iyi
bir şekilde yetiştirdi Zekeriyyâ’yı da ona kefil (h imayesine memur) kıldı Zekeriyyâ ne
vakit mihraba girse Meryem’ in yanında bir yiyecek bulurdu O Meryem’e: “EY MERYEM!
BU SANA NEREDEN GELİYOR?” demişti Meryem “ALLÂH’IN KATINDAN” demi şti
Şüphesiz ki Allâh dilediğine hesapsız rızık verir (37) Zekeriyyâ, orada Rabbine şöyle
dua etti: “YA RABBİ! BANA TARAFINDAN HAY IRLI BİR NESİL BAĞIŞLA İNANIYORUM Kİ
SEN DUAYI HAKKIYLA İ ŞİTENSİN” (38) Zewkeriyyâ mihrapta namaz kılmağa durduğu
sıra da hemen melekler. “HABERİN OLSUN ALLÂH SANA YAHYÂ’YI MÜJ DELİYOR O,
ALLÂH’TAN GELEN BİR SÖZÜ TASDİK EDECEK, KAVMİ NİN BÜYÜĞÜ OLACAK,
KÖTÜLÜKLERDEN UZAK BULUNACAK VE SÂL İHLERDEN BİR PEYGAMBER OLACAKTIR”
dediler (39) Zekeriyyâ de di ki:”RABBİM! İHTİYARLIK GELİP ÇATMIŞ VE KARIM DA
KISIRKE N, BİR OĞLUM NASIL OLABİLİR?” Allâh şöyle buyurdu: “ÖYLEDİR ( fakat)
ALLÂH DİLEDİĞİNİ YAPAR” (40) Zekeriyyâ “RABBİM! BANA (oğlum olacağına dair) BİR
DELİL VER” dedi Allâh şöyle buyurdu: “İŞTE SANA DELİL İNSANLARLA ÜÇ GÜN SÖZ
SÖYLEMEYECEK; ANC AK, İŞARETLE KONUŞACAKSIN RABBİNİ ÇOK AN VE AKŞAM
SABAH TESBİH ET” (3/41) Zekerriyyâ’ya, Yahyâ’ya, İsa’ya ve İlyas’a doğr u yolu
lütfettik Onların hepsi salihlerdendir” (6/85) “Bu (okuyacağ ınız âyetler) Rabbinin, kulu
Zekeriyyâ’ya olan rahmetini anıştır (2) O gizlice Rabbine yalvardığı zaman (3) Demişti
ki: “EY RABBİM! HA KİKATEN KEMİKLERİM BİLE İNCELİP ZAYIFLADI, BAŞIMDAKİ SAÇ
LAR (ihtiyarlık) ALEVİYLE TUTUŞTU (ağardı) RABBİM! BEN SANA D UA ETMEKLE
ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR ŞEYDEN MA’RUM KALMADIM ” (4) Hakikaten ben, arkamdan
yerime geçecek akrabalarımın iyi h areket etmeyeceklerinden endişe duyuyorum Karım
da kısırdı Onu n için bana bir çocuk ihsan et” (5) BANA da YAKUBOĞULLARINA da
mirasçı olsun Rabbim, Sen onu rızana kavuştur” (6) Allâh: “EY ZEK ERİYYÂ! SANA
YAHYÂ İSMİN DE BİR OĞUL MÜJDELİYORUZ BU ADI DAHA ÖNCE KİMSEYE
VERMEMİŞTİK” buyurdu (7) Zekeriyyâ: “RAB BİM! KARIM KISIR, BEN DE SON DERECE
KOCAMIŞKEN, NASIL OĞL UM OLABİLİR?” dedi (8) (Cebrail şöyle) dedi: “Öyledir, Fakat
Rabb in buyurdu ki: “BU İŞİ YAPMAK BENİM İÇİN KOLAYDIR NİTEKİM S EN BİR ŞEY
DEĞİLKEN DAHA ÖNCE SENİ YARATTIM” (9) Zekeriyyâ “Rabbim! Öyleyse bu hususta
bana bir alâmet ver” dedi Allâh “SEN İN ALÂMETİN SAPASAĞLAM OLDUĞUN HÂLDE ÜÇ
GÜN İNSANLARL A KONUŞMAMANDIR” buyurdu (10) Derken Zekeriyyâ mescidinden
milletinin karşısına çıkıp onlara: “SABAH VE AKŞAM TESBİHTE BUL UNUN (namaz
kılın)” diye işaret etti (11)“Biz ona Yahyâ’yı ihsan et tik ve) “EY YAHYÂ! KİTÂBI
KUVVETLE TUT (Tevrat’ın hükümlerine sıkı sarıl)” DEDİK HENÜZ ÇOCUK İKEN ONA
HİKMET VERDİK” (19/
12) Zekeriyyâyı da hatırla Hani o Rabbine: “RABBİM! BENİ YALNIZ BAŞIMA (evlâtsız)
BIRAKMA SEN VARİSLERİN EN HAYIRLISISIN” diye dua etmişti(89)Bizde onun duasını
kabul edip kendisine (Yahy â’ yı evlât olarak)verdik Karısını çocuk doğurur hâle getirdik
Bütün bu Peygamberler, hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bi z’e dua
ederlerdi, onlar bize karşı çok itâatkârlardı” (21/90)
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Meryem ananın teyzesi ELİSA
Anası HANNE’DİR, eniştesi ya
Hamisi kılınmıştır Zekeriyyâ
Han ne’nin duası ayan değil mi?
Himayesindedir Mescidindeki
Mihrabında yaşıyor iken sanki
Kışın gördükleri meyve, yazın ki
Bu yüce Allah’tan ihsan değil mi?
Bu hâli görünce aklını coştur
Allah’ın bana bir nesil ulaştır
Diye dua etti ettiren baştır
Olmayacak diyen, insan değil mi?
Mabedde namazı kılıyor iken
Melekler Yahyâ’yı müjdeliyorken
Zekeriyyâ; baba olur muyum ben?
Yüz on yaşındayken ihsan değil mi?
Dedi: Rabbim bana delil verirsen
Sevinirim şükrederim sana ben
Üç gün hiç konuşma hiç kimseyle sen
İşaret etmesi nişan değil mi?
Zekeriyyâ yüz on Elisa doksan
Yaşında idiler, bir şey yok baksan
İlâhi kudrette yoktur ki noksan
Yahyâ’yı vermesi ihsan değil mi?
Esrarıdır; kışta yaz meyvesini
Baz aldı Meryem’e verilmesini
Dua ile duyurunca sesini
Kabul edip veren Rahman değil mi?
Müfteri Yahudiler Zekeriyyâ Nebiye
Meryem’e bühtan etti, İsa oğludur diye
Kin tuttu Yahudi Zekeriyyâ’ye
Şerlerinden kaçmak şayan değil mi?
Bir ağaç yanından geçiyor iken
Ağaç ‘gel içime gir’ dedi birden
Ceket ucu dışta kaldı girerken
Testereyle biçen insan değil mi?
Ağacı biçtiler Zekeriyyâ’ yla
İkiye bölündü dediler payla
Yıldızlar ağladı, güneşle ay’la
Bunları yaptıran şeytan değil mi?
Mehmet İslami
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26 Yahya Aleyhisselâm
26 YAHYÂ Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL
ÂH (Salevâtullâhü ve selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ
ACİZÂNE ŞİİR İLE MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA
SEBEP OLUR Selâm ve dua ile
05.01.2019 Cümüaertesi
29 Rebiülâhir 1440 Sept
23 Kanuni Evvel 1434
Kasım 59
“Zekeriyyâ’ye, Yahyâ’ya, İsa’ya ve İlyas’a doğru yolu lütfettik O nların hepsi
Salihlerdendi” (6/85) “… EY YAHYÂ! KİTABI KUVVETL
E TUT (Tevrat’ın hükümlerine sıkı sarı)”DEDİK HENÜZ ÇOCUK İKEN ONA HİKMET
VERDİK (12) Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı v e günahlardan temizlik verdik O,
çok TAKVA sahibi idi(13) Anasına babasına da itaatkârdı, serkeş ve asi değildi (14)
Doğduğu gün (şe
ytandan), öleceği gün (kabir azabından, diri olarak (mezarından) k aldırılacağı gün
(ateşten) ona selâm olsun” (19/15)
Âdem, Havva, Yahyâ, Meryem’le İsa
Davut’la Süleyman, Harun’la Musa
Hikmetinden esrarıyla olduysa
Zatına secde de cihan değil mi?
Ebâ Zekeriyyâyı biçtiler
Evlâdı Yahyâ’nın kanın içtiler
Katledenler cehenneme uçtular
Yahudi varlığı isyan değil mi?
Hâlbuki Yahya da İsa misali
Halk olunmasında esrarlı hâli
Cehenneme yerleşmektir vebali
Yahud; Cahimde ışıyan değil mi?
Mehmet İslami
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27 İsâ Aleyhisselâm
27 İSA Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
30 Rebiülâhir 1440 Ahad
24 Kanuni Evvel 1434
06.01.2019 Pazar
Kasım 60
Bakara Suresi, 87. ayet: Andolsun, Biz Musa'ya kitabı verdik ve ardından peş peşe
elçiler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık belgeler verdik ve onu Ruhu'l-Kudüs'le
teyid ettik. Demek, size ne zaman bir elçi nefsinizin hoşlanmayacağı bir şeyle gelse,
büyüklük taslayarak bir kısmınız onu yalanlayacak, bir kısmınız da onu öldür ecek
misiniz?
Bakara Suresi, 136. ayet: Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene, İbrahim, İsmail,
İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İs a'ya verilen ile peygamberlere
Rabbinden verilene iman ettik. Onla rdan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O'na
teslim olmuşları z."
Bakara Suresi, 253. ayet: İşte bu elçiler; bir kısmını bir kısmına üstün kıldık.
Onlardan, Allah'ın kendileriyle konuştuğu ve derecele rle yükselttiği vardır. Meryem
oğlu İsa'ya apaçık belgeler verdik ve O'nu Ruhu'l-Kudüs'le destekledik. Şayet Allah
dileseydi, kendilerin e apaçık belgeler geldikten sonra, onların peşinden gelen (ümmet)
ler, birbirlerini öldürmezdi. Ancak ihtilafa düştüler; onlardan kimi i nandı, kimi inkar
etti. Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Am a Allah dilediğini yapandır.
Al-i İmran Suresi, 45. ayet: Hani melekler, dediler ki: "Meryem, doğrusu Allah
Kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O,
dünyada ve ahirette 'seçkin, onur lu, saygındır' ve (Allah'a) yakın kılınanlardandır."
Al-i İmran Suresi, 46. ayet: "Beşikte de, yetişkinliğinde de insan larla konuşacaktır.
Ve O salihlerdendir."
Al-i İmran Suresi, 47. ayet: "Rabbim, bana bir beşer dokunmam ışken, nasıl bir
çocuğum olabilir?" dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse y aratır Bir işin olmasına karar
verirse, yalnızca ona "ol" der, o da he men oluverir."
Al-i İmran Suresi, 48. ayet: "Ona Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İn cil'i öğretecek."
Al-i İmran Suresi, 49 ayet: İsrail oğulları'na elçi kılacak (O, İsra il oğulları'na şöyle
diyecek:) "Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş
biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş
oluverir. Ve Al lah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştir ir ve
ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber v eririm. Şüphesiz, eğer
inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır."
Al-i İmran Suresi, 50. ayet: "Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve size haram
kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere size Rabbinizd en bir ayetle geldim. Artık
Allah'tan korkup bana itaat edin."
Al-i İmran Suresi, 51. ayet: "Gerçekten Allah, benim de Rabbim, sizin de
Rabbinizdir. Öyleyse O'na ibadet edin. Dosdoğru olan yol i şte budur."
Al-i İmran Suresi, 52. ayet: Nitekim İsa, onlarda inkarı sezince, dedi ki:"Allah için
bana yardım edecekler kimdir?"Havariler: "Allah 'ın yardımcıları biziz; biz Allah'a
inandık, bizim gerçekten Müslüma nlar olduğumuza şahid ol" dediler.
Maide Suresi, 53 ayet: İman edenler: "Olanca yeminleriyle elbet te sizlerle birlik
olduklarına ilişkin Allah'a yemin edenler bunlar mı dır? Onların bütün yapıp-ettikleri
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boşa çıkmıştır, böylece hüsrana u ğrayanlar olmuşlardır" derler.
Al-i İmran Suresi, 54. ayet: Onlar (inanmayanlar) bir düzen kur dular. Allah da
(buna karşılık) bir düzen kurdu. Allah, düzen kuruc uların en hayırlısıdır.
Al-i İmran Suresi, 55. ayet: Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu senin
hayatına Ben son vereceğim, seni Kendime yükselte ceğim, seni inkar edenlerden
temizleyeceğim ve sana uyanları kıya mete kadar inkara sapanların üstüne
geçireceğim. Sonra dönüşünü z yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz
şeyde aranı zda Ben hükmedeceğim."
Al-i İmran Suresi, 59. ayet: Şüphesiz, Allah Katında İsa'nın duru mu, Adem'in
durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi.
Al-i İmran Suresi, 60 ayet: Gerçek, Rabbinden (gelen)dir. Öyley se kuşkuya
kapılanlardan olma.
Al-i İmran Suresi, 84. ayet: De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İ brahim, İsmail,
İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İs a'ya ve peygamberlere Rablerinden
verilenlere iman ettik Onlarda n hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim
olmuşlarız "
Nisa Suresi, 155. ayet: Onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerine karşı
inkara sapmaları, peygamberleri haksız yere öldür meleri ve: "Kalplerimiz örtülüdür"
demeleri nedeniyle (onları lanet ledik.) Hayır;Allah, inkarları dolayısıyla ona (kalplerine)
damga vur muştur. Onların azı dışında, inanmazlar.
Nisa Suresi, 156. ayet: (Bir de) İnkara sapmaları ve Meryem'in aleyhinde büyük
bühtanlar söylemeleri,
Nisa Suresi, 157 ayet: Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Me sih İsa'yı gerçekten
öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler
ve onu asmadılar. Ama on lara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında
anlaşmaz lığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uyma ktan başka
buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öl dürmediler.
Nisa Suresi, 158. ayet: Hayır; Allah onu Kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür,
hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa Suresi, 159. ayet: Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak
kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhi ne şahid olacaktır.
Nisa Suresi, 163. ayet: Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi,
sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a,
Yunus'a, Harun'a ve Süleym an'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.
Nisa Suresi, 171. ayet: Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda taşkınlık etmeyin, Allah'a
karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Merye m oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın
elçisi ve kelimesidir. Onu (ﻴOL' ke limesini) Meryem'e yöneltmiştir ve O'ndan bir ruhtur
Öyleyse Allah 'a ve elçisine inanınız; "üçtür" demeyiniz. (Bundan) kaçının, sizin i çin
hayırlıdır. Allah, ancak bir tek İlah'tır. O, çocuk sahibi olmaktan Yücedir. Göklerde ve
yerde her ne varsa O'nundur Vekil olarak Alla h yeter.
Nisa Suresi, 172. ayet: Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler,
Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazl ar Kim O'na ibadet etmeye 'karşı
çekimser' davranırsa ve büyüklen mek gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü
huzurunda toplayacakt ır.
Maide Suresi, 17. ayet: Andolsun, "Şüphesiz, Allah Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler
küfre düşmüştür. De ki: "O, eğer Meryem oğlu Mesih'i, onun annesini ve
yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) et mek isterse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim
bir şeye malik olabilir ? Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü
Allah'ın dır; dilediğini yaratır. Allah herşeye güç yetirendir.
Maide Suresi, 46. ayet: Onların (peygamberleri) ardından yanla rındaki Tevrat'ı
doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan,
önündeki Tevrat'ı doğrulayan v e muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik.
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Maide Suresi, 72. ayet: Andolsun, "Şüphesiz Allah, Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler
küfre düşmüştür. Oysa Mesih'in dediği (şudur:) "Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim,
sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü O, Kendisi'ne ortak koşana şüphesiz
cenneti ha ram kılmıştır,onun barınma yeri ateştir Zulmedenlere yardımcı yok tur."
Maide Suresi, 73. ayet: Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diy enler küfre
düşmüştür. Oysa tek bir İlah'tan başka İlah yoktur. Eğ er söylemekte olduklarından
vazgeçmezlerse, onlardan inkar eden lere mutlaka (acı) bir azap dokunacaktır.
Maide Suresi, 74. ayet: Yine de Allah'a tevbe edip bağışlanma is temeyecekler mi?
Oysa Allah bağışlayandır, esirgeyendir.
Maide Suresi, 75. ayet: Meryem oğlu Mesih, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de
elçiler gelip geçti. Onun annesi dosdoğrudur, ikisi d e yemek yerlerdi. Bir bak, onlara
ayetleri nasıl açıklıyoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nasıl da çevriliyorlar?
Maide Suresi, 78. ayet: İsrailoğulları'ndan inkar edenlere, Davud ve Meryem oğlu İsa
diliyle lanet edilmiştir. Bu, isyan etmeleri ve h addi aşmaları nedeniyledir.
Maide Suresi, 110. ayet: Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İ sa, sana ve annene
olan nimetimi hatırla Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin
iken de insanlarla konuşuyo rdun. Sana Kitab'ı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim.
İznimle ça murdan kuş biçiminde (bir şeyi) oluşturuyordun da (yine) iznimle ona
üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı, alacalı yı iznimle iyileştiriyordun,
(yine) Benim iznimle ölüleri (hayata) çı karıyordun. İsrailoğulları'na apaçık belgelerle
geldiğinde onlardan inkara sapanlar, "Şüphesiz bu apaçık bir sihirdir" demişlerdi (de)
İsrailoğulları'nı senden geri püskürtmüştüm."
Maide Suresi, 111. ayet: Hani Havarilere: "Bana ve elçime iman edin" diye vahy
(ilham) etmiştim; onlar da: "İman ettik, gerçekten Müslümanlar olduğumuza sen de
şahid ol" demişlerdi.
Maide Suresi, 112. ayet: Havariler: "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir
sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da: "Eğer inan
mışlarsanız Allah'tan korkup-sakının" demişti.
Maide Suresi, 113. ayet: (Bu sefer Havariler:) "Ondan yemek is
tiyoruz, kalplerimiz tatmin olsun, senin de gerçekten bize doğru söylediğini bilelim ve
buna şahitlerden olalım" demişlerdi.
Maide Suresi, 114. ayet: Meryem oğlu İsa: "Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir
sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Senden de bir belge olsun. Bizi
rızıklandır, Sen rızık vericilerin en hayırlısısın" demişti.
Maide Suresi, 115. ayet: Allah demişti ki: "Şüphesiz Ben bunu si ze indireceğim.
Artık sonra sizden kim inkâr ederse, Ben onu ger
çekten âlemlerden hiç kimseyi azaplandırmayacağım bir azaplandı racağım."
Maide Suresi, 116. ayet: Allah: "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara, beni ve annemi
Allah'ı bırakarak iki İlah edinin, diye sen mi söyledi n?" dediğinde: "Seni tenzih ederim,
hakkım olmayan bir sözü söyle mek bana yakışmaz. Eğer bunu söyledimse mutlaka
Sen onu bilmiş sindir. Sen bende olanı bilirsin, ama ben Sende olanı bilmem. Ger
çekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sensin Sen."
Maide Suresi, 117. ayet: "Ben onlara bana emrettiklerinin dışın da hiçbir şeyi
söylemedim. (O da şuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk
edin' Onların içinde kaldığım sürece ben onların üzerinde bir şahidim. Benim (dünya)
hayatıma son ver diğinde, üzerlerindeki gözetleyici Sendin. Sen her şeyin üzerine şahit
olansın."
Maide Suresi,118 ayet: Eğer onları azaplandırırsan, şüphesiz on lar Senin
kullarındır, eğer onları bağışlarsan, şüphesiz Aziz olan, hakim olan Sensin Sen."
En'am Suresi, 85. ayet: Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı da (hidayete
eriştirdik.) Onların hepsi salihlerdendir.
Tevbe Suresi, 30. ayet: Yahudiler: "Üzeyir Allah'ın oğludur" ded iler; Hıristiyanlar
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da: "Mesih Allah'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar,
bundan önceki inkâr edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da
çevriliyor lar?
Tevbe Suresi, 31 ayet: Onlar, Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahip lerini raplar (ilahlar)
edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa on
lar, tek olan bir İlah'a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunma
dılar. O'ndan başka İlah yoktur O, bunların şirk koştukları şeylerden Yücedir.
Meryem Suresi, 16 ayet: Kitap'ta Meryem'i de zikret Hani o, aile sinden kopup doğu
tarafında bir yere çekilmişti.
Meryem Suresi, 17. ayet: Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde çekmişti.
Böylece ona ruhumuz (Cibril'i) göndermiştik, o da, düzgün bir beşer kılığında
görünmüştü.
Meryem Suresi, 18 ayet: Demişti ki:"Gerçekten ben, senden Rah man (olan Allah)a
sığınırım. Eğer takva sahibiysen (bana yaklaşma )"
Meryem Suresi, 19. ayet: Demişti ki: "Ben, yalnızca Rabbinden (gelen) bir elçiyim;
sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için (buradayım)."
Meryem Suresi, 20. ayet: O: "Benim nasıl bir erkek çocuğum ola abilir? Bana hiçbir
beşer dokunmamışken ve ben azgın utanmaz (b ir kadın) değilken" dedi.
Meryem Suresi, 21. ayet: "İşte böyle" dedi. "Rabbin, dedi ki: -Bu Benim için kolaydır
Onu insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet kıl mak için (bu çocuk olacaktır)" Ve iş de
olup bitmişti.
Meryem Suresi, 22. ayet: Böylelikle ona gebe kaldı, sonra onunla ıssız bir yere
çekildi.
Meryem Suresi, 23. ayet: Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi.
Dedi ki: "Keşke bundan önce ölseydim de, hafıza’ lardan silinip unutuluverseydim."
Meryem Suresi, 24. ayet: Altından (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kapılma, Rabbin
senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır."
Meryem Suresi, 25. ayet: Hurma dalını kendine doğru salla, üze rine henüz
oluşmuş-taze hurma dökülüversin."
Meryem Suresi, 26. ayet: Artık, ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer h erhangi bir beşer
görecek olursan, de ki:"Ben Rahman (olan Allah) a oruç adadım, bugün hiç kimseyle
konuşmayacağım."
Meryem Suresi, 27. ayet: Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey
Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın."
Meryem Suresi, 28. ayet: "Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi
ve annen de azgın, utanmaz (bir kadın) değildi "
Meryem Suresi, 29. ayet: Bunun üzerine ona (çocuğa) işaret etti Dediler ki: "Henüz
beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz?"
Meryem Suresi, 30. ayet: (İsa) Dedi ki: "Şüphesiz ben Allah'ın k uluyum. (Allah)
Bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı."
Meryem Suresi, 31. ayet: "Nerede olursam (olayım,) beni kutlu kıldı ve hayat
sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti."
Meryem Suresi, 32. ayet: "Anneme itati de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı."
Meryem Suresi, 33. ayet: "Selam üzerimedir; doğduğum gün, ö leceğim gün ve
diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de."
Meryem Suresi, 34. ayet: İşte Meryem oğlu İsa; hakkında kuşku ya düştükleri "Hak
Söz".
Meryem Suresi, 35. ayet: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey de ğil. O Yücedir. Bir
işin olmasına karar verirse, ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir.
Mü'minun Suresi, 50. ayet: Biz, Meryem'in oğlunu ve annesini bir ayet kıldık ve ikisini
barınmaya elverişli ve akar suyu olan bir tepe de yerleştirdik.
Ahzab Suresi, 7. ayet: Hani Biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden,
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Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz onlardan sapasağlam bir
söz almıştık.
Şura Suresi, 13. ayet: O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ay rılığa düşmeyin"
diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyet tiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya
vasiyet ettiğimizi sizin içinde teşri' etti (bir şeriat kıldı). Senin kendilerini çağırdığın şey,
müşrikl ere ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer ve içten Kendisi'ne yönel eni hidayete
erdirir.
Zuhruf Suresi, 57. ayet: Meryem oğlu (İsa) bir örnek olarak veri lince, senin kavmin
hemen ondan (keyifle söz edip) kahkahalarla g ülüyorlar.
Zuhruf Suresi, 58. ayet: Dediler ki: "Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o
mu?" Onu yalnızca bir tartışma-konusu olsun diye (örnek) verdiler. Hayır, onlar
'tartışmacı ve düşman' bir kavimdir.
Zuhruf Suresi, 59. ayet: O, yalnızca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu
İsrailoğulları'na bir örnek kıldık.
Zuhruf Suresi, 60. ayet: Eğer Biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık;
yeryüzünde (size) halef (yerinize geçenler) olur lardı.
Zuhruf Suresi, 61. ayet: Şüphesiz o, kıyamet-saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan
(kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Ba na uyun. Dosdoğru yol budur.
Zuhruf Suresi, 62. ayet: Şeytan sakın sizi (Allah'ın yolundan) alı koymasın.
Gerçekten o, sizin için açıkça bir düşmandır.
Zuhruf Suresi, 63. ayet: İsa, açık belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle
geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kıs mını size açıklamak için de. Öyleyse
Allah'tan sakının ve bana itaat edin."
Zuhruf Suresi, 64. ayet: "Şüphesiz Allah, O, benim de Rabbim, si zin de Rabbinizdir;
şu halde O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur."
Zuhruf Suresi, 65. ayet: Sonra, içlerinden birtakım fırkalar ihtila fa düştü. Artık, acı
bir günün azabından vay o zulmetmiş olanlara.
Hadid Suresi, 27. ayet: Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca
gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönd erdik; ona İncil'i verdik ve onu
izleyenlerin kalplerinde bir şefkat v e merhamet kıldık (Bir bid'at olarak) İcadettikleri
ruhbanlığı ise, B iz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah'ın rızasını aramak iç in
(icadettikler) ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Bununla birl ikte onlardan iman
edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olanlardır.
Saff Suresi, 6. ayet: Hani Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, gerçekten ben,
sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden
sonra ismi "Ahmed" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat o, onlara apaçık
belgel erle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler.
Saff Suresi, 14. ayet: Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun: Meryem oğlu
İsa'nın havarilere:"Allah'a (yönelirken)benim yardım cılarım kimlerdir?" demesi gibi
Havariler de demişlerdi ki: "Allah'ın yardımcıları bizleriz." Böylece İsrailoğulları'ndan bir
topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkâr etmişti Sonunda Biz iman edenleri düş
manlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler.
Ruhul Kudüs ile teyid edildi
Bakire anası Meryem’den geldi
Rahime düşmeden Peygamber oldu
İsa âlemlere nişan değil mi?
Âdem’i Topraktan, Havva anasız
Anası kocasız İsa babasız
Yahyâ’yı yokluktan var etti ansız
Zekeriyyâ, Meryem Zişan değil mi?
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Zekeriyyâ eniştesi Meryem’in
Baba İmran Kocasıdır Hanne’nin
Meryem; oğulu bekleyen annenin
Kerimesi Meryem sultan değil mi?
Doğar doğmaz emer iken konuştu
Hahamlar duyunca apışıp şaştı
Çamurdan yaptığı uçanlar kuştu
Rahmandan ilâhi ihsan değil mi?
Alaca hastalığına devaydı
Merhem eylediği safi duaydı
Dokunduğu anda mevtleri aydı
Müsebbibi yüce Rahman değil mi?
Gelin dedi: benim sizin bir olan
Tek tapılacak O bizi yaratan
Şu putları kaldırınız aradan
Hikmeti esrarı ayan değil mi?
Ey İsrailoğulları ben size
Allah’tan gönderildim kendinize
Kim kurtarır düşerseniz denize?
Sizin bu haliniz isyan değil mi?
Dediler: sen büyücüsün biz sana
İnanmayız hele bir bak anana
Dinmi ferman edeceksin cihana?
Beşer için büyük hüsran değil mi?
Tuz acıttığında yaralarında
Meşveret ederek aralarında
Katl fermanı çıktı şûralarında
Çarmıha gerecek insan değil mi?
Yaptıkları plân İsa’yı asmak
Plâncı başından habersiz basmak
Yapılan plânın önünde susmak
Aklı selim için vicdan değil mi?
Çevirdiler etrafını İsa’nın
Tutup vermekti eline asanın
İsa’ya benzeyen ihbar kusanın
Çarmıhta olduğu candan değil mi?
Yaratan İsa’yı aldı Semâya
‘Bak’ dedi: yıldıza güneşe aya
Vakti gelince dönecek dünyaya
Kâinâtta kırk yıl sultan değil mi?
Kıyâmete yakın olacak zahir
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Mehdiyle birlikte âlemi tenvir
Altın çağın olacağı bu devir
Bu ihsan takdire şayan değil mi?
Mehmet İslami
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28 Efendimiz Sallâllahü Aleyhi ve Sellem
28 Peygamber (Sallâllahü Teâlâ Aleyhi ve Sellem) EFENDİMİZ
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
01 Cemâziyel evvel 1440 İsneyn
07.01.2019 Pazar ertesi
25 Kanuni Evvel 1434
Kasım 61
Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhissalatü vesselamdan bah seden ayetler
çoktur. Bunların tamamı Kur’ânı Kerîmde sarihtir Ancak Onun (asm) özeliklerini anlatan
bazı ayetlerle, peygamberli ğinden bahseden ayetlerden bazılarını görelim:
Muhammed’in (s.a.v.) Özelliklerini açıklayan bazı ayetler:
Kur’ân-ı Kerim’de bir peygamber olarak. Muhammed (asv) ile ilgili sayılan başlıca
özellikler; Allah’ın elçisi, son peygamber, evrensel peygamber, âlemlere rahmet, yüce
ahlâk sahibi ve güzel örnek olu şu özellikleridir.
Allah Elçisi
Muhammed (s.a.v), Yüce Allah’ın peygamber olarak seçtiği ve doğru yol üzere
olan elçilerden biridir:
“Bütün geçmiş dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğru luk rehberi Kur'an
ve hak din ile gönderen Allah’tır. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah’ın elçisidir.
Onun beraberinde bulu nanlar, inkârcılara karşı sert, birbirlerine ise merhametlidirler”
(48/29);
“Yâ, Sîn. Kur'an-ı Hakim’e and olsun ki, sen doğru yol üzere gön derilmiş
peygamberlerdensin. Bu, babaları uyarılmadığından gâfil kalmış bir milleti uyarman için
güçlü ve merhametli olan Allah’ın in dirdiği Kur'an’dır.”(36/1-4)
Son Peygamber
Muhammed’in (s.a.v) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen ikinci önemli özelliği, son
peygamber oluşudur:
“Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allah’ın elçisi ve
peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bi lendir.” (33/40)
Bu hususu, Peygamber (s.a.v) kendisi de belirtmiştir:
“Benden sonra artık gelecek olan peygamber yoktur.”(Müslim, fedâilü’s-sahâbe, 30)
Önceki peygamberler, kendi kavimlerine veya belirli bölgelere gönderilmiştir.
Muhammed’in (s.a.v) peygamberliği ise, bütün in sanlık içindir:
“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gön dermişizdir; fakat
insanların çoğu bilmez.”(34/28)
Bütün insanlar için peygamber olduğunu ve buna inanmak icabet tiğini duyurmak,
onun Yüce Allah tarafından verilmiş görevidir:
“De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, O’ndan başka tanrı
bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın, hepi niz için gönderdiği peygamberiyim.
Allah’a ve okuyup yazması ol mayan, haber getiren peygamberine -ki o da Allah’a ve
sözlerine inanmıştır- inanın; ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” (7/158);
”Öyleyse Allah’a, Peygamberine ve indirdiğimiz nûra, Kur'an’a inanın; Allah
işlediklerinizden haberdardır.” (64/8);
“Allah’a ve Peygamberine kim inanmamışsa bilsin ki, şüphesiz Biz, inkârcılar için
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çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır.” (48/13)
Alemlere Rahmet
Son ve evrensel peygamber olan Muhammed (s.a.v), âlemlere rahmet olarak
gönderilmiştir:
“Doğrusu bu Kur'an’da, kulluk eden kimselere bildiri vardır. Biz seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik.” (21/106-7)
Bu niteliklerinin bir gereği olarak, insanlara Yüce Allah’ın emirle rini ve yasaklarını
iletti, hak dini öğretti, ebedî kurtuluş yolunu gös terdi.
Yüce Ahlâk Sahibi ve Güzel Örnek
Muhammed’in (s.a.v) başlıca özelliklerinden bir başkası, onun üstün ahlâk sahibi
oluşudur:
“Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir.” (68/4)
Böyle yüce ahlâk sahibi bir peygamber, bütün insanlığın bağla nacağı güzel bir
örnektir:
“Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara
ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlullah (Al lah’ın Elçisi) en güzel örnektir.”(33/21)
Kur'an-ı Kerim'de Muhammed'in (asm) Peygamberliğinden bahse dilen Ayetler.
"Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hak (Kur'an) ile gönderdik. Sen
cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın " (2/119)
"İşte bunlar Allah'ın ayetleridir; onları sana bir hak olarak okuyo ruz. Sen de
gönderilen elçilerdensin." (2/252)
"Şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmet men için biz sana
Kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) Hainlerin savu nucusu olma." (4/105)
"Ey peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer (bu göre vini) yapmayacak
olursan O'nun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır.
Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğu hidayete erdirmez." (5/67)
"De ki "Ey insanlar ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisi (peygamberi)yim. Ki
göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur O diriltir ve öldürür.
Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve O'nun
sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz." (7/158)
"Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmaktan başka (bir nedenle)
göndermiyoruz. Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse artık onlar için
korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır."(6/48)
"De ki: "O gökleri ve yeri yaratırken ve O (hep) besleyen (hiç) beslenmezken ben
Allah'tan başkasını mı veli edineceğim?" De ki: "Bana gerçekten Müslüman olanların ilki
olmam emredildi ve: Sakın müşriklerden olma." (denildi.)" (6/14)
"Öyle ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben sizi O'nun tarafından
uyaran ve müjdeleyenim."(11/2)
"İnkâr edenler derler ki: "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi ya." Sen
yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin." (13/7)
"Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün seni de
onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitabı sana her şeyin açıklayıcısı
Müslümanlara bir hidayet bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik." (16/89)
"Sizi en iyi Rabbiniz bilir; dilerse size merhamet eder dilerse sizi azablandırır. Biz seni
onların üzerine bir vekil olarak göndermedik." (17/54)
"De ki: "Şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim; yalnızca bana sizin
ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık
salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın." (18/110)
"Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik." (21/107)
"De ki: "Ey insanlar gerçekten ben sizin için yalnızca bir uyarıcıyım." (22/49)
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"Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik." (25/56)
"(De ki) "Ben ancak bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum ki O burasını kutlu
ve saygıdeğer kıldı. Her şey O'nundur. Ve Müslümanlardan olmakla emrolundum. Ve
Kur'an'ı okumakla da (emrolundum). Artık kim hidayete gelirse kendi nefsi için
hidayete gelmiştir; kim sapacak olursa de ki: "Ben yalnızca uyarıcılardanım."
(27/91-92)
"Ey Peygamber gerçekten biz seni bir şahid bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak
gönderdik. Ve kendi izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir çerağ olarak (gönderdik).
Mü'minlere müjde ver; gerçekten onlar için Allah'tan büyük bir fazl vardır." (33/45-47)
"Biz seni ancak bütün insanlara bir müde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak
insanların çoğu bilmiyorlar." (34/28)
"Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. hiçbir ümmet
yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip-geçmiş olmasın." (35/24)
"Andolsun hikmetli Kur'an'a, Gerçekten sen gönderilen (elçi)lerdensin. Dosdoğru bir yol
üzerinde(sin). (Kur'an) Güçlü ve üstün olan esirgeyen (Allah')ın indirmesidir. Babaları
uyarılmamış böylece kendileri de gafil kalmış bir kavmi uyarman için (gönderildin)."
(36/2-6)
"Biz ona (Peygambere) şiir öğretmedik; (bu) ona yakışmaz da. O (kendisine indirilen
Kitap) yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır." (36/69)
"De ki: "Ben, yalnızca bir uyarıcıyım. Bir olan, kahreden Allah'tan başka bir ilah
yoktur." "Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, üstün ve güçlü olan,
bağışlayandır." De ki: "Bu (Kur'an), büyük bir haberdir." Sizler ise, ondan yüz
çeviriyorsunuz. "Mele-i Ala (yüce topluluk) tartışıp dururken, benim hiçbir bilgim
yoktur." "Bana ancak, yalnızca apaçık bir uyarıcı olduğum vahyolunmaktadır."
(38/65-70)
"Allah'ın dışında birtakım veliler edinenler ise; Allah onların üzerinde gözetleyicidir. Sen
onların üzerinde bir vekil değilsin." (42/6)
"De ki: "Ben elçilerden bir türedi değilim bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum.
Ben yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıdan başkası
değilim." (46/9)
"Şüphesiz biz seni bir şahid bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik." (48/8)
"Ki Allah'a ve Resûlü'ne iman etmeniz O'nu savunup-desteklemeniz O'nu en içten bir
saygıyla-yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih etmeniz için." (48/9)
İnsanlığın büyük ahlâk örneğine, binlerce salât, selâm ve rahmet olsun.
Seni Çok Sevdim Ya Rasûl Allah! Altı yaşında iken, anneciğinin taptaze mezarına
kapanıp ağlayışına hiç kıyamadım,bende ağladım ama sevdim.
Herkes canını verecek kadar seni severken, kimseye yük olmamak için, kendi işini
kendin yapışını sevdim.
Başının ağrıdığını öğrendiğimde, başımın ağrısını sevdim.
Kuşu ölen çocuğun evine taziyeye gittiğinde… Anne ve yavru köpekler için koskoca
ordunun yolunu değiştirdiğinde, merhameti sevdim, hayvanları sevdim..
“Benim çocuğum yok, ardımdan okuyacak kimse olmayacak” diye ağlayan Bilal’i,
“Üzülme! Ümmeti Muhammed her ezandan sonra sana okuyacak” diye teselli edişini
sevdim.
Bir gün, oturarak namaz kıldığını gören Ebu Hureyre’nin “Ey Allah’ın elçisi, hasta
mısın?” sorusuna, “Hayır, açım!” deyişini sevdim.
O kadar uzun süre hiç aç kalmadım ben ama kızın Fatıma’ya, “Vallahi kızım, üç gündür
baban bir şey yememiştir.” deyişinde, açlığı sevdim.
Hatice’ye düğün için hediye ettiğin gülleri sevdim…
“Hatice’nin sevgisi benim rızkımdır.” deyişini sevdim.
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

“Beni nasıl seviyorsun?” diye soran Ayşe’ye, “kördüğüm gibi” cevabını… Ve zaman
zaman “kördüğüm ne âlemde?” sorusuna, “ilk günkü gibi”deyişini sevdim. On sekiz
aylık oğulcuğun İbrahim kuca ğında can verirken, gözyaşlarıyla onu öpüp koklayıp“O,
meme eme n bir süt kuzusudur, ama Allah’ın takdiri karşısında, elden ne gelir ?”
deyişini sevdim.
Mute’de şehit düşen evlatlığın Zeyd’in minik yetimi, acıyla o mübarek eteğine sarılıp
ağladığında, onu kucaklayıp, hıçkırarak ağlayışı karşısında, “Ey Allah’ın elçisi, bu nedir?”
diye soranlara, “Bu, sevenin sevdiğini özleyişidir.” demeni sevdim.
Yanında, kucağındaki çocuğuna sarılan, öpüp koklayan arkadaşına gülümseyerek,
“yavruna nasıl şefkat duyuyorsan, Allah da senin şefkatinden daha çok sana şefkat
duyar” deyişini sevdim.
Sevgili kızın Fatıma, her yanına girdiğinde, ayağa kalkıp karşılamanı, “hoş geldin kızım”
diye öpmeni, elinden tutup, yanına oturtmanı sevdim.
“Evlilik, iki bedende tek bir ruhtur” deyişini sevdim.
Ali ile Fatıma’yı evlendirirken, ikisini karşına alıp, “Ey Ali, kızımı sana cariye olarak
veriyorum, ama unutma, sen de onun kölesisin” deyişini sevdim.
Bir gün, elbisenin içinde kıpırdayan şeylerin sırrı, elbise açılınca anlaşılır: “Benim
çiçeklerim” diye sevdiğin Hasan ve Hüseyin oradadır… Ben, onları sevişini, onlar sırtında
iken namaz kılışını, kapıdan girer girmez, “küçük adam orada mı? Küçük adam orada
mı?” deyişini, badi badi koşarak gelen torunlarını kucaklarken, onlara “Ey Allah’ım! Ben
onları seviyorum, sen de onları ve onları sevenleri sev” deyişini sevdim.
Bir bayram sabahı, hüzünle kenarda oturan, eski elbiseli yetim bir çocuğu elinden tutup
evine götürüşünü, yıkanıp yemek yedirilen, para verilip sevindirilen çocuğun yüzünü
avuçlarının içine alarak, “Benim baban, Ayşe’nin annen, Hasan ve Hüseyin’in
kardeşlerin olmasını ister misin?” deyişini sevdim.
Sokağa kaçan çocuğunu eve getirebilmek için, “gel bak sana ne vereceğim” diyen
anneye, “dikkat et, çocuk sana gelir ve ona bir şey vermeyecek olursan, senin için bir
yalan günahı yazılır!” deyişini sevdim.
Meydanlık bir yerde, önünüzden bir cenaze alayı geçerken, ayağa kalktığında,
arkadaşlarının şaşkın: “Ey Allah’ın Rasulü, bu bir Yahu
di’dir” dediklerinde, “Fakat aynı zamanda bir insandır” deyişini sev
dim.
Bir Müslüman, sarhoş bir şekilde, huzuruna getirildiğinde, yanında kilerden biri sarhoşa
“Allah sana lanet etsin” deyince, o mübarek kaşlarını çatıp, “ona lanet okumayın, ben
onu tanıdığımdan beri, o Allah ve Rasulünü sever” deyişini sevdim.
Uhud’da şehit düşen yetmiş iki arkadaşını defnederken, Cemuh oğ lu Amr ile Amr oğlu
Abdullah’ın cenazelerinin başında, hüzünle da lıp gidişini ve “bu ikisini aynı mezara
koyun. Çünkü onlar, dünyada da birbirlerini çok severlerdi” deyişini sevdim.
Mübarek başın, Ayşe’nin kucağında, ruhunu Allah’a teslim etmek üzereyken, Rabbinin
huzuruna tertemiz çıkmak için, misvakla dişle rini temizleyişini sevdim.
Mescitte, nezaket kurallarından habersiz, yeni Müslüman olmuş bi
rinin, burnunu sildiği paçavrayı yere attığını görünce, pisliği yer den kendi elinle alıp,
temizleyişini ve o kişiye yumuşak bir sesle, “bir daha böyle yapma” deyişini sevdim.
“Sizden biriniz, ağaç dikerken kıyamet kopuyor olsa, ağacı dikme ğe devam etsin”
deyişini sevdim.
“Akarsu başında bile olsanız, suyu israf etmeyin” deyişini sevdim. Kâbe’yi işaretle, “Bu
ev, saygın, mübarek ve kutsaldır. Ama varlığı nı elinde tutan kudrete yemin ederim ki,
insan onuru ve kişiliği da ha kutsaldır!” deyişini sevdim.
Miraç’a çıktığında, Allah Teala, “Seni ne ile şereflendireyim?” dedi ğinde, “Beni Sana
kullukla şereflendir” deyişini sevdim.
Yine miraçta Rabbim “İste! Ne isteğin varsa vereyim” dediğinde, secdeye kapanıp,
gözyaşlarıyla “Senden ümmetimi istiyorum” deyi şini sevdim.
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Refik-i Ala’ya, Yüce Dost’a giderken“Sizi Kevser ırmağı başında bekleyeceğim Bana
kavuşmak isteyen, elini ve dilini kötülüklerden çeksin.” deyişini sevdim
ALLÂHÜ EKBER KEBİYRAN EÛZÜ BİKE MİNKE MİN HEMZİHİ VE NEFHİHİ VE
NEFSİHİ BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎYM
ÂŞK-I İLÂHİ
Arşı su üstünde seyran ederken
R abbül âlemin ki nuruna baktı
Ş anı şerefinden ruhu verdiği
I şık’ı nur kainât aydınlattı
N ihâyet Âdeme tekabül etti
D ünyâ âlemine gelipde gitti
A lınca Habîbi vuslata yetti
A’mâ’da nûruna hoş nazar etti
Ş ulesi nûrunun O’nu mest etti
I şıltısı nûrun beni celbetti
K ün dedi mevcûdat özde hissetti
O l nûrundan Habibini var etti
L eyl-i Neharları bahtıyâr etti
U yanınca Âdem cennette bitti
N isası Havva’yıda ikrâm etti
Cennete memnûyla intizâr etti
Arşını su üstünde karar etti
A ’ma’daki muhabbetin eseri
L â bahrine salıverdi kevseri
L ayüselle tescillidir değeri
Â rşta müsafiri oldu Habibi
H ikmeti, derdlerin odur tabibi
C emâliyle kâinâtı güldürür
C elâliyle ceberrutu öldürür
A ’ma-da nuruna muhabbetinden
Ş emşi Kamer daha mevcud değilken
K endi nuru ile mütekâmilken
I tret’e vasıta Resûl eyledi
M uhabbetten hasıl oldu Muhammed (S.A.V.)
Û ruç etti Zat’a Kibriyâ Ahmed
H akikat yolcusunun yükü zahmet
Â dem ile Havva oldu bahane
M evcudatın özüdür O’ şahane
M ukaddes beldede geldi cihâne
E ntel dedi doğar doğmaz secde de
D ilediği ümmetiydi, sadece
S alâvatı gönderiyor melekler
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A rşa direk olur bütün dilekler
V acibül vücud da dileği bekler
M ustafadır, hem seçen hem seçilen
Û rucunda gök kapısı açılan
S ıratlarda himmetiyle geçilen
T akibinde seyrederse ümmeti
A llah’tan: döşeli, bekler cenneti
F ahr’ı kâinâttır, sebebi çünkü
Â llaha dost olan, kâfirdi dünkü
A mine’ye muştuladı melekler
H abibullah senden doğmağı bekler
M uhammed doğunca göçer direkler (S.A.V)
E lestü bezminden o an görülür
D oğarken şefaat izni verilir
M u’cizil beyânı, götürür Rabbım!
Â lemi cürmünce batırır Rabbim!
H alis kul zikredip oturur Rabbim!
M ahlûkatta şeref bahşedilenler
Û sulünce, İblise rabb diyenler!
D enâatini açık söyleyenler
N urundan var etti mükevvinâtı
Û lûl Elbablarla bir kâinâtı
R uhundan halkedince saltanatı
Û mûru fermandır, has salâtı
M evlâ’ya isyani ilk cinler etti
E beveyni can’a kafan kartr dedi
V e burada şamarı Kahhar’dan yedi
C eddinde hayatta azazil kaldı
Û ruç etti melekler âlemine
D arul cennete girdi meleklerle
Â dem ile galboldu cinliğine
T ardoldu cennetlerin haricine
T aki Âdem cenneti mesken etti (a.s.)
I dlâl silâhıyla yılana gitti
R aciyâne tavus cennete kattı
H azîne-i rahmetini akıttı
Â şkı İlâhi’ye maşûk bakıttı
L âyüsel olduğun aşikâr etti
K ülli mükevvinatına bar etti
E Lestü bi-Rabbiküm’ü işâr etti
T abîi ruhlar “BELÂ”yı ilân etti
T evekkeltü teAllâh şahid etti
İ tirafı senedle teyid etti
R ehâvet; kesiverdi pasaportu dünyaya
E lleri uzattılar yetişmediler aya
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N ihan iken ayanen iniverdik dünyaya
G üneş bile rengini değiştirdi o anda
İ zni ilâhi ile halifesin cihânda
G üller selâma durdu mormenevşe diyerek
Ü rüşan olunca melekler gülümseyerek
L eyl-lerin Nehârısın yaratıklar minnette
G önül gülzarındaki figân eden bülbülün
Ü zerinde yaş döker mormenevşe sünbülün
L âle, nergiz, fesleğen, taze tomurcuk gülün
D alından yere düşen boynu bükük sümbülün
İ niltisinden melek müteessir müşkülün
Y aratanın lûtfundan, mağfiratı düşünün
Â şıkdaki ızdırap dini milli duygular
R ûhurevân olanlar müştakında kaygular
I rlanarak seyreden şecaate saygı var
I zdırabı devletin milletin memleketin
S ırrı imtihan için çetindir gayet çetin
P alikarya kıripto ermeni asaletin
A rzda cirit atıyor hâlbuki kürre bizim
R ahat uyu Yavuz sen emânetiniz sizin
T arihe şan verince Hak Tealâdan izin
A ldınızda üç kıt’a ile yedi denizin
D algasında boğulan müşrikanın densizin
A radılar kaçarken kucak açacak bir yar
İ lliyyinden Mehmede müjdeleyip mesâjı
S âadete sarayına rehber başimın tacı
L âyüsel değilizdir biz sadece düacı
Â lınca kutlu müjde hemen vardı secdeye
M ürüvvet yâ ilâhi dûâm mürüvvet diye
İ ntizâr lûtfeyledi Efendi, İSLÂMİ’ye

Mehmet İslami
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28 Peygamberimizin hayat serüveni
KUR’ÂN-I KERÎM’de bize bildirilen 28 peygâmber Salevatullahi Aleyhim ecmaiyn ve
Zâtından başka bir şey yok iken Nûrunda Âşık olduğu nurum ben: 09/12/2018
Pazar/02 REBİÜLÂHİR 1440 ahad
HABERİN VAR MI?
A’mâ-da nûruna nazar kılınca
Habîbi nurum ben haberin varmı?
“KÜN” emri Habîbi nûra gelince
Âleme surum ben haberin var mı?
Bu fani dünyayı ihdas edince
Cinleri var etti sırri Îlmince
Onlar; var edene isyân edince
Kırmız korum ben haberin var mı?
Nihayette boş kalmıştı ya dünya
Kürrei arza halife oldun ya
Cennetini terk eyleyip geldin ya
Dünyada durum ben, haberin var mı?
Üçü birden indirildi aleme
Mutabık kaldın mı? ahd-i belâ’ma
Tarzı hayatımız imtihan amma
İblise zorum ben, haberin var mı?
İlk doğan nesildir Kâbille Habil
Kardeşi katleden ilk defa kim bil?
Yol gösteren karga katleden değil
Hırslara barım ben, haberin var mı?
Şer’i şeriat’ı izhar eyledi!
Kâbil hakikati inkâr eyledi
Nesli cedidini münkir eyledi
İkizi yarım ben haberin var mı?
Bidayetten nihayete her katl’de
Günâhın büyüğü cânî Kabilde
Anlayacak dersen bir anlat gelde
İdrâki körüm ben haberin var mı?
Cennet ucuz değil, Cehennem dahî
Beşer için elzem lüzûm var sahî
Sâlihe; sıratı müstâkim kâfî
Nârında nurum ben haberin var mı?
Gayr-i meşrû amelleri nafile
Karunluk, hamanlık hepsi nafile
Firavuna, nemrut, Ebû cehile
Dünyâda darım ben haberin var mı?
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Buğday almak için geldi kâfile
Sariktir yaftası sardı safile
Yusuf’undan gelen bir gömlek ile
Yakub’u; körüm ben haberin var mı?
Yüz değnek vurmağa hiddet küpüyle
Ahdetti karıya, palta sapıyla
Eyyûbe ki: yüz süpürge çöpüyle
Bir defa vurum ben, haberin var mı?
Haberdar mı bu meydana dolanlar?
Arayınca; yitiğini bulanlar
Nâsihat anlamaz odun olanlar
Zararı kârım ben haberin var mı?
Haber sordum cevâp verdi karınca
Yok olduğu malûm, kafa burunca
Otsuz koyaklardan otu yolunca
Sütleğen şirim ben haberin var mı?
Böğürtlen dikeni çiçek açarken
Gören cırcır böcekleri uçarken
Solucanlar korktuğundan kaçarken
Güzeli marım ben haberin var mı?
Yaratan belde-i emîn düzünde
Ebâbiller, adâletin özünde
Attığı taş fil sâhibi gözünde
Beyaz-ı morum ben haberin var mı?
İncir, Zeytin dağı Tur’i sinine
Hâzel Beledil Emîn-i yemine
Ederek kuvveti verdi dinine
Benzin-i borum ben haberin var mı?
Gözüne hayr gibi görünenleri
Yılan olup yerde sürünenleri
Kuş iken altını bürünenleri
Hikmet’en sırım ben haberin var mı?
Hayrıdır şerrin içinde gizlenen
Şerlerin içinde hayır gözlenen
Alem-i fenâ da bekâ özlenen
Cennet diyorum ben haberin var mı?
Harici düşmandan eşet dahil’i
Domuz, Potak işgâl etmiş sahili
Kâ’be ye yüz süren Ebu cehil’i
Bilemiyorum ben haberin var mı?
Ebû süfyan denenin karısına
Sara tuttu kalktı, bak gerisine
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Hamza’yı katleden hint çerisine
Gülemiyorum ben haberin var mı?
Sevr mağarasında iken ikisi
Peşinden düşmanın mütebakisi
Ağ’la kapattı örümcek gibisi
Gelemiyorum ben haberin var mı?
Üçler, Beşler, Kırklar, birle yediler
İzciye; sen bunamışsın dediler
Güvercin, örümceği söylediler
Bulamıyorum ben, haberin var mı?
Sanmayın bu inciler İSLÂMİ’den
İlm ü Ledünni’nin HADİM’ iyim ben
“KÜN” deyince akıtıyor bilmeden
Dolamıyorum ben haberin var mı?
Mehmet İslami
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29 Temmuz Mehmedim
Yirmi birinci asrın On Dokuzu
Dost, düşmanı bileceğiz Mehmedim
Bir leş ti akrep, sırtlanı, domuzu
Kellesini alacağız Mehmedim
Doğu, Batı Kuzey Güneyde hatı
Bak bu kurulanlar müşriki çatı
Sütçü imâmların azîmi katı
Îsa, mehdi geleceğiz Mehmedim
Suriye Irak, Telavivden gidip
Allâhın izniyle düşmanı tedip
Waşingtonda öğleyi edâ, edip
Arza hâkim olacağız Mehmedim
Kızıl Çin Almanya yahudi A. be,
Fransa İtalya İngiliz ve de
Sığır çobanı kovboylar A. Be. De.
Parçalayıp böleceğiz Mehmedim
Bak şu münafığa şu düzenbaza;
Yahudi verince bastılar gaza
Akdenizde ve dört tarafta keza
Yeryüzünden sileceğiz Mehmedim
Kokusundan kuş kurt tiksinen leşler
İşte bu karşına dikilen balkar
Sel oldu dünyada döktüğü yaşlar
Dilim, dilim, dileceğiz Mehmedim
Zahmetsiz; rahmeti yok diyor Allâh
Dâvamız İlâ i kelimetullâh
Bu azmi imânla vallah ve billâh
Bin doğup bir öleceğiz Mehmedim
Cihâdı ekber bu, İSLÂMİ; yürü
Saran düşmanların bak sürü sürü
İtlâf et leşini çöplüğe kürü
Altın çağdır, güleceğiz Mehmedim
29 Temmuz 2019 Pazar Ertesi
26 Zilkade 1440 İsneyn
16 Temmuz 1435
Hızır 85
Mehmet İslami
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3 ncü Bayram Günü
EÛZÜ BİKE MİNKE BİSMİLLÂHİRRÂHMÂNİRRÂHÎYM
B ir nebze tefekkür ÜÇÜNCÜ’süne
Â lemi ervahta HAKK ülküsüne
Y apışarak bürün imân süsüne
R ıza i bari çün ezân sesine
A yak havadaysa öylece kalsın
M izâna varınca mükâfat alsın
KOPARAYIM DEME DALINDAN GÜLÜ
Ey gönül ehliyim diyen hokkabaz
Dokunma güllere dalında kalsın
Sam yeli vurmasın kesmesin ayaz
Dokunma güllere dalında kalsın
Kırma ha dalından tomurcukları
Dört mevsimdir bekliyorlar baharı
Bülbülün aşkından kaldı sapsarı
Dokunma güllere dalında kalsın
Şayet dokunursan gonca güllere
Hoyrat diye düşürürler dillere
Şikâyet edecek çiçekgillere
Bülbül; âşkı figan ederek gelsin
Gül dalında güzel, yolcu yolunda
Muhabbetin eli sevda kolunda
İnsani vicdani hisle dolunda
Dokunma güllere dalında kalsın
Gülzâra girince kökünden sökme
Zulüm kervanını yedeyip çekme
Vefâsız değilsen, boynunu bükme
Koparma tomurcuk dalında kalsın
Koparayım deme, dalından gülü
O canlıdır sakın zannetme ölü
Hasreti hicranla bekler bülbülü
Koparma; maşûku bülbülü gelsin
Bülbülü ağlatma, koparıp gülü
Koparıp ağlatan şeytanın kulu
Aklı olmayan denilmez deli
Koparma; figanı duydukça gülsün
İSLÂMİ; diyor ki, kervanı çeken
Bülbüle gül lâzım deveye diken
İp; boynunda yafta bağrında iken
Koparma gülleri, dalında gülsün
İSLÂMİ; diyor ki, kervanı çeken
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Bülbüle gül lâzım deveye diken
İp; boynunda yafta bağrında iken
Koparma gülleri, dalında gülsün
05 Haziran 2019 Çarşanba
02 Şevval 1440 Erbaa
23 Mayıs 1435
Hızır 31
Mehmet İslami
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3 Nuh Aleyhisselâm
3 NUH Aleyhisselâm
Nisa Suresi, 163. ayet: Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi,
sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a,
Yunus'a, Harun'a ve Süley man'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik. En'am Suresi,
84. Ayet: Ve ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik, hepsini hidayete eriştirdik; bundan
önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süley man'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve
Harun'u hidayete ulaştırdık.
Biz, iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Araf Suresi, 59. ayet: Andolsun Biz
Nuh'u kendi kavmine (toplumuna) gönderdik.
Dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka İlahı nız yoktur. Doğrusu
ben, sizin için büyük bir günün azabından kork maktayım."Araf Suresi, 60. ayet:
Kavminin önde gelenleri:Hakikatt e biz seni açıkça bir 'şaşırmışlık ve sapmışlık' içinde
görüyoruz" de diler. Araf Suresi, 61. ayet: O: "Ey kavmim, bende bir 'şaşırmışlık ve
sapmışlık' yoktur; ama ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim." de di. Araf Suresi, 62.
ayet: "Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. (Ayrıca) Size öğüt veriyor ve sizin
bilmediklerinizi ben Allah'tan bil iyorum. Araf Suresi, 63. ayet: "Sakınıp rahmete
kavuşmanız için, içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir (kita p)
gelmesine mi şaştınız?"Araf Suresi, 64. ayet: Onu yalanladılar.
Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık, ayetle rimizi yalan sayanları
suda-boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.
Araf Suresi, 69. ayet: "Sizi uyarmak için aranızdan bir adam ara cılığıyla
Rabbinizden size bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? (Allah 'ın) Nuh kavminden sonra sizi
halifeler kıldığını ve sizin yaratılışta gelişiminizi arttırdığını (veya üstün kıldığını)
hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın, ki kurtuluş bulasınız." Tevbe Suresi,
70. ayet: Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh, Ad, Semud kavmi nin, İbrahim
kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirle rin haberi gelmedi mi? Onlara
resulleri apaçık deliller getirmişlerdi
Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefis lerine
zulmediyorlardı. Yunus Suresi, 71. ayet: Onlara Nuh'un habe rini oku. Hani kavmine
demişti ki: "Ey kavmim, benim makamım ve Allah'ın ayetleriyle hatırlatmalarım eğer
size ağır geliyorsa ben, şüphesiz Allah'a tevekkül etmişim. Artık siz ortaklarınızla
toplanıp yapacağınız işi karara bağlayın da işiniz size örtülü kalmasın (veya tasa konusu
olmasın), sonra hakkımdaki hükmünüzü -bana süre ta nımaksızın- verin. Yunus Suresi,
72. ayet: Eğer yüz çevirecek olur sanız, ben sizden bir karşılık istemedim. Benim ecrim,
yalnızca Alla h'a aittir. Ve ben, Müslümanlardan olmakla emrolundum. Yunus Su resi,
73. ayet: Fakat onu yalanladılar; Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık
ve onları halifeler kıldık Ayetlerimizi yala
nlayanları da suda boğduk. Uyarılanların nasıl bir sonuca uğratıldık larına bir bak. Hud
Suresi, 25. ayet: Andolsun, Biz Nuh'u kavmine gönderdik. (Onlara:) "Ben sizin için
ancak apaçık bir uyarıp-korku tucuyum." Hud Suresi, 26. ayet: "Allah'tan başkasına
kulluk etme yin . Ben size (gelecek olan) acı bir günün azabından korkarım" ( dedi).
Hud Suresi, 27. ayet: Kavminden, ileri gelen inkarcılar: "Biz seni yalnızca bizim gibi bir
beşerden başkası görmüyoruz; sana, sığ görüşlü olan en aşağılıklarımızdan başkasının
uyduğunu gör müyoruz ve sizin bize bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine, biz sizi
yalancılar sanıyoruz" dedi. Hud Suresi, 28. ayet: Dedi ki: "Ey kavmim, görüşünüz nedir
söyleyin? Eğer ben Rabbimden apa çık bir belge üzerinde isem ve Rabbim bana Kendi
Katından bir rah met vermiş de (bu,) sizin gözlerinizden saklı tutulmuşsa? Siz bunu
istemiyorken biz sizi buna zorlayacak mıyız?" Hud Suresi,29. Ayet "Ey Kavmim, ben
sizden buna karşılık bir mal istemiyorum. Benim ecrim, yalnızca Allah'a aittir. Ben iman
edenleri kovacak değilim. Onlar gerçekten Rablerine kavuşacaklar. Ancak ben sizi,
cahillik etmekte olan bir kavim görüyorum.Hud Suresi, 30. ayet: "Ey kav mim, ben
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onları kovarsam, Allah'tan (gelecek azaba karşı) bana kim yardım edecek? Hiç
düşünmez misiniz?" Hud Suresi, 31. Ayet : "Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır
demiyorum, gaybı da bil miyorum. Melek olduğumu söylemiyorum ve gözlerinizin
aşağılık gördüklerine, Allah kesin olarak bir hayır vermez de demiyorum. Nefislerinde
olanı Allah daha iyi bilir. Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman
zalimlerdenim (demek)dir." Hud su resi, 32. ayet: Dediler ki: "Ey Nuh, bizimle
çekişip-durdun, bu çekiş mede ileri de gittin. Eğer doğru söylüyorsan, bize vaadettiğini
getir (görelim.)" Hud Suresi, 33. ayet: Dedi ki: "Eğer dilerse, onu size Al lah getirir ve
siz (O'nu) aciz bırakacak değilsiniz." Hud Suresi, 34. ayet: "Eğer Allah sizi azdırmayı
dilemişse, ben size öğüt vermek is tesem de, öğüdümün size yararı olmaz. O sizin
Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz." Hud Suresi, 35. ayet: Onlar: "Bunu kendisi uy
durdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben,
sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım." Hud Suresi, 36. ayet: Nuh'a
vahyedildi: "Gerçekten iman edenlerin dışında, kesin olarak kimse inanmayacak. Şu
halde onla rın işlemekte olduklarından dolayı üzülme." Hud Suresi, 37. Ayet:
"Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulmede nler konusunda Bana
hitapta bulunma. Çünkü onlar suda- boğulac aklardır."Hud Suresi, 38. ayet: Gemiyi
yapıyordu. Kavminin ileri ge lenleri kendisine her uğradığında onunla alay ediyordu. O:
"Eğer bi zimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay edeceği z" dedi.Hud
Suresi, 39. ayet: "Artık, ilerde bileceksiniz. Aşağılatıcı azap kime gelecek ve sürekli
azap kimin üstüne çökecek."Hud Sure si, 40. ayet: Sonunda emrimiz geldiğinde ve
tandır feveran ettiği zaman, dedik ki: "Her birinden ikişer çift (hayvan) ile aleyhlerinde
söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona yükle." Zat en onunla birlikte
çok azından başkası iman etmemişti.Hud Suresi, 41. ayet: Dedi ki: "Ona binin. Onun
yüzmesi de, demir atması (dur ması) da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz, benim Rabbim
bağışlayandır, esirgeyendir."Hud Suresi, 42. ayet: (Gemi) Onlarla dağlar gibi dal ga(lar)
içinde yüzüyorken Nuh, bir kenara çekilmiş olan oğluna ses lendi: "Ey oğlum, bizimle
birlikte bin ve kafirlerle birlikte olma."
Hud Suresi, 43. ayet: (Oğlu) Dedi ki: "Ben bir dağa sığınacağım, o beni sudan korur."
Dedi ki: "Bugün Allah'ın emrinden, esirgeyecek olan (Allah)dan başka bir koruyucu
yoktur." Ve ikisinin arasına dal ga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu. Hud Suresi,
44. ayet: De nildi ki: "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut." Su çekildi, iş bi
tiriliverdi, (gemi de) Cudi (dağı) üstünde durdu ve zalimler toplulu ğuna da: "Uzak
olsunlar" denildi. Hud Suresi, 45. ayet: Nuh, Rabbi ne seslendi. Dedi ki: "Rabbim,
şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve Senin va'din de doğrusu haktır. Sen hakimlerin
hakimisin."
Hud Suresi, 46. ayet: Dedi ki: "Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o,
salih olmayan bir iş (yapmıştır). Öyleyse hakkın da bilgin olmayan şeyi Benden isteme.
Gerçekten Ben, cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum."Hud Suresi, 47. ayet:
Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni
bağışlamaz ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayan lardan olurum." Hud Suresi, 48.
ayet: "Ey Nuh" denildi. "Sana ve seninle birlikte olan ümmetler üzerine Bizden selam ve
bereketler le (gemiden) in. (Sizden türeyecek diğer kafir) Ümmetleri de yarar
landıracağız, sonra onlara Bizden acı bir azap dokunacaktır." Hud
Suresi, 49.ayet: Bunlar: Sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir Bunları sen ve
kavmin bundan önce bilmiyordun. Şu halde sabret. Şüphesiz (güzel olan) sonuç takva
sahiplerinindir. Hud Suresi, 89. ayet: "Ey kavmim, bana karşı gelişiniz, sakın Nuh
kavminin ya da Hud kavminin veya Salih kavminin başlarına gelenlerin bir benzeri ni
size de isabet ettirmesin. Üstelik Lut kavmi size pek uzak değil."
İbrahim Suresi, 9. ayet: Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad ve Semud ile onlardan
sonra gelenlerin haberi size gelmedi mi? Ki on ları, Allah'tan başkası bilmez. Elçileri
onlara apaçık delillerle gemli şlerdi de, ellerini ağızlarına götürüp (öfkelerinden ısırdılar)
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ve dedi ler ki:"Tartışmasız, biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri inkar ettik ve bizi
kendisine çağırdığınız şeyden de gerçekten kuşku veri ci bir tereddüt içindeyiz." İsra
Suresi, 3. ayet: (Ey) Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın çocukları! Şüphesiz o, şükreden bir
kuldu. İsra Sûr
esi, 17. ayet: Biz, Nuh'tan sonra nice kuşakları yıkıma uğrattık. Kul larının günahlarını
haber alıcı, görücü olarak Rabbin yeter,Meryem
Suresi, 58. ayet: İşte bunlar; kendilerine Allah'ın nimet verdiği pey gamberlerdendir;
Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımız (insan nesillerin)den, İbrahim ve İsrail
(Yakup)in soyundan, doğru yola eriştirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendirler. Onlara
Rahman (olan Allah')ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdeye kapanır lar. Enbiya
Suresi, 76. ayet: Nuh da; daha önce çağrıda bulunduğu zaman, Biz onun çağrısına
cevap verdik, onu ve ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Enbiya Suresi, 77. ayet:
Ve ayetlerimizi yalan layan kavimden 'ona yardım edip-öcünü aldık' Şüphesiz onlar,
kötü bir kavimdi, Biz de onların tümünü suya batırıp boğduk.Hac Sûresi
42. ayet: Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad, Semud kavmi de
yalanlamıştı. Mü'minun Suresi, 23. ayet: Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi
olarak)gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: "Ey Kavmim, Allah'a kulluk edin. O'nun
dışında sizin başka İlahı nız yoktur, yine de sakınmayacak mısınız?" Mü'minun Suresi,
24. ayet: Bunun üzerine, kavminden inkara sapmış önde gelenler dedi ler ki: "Bu, sizin
benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor.
Eğer Allah (öne sürdüklerini) dil emiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz
geçmiş ataları mı dan da bunu işitmiş değiliz."Mü'minun Suresi, 25. ayet: "O, ken
disinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir, onu belli bir süre
gözetleyin."Mü'minun Suresi, 26. ayet: "Rabbim" dedi (Nuh). "Beni yalanlamalarına
karşılık, bana yardım et."Mü'minun Suresi, 27. ayet: Böylelikle Biz ona: "Gözetimimiz
altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim Bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca, onun
içine her (tür hayvandan) ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş (azap
gerekmiş) olanlar dışında olan aileni de alıp koy; zulmedenler konusunda Bana
muhatap olma, çünkü onlar boğula caklardır" diye vahyettik. Mü'minun Suresi, 28.
ayet: "Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de ki: "Bizi o
zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamd olsun."Mü'minun Sure si, 29. ayet: Ve de
ki: "Rabbim, beni kutlu bir konakta indir, Sen konuklayanların en hayırlısısın" Mü'minun
Suresi, 30. ayet: Hiç şüp hesiz bunda ayetler vardır ve Biz gerçekten denemeden
geçiririz.
Furkan Suresi, 37. ayet: Nuh'un kavmi de, elçileri yalanlandıkların da onları suda
boğduk ve insanlar için bir ayet kıldık. Biz zulmeden lere acıklı bir azap hazırladık.Şuara
Suresi, 105. ayet: Nuh kavmi de gönderilen (peygamber)leri yalanladı.Şuara Suresi,
106. Ayet: Hani onlara kardeşleri Nuh: "Sakınmaz mısınız?" demişti.Şuara Su resi, 107.
ayet: "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir el çiyim."Şuara Suresi, 108.
ayet: "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin."Şuara Suresi, 109. ayet:
"Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine
aittir."
Şuara Suresi, 110. ayet: "Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana it aat edin.Şuara
Suresi, 111. ayet: Dediler ki: "Sana, sıradan aşağılık insanlar uymuşken inanır
mıyız?"Şuara Suresi, 112. ayet: Dedi ki: "Onların yapmakta oldukları hakkında benim
bilgim yoktur."Şuara
Suresi, 113. ayet: "Onların hesabı yalnızca Rabbime aittir, eğer şu urundaysanız
(anlarsınız.)"Şuara Suresi, 114. ayet: "Ve ben mü'mi n olanları kovacak değilim."Şuara
Suresi, 115. ayet: "Ben, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım."Şuara Suresi,116. ayet: Dediler
ki: "Eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten taşa tutulup
kovulacaksın."Şuara Suresi, 117. ayet: Dedi ki: "Rabbim, şüphesiz kavmim beni
yalanladı."Şuara Suresi, 118. ayet: "Bundan böyle, be nimle onların arasını açık bir
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hükümle ayır ve beni ve benimle birli kte olan mü'minleri kurtar."Şuara Suresi, 119.
ayet: Bunun üzerine , onu ve onunla birlikte olanları (insan ve hayvanlarla) yüklü gemi
içinde kurtardık.Şuara Suresi, 120. ayet: Sonra bunun ardından ge ride kalanları da
suda-boğduk.Şuara Suresi, 121. ayet: Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların
çoğu iman etmiş değildirler. An
kebut Suresi, 14. ayet: Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine (elçi ola rak) gönderdik,
içlerinde elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadı Sonunda onlar zulme devam
ederlerken tufan kendilerini yakalayı verdi. Ankebut Suresi, 15. ayet: Böylece Biz onu
ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir
olay) kılmış olduk.Ahzab Suresi, 7. ayet: Hani Biz peygamberler den kesin sözlerini
almıştık; senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa' dan ve Meryem oğlu İsa'dan. Biz
onlardan sapasağlam bir söz al mıştık.Saffat Suresi, 75. ayet: Andolsun, Nuh Bize (dua
edip) ses lenmişti de, ne güzel icabet etmiştik.Saffat Suresi, 76. ayet: Onu ve ailesini, o
büyük üzüntüden kurtarmıştık. Saffat Suresi, 77. Ayet Ve onun soyunu, (dünyada)
onları da baki kıldık.Saffat Suresi, 78. ayet: Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve
şerefli bir isim) bıraktık.Saffat Suresi, 79. ayet: Alemler içinde selam olsun Nuh'a.
Saffat Suresi, 80. ayet: Gerçekten Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz.Saffat
Suresi, 81. ayet: Şüphesiz o, Bizim mü'min olan kullarımızdandı.Saffat Suresi, 82.
ayet: Sonra diğerlerini suda boğduk.Saffat Suresi, 83. ayet: Doğrusu İbrahim de onun
(soyunu n) bir kolundandır.Sad Suresi, 2. ayet: Hayır; o inkar edenler (boş) bir gurur
ve bir parçalanma içindedirler.Mü'min Suresi, 5. Ayet: Ke ndilerinden önce Nuh kavmi
de yalanladı ve kendilerinden sonra (s ayısı çok) fırkalar da. Her ümmet, kendi elçilerini
(susturmak için) yakalamaya yeltendi. Hakkı, onunla yürürlükten kaldırmak için, ba
tıla-dayanarak' mücadeleye giriştiler. Ben de onları yakalayıverdim Artık Benim
cezalandırmam nasılmış? Mü'min Suresi, 31. ayet: "Nu h kavmi, Ad, Semud ve
onlardan sonra gelenlerin durumuna benze r (bir gün). Allah, kullar için zulüm
istemez." Şura Suresi, 13. Ayet O:"Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa
düşmeyin" diye din den Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa
'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri' etti (bir şeriat kıl dı). Senin kendilerini
çağırdığın şey, müşriklere ağır geldi. Allah, di lediğini buna seçer ve içten Kendisi'ne
yöneleni hidayete erdirir.Ka
f Suresi, 12. ayet: Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de
yalanladı Zariyat Suresi,46. ayet: Bundan önce Nuh kav mini de (yıkıma uğrattık).
Çünkü onlar da fasık bir kavim idi.Necm
Suresi, 52. ayet: Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha za lim ve daha
azgındılar. Kamer Suresi, 9. ayet: Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı;
böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: "Delidir" dediler. O 'baskı altına alınıp
engellenmişti.'Kamer Sû resi, 10. ayet: Sonunda Rabbine dua etti: "Gerçekten ben,
yenik düşmüş durumdayım. Artık Sen (bu kâfir toplumdan) intikam al."
Kamer Suresi, 11. ayet: Biz de 'bardaktan boşanırcasına akan' bir su ile göğün
kapılarını açtık. Kamer Suresi, 12. ayet: Yeri de 'coşku n kaynaklar' halinde fışkırttık.
Derken su, takdir edilmiş bir işe kar şı (hükmümüzü gerçekleştirmek üzere) birleşti.
Kamer Suresi, 13. ayet: Ve onu da tahtalar ve çiviler(le inşa edilmiş gemi) üzerinde
taşıdık; Kamer Suresi, 14. ayet: Gözlerimiz önünde akıp-gitmektey di. (Kendisi ve
getirdikleri) İnkar edilmiş-nankörlük edilmiş olan (Nuh)a bir mükafaat olmak üzere
Kamer Suresi,15. ayet: Andolsun Biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt
alıp-düşünen var mı?
Kamer Suresi, 16. ayet: Şu halde Benim azabım ve uyarıp-korkutm am nasılmış? Hadid
Suresi, 26. ayet: Andolsun, Biz Nuh'u ve İbrahi m'i (elçi olarak) gönderdik,
peygamberliği ve kitabı onların soyları nda kıldık. Öyle iken, içlerinde hidayeti kabul
edenler vardır, onlar dan birçoğu da fasık olanlardır.Tahrim Suresi,10. ayet: Allah,
inkar edenlere, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek verdi. İkisi de, kulları mızdan salih
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olan iki kulumuzun nikahları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı,
(kocaları) kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: "Ateşe
diğer girenlerle birlikte girin" denildi. Nuh Suresi,1.ayet: Şüphesiz, Biz Nuh'u; "Kav
mini, onlara acı bir azap gelmeden evvel uyar" diye kendi kavmine (peygamber olarak)
gönderdik. Nuh Suresi, 2. ayet: O da dedi ki: "Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size
(gönderilmiş) apaçık bir uyarı cıyım." Nuh Suresi, 3. ayet: "Allah'a kulluk edin, O'ndan
korkun ve bana itaat edin." Nuh Suresi, 4. ayet: "Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi adı
konulmuş bir ecele kadar ertelesin. Elbette Allah'ın eceli geldiği zaman, o ertelenmez.
Bir bilmiş olsaydınız." Nuh Suresi, 5. ayet: Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece
ve gündüz davet edip-durdum." Nuh Suresi, 6. ayet: "Fakat davet etmem, bir kaçış tan
başkasını arttırmadı."Nuh Suresi, 7. ayet: "Doğrusu ben, onları bağışlaman için her
davet edişimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerini başlarına çektiler ve
büyüklük tasladıkça büyüklük gösterip-direttiler.'Nuh Suresi, 8. ayet: "Sonra onları açık
tan açığa davet ettim."Nuh Suresi, 9. ayet: "Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan
ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim." Nuh Suresi, 10. ayet:
"Bundan böyle" dedim. "Rabbiniz den mağfiret isteyin; çünkü gerçekten O, çok
bağışlayandır.Nuh Suresi, 11. ayet: "(Öyle yapın ki,) Üzerinize gökten sağanak (bol
miktarda yağmur) yağdırsın."Nuh Suresi, 12. ayet: "Size mallar ve çocuklarla yardımda
bulunsun. Size (ürün yüklü) bağlar-bahçeler versin, ırmaklar da versin."Nuh Suresi, 13.
ayet: "Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vakarı ummuyorsunuz?"Nuh Suresi, 14. ayet:
"Oysa O, sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır."Nuh Suresi, 15. ayet: "Gör müyor
musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabaka t) içinde yaratmıştır?"Nuh
Suresi, 16. ayet: "Ve ayı bunlar içinde bir nur kılmış, güneşi de (aydınlatıcı ve yakıcı)
bir kandil yapmıştır
Nuh Suresi, 17. ayet: "Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi."Nuh
Suresi, 18. ayet: "Sonra sizi yine oraya geri çevirecek ve sizi (diril tici) bir çıkarışla
diriltip-çıkaracaktır."Nuh Suresi, 19. ayet: "Allah, yeri sizin için bir yaygı kıldı." Nuh
Suresi, 20. ayet: "Öyle ki, onun içinde geniş yollarında gezip-dolaşırsınız, diye." Nuh
Suresi, 21. Ay et: Nuh: "Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler; mal ve çocuk ları
kendisine ziyandan başka bir şeyi artırmayan kimselere uydular." Nuh Suresi, 22.ayet:
"Ve büyük büyük hileli-düzenler kur dular." Nuh Suresi, 23. ayet: "Ve dediler ki: Kendi
ilahlarınızı bırak mayın; bırakmayın ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, ne Ye'uk'u ve ne
de Nesr'i." Nuh Suresi, 24. ayet: "Böylece onlar, çoğu kimseyi şaşırtıp-saptırdılar. Sen
de o zalimlere sapıklıktan başkasını arttır ma." Nuh Suresi, 25. ayet: Bunlar, hataları
dolayısıyla suda boğul dular, sonra ateşe sokuldular. O zaman da Allah'ın dışında hiçbir
yardımcı bulamadılar. Nuh Suresi, 26. ayet: Nuh "Rabbim, yeryü zünde kâfirlerden yurt
edinen hiç kimseyi bırakma." dedi. Nuh Sûr
esi, 27. ayet: "Çünkü Sen onları bırakacak olursan, Senin kullarını şaşırtıp-saptırırlar ve
onlar, kötülükten sınırı aşan (facir'den) kâfi rden başkasını doğurmazlar."Nuh Suresi,
28. ayet: "Rabbim, beni, annemi, babamı, mü'min olarak evime gireni, iman eden
erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını arttır ma."
Nûh Nebî Kavmine Peygamber geldi
Ve kavmi sapıtmış olarak buldu
Allâh’tan esrarı hikmeti bildi
Akîle Hakikat ayan değil mi?
Nuh nebî dedi ki gelin ey kavmim
Allâh’a kul olun işte bu tamim
Kesin kurtulacak inansa her kim
Felâh reçetesi İSLÂM değil mi?
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Dedi; Ey kavm kulluk edin Allâh’â
Büyük günün azâbından Vallaha
Sizin için korkuyorum, Tallaha
İnsanın kulağı duyan değil mi?
Ey kavmim bende bir şaşırtmışlığı
Yoksa sizin gibi sapıtmışlığı
Görüyorsunuz da: azıtmışlığı
Sizler ki nefsine kıyan değil mi?
Ben Allah’ın size gönderdiği bir
Hakkı tebliğ eden peygamberimdir
Önünüzde ateşle dolu kabir
Şeytan; sizin için koyan değil mi?
Vazifem tebliğdir bundan ibaret
Yapmıyorum kârım için ticaret
Sizi zebûn eden külli cehâlet
Kulluk libasını soyan değil mi?
Şüphesiz tevekkül ettim Allâh’a
Ne fikriniz varsa serdedin aha
Bu meydan ilâhi mukaddes saha
Faydasız pişmanlık hüsran değil mi?
Allâh’tan gayriye kulluk etmeyin
Lânetullahın peşinden gitmeyin
Eşref-i ma’lûkatı incitmeyin
Masiyetten dönmek irfan değil mi?
Münkiranlar dediler ki bire Nuh
Sende bir beşersin bizim gibi puh
Sizi; biliyoruz yalancı güruh
Bu yüce Allâh’a bühtan değil mi?
Allâhü Teâlâ vahyle söyledi
Her kim ki hakiki iman eyledi
Onların dışında mü’min yok dedi
Sen üzülme demek şayan değil mi?
Belli ki azdırmış sizi, yaratan
Şifayı ver ret geliyor yaradan
Şeytanınız çıkmadıkça aradan
Kendi kendinize ziyân değil mi?
Ey Nuh! Haydi sen gemiyi imâl et
Meleklerle beraberce ikmâl et
Her canlıdan birer çiftini celbet
Gemiyi taşıyan, tufan değil mi?
Oğlu inanmadı Nebi babaya
İsyanda inatla direndi baya
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Babası gel derken o gitti suya
Evlâdı; babaya hicran değil mi?
Vakit dolduğunda Tufan’ı sükût
Ey yer suyunu yut ey gök sen de tut
Emri ilâhiyle yeşeren umut
Haktan; yeryüzünde nizam değil mi?
Müşrikler, kâfirler helâk oldular
İnananlar DAĞ CUDİ’YE geldiler
On muharremdi aşure kardılar
Mü’minlere ulvî ihsan değil mi?
Mehmet İslami
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4 Hud Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞA ELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
13/12/2018 Perşenbe/ 06 Rebiülâhir 1440 Hamis
4 HUD Aleyhisselâm
11/50- Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. Hûd şöyle de di: “Ey kavmim!
Allah’a kulluk edin. Ondan başka sizin hiçbir ilahın ız yoktur. Siz, sadece iftira
ediyorsunuz.”
11/51- “Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyoru m. Benim ücretim,
ancak beni yaratana âittir. Hâlâ aklınızı kullanm ayacak mısınız?”
11/52- “Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmak dileyin, sonra o na tövbe edin ki,
üzerinize bol bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Günahkârlar olarak yüz
çevirmeyin.”
11/53- Dediler ki: “Ey Hûd! Sen bize açık bir mucize getirmedin Biz de senin
sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman e decek de değiliz.”
11/54,55- Biz sadece şunu söyleriz: “Seni, ilahlarımızdan biri fe na çarpmış.” Hûd
dedi ki: “İşte ben Allah’ı şâhit tutuyorum. Siz de şâhit olun ki, ben sizin Allah’ı bırakıp
da O’na ortak koştuğunuz şe ylerden uzağım. Haydi hepiniz toptan bana tuzak kurun,
sonra da bana göz açtırmayın."
11/56- “İşte ben, hem benim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a da yandım.
Yer-yüzünde bulunan hiçbir canlı yoktur ki, Allah, onun perçeminden tutmuş olmasın.5
Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.” 5
11/57- “Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ettim.
Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin ye rinize getirir ve siz ona bir zarar
veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözetendir.”
11/58- Helâk emrimiz gelince, Hûd’u ve beraberindeki iman et miş olanları,
tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları ağır bir a zaptan kurtardık.
11/59- İşte Âd kavmi! Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler. Onun peygamberlerine
karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydu lar!
11/60- Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar. Biliniz
ki Âd kavmi, Rablerini inkâr etti. (Yine) biliniz ki Hûd’un kavmi Âd Allah’ın rahmetinden
uzaklaştı.
11/89- “Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nûh kavmi nin veya Hûd
kavminin, yahut Salih kavminin başına gelenin benze ri gibi bir felaketi sakın sizin de
başınıza getirmesin (Ve unutmayın ki) Lût kavmi sizden uzak değildir.”
26/123- Âd kavmi de peygamberleri yalanladı.
26/124- Hani kardeşleri Hûd, onlara şöyle demişti: “Allah’a kar şı gelmekten
sakınmaz mısınız?”
26/125- “Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygam berim.”
26/126- “Öyle ise Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”
26/127- “Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak
âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”
26/128- “Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor
musunuz?”
26/129- “İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı e diniyorsunuz?”
26/130- “Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.”
26/131- “Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”
26/132,133,134- “Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve
pınarlar veren Allah’a karşı gelmekten sakının
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26/135- “Çünkü ben, sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.”
26/136- Dediler ki: “Sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre
birdir.”
26/137- “Bu, öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değil dir”
26/138- “Biz azaba uğratılacak da değiliz.”
26/139- Böylece onlar Hûd’u yalanladılar. Biz de bu yüzden on ları helak ettik.
Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.
26/140- Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merha metli olandır.
40/30-31- İman etmiş olan adam dedi ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ben, Nûh kavmi,
Âd kavmi, Semûd kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların
sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına asla zulmetmek istemez.”
41/13- Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, “Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan
yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım.”
41/14- Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından3 gelmiş, “Allah’tan
başkasına ibadet etmeyin” demişler, onlar da, “Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber
olarak) melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz”
demişlerdi. 3
41/15- Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasla mış, “Bizden daha
güçlü kim var?” demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın onlardan daha güçlü
olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı.
41/16- Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara
günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik Ahiret azâbı elbette daha rezil
edicidir. Onlara yardım da edilmez.
46/21- Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Âd kavminin
kardeşini (Hûd’u) hatırla. Hani Ahkâf’taki kavmini, “Ancak Allah’a ibadet edin, çünkü
ben sizin adınıza büyük bir günü n azabından korkuyorum” diye uyarmıştı.
46/22- Onlar ise, “Sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi gel din? Doğru
söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza ge tir” dediler.
46/23- Hûd, “(Bu konudaki) bilgi ancak Allah katındadır. Ben si ze, benimle
gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi câhillik ede n bir kavim olarak görüyorum”
dedi.
46/24- O azabı vâdilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördük lerinde, “Bu bize
yağmur getiren bir buluttur” dediler. Hûd, “Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz
şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgârdır” dedi.
46/25- “O, Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder.” Derken evlerinden başka
hiçbir şeyleri görünmez hâle geldiler İşte biz, suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.
46/26- Andolsun, size vermediğimiz imkân ve iktidarı onlara ver miştik. Kendilerine
kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kula kları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir
yarar sağlamadı. Çünkü All ah’ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları
kuşattı.
50/12,13,14- Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd ka vmi, Âd ve Firavun,
Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine
gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti. 2
51/41- Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine kök lerini kesen rüzgarı
göndermiştik.
51/42- Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.
53/50,51- Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç
kimseyi bırakmadı.
53/52- Daha önce de Nûh’un kavmini helak etmişti. Şüphesiz on lar daha zalim ve
daha azgın kimselerdi.
54/18- Âd kavmi de (Hûd’u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım na sılmış!
54/19- Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürül tülü ve dondurucu
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bir rüzgar gönderdik.
54/20- İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kal dırıp atıyordu.
54/21- Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)!
54/22- Andolsun biz, Kur’anı düşünüp öğüt almak için kolaylaş tırdık. Var mı
düşünüp öğüt alan?
69/4- Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (Kıyameti)
yalanladılar.
69/5- Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.
69/6- Âd kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddet li bir rüzgarla helak
edildi.
69/7- Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların ü zerine musallat etti.
Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere
serilmiş halde görürdün.
69/8- Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?
7/65- Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u peygamber olarak gön derdik. Onlara, “Ey
kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah’a karşı
gelmekten sakınmaz mısınız?” dedi.
7/66- Kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki: “Şüphesiz, biz seni akıl
kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.”
7/67- Hûd şöyle dedi: “Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben âlemlerin Rabbi
tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”
7/68- “Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir
nasihatçıyım.”
7/69- “Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbini zden size bir zikir
(vahy ve öğüt) gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki, Allah sizi Nûh kavminden sonra
onların yerine getirdi ve sizi ya ratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Allah’ın nimetlerini
hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.”
7/70- Onlar, “Sen bize tek Allah’a ibadet edelim, atalarımızın ibadet
edegeldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyle yenlerden isen haydi bizi
tehdit ettiğin azabı bize getir” dediler.
7/71- Hûd, “Artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Al lah’ın, haklarında
hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babaları nızın uydurduğu bir takım isimler
(düzmece tanrılar) hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse (başınıza geleceği)
bekleyin! Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!” dedi.
7/72- Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri tarafımızdan bir rahmetle
kurtardık. Âyetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş o lanların ise kökünü kestik.
89/6,7,8,9,10- (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Ad’e, şehirler içinde
benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, va dide kayaları oyan (Salih’in kavmi)
Semûd’a, kazıklar sahibi Firavn a ne yaptığını görmedin mi? 2
Âd kavmine Hud’u peygamber kıldı
Hud ise sapıtmış bir kavim buldu
Tebliğdi verilen vazife, aldı
Sapıtmış kavime ihsan değil mi?
Tövbe edin rahmetini saçtırın
Gökten yağmur kapısını açtırın
Bol mahsul ektirin bolca biçtirin
Demesi takdire şayan değil mi?
Dediler ki: Ey Hud biz sana aslâ
İnanmayız senin dediğin fasla
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Mucize gösterip kendini süsle
Demeleri Hakka isyan değil mi?
Hud: ben sizin taptığınızdan beri
Bir kulum var mıdır bunun değeri?
Nedir yapacağınızın beheri?
Kavim; dediğinde duyan değil mi?
Ne yapacaksın yapınız bana
Minnet etmem Allah varken cihana
Yaratan küfr mührünü basmış sana
Bu sözlerinizle ayan değil mi?
Allâh bilir iman etmeyeceği
İlâhi tarikte gitmeyeceği
Tohum ekilmeden bitmeyeceği
Allâh; kaideyi koyan değil mi?
Huda kavmi tehdit ettiğin bize
Azabı getir ki görünsün göze
Bizde ihtiyaç yok sendeki söze
Nefsine kendisi kıyan, değil mi?
Biz hem inançsız hemde izzetsiz
Deyince bir bulut gönderdik ki tez
Üstlerine dondurucu rüzgâr, biz
Saldık diyen yüce Rahman değil mi?
Rüzigârla kovuklara doldular
Hurma kütükleri gibi oldular
Oldukları gibi dona kaldılar
Harareti ile buyan değil mi?
Mehmet İslami
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5 Salih Aleyhisselâm
5 SALÎH

Aleyhisselâm

KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞA ELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
14/12/2018 Cümüa / 06 Rebiülâhir 1440 Cümüa
27/Neml Suresi), 45 Ayet Andolsun biz, "Allah'a kulluk edin" diye (uyarması için)
Semûd kavmine, kardeşleri Salih'i peygamber olar ak göndermiştik. Bir de ne görsün,
onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.(2
7/Neml Suresi), 46. Ayet Salih onlara, "Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün acele
gelmesini istiyorsunuz? Merhamet edil meniz için Allah'tan bağışlanma dileseniz
ya!"(27/Neml Suresi), 47. Ayet Onlar, "Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa
uğradık" dediler. Salih, "Sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında (yazılı )dır.
Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz"dedi
(27/Neml Suresi), 48. Ayet Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı.
Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyor lardı. (27/Neml
Suresi), 49. Ayet Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: "Mutlaka onu ve
ailesini geceleyin öldüreceğiz sonra da velisine; ‘Biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit
olmadık. Biz kesi nlikle doğru söyleyenleriz', diyeceğiz." (27/Neml Suresi), 50. Ayet
Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak ku rdu.(27/Neml
Suresi), 51. Ayet Bak onların tuzaklarının sonucu na sıl oldu: Biz onları ve kavimlerini
topyekün helak ettik(27/Neml Sû resi), 52. Ayet İşte zulümleri yüzünden harabeye
dönmüş evleri! Ş üphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.(27/Neml Suresi 53
Ayet İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınmakta olanları ise kurtardık.(29/Ankebût
Suresi), 38. Ayet Ad ve Semûd kavimlerini de helak ettik. Bu, onların (harap olmuş)
yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru
yoldan alı koymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi. (38/Sâd Suresi), 1 2. Ayet
Onlardan önce de Nûh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi Fir avun, Semûd kavmi, Lût
kavmi ve Eyke halkı da Peygamberleri yal anlamışlardı. İşte onlar da (böyle)
gruplardı.(38/Sâd Suresi ), 14. Ayet (O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da
onları cezal andırmam hak oldu. (40/Mü'min Suresi), 30. Ayet iman etmiş olan
adam dedi ki:"Ey kavmim! Şüphesiz ben,Nûh kavmi, Âd kavmi Sem ûd kavmi ve
onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayla rın sizin de başınıza gelmesinden
korkuyorum. Allah kullarına asla zulmetmek istemez." (41/Fussilet Suresi), 13. Ayet
Eğer yüz çevir irlerse onlara de ki, "Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan yıldı rım
gibi bir yıldırıma karşı uyardım." (41/Fussilet Suresi), 14. Ayet Hani onlara
peygamberler önlerinden ve arkalarından gelmiş, "Alla h'tan başkasına ibadet etmeyin"
demişler, onlar da,"Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) melekler indirirdi. Bu
sebeple biz sizi nle gönderilenleri inkar ediyoruz" demişlerdi.(41/Fussilet Suresi), 17.
Ayet Semûd kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermişti k. Ama onlar körlüğü
hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşı lık, alçaltıcı azap yıldırımı onları
çarpmıştı.(50/Kâf Suresi), 12. Ay et Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd
kavmi, Âd ve Fira vun, Lût'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın kavmi de yalanlamıştı.
Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini
uyardığım şey gerçekleşti. (51/Zâriyât Suresi), 43. Ayet Semûd kavminde de ibretler
vardır. Hani onlara, "Bir süre ye kadar faydalanın bakalım" denmişti (51/Zâriyât
Suresi), 44. Ay et Derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı Bu yüzden ba kınıp
dururken kendilerini yıldırım çarpıvermişti(51/Zâriyat Sûresi
45. Ayet Artık, ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti ne de başkası ndan yardım
görebildiler.(53/Necm Suresi), 50. Ayet Şüphesiz O’
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önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi
bırakmadı.(53/Necm Suresi), 52. Ayet Daha önce de Nûh'un kavmi ni helak etmişti.
Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimseler di. (54/Kamer Suresi), 2. Ayet
Semûd kavmi de uyarıcıları yalanla mış ve şöyle demişlerdi: "İçimizden bir insana mı
uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz “(
54/Kamer Suresi), 25. Ayet "Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi ? Hayır o, yalancının,
şımarığın biridi."(54/Kamer Su resi), 26. Ayet Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı,
kimmiş şıma rık! (54/ Kamer Suresi), 27. Ayet (Salih'e şöyle demiştik "Şüphesiz biz,
onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve
sabret."(54/Kamer Suresi), 28. Ayet “Onlara, suy un (deve ile) kendileri arasında
(nöbetleşe)paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun."(54/Kamer
Suresi), 29. Ayet Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe
koyuldu ve deveyi kesti.(54/Kamer Suresi), 30. Ayet fakat
azabım ve uyarılarım nasılmış!(54/Kamer Suresi), 31. Ayet Şüphes
iz biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıl daki hayvanların
çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. (54 /Kamer Suresi), 32. Ayet Andolsun,
biz Kur'anı, düşünüp öğüt alm ak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
(69/Hâkka Sure si), 4. Ayet Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan bü yük
felaketi (kıyâmeti) yalanladılar(69/Hâkka Suresi), 5. Ayet Se
mûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.(69/Hâkka Suresi), 6. Ayet Âd kavmine
gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi.(85/Burûc
Suresi), 17. Ayet Orduların, Fir avun ve Semûd'un haberi sana geldi mi? (85/Burûc
Suresi), 19. A yet Hayır, inkar edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.(85/Burûc Suresi ), 20.
Ayet Oysa Allah, onları arkalarından kuşatmıştır (89/Fecr Su resi), 6. Ayet (Ey
Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şe hirler içinde benzeri kurulmamış olan,
sütunlarla dolu İrem'e, vadi de kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi
Firavun 'a ne yaptığını görmedin mi? (89/Fecr Suresi), 11. Ayet Bunlar şe hirlerde
azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran ki mselerdi.(89/Fecr Suresi), 13.
Ayet Bu yüzden Rabbin onların üze rine azap kamçısı yağdırdı.(89/Fecr Suresi), 14.
Ayet Şüphesiz Rab bin, gözetlemededir(91/Şems Suresi),11 Ayet Semûd kavmi, azgın
lığı sebebiyle yalanladı. (91/Şems Suresi),12. Ayet Hani onların en bedbaht olanı (fesat
çıkarmak için) ileri atılmıştı.(91/Şems Suresi ), 13. Ayet Allah'ın Resülü de onlara şöyle
demişti: "Allah'ın devesi ni ve onun su içme hakkını koruyun." (91/Şems Suresi), 14.
Ayet
Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzeri ne Rableri,
suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.(91/Şems Suresi), 15.
AyetAllah, bunun sonucundan çekin mez de!
Biz Semûd kavmine; uyarsın diye
Kardeşleri olan Sâlih Nebî’ye
İki kutup birden asiler, niye?
Bu şeytandan gelen isyan değil mi?
Dedi: Kavmin niçin önce kötülük
İstersiniz, nedir bu bölük bölük?
Tefrikaya düşmenizdir ölülük
Beraberlik ruha şadan değil mi?
Semûd kavmi Peygamberi Salih’e
Sizinle geldi uğursuzluk, niye?
Salih uğursuzluk sizsiniz diye
Sitemle edilen beyan değil mi?
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Kurmuşlardır bozguncular çeteyi
Dokuz kişi dolduruyor keteyi
Doldurmuşlar şeytan malı siteyi
Bağı bağçeleri viran değil mi?
Dediler Salih’i Âilesini
Öldürelim bir gecede hepsini
Öldürmedik diyerek velisini
Bu fiil bir küfr-i isyan değil mi?
Tuzak kurdular da, ALLÂH’ ta kurdu
Kavmiyle beraber tokadı vurdu
Viraneye döndü mamurken yurdu
Vuran adâletli sultan değil mi?
Bir anda bir bulut üzerlerinde
Yıldırımlar düşüverdi habire
Dağlara ovaya şehre köye
Yerle yeksan eden isyan değil mi?
İsyân değil Ya Rab! Arzı hâlimdir
Nefsin bana ettikleri elîmdir
Dilendiğim Yaratanım âlimdir
Her an çelme takan şeytan değil mi?
Mehmet İslami
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6 İbrahim Aleyhisselâm
6 İBRÂHİM Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞA ELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
15/12/2018 Cümüaertesi/ 08 Rebiülâhir 1440 Sept
İbrahim (a.s.) İbrahim Müslümanlık açısından Haniflik, kurban, Kabenin inşa
edilmesi, nemrut’la mücadele ve nemrut tarafından a tıldığı ateşte yanmama gibi
hikayelerin sembol kişisidir. Kur’anda birçok ayette ismi geçer. Peygamber olarak kabul
edilir ve Allah ke ndisine samimiyetinden dolayı “Halilullah” yani Allah dostu sıfatını
vermiştir. Ayrıca, İbrahim Peygamber’in “Hanif” yani Allah’ın birliğ ine inanan, Allah’a
ortak koşmayan, atalar dinine karşı çıkan biri ol duğu özellikle belirtilmiş ve O’nu
sevenlerin de Allah’ı bir olarak bil meleri ve Allah’a ortak koşmamaları istenmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de İbrahim (a.s.) Hakkındaki Ayetler Hangileri?
Bakara Sûresi 124. Ayet; Bir zaman Rabbi İbrahim’i bir takım emir lerle sınamış,
İbrahim onların hepsini yerine getirmiş de Rabbi şöy le buyurmuştu: “Ben seni
insanlara önder yapacağım.” İbrahim de, “Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)”
demişti. Bunun üzerine Rabbi, “Benim ahdim (verdiğim söz) zalimleri kapsamaz”
demişti.
Bakara Sûresi 125. Ayet; Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri
kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir na maz yeri edinin. İbrahim ve
İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf ede nler, kendini ibadete verenler, rukû ve secde
edenler için evimi (Kâ be’yi) tertemiz tutun.”
Bakara Sûresi 126. Ayet; Hani İbrahim, “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl.
Halkından Allah’a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır” demişti.
Allah da, “İnkâr edeni bile az bir süre, (bu geçici kısa hayatta) rızıklandırır; sonra onu
cehennem azabına girmek zorunda bırakırım. Ne kötü varılacak yerdir orası!” demişti.
Bakara Sûresi 127. Ayet; Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâb e’nin) temellerini
yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin,
hakkıyla bilensin” diyorlardı.Bakar
a Sûresi 128. Ayet; “Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da
sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerle rini ve ilkelerini göster. Tövbemizi
kabul et. Çünkü sen, tövbeleri ç ok kabul edensin, çok merhametli olansın.”
Bakara Sûresi 130. Ayet; Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in di ninden kim yüz
çevirir? Andolsun, biz İbrahim’i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de
iyilerdendir.
Bakara Sûresi 131. Ayet; Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde “Âlemle rin Rabbine teslim
oldum” demişti.
Bakara Sûresi 132. Ayet; İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti, Bakara Sûresi
135. Ayet; (Yahudiler) “Yahudi olun” ve (Hıristi yanlar da) “Hıristiyan olun ki doğru yolu
bulasınız” dediler. De ki: “Hayır, hakka yönelen İbrahim’in dinine uyarız. O, Allah’a
ortak ko şanlardan değildi.”Bakara Sûresi 136. Ayet; Deyin ki: “Biz Allah’a, bize
indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakub oğullarına indirilene, Mûsâ
ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile b ütün diğer peygamberlere Rab’lerinden verilene
iman ettik. Onlar dan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kim
seleriz.”Bakara Sûresi 140. Ayet; Yoksa siz, “İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakub ile
Yakuboğulları da yahudi, ya da hıristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha
iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen
kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değil dir.Bakara Sûresi
258. Ayet; Allah, kendisine hükümdarlık verdi di ye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi
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hakkında İbrahim ile tartışanı gö rmedin mi? Hani İbrahim, “Benim Rabbim diriltir,
öldürür.” demiş; o da, “Ben de diriltir, öldürürüm” demişti (Bunun üzerine) İbrahim
“Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir” deyince, kâfir şaşırıp
kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hiday ete erdirmez.Âl-i İmrân Sûresi 33/34.
Ayetler; Şüphesiz, Allah, Ad em’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini
(soyunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı Alla h her şeyi
hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Âl-i İmrân Sûresi 65. Ayet; Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz.
Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
Âl-i İmrân Sûresi 67. Ayet; İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif
(Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da
değildi.
Âl-i İmrân Sûresi 68. Ayet; Şüphesiz, insanların İbrahim’e en yakın olanı, elbette ona
uyanlar, bir de bu peygamber (Muhammed) ve mü’minlerdir. Allah da mü’minlerin
dostudur.
Âl-i İmrân Sûresi 84. Ayet; De ki: “Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a ) İbrahim’e,
İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve Yakuboğullarına indirile ne, Mûsâ’ya, İsa’ya ve
peygamberlere Rablerinden verilene inandık Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz
Biz ona teslim olanlarız
Âl-i İmrân Sûresi 95. Ayet; De ki: “Allah doğru söylemiştir. Öyle ise hakka yönelen
İbrahim’in dinine uyun. O, Allah’a ortak koşanlarda n değildi.”Âl-i İmrân Sûresi 97.
Ayet; Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde
olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.
Kim inkâr ederse (bu hakkı tanımazsa), şüphesiz Allah bütün âlem lerden müstağnidir.
(Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaç tır.)Nisâ Sûresi 54. Ayet; Yoksa,
insanları; Allah’ın lütfundan kendi lerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı?
Şüphesiz biz, İbrahi m ailesine de kitap ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hüküm
ranlık da vermiştik. Nisâ Sûresi 163. Ayet; Biz Nûh’a ve ondan son ra gelen
peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbra him’e, İsmail’e, İshak’a,
Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûn us’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da
vahyetmiştik. Davûd’a da Zebûr ve rmiştik. En’âm Sûresi 74. Ayet; Hani İbrahim
(babası) amcası Âzer ’e, “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmi
ni de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti. En’âm Sûresi 7 5. Ayet; İşte
böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin
ilme erenlerden olsun. En’âm Sûr esi 76. Ayet; Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız
gördü. “İşte Rabbim!” dedi. Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” de di.
En’âm Sûresi 77. Ayet; Ay’ı doğarken görünce de, “İşte Rabbim! ” dedi. Ay da batınca,
“Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu götse rmezse mutlaka ben de sapıklardan
olurum” dedi.En’âm Sûresi 78. Ayet; Güneşi doğarken görünce de, “İşte benim
Rabbim! Bu daha büyük” dedi. O da batınca (kavmine dönüp), “Ey kavmim!” Ben sizi n
Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım” dedi. En’âm Sûresi 79. Ayet; “Ben hakka
yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak
koşanlardan değilim. ”En’
âm Sûresi 83. Ayet; İşte kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delille rimiz… Biz
dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet
sahibidir, hakkıyla bilendir. En’âm Sûre si 161 Ayet; De ki:”Şüphesiz Rabbim beni
doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk’a yönelen İbrahim’in dinine iletti. O, Allah’a
ortak ko şanlardan değildi.”Tevbe Sûresi 70. Ayet; Onlara kendilerinden ön cekilerin;
Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin; İbrahim’in kavminin; Me dyen halkının ve yerle bir
olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti.
(Ama inanmadı lar Allah da onları cezalandırdı.) Demek ki Allah onlara zulmediyor
değildi, ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.Tevbe Sûresi 114. A yet; İbrahim’in,
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(babası) amcası için af dilemesi, sadece ona verdi ği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah
düşmanı olduğu kendisine a çıkça belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim, çok
içli, yum uşak huylu bir kişiydi.
Hûd Sûresi 69. Ayet; Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim’e müjde getirip “Selâm
sana!” dediler. O, “Size de selâm” dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi.
Hûd Sûresi 71. Ayet; İ brahim’in karısı ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da
İshak’ı müjdeledik; İshak’ın arkasından da Yakûb’u. Hûd Sûresi 72
Ayet; Karısı, “Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken
çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşıla cak bir şey!” dedi.
Hûd Sûresi 73. Ayet; Melekler, “Allah’ın emrine mi şaşıyorsun? Alla h’ın rahmeti ve
bereketi size olsun ey (peygamber ocağının) ev hal kı! Şüphesiz O övülmeye layıktır,
şanı yücedir.” dediler. Hûd Sûresi 74. Ayet; İbrahim’in korkusu gidip, kendisine müjde
gelince Lût ka vmi hakkında bizim (elçilerimiz)le tartışmaya başladı. Hûd Sûresi 75.
Ayet; Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi.
Hûd Sûresi 76. Ayet; Elçilerimiz, “Ey İbrahim bundan vazgeç! Çün kü Rabbinin emri
kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri dönd ürülemeyecek bir azap gelecektir”
dediler.
Yûsuf Sûresi 38. Ayet; “Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinin e uydum. Bizim
Allah’a herhangi bir şeyi ortak koşmamız (söz kon usu) olamaz. Bu, bize ve insanlara
Allah’ın bir lütfudur, fakat insan ların çoğu şükretmezler.”İbrâhîm Sûresi 35. Ayet; Hani
İbrahim de mişti ki: “Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan
uzak tut.”İbrâhîm Sûresi 36. Ayet; “Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu
saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen
çok bağışlayan, çok merhamet edensin.”İbrâhîm Sûresi 37. Ayet; “Rabbimiz! Ben
çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ek in bitmez bir vadiye
yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılm aları için (böyle yaptım). Sen de
insanlardan bir kısmının gönülleri ni onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır,
umulur ki şükred erler.”İbrâhîm Sûresi 38. Ayet; “Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediği
mizide, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Al lah’a gizli
kalmaz”İbrâhîm Sûresi 39. Ayet; “Hamd, iyice yaşlanmış iken bana İsmail’i ve İshak’ı
veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Ra bbim duayı işitendir.”İbrâhîm Sûresi 40. Ayet;
“Rabbim! Beni nama za devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler
yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.”İbrâhîm Sûresi 41. Ayet; “Rabbimiz! Hesap
görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.”
Hicr Sûresi 51. Ayet; Onlara İbrahim’in misafirlerinden de haber ver. Hicr Sûresi 52.
Ayet; Hani misafirler İbrahim’in yanına girmiş ve “Selam” demişlerdi. O da, “Gerçekten
biz sizden korkuyoruz” de mişti. Hicr Sûresi 53. Ayet; Onlar, “Korkma, biz sana bilgin
bir oğul müjdeliyoruz” dediler. Hicr Sûresi 54. Ayet; İbrahim, “Bana yaşlılık gelip çatmış
iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyors unuz ?” dedi Hicr Sûresi 55.
Ayet; “Biz sana gerçeği müjdeledik. Sa kın ümitsizlerden olma” dediler. Hicr Sûresi 56.
Ayet; Dedi ki: “Rab binin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?” Hûd Sûresi
72 Hicr Sûresi 57. Ayet; İbrahim,“Ey Elçiler! Göreviniz nedir?” dedi
Hicr Sûresi 58. Ayet; Şöyle dediler: “Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik.Hicr
Sûresi 59/60. Ayetler; Lût’un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir) Lût’un karısı dışında
onların hepsini kurtaracağız Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik.” Nahl
Sûresi 120
Ayet; Şüphesiz İbrahim, Allah’a itaat eden, hakka yönelen bir önde r idi. Allah’a ortak
koşanlardan değildi.Nahl Sûresi 121. Ayet; Onun nimetlerine şükreden bir önderdi.
Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Nahl Sûresi 122. Ayet; Ona dünyada iyilik
verdik. Şüphe siz o, ahirette de salihlerdendir. Nahl Sûresi 123 Ayet; Sonra da sa na,
“Hakka yönelen İbrahim’in dinine uy. O, Allah’a ortak koşanlar dan değildi” diye
vahyettik. Meryem Sûresi 41. Ayet; Kitapta İbrahi m’i de an. Gerçekten o, son derece
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dürüst bir kimse, bir peygambe r idi. Meryem Sûresi 42. Ayet; Hani (babasına)
amcasına şöyle dem işti:“Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan
şeylere niçin tapıyorsun?”Meryem Sûresi 43. Ayet; “Babacığım! Do ğrusu, sana
gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim.” Meryem Sûresi 44.
Ayet; “Babacığım! Şeytana tapm a! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur.
Meryem Sûresi 45. Ayet; “Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tara
fından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olman dan
korkuyorum.”Meryem Sûresi 46. Ayet; Babası, “Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan
yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre
benden uzaklaş!” dedi.
Meryem Sûresi 47. Ayet; İbrahim şöyle dedi: “Esen kal! Senin için Rabbimden af
dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmış tır.”Meryem Sûresi 48. Ayet; “Sizi
ve Allah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb’ime ibadet ediyorum. Rabbime
ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.”
Meryem Sûresi 49. Ayet; İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak
ile Yakub’u bağışladık ve her birini peygam ber yaptık.Meryem Sûresi 50. Ayet; Onlara
rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir
söz ile anılmala rını temin ettik).Meryem Sûresi 58. Ayet; İşte bunlar, Adem’in ve Nûh
ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola
iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine
Rahmân’ın âye tleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Enbiyâ Sûre si
51. Ayet; Andolsun, daha önce de İbrahim’e doğruyu yanlıştan a yırma kabiliyetini
verdik. Biz zaten onu biliyorduk. Enbiyâ Sûresi 5 2 Ayet; Hani o babasına ve kavmine,
“Ne bu tapınıp durduğunuz he ykeller?” demişti. Enbiyâ Sûresi 53 Ayet; “Babalarımızı
bunlara iba det ediyor bulduk” dediler. Enbiyâ Sûresi 54. Ayet; İbrahim, “Ando lsun, Siz
de, atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz” dedi.Enbiy
â Sûresi 55. Ayet; “Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğle niyor musun?”
dediler. Enbiyâ Sûresi 56. Ayet; İbrahim dedi ki: “H ayır! Rabbiniz göklerin ve yerin
Rabbidir. O bunları yaratandır ve b en de buna şahitlik edenlerdenim.”Enbiyâ Sûresi 57.
Ayet; Allah’a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza
muhakkak bir tuzak kuracağım. Enbiyâ Sûresi 58. Ayet; Derken (İ brahim) belki
kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bır akarak onları (putları) paramparça
etti. Enbiyâ Sûresi 59. Ayet;On lar, “Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o
zalimlerden biridir” dediler Enbiyâ Sûresi 60. Ayet; (İçlerinden bazıları), “İbrahim deni
len bir gencin onları diline doladığını duyduk”dediler.Enbiyâ Sûresi
61. Ayet; (Bir kısmı da) “O halde haydi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki (bu
konuda) şahitlik ederler” dediler. Enbiyâ Sûresi 6 2 Ayet; (İbrahim gelince) “Sen mi
yaptın bunu ilahlarımıza ey İbra him” dediler. Enbiyâ Sûresi 63. Ayet; Dedi ki, “Hayır!
Bunu şu büyü kleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun, bakalım!”Enbiyâ
Sûresi 64. Ayet; Bunun üzerine birbirlerine dönüp, “Hiç şüphesiz a sıl zalimler sizsiniz
siz” dediler. Enbiyâ Sûresi 65. Ayet; Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve,
“Andolsun bunların konuşmayacağ ını sen de bilirsin” dediler Enbiyâ Sûresi 66. Ayet;
İbrahim şöyle de di: “Öyle ise siz, (hâlâ) Allah’ı bırakıp da, size hiçbir fayda, hiçbir zarar
veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?” Enbiyâ Sûresi 67.Aye
t; “Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp tapmakta olduklarınızada Hâlâ aklınızı başınıza
almayacak mısınız?”Enbiyâ Sûresi 68.Ayet;(İ çlerinden bazıları), “Eğer (bir şey)
yapacaksanız, onu yakın da ilah larınıza yardım edin” dediler Enbiyâ Sûresi 69. Ayet;
“Ey ateş! İbra him’e karşı serin ve esenlik ol” dedik. Enbiyâ Sûresi 70. Ayet; Ona böyle
bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar eden ler durumuna düşürdük.
Hac Sûresi 26. Ayet; Hani biz İbrahim’e, K âbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak
koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye
belirlemiş tik.Hac Sûresi 27. Ayet; İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek ya ya
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olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde san a gelsinler.Hac Sûresi
42. Ayet; Ey Muhammed! Eğer seni yalanlar larsa bil ki, onlardan önce Nûh, Âd ve
Semûd kavimleri de (peygam berlerini) yalanlamışlardı. Hac Sûresi 43/44. Ayetler;
İbrahim’in kavmi ile Lût’un kavmi ve Medyen halkı da (yalanlamışlardı). Mûsâ da
yalanlandı ve nihayet o inkarcılara mühlet verdim, sonra da on ları yakalayıverdim.
Beni inkar etmek nasılmış, (gördüler).Hac Sûr
esi 78. Ayet; Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve din de üzerinize hiçbir
güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in dinine uy un. Allah sizi hem daha önce hem de
bu Kur’an’da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz
de insan lara şahit (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı v erin ve
Allah’a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güz el yardımcıdır! Şuarâ Sûresi
69. Ayet; Ey Muhammed! Onlara İbrah im’in haberini de oku. Şuarâ Sûresi 70. Ayet;
Hani o babasına ve ka vmine, “Neye tapıyorsunuz?” demişti. Şuarâ Sûresi 71. Ayet
Putlar a tapıyoruz ve onlara tapmağa devam edeceğiz” demişlerdi.Şuara
Sûresi 72. Ayet; İbrahim dedi ki: “Onlara yalvardığınızda sizi işitiy orlar mı?”Şuarâ
Sûresi 73. Ayet; “Yahut size fayda veya zararları d okunur mu?” Şuarâ Sûresi 74. Ayet;
“Hayır, ama biz babalarımızı b öyle yaparken bulduk” dediler. Şuarâ Sûresi 75/76.Ayet;
İbrahim şöyle dedi: “Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüzm ü?” Şuarâ
Sûresi 77. Ayet; “Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah
dostumdur.” Şuarâ Sûresi 78.Aye t; “O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.”
Şuarâ Sûresi 79. Ayet; “O, bana yediren ve içirendir.” Şuarâ Sûresi 80. Ayet;”Ha
stalandığımda da O bana şifa verir.” Şuarâ Sûresi 81. Ayet; “O, ben im canımı alacak
ve sonra diriltecek olandır.” Şuarâ Sûresi 82.Ayet “O, hesap gününde, hatalarımı
bağışlayacağını umduğumdur.”Şua
râ Sûresi 83. Ayet; “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni sa lih kimseler arasına
kat.”
Şuarâ Sûresi 84. Ayet; “Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.
”Şuarâ Sûresi 85. Ayet; “Beni Naîm cennetinin va rislerinden eyle.”Şuarâ Sûresi 86.
Ayet; “Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır.”Şuarâ Sûresi
87.Ayet “(kullar ın) diriltilecekleri gün beni utandırma!” Şuarâ Sûresi 88. Ayet; “O gün
ki ne mal fayda verir ne oğullar!” Şuarâ Sûresi 89.Ayet “Allâh’ a arınmış bir kalp ile
gelen başka.”Ankebût Sûresi 16.Ayet;İbrahi m’i de peygamber olarak gönderdik. Hani
o kavmine şöyle demişti: “Allah’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının. Eğer
bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”Ankebût Sûresi 18. Ayet; “Eğer siz ya lanlarsanız
bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetler de yalan lamışlardı. Peygambere düşen
apaçık tebliğden başka bir şey değil dir.”Ankebût Sûresi 24. Ayet; (İbrahim’in)
kavminin cevabı, “Onu öldürün veya yakın” demekten ibaret oldu. Allah da onu ateşten
ku rtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Anke
bût Sûresi 25. Ayet; İbrahim onlara dedi ki: “Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir
sevgi (ve çıkar) uğruna Allah’ı bırakıp bir tak ım putlar edindiniz. Sonra kıyamet
gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak; kiminiz kiminize lanet edecektir.
Barınağınız ce hennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır.” Ankebût Sûre si 26.
Ayet; Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim’e) iman etti. İbrahim, “Ben, Rabbime (gitmemi
emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet
sahibidir” dedi.Ankebut
Sûresi 27. Ayet; O’na (İbrahim’e) İshak’ı ve Yakub’u bahşettik. On un soyundan
gelenlere peygamberlik ve kitab verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik.
Şüphesiz o, ahirette de salih kimse lerdendir.Ankebût Sûresi 31. Ayet; Elçilerimiz
(melekler) İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde, “Biz bu memleket halkını helak edeceğiz,
çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir” dediler. Ankebût Sûresi 32
Ayet; İbrahim, “Ama orada Lût var” dedi. Onlar, “Orada kimin bul unduğunu biz daha
iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaraca ğız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak
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edilenlerden olacaktır.”
Ahzâb Sûresi 7. Ayet; Hani biz peygamberlerden sağlam söz almış tık. Senden,
Nûh’tan, İbrahim, Mûsâ ve Meryem oğlu İsa’dan da. Evet biz onlardan sapa sağlam bir
söz almıştık. Sâffât Sûresi 83. Ayet; Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarından
idi.Sâffât Sûresi 84. Ayet; Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Sâffât Sûresi 85.
Ayet; Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: “Siz neye tapıyo rsunuz?” Sâffât Sûresi
86. Ayet; “Allah’ı bırakıp da bir takım uydu rma ilahlar mı istiyorsunuz?”Sâffât Sûresi
87. Ayet; “O halde Âlem lerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir?” Sâffât Sûresi 88/89.
Ayet İbrahim yıldızlara baktı ve “Ben hastayım” dedi. Sâffât Sûresi 90. Ayet; Bunun
üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.Saffat
Sûresi 91. Ayet; İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: “Yemez
misiniz?” Sâffât Sûresi 92. Ayet; “Ne diye konu şmuyorsunuz?” Sâffât Sûresi 93. Ayet;
Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Sâffât Sûresi 94. Ayet; Kavmi
(telaş içinde) koşarak ona doğru geldi. Sâffât Sûresi 95. Ayet; İbrahim ş öyle dedi:
“Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?” Sâffât Sûresi 9 6. Ayet; “Oysa Allah sizi de,
yaptığınız şeyleri de yaratmıştır.”Saf
fât Sûresi 97. Ayet; Kavmi, “Onun için bir bina yapın, (içinde ateş yakın) ve onu ateşe
atın” dedi. Sâffât Sûresi 98. Ayet; Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları
en alçak kimseler kıldık.
Sâffât Sûresi 99. Ayet; İbrahim şöyle dedi: “Ben Rabbime (onun emrettiği yere)
gideceğim. O bana yol gösterecektir.” Sâffât Sûresi
100. Ayet; “Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.”
Sâffât Sûresi 101. Ayet; Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Saffa
t Sûresi 102. Ayet; Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim
ona, “Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gö rdüm. Düşün bakalım, ne dersin?”
dedi. O da, “Babacığım, emrolun duğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden
bulacaksın” dedi.
Sâffât Sûresi 103/104. Ayetler; Nihayet her ikisi de (Allah’ın emri ne) boyun eğip,
İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: “Ey
İbrahim!”Sâffât Sûresi 105. Aye t; “Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin.
Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız.” Sâffât Sûresi 106. Ayet; “Şüphe
siz bu apaçık bir imtihandır.”Sâffât Sûresi 107. Ayet; Biz, (İbrahim ’e) büyük bir
kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık.Saffat Sûr
esi 108. Ayet; Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık
Sâffât Sûresi 109. Ayet; İbrahim’e selam olsun. Sâffât Sûresi 110. Ayet; İyilik yapanları
işte böyle mükafatlandırırız.Sâffât Sûresi 111 Ayet; Çünkü o mü’min kullarımızdandı.
Sâffât Sûresi 112. Ayet; Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de
müjdeledik.Saff
ât Sûresi 113. Ayet; Onu da İshak’ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin ne sillerinden iyilik
yapanlar da vardı, kendine apaçık zulmedenler de.
Sâd Sûresi 45. Ayet; (Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve
Yakub’u da an. Sâd Sûresi 46. Ayet; Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme
özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık.Sâd Sûresi 47. Ayet; Şüphesiz onlar, bizim
katımız da hayırlı, seçkin kimselerdendir ﻴ47 ﻴŞûrâ Sûresi 13. Ayet; “Dini d osdoğru
tutun ve onda ayrılığa düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim’e,
Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey
(İslam dini), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle ken
dine yönelenleri de ona ulaştırır. Zâriyât Sûresi 24. Ayet; (Ey Muha mmed!) İbrahim’in
ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi?
Zâriyât Sûresi 25. Ayet; Hani onlar, İbrahim’in yanına varmışlar ve “Selâm olsun sana!”
demişlerdi. O da “Size de selâm olsun.” Demi ş, “Bunlar tanınmamış (yabancı)
kimseler” (diye düşünmüştü).Zâ
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riyât Sûresi 26. Ayet; Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişiril miş) semiz bir
buzağı getirdi.Zâriyât Sûresi 27. Ayet; Onu önlerine koydu. “Yemez misiniz?”
dedi.Zâriyât Sûresi 28. Ayet; (Yemedikle rini görünce) onlardan İbrahim’in içine bir
korku düştü. Onlar, “kor kma” dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler. Zâriyât
Sûresi 29. Ayet; Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yü züne vurdu.
“Ben kısır bir kocakarıyım (nasıl çocuğum olabilir?)” dedi. Zâriyât Sûresi 30. Ayet;
Onlar dediler ki: “Rabbin böyle buyu rdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir,
hakkıyla bilendir.”
Zâriyât Sûresi 31. Ayet; İbrahim onlara: “O halde asıl işiniz nedir ey elçiler?”
dedi.Zâriyât Sûresi 32/34. Ayetler; Onlar şöyle dediler: “Biz suçlu bir kavme (Lût’un
kavmine), üzerlerine çamurdan, pişiri lmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için
belirlenmiş taşlar yağdı mak için gönderildik.”Zâriyât Sûresi 35. Ayet; Orada (Lût’un
yöresi nde) bulunan mü’minleri çıkardık. Zâriyât Sûresi 36. Ayet; Zâten or ada bir ev
halkından başka müslüman bulamadık. ﻴ36ﻴNecm Sûresi 36
/37. Ayetler; Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yeri ne getiren İbrahim’in
sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hadîd Sûresi 26. Ayet;
Andolsun, biz Nûh’u ve İbrahi m’i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı
onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir, ama içlerin den birçoğu
da fasık kimselerdir. Mümtehine Sûresi 4. Ayet; İbrahi m’de ve onunla birlikte
bulunanlarda sizin için güzel bir örnek var dır. Hani onlar kavimlerine, “Biz sizden ve
Allah’ı bırakıp taptıkları nızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah’a inanıncaya
kad ar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiş tir” demişlerdi.
Yalnız İbrahim’in, babasına, “Senin için mutlaka ba ğışlama dileyeceğim. Fakat
Allah’tan sana gelecek herhangi bir şe yi önlemeye gücüm yetmez” sözü başka. Onlar
şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dö
nüş de ancak sanadır.”A’lâ Sûresi 18/19. Ayetler; Şüphesiz bu hük ümler ilk sayfalarda,
İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.
İbrahim Sare’yle seyir ederken
Bir kâfirin ülkesinden giderken
Bu neyin denince gardaşım derken
Âdem’le Havva’dan a’yan değil mi?
Vüzerası sanki melek gördüler
Sâre gibi güzeli görmediler
Kralım inan bir melek dediler
Getirin emrini duyan değil mi?
Sare’ yi krala götürürlerken
İbrahim’e hüzün çöreklenirken
Yaratan perdeyi kaldırdı erken
Hâlini temaşa beyan değil mi?
Götürülerek krala varınca
Kral çıldırdı güzeli görünce
Behimi hissiyle hörelenince
Zemine mıhlayan duyan değil mi?
Sâreden şefâat isteyerekten
Üç defa tutuldu ona giderken
Sonunda korkarak vaz geçiveren
Devleti milleti soyan değil mi?
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Şeytan değil bana melek getirin
Bu şeytanı sahibine götürün
Ey kâfirler yerinizde oturun;
Yaratan her şeyi duyan değil mi?
Cariye Hacer’i Sâre’ye verdi
İstemeyerekten sözünde durdu
İbrahim bitemam ahvali gördü
Karısını veren rahman değil mi?
Cariyesi olan Hacer’i Sâre
İstedi İbrahim Nebî’ye vere
İbrahim’le evlen dedi bir kere
İzdivaçtan gelen kurban değil mi?
Hacer İsmail’i doğurduğunda
Sâre hasedinden bağırdığında
Yüzlük Sâre’yi Hak yoğurduğunda
Kendisinden doğan canan değil mi?
İbrahim’e Sâre’nin şu fermanı
Kuru çölde yeşertmiştir ormanı
Hacer’i oğluyla bırak, arkanı
Dönüp bakma demek cinan değil mi?
Emri yüce yerden alan İbrahim
Hacer’e; oğlanla hazır ol bakim
Dedikten sonra da başladı akım
Yola revan olmak giryan değil mi?
Kuru çölde su yok, kuş bile uçmaz
Susuz beldelerden kervanda geçmez
Hak takdir etmezse çiçekler açmaz
Hicretin sebebi zemzem değil mi?
Bıraktı İbrahim döndü geriye
Hacer: biz, bura koydun nereye?
İbrahim’se cevap vermez soruya
Bu; Hacer’e sonsuz hicran değil mi?
Üçüncüde dedi İbrahim bizi
Allâh’ın emrimi kaderimizi?
Deyince; İbrahim evet ben sizi
Emânet ettiğim Rahman değil mi?
Hacer dedi: Teslimiz biz Allâh’a
Hitap etmem sana sana vallaha
Diyerek oturdu taşa toprağa
Bakışı mukaddes destan değil mi?
Suyu bitti İsmail’de susadı
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Hacer ana çaresizdi sınadı
Baktı ki mina da su parıldadı
O; Ümitle koşan sultan değil mi?
Minaya varınca baktı yakamoz
Merve’de göründü gözüne havuz
Koştu çünkü suzusuzluktu kılavuz
Vardı baktı olmayan can değil mi?
Yedi defa ordan ora koşturdu
Lânetullah taşlamak çün coşturdu
İsmail yanında birisi durdu
O; Allâh’tan korkan insan değil mi?
Dedi ki: yabancı uzak dur bizden
Allâh’a tevekkül etmişiz sizden
Anadan oğuldan da ikimizden
Hakka isyan eden şeytan değil mi?
Dedi ben meleğim Allâh gönderdi
Tepik vur diyerek yeri gösterdi
Tepindiği anda bol suyu gördü
Dediği; mübarek zemzem değil mi?
Su gelince çölde canlı doymadı
Hac er’in dediği zemzemdir adı
Bu belde de kervancılar kaynadı
Cazibedar eden özlem değil mi?
Kâfir kral nemrutun zamanında
Müslüman bebeği doğum anında
Katlederdi anasının yanında
Bu hâl beşeri bir cüzzam değil mi?
Ananın Rahmine düştüğü zaman
Baba Taruh vefat eyledi o an
Hamlini gizledi anası sultan
Vahamet acısı hüzzam değil mi?
Amcası putperest Azer el koydu
Sebebi bilinmez ilâhi boydu
İbrahim’i mağarada doğurdu
Evlâdı bırakmak dert gam değil mi?
Azer’e “çocuğum doğarken öldü”
Dediğinde kâfir mutmain oldu
Mağarada: Rabbe emanet kaldı
Bu; kaldırılamaz elem değil mi?
İbrahim’i mağarada ceylanlar
Geyiklerle beslemekte akranlar
Ancak bu esrarı ancak arifân anlar
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Küfrün hezeyanı âlem değil mi?
Büyüyüp İbrahim eve inince
Putların: ağrısı inceden ince
Nazargâhı Allâh; kalbe girince
İfade silinmez kelâm değil mi?
Baba: taşa tapma ALLÂH’ a inan
Putlar değil insan olandır yanan
Eliyle yaptığı taşa inanan
Cehennem tasvir-i dram değil mi?
Azer dedi; eğer böyle gidersen
Seni öldürürüm, dene istersen
Deyince İbrahim, diyeceğim ben
Nemrutun Azeri yamyam değil mi?
Dediğinde nemrut çağırdı onu
İbrahim’e; söylediklerin bu mu?
Deyince, İbrahim dedi ki doğru
Doğruya çıldıran hayyam değil mi?
Kendisine secde için milleti
Ziyafetle davet etmiş idi ki
İbrahim gitmeyeceğim dedi ki
Bu hâl; ilâhi bir irfan değil mi?
Girdi put haneye hepsini kırdı
Kırdığı putları yerlere serdi
Baltayı da en büyük puta verdi
Ulûl azâmlığa nişan değil mi?
Yüz sürmeğe gelince put haneye
Görünce döndüler hep divaneye
Nemruta Putlar hep kırılmış diye
Gittiler; İbrahim Ruşen değil mi?
Geldi baktı nemrut bunu kim yapar
Diyerek kükredi apar ve topar
Dediler Azer’in İbrahim’i var
İbrahim’e geliş, Gülşen değil mi?
Nemrut dedi; Kim kırdı bu putları?
Büyük puta sorsana sen bunları
Nemrut; konuşmaz bilirsin onları
İkram-ı İbrahim imân değil mi?
İbrahim dedi ki; yaptığınıza
Konuşmaz, kıpramaz taptığınıza
Soruverin o akıl kaptığınıza
Bu sual ilâhi nizam değil mi?
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Nemrut dedi ki: ben ilâhınızım
İbrahim: öldürüp diriltmek lâzım
Bende yapacağım şahidim sözüm
Diye nemrut ezen, yozan değil mi?
İki ma’kum gelsin diye bildirdi
Gelince kılıcı eli kaldırdı
Birin azat etti, birin’ öldürdü
Yaptığı şeytani düzen değil mi?
İbrahim Rabbim güneşi doğudan
Doğduruyor haydi sende doğrudan
Doğdurda göreyim sende batıdan
Dediği ilâhi mizan değil mi?
Seferberlik ilân etti oduna
Hayvanlardan katır katıldı buna
Dağlar gibi odunları meydana
Yığılıp yakıla közan değil mi?
Biçare kalınca nemrut kâfiri
Yakacağım seni dedi dipdiri
Lanetullah akıl verip münkiri
Kurduğu mancınık düzen değil mi?
İbrahim’i atamadı mancınık
Nemrut köpürünce tuttu hıçkırık
Şeytan tekrar geldi dedi bu sırık
Atacaktır ateş yanan değil mi?
Diyorsun bu adam acep nidecek?
Önünde kardeşler cima edecek
Böylece İbrahim nâra gidecek
Cin, Gâne kardeşler nirân değil mi?
Bu çirkin fiili işlediler ki
Allâh mancınığa gönder söyledi
Nâra da selâmet-serin ol dedi
İbrahim’e nûr u Gülşen değil mi?
Ateş harareti hitam bulunca
Gülde bülbül İbrahim’le karınca
Gülistana sefa neşe dolunca
Cezbeden rayiha müşg fâm değil mi?
Hırs ile çıldırttı, Yaratan onu
İlâhına saplayacağım bunu
Diyerekten gösterdi kılıcını
Nemrutu korkutan evham değil mi?
Kartalları aç bıraktı bir zaman
Taşıyacak balon yaptırdı heman
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Yukarıya koyduğu et kocaman
Buna izin veren Ehram değil mi?
Kartalları bağlayınca sepete
Yemek için hücum edince ete
Sepeti yükseldi dünyadan öte
Kılıç çalan kâfir sultan değil mi?
Allâhü Teâlâ balık gönderdi
Kâfir kılıcını kana böledi
Senin Allâh’ını öldürdüm dedi
Bu kâfirler ahmak insan değil mi?
Balığın bir damla kanı toprakta
Düştü; sivrisinek oldu kavakta
Topal sinek beyne akan savakta
Burundan intikal ihsan değil mi?
Hak Teâlâ cilvesinden bunağı
Vurdurarak; içindeyken konağı
Melekül mevt edip sivrisineği
Göndererek aldığı can değil mi?
Mehmet İslami
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7 İsmail Aleyhisselâm
7 İSMÂİL Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULLÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SER SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞA ELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
16/12/2018 Pazar/ 09 Rebiülâhir 1440 Ahad
Bakara Suresi, 125. ayet: Hani Evi (Ka'be'yi) insanlar için bir top lanma ve güvenlik
yeri kılmıştık. "İbrahim'in makamını namaz yeri edinin", İbrahim ve İsmail'e de,"Evimi,
tavaf edenler, itikafa çekile nler ve rüku ve secde edenler için temizleyin" diye ahid
verdik.
Bakara Suresi, 127. ayet: İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Ka'be' nin) sütunlarını
yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz,
Sen işiten ve bilensin";
Bakara Suresi, 133. ayet: Yoksa siz, Yakub'un ölüm anında, orada şahidler miydiniz?
O, oğullarına: "Benden sonra kime ibadet edece ksiniz?" dediğinde, onlar: "Senin
İlahına ve ataların İbrahim, İsma il ve İshak'ın İlahı olan tek bir İlaha ibadet edeceğiz;
bizler O'na te slim olduk" demişlerdi.
Bakara Suresi, 136. ayet: Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene, İbrahim, İsmail,
İshak, Yakub ve torunlarına indirilene, Musa ve İ sa'ya verilen ile peygamberlere
Rabbinden verilene iman ettik. On lardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O'na
teslim olmuşla rız " Al-i İmran Suresi, 84. ayet: De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene,
İbrahim, İsmail, İshak,Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İs aya ve
peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik Onlardan hiç biri arasında ayrılık
gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuşlarız." Nisa Suresi, En'am Suresi, 86. ayet:
İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lu t'u da(hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere
üstün kıldık İbrahim Suresi,39 ayet: "Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen
İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, hakikat en duayı işitendir."Meryem
Suresi, 54. ayet: Kitap'ta İsmail'i de zik ret. Çünkü o, va'dinde doğruydu ve gönderilmiş
(Resul)bir peygam berdi. Meryem Suresi, 55. Ayet: Halkına, namazı ve zekatı verme d
iyordu ve o, Rabbi Katında kendisinden razı olunan (bir insan)dı En biya Suresi, 85.
ayet: İsmail, İdris ve Zü'l-Kifl, hepsi sabredenlerde ndi Sad Suresi, 48 Ayet: İsmail'i,
Elyesa'ı ve Zülkifl'i de hatırla Hep si de hayırlı olanlardandır
Kâbe’ye tufandan kalmıştı çile
İbrâhim -İsmail elleri ile
Büründü Âdem’den gelen şekile
Rahman’dan kuluna ihsan değil mi?
“Evi temiz tutun, Müslümanları
Dâvet et de İbrâhim”, imânları
Kemâl’e erdirdiklerinde onları
Cennetine ithal eden değil mi?
Resul İsmail’i İbrahim ile
Kurban edilmek çün Kâbe’ye gele
Rahmeti rahmandan çekilen çile
Saadet bahrine bûrhan değil mi?
Habibullâhın kurbanlık babası
Abdullâh’ın Âmine’nin abası
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Âdem de kendisinden akrabası
Esrarı ilâhi ruhan değil mi?
İsmaile Habil’in kurban vallâh
Cennette besletip gönderdi ALLÂH
Bedeli yüz deve olan Abdullah
Âmine anaya ihsan değil mi?
Alnında Habibin nurunu gören
Abdullah’a; âşık gönlünü veren
Ona; edep esrarını gösteren
Abdullah; âleme sultan değil mi?
Muhabbetin Nebiler de açtığı
Yaranın devası arşa uçtuğu
Eyyûb’undaki kurtların kaçtığı
İlâhi zikir’i figan değil mi?
Zemzem suyunun çıkmasına sebep
Olan, İsmail’dir İshak’la nesep
Sârey’le Hacer-i eyledi hasep
İkisi de ikram civan değil mi?
İshak oğlu Yakub idi İsrail
Yahudi İsrail oğulları bil
İsrail Yakub dur Yahudi değil
Kelâmı kadimde ayan değil mi?
İsmail Kurbanı, Habîbullahın
Hikmetinden dede kılan ALLÂH’ın
Âlemlere rahmet Resulüllâh’ın
Nurunu alnına koyan, değil mi?
O nur ile yattı bıçak altına
Bıçak kesmemek çün sarıldı kına
Kestiği taş konmuştu yakınına
Bu hâle kahrolan şeytan değil mi?
Mehmet İslami
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8 Lût Aleyhisselâm
BAK YURDUN EVLÂDI ENCAMINA BAK
Mayası bozuklar fırsat kolluyor
Bulduğunda ayağına çelmeyi
Takacaktır devletini solluyor
İşgâl edin diye bekler gelmeyi
Fitnetüz zamanın son safhasında
Arzı mevud ihdası kafasında
Zehiri sunuyor balın tasında
Biliyorlar boş kovana dalmayı
Sığır çobanını alamanyayı
Esir etmiş şu yalancı dünyayı
Yal yalamak için kızıl, boz ayı
Benim elim ile ister ölmeyi
Menfâata tapınınca alimler
Emir oldu başlarına zalimler
Bitecektir ettikleri zulümler
Azmetmişim yeryüzünde silmeyi
İmanın en düşük olanı kuru
Duâ etmek imiş unu bulguru
Bekledur eline alıp kalburu
Eleyerek birkaç dane bulmayı
Ümid insanlığın vazgeçilmezi
Müslüman biliyor ol, seçilmezi
Zekeriyyasızlığın biçilmezi
İstiyorlar ki yahudi olmayı
İçindeki düşmana bak İSLÂMİ
İtlâf etmek haine hak, İSLÂMİ
Ciğerlerine hançer çak İSLÂMİ
Ümmeti Muhammed bekler gülmeği
09 Rebiülâhir 1440 Ahad
03 Kanûni Evvel 1434
16/12/2018 Pazar
Kasım 39
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

9 İshak Aleyhisselâm
9 İSHAK Aleyhisselâm
KUR’ÂN-I KERÎMDE BİZE BİLDİRİLEN YİRMİ SEKİZ NEBİYYULL ÂH (Salevâtullâhü ve
selâmü ecmâıyn)’IN ŞEREF ABİDESİ HAYAT SERÜVENLERİNİ ACİZÂNE ŞİİR İLE
MUHTASAR OLARAK İFÂDE ET MEĞE ÇALIŞTIM İNŞAELLÂH HAYRA SEBEP OLUR Selâm
ve dua ile
18.12.2018 Salı 11 Rebiülâhir 1440 Selâse
İshak (a.s.),İbrahim’in iki oğlunun küçüğüdür. Diğer oğlu İsmail ’dir. İshak, Allah’ın
İbrahim’e vaat ettiği ve kısır olan eşi Sâreden mucizevî bir şekilde doğan oğludur Yakup
ve Esav’ın babasıdır Yan i İsrailoğulları, İshak’ın soyundan gelmektedir. Türkçedeki
manâsı güler yüz olan bir isimdir.
Bakara Sûresi 133. Ayet; Yoksa siz Yakub’un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına,
“Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediği, onla rın da, “Senin ilahına ve ataların
İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahı o lan tek bir ilâha ibadet edeceğiz;bizler ona boyun
eğmiş müslüman larız.” dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Bakara Sû
resi 136. Ayet; Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbr ahim, İsmail, İshak,
Yakub ve Yakub oğullarına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün
diğer peygamberlere Rab’l erinden verilene iman ettik Onlardan hiçbirini diğerinden
ayırt etm eyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz Nisâ Sûresi 163. Ayet; Biz Nûh’a ve
ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, san a da vahyettik. İbrahim’e,
İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyûbe, Yûnus’a, Harun’a ve Süleyman’a
da vahy’etmiştik. Davûd’a da Zebur vermiştik. Hûd Sûresi 71. Ayet; İbrahim’in karısı
ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da İshak’ı müjdeledik; İshak’ın arkasından
da Yakûb’u.Yûsuf Sûresi 6. Ayet; “İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana (rüyada
görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak’a
nimetlerini ta mamladığı gibi sana ve Yakub soyuna da tamamlayacaktır. Şüphes iz
Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”Yûsuf Sûr esi 38. Ayet; “Atalarım
İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Bizim Allah’a herhangi bir şeyi ortak
koşmamız (söz konusu) olam az. Bu, bize ve insanlara Allah’ın bir lütfudur, fakat
insanların çoğu şükretmezler.”İbrâhîm Sûresi 39. Ayet; “Hamd, iyice yaşlanmış ike n
bana İsmail’i ve İshak’ı veren Allah’a mahsustur. Şüphesiz Rabbi m duayı
işitendir.”Enbiyâ Sûresi 72. Ayet; Ona İshak’ı ve ayrıca da Yakub’u bağışladık ve her
birini Salih kimseler yaptık. Sâffât Sûresi 112 Ayet;Biz onu salihlerden bir peygamber
olarak İshak ile de mü jdeledik.
Sâre valideden mu’cizevi bir
Rabbin hikmetiyle verdiğindendir
Beni İsrail’in peygamberidir
İshak İbrahim’e ihsan değil mi?
Gülen yüz şefkati dağıtan bakış
Dilinin zikriyle yaza döner kış
Yakup-İsrail’le Nebî’yyi akış
Gelenler Nebii Zişan değil mi?
İsmail İshak’la aynı babadan
Aldıklar ilham badı sabadan
İmansıza imânı anlatmadan
Duramayanlar aşiyan değil mi?
Ulûlazm peygamber Musa’ ya kadar
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Âli İmran soyu İsa’ya kadar
Davut, Süleyman’dan Belkıs’a kadar
Bu yüz yirmi dört bin destan değil mi?
Torunları imân eden dedeye
İnsan iken karşı çıkmak ne diye?
Çare yok takdir edilen vadeye
Bu fazilet bağ u bostan değil mi?
Filistin’deki Tin, Zeytun dağından
Beledül emine Tur’i sin adan
Kaf dağındaki Zümrüdü Anka’dan
Kürrei arz İslâmistan değil mi?
“Hem zalim hem cahil” hemi de nankör
Eşrefi ma’lûkat olanları gör
Mevcûdata örnek kılınan sen sör
Böyle; kurtuluş yok yastan değil mi?
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Abdulhamid Hân'ı Görüş Plânı
Durmak yok başkan! Suriye Irak Telaviv Vaşington durmak yok oyunlar çetrefil münbiç
tuzağının bin beteri uyanık ol bitti 30 km falan filan yok sonsuz km var de artık
düşmanlar bütün dünyadaki islam türk kürt ümmet düşmanları içeridekilerle birlikte bu
içtekile ri yani cuhapa kâfirlerini yerle yeksan et artık bu edilmeden hiç bir menzil
alınmaz natoya ve üslere el koydum de bitir düşman gizli de ğil sıkışınca kaçıyor
kovalamağa devam, yok edinceye kadar
Beş ekim ikibin ondokuzda ki
Nede hoş yakıştı barış plânı
Saâdet ilerde dahâ bu neki?
Haç ile hilâlin yarış plânı
On yedi senede on yedi bin yıl
Yapılmayanları yaptı bu akıl
‘Kan ile alın vermem bir çakıl’
Abdülhamid hânı görüş plânı
Dost kisveli düşmanların oyunu
Kurda çoban etti uysal koyunu
Bırakın şu yanardöner huyunu
Münâfık haine vuruş plânı
Yüz senedir devletimi kâfirler
Kediye emânet edildi ciğer
Üç vatan evlâdını birer, birer
Yağlı urganlara geriş plânı
Esasta homoydu temelin taşı
Yahudi, ermeni sağırı kaşı
Erdoğan kondu devletin kuşu
Emri ilâhiye eriş plânı
Yüz yıl köle muamelesi ile
Kullanıp uyuttunuz bile, bile
Ettiğiniz zûlüm gelmez ki dile
Torunun ceddine varış plânı
Düşmanın dostluğu ezelden sahte
Biz çizik çekmişiz kararan bahte
Bezm-i elestteki verilen ahde
Ezelden, ebede duruş plânı
Damarında kan olarak dolaşan
Aslına rücuyla çizmeden taşan
Beytül mâli alıp kaçarken koşan
Nesebsize hesap soruş zamanı
Bak hele İSLÂMİ: millet merâkta
Ümidi zaferde eli kulakta
Filistinde, Suriye’de Irak’ta
Yetmiş düvel ile yarış plânı
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Mehmet İslami
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Açtığı Yaralar geldi Aklıma
AÇTIĞI YARALAR GELDİ AKLIMA
Düğün var, görünce, köyde yapılan
Henkte ki töreler geldi aklıma
İncebelden Göktepeye sapılan
Yaylalar meralar geldi aklıma
Met oynardık kimin meti uzağa
Düşer ise o düşmezdi tuzağa
Göz çıkarır bindirirdi kızağa
Taaa bizim oralar geldi aklıma
Sabah ayazından akan yaşına
Silmeden varırdı kanlıtaşına
Dağ’lağaçtan şöyle, kayabaşına
Bakarken yöreler geldi aklıma
Muhabbetti yaptığımız köydeki
Yanında, şehirde işlenen neki?
Sorkun, kızıl Oluk, Dibekli seki
Hepsi bu sıralar geldi aklıma
Köyün meydanında yapılan Henkte
Kavga çıkar sanki düşmanla cenkte
Vehâmet şeklini söylemesekte
Hepsi bu aralar geldi aklıma

Kama bıçaklarla taşlar sopalar
İlk vuranlar vurulanı tepeler
Ahvâli halette sere serpeler
Olmayan daralar geldi aklıma
Toplandık mı kimse eve gitmezdi
Laf ederdik sabaha dek bitmezdi
Sabaha dek yanardı da tütmezdi
İslenen çıralar geldi aklıma
Mal güderken ayaktaki çarıktan
Sıkınca ıslatır boruçoluktan
Sorkun yaylasında kızıloluktan
Nereler nereler geldi aklıma
Caminin önünde yanınca ataş
Zeybek oynayanlar gençti arkadaş
Yapılan kavgada kafa yaran taş
Açtığı yaralar geldi aklıma
Bazan ölü çıkar idi buradan
Bu vakalar görülürdü aradan
Ölenle öldüren, çıkan kuradan
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O bahtı karalar geldi aklıma
Kerttin süllü dayı deve olurdu
Uzaktan gelirmiş gibi solurdu
Memiş dayı haylazları bulurdu
Göt göte vuralar geldi aklıma
Görmesin diyerek saklanır idik
Böğete girmek çün çıplanır idik
O bulanık suyla paklanır idik
Kuruyan dereler geldi aklıma
Böyle yaşayarak konargöçerdik
Çamurlu dereden sular içerdik
Büyükler görmesin diye kaçardık
Oralar buralar ageldi aklıma
İSLÂMİ: analar ayrı katardı
Kına gecesinde nöbet tutardı
Çocuk gelse bile göze batardı
O yüce küreler geldi aklıma
11 Mayıs 2019 Cümüa Ertesi
06 Ramedan 1440 Sept
29 Nisan 1435
Hızır 6
Mehmet İslami
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Adâletin Kemikleri Sızlıyor
Türkler dendimi yanlıştır yalandır ceddim osman daha aşiret beği iken avlanırken
vakt geçince dağda kalır bir aşiretin müsafiri olur yatmak için yatağını hazırlarlar
zamanı gelince buyur ederler girer odaya soyunurken bakar kuranı kerim asılı hemen
giyinir soyunmaz ve Sabaha kadar 6 seat kuranı kerimi okur sabah çıkar bakarlar ki
beğ yatağa dokunmamış serdikleri gibi duruyor eyvah derler herhal de bir hatamız
olduda beğ yatağı beğenmedi diye hayıflanırlarbir müddet sonra hane sahibi beğim
kusurumuzu afvediniz nedir kusu rumuz der Osman beğ estağfirullah kusur falan yok
bu nerden ica betti efendigardaşım dediğin beğim yatağa dokunmamışsınız saba ha
kadar ayaktamı uyudunuz diye tedirgin olduk deyince Yok garda şım ben soyunurken
baktım kuranı kerim var ben kuranın huzurun da nasıl yatarım Elhamdülillah Allah
sizlerden razı olsun sebeop oldunuz bende sabaha kadar ayakta okudum kitabı kadimi"
der İşte Allahü teala 6 yüz küsur sene dünya hakimiyetini lütfettiği bir necip milleti nasıl
böyle itham edebilirsiniz? benim ceddimin hepside istis nasız veliyyullahtırlar Kafirler
tezgahı kurdu dokudu ve hakimiyeti bizden aldılar nasıl fitne ile fücur ile müğnafıklık ile
İnşaellah sey ranları sona erdi Erdoğan biiznillah kürrei arza ilahi nizamı gerdi ya rında
verdi diyeğiz inşaellah Dünyadaki bütün düşmanlar içteki düş man piyonları ile beraber
ihanet astarı dokuyorlar en başları cuhapa hahamdan aldıkları cevheri milletin önüne
döküyorlar ama rika daki sığır çobanları erdoğan kabusunda sancı çekiyorlar
gebermelerine az kaldı inşaellah bakınız türkiyeye oynadıkları oyunları Mısıra Sudan a
filistine Venezüellaya ve daha nicelerine sahnelediler Amma bu sonlarının işaret
fişeğidir Bu kafirler lanetullahın hahama dizginini verdiği yularlı eşşeğidir
ADÂLETİN KEMİKLERİ SIZLIYOR
Adalet felç oldu yüz sene önce
Sonunda soluğu alırken anca
Ermeni, Yonanlı rum attı kanca
Boşa imiş meğer aldığı onca
Nefesi; kesildi ölmek üzere
Rum ermeni zerdüş gömer mezara
Cümüa ertesi ile Pazara
Çıkıyorlar uğramadan nazara
Adâletin kemikleri sızlıyor
Kanlı düşman fırsatını gözlüyor
Piyonları her an beni izliyor
Dik durdukça ciğerleri sızlıyor
Gözlesende izlesende beynine
Vuracağım saklansanda inine
Mânia yok necip ümmet önüne
Hazır ol kefere o son gününe
Yü Se Ku’lar En garayı basura
Peşkeş çekti basılınca nasıra
Karmakarışık ya, izler bu sıra
Ben ayırır iken bakman kusura
İzmir yonanistan eyalet’ oldu
Antalya bizans artığıyla doldu
Adanaysa takyanusunu buldu
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Yırtılan kamuflâj İslâmi çuldu
Konstantinopolos ettiler seni
Sahi; unuttunmu sen eden beni:
Muhasara eden, ermeni cani
Fetih bekliyorsun İstanbul yeni
Mersin zerdüşlerin Antakya dahi
Edirne yonanın başkenti sahi
Gâhi bulgar olur, çin olur gâhi
Ülkeyi içine aldı sürahi
Bu ermeni ki Kılçıkvaroğludur
İtirafı dinsizlikle doludur
Ülke işgâli şimdiki yoludur
Düşmanlıkta şeytanın sol koludur
Bizansizim Yüksek Seçim Kurulu
Hakikat üstüne örtüyor çulu
Bunlar nemrut sistemine sokulu
Bir gün hesap sorar bir Allâh kulu
İSLÂMİ; bu düzeni düzenlerin
Mütedeyyin mü’mini ezenlerin
Hayr içinde şeytanı sezenlerin
Lânet; karanlığı seçen cinlerin
07 Ş’âbân 1440 Cümüa
12 Nisan 2019 Cümüa
30 Mart 1435
Kasım 156
Mehmet İslami
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Aferin Sana
HARUNİ-İSLAMİ AFERİN SANA
Aşık İSLÂMİ
Aşık sana bir bilmece sorayım
Çözebilir isen aferin sana
Mahreme yabancı katan göreyim
Çizebilir isen isen aferin sana
Aşık Mahbub Haruni
Dost olan dostlara zarar sorarmı
Çözemezsem bana iyi olurmu
Allah göstermesin mahreme yaban
Çizemezsem bana iyi olurmu
Aşık İSLÂMİ
Mahremine Nato diye düşmanı
Gördünmü koyunca olan, pişmanı?
Kırk üs kurdu malûm sığır çobanı
Gezebilir isen isen aferin sana
Aşık Mahbub Haruni
Bize ibadettir vatan namus ar
Kur an derki kafir bize olmaz yar
Kandıkça başlara kalmadı mı zar
Gezemezsem bana iyi olurmu
Aşık İSLÂMİ
Irakta ileri karakol olan
Yahudi Barzani yolunu bulan
Haneye domuzdur, akreptir gelen
Ezebilir isen aferin sana
Aşık Mahbub Haruni
Değişmez domuzun katırın huyu
Bize yön bellidir hak nehri suyu
Yusufa günahtan iyiydi kuyu
Ezemezsem bana iyi olurmu
Aşık İSLÂMİ
Düşmanına evden tapuyu veren
Eve katmayacak davetle giren
Hayvan aleminde numune biran
Sezebilir isen aferin sana
Aşık Mahbub Haruni
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Kavga başladımı beyne paşa ne
Ben insanım dersen ayıl taşa ne
Ömür boşa değil hakkı yaşa ne
Sezemezsem bana iyi olur mu
Aşık İSLÂMİ
İSLÂMİ: aklına mukayyet olda
Tipide bora da kalmazsın yolda
Bu; hayvanda yoktur, izzetsiz kulda
Süzebilir isen isen aferin sana
Aşık Mahbub Haruni
Sırlara acılan tez görür oyunu
Bizler biliyoruz şeytan soyunu
Haruni imana eğer boyunu
Süzemezsem bana iyi olur mu
08 Cemaziyelâhir 1440 Erbaa
31 Kanunisâni 1434
13.02.2019 Çarşanba
Kasım 97
Mehmet İslami
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Aha Sana Varak Derse Ne Deyim?
Âşık İSLÂMİ ile Âşık Mahbub Haruni’nin Mazlum Mağdur Mahrum Devleti Âli OSMAN’ın
Tarzı İdaresinde Garabetler serenomisini tet kik ve Tahkik Ettikleri ve Açılışını “AHA
SANA VARAK DERSE NE DE YİM” diyerek Başladıkları Milli Dini Muhabbettir Şuaralar ve
Gönül dostlarımıza Selâm ve Sevgilerimizle Arzolunur Efendim!
AHA SANA VARAK DERSE NE DEYİM?
İSLÂMİ
Hakk Teâlâ türlü türlü lisanlar
Hikmetini görek derse nedeyim
Anlaşarak birbiriyle insanlar
Âşk dikili direk derse nedeyim
Haruni
Allah göreceğin zaten görüyor
Görek hikmet kulluğun da ara bul
Dini öğrenelim zanı atalım
Direk aşkı kulluğun da ara bul
İSLÂMİ
Her bir kavmin ayrı ayrı lisanı
Merak ile cezp ediyor insanı
Iraktaki asma bağçe bostanı
Ziyârettir merak derse nedeyim
Haruni
Değişikşe kullar mevlada çözüm
İçimde duranla akseden yüzüm
Her bahçe bağlara rast gelir bozum
Merak haccı kulluğun da ara bul
İSLÂMİ
Her lisan sahibi insanıyım ben
Zulme hançer olan lisanıyım ben
Din-i güzel ahlâk ihsanıyım ben
Muhabbetten ırak derse nedeyim
Haruni
Yapar ederizde takdir kendinin
Hesap belli adamı mı andının
Bir barajın çürümüşse bendinin
Irak mısın kulluğun da ara bul
İSLÂMİ
Kolay değil ahd üzeri durması
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Hâkimiyet hayalini kurması
Cumhuriyet komünizim arması
Çekiç ile orak derse ne deyim
Haruni
Zor olanı asıl sözden cayması
Kimler tutar dağdan buzun kayması
Türke yeter haksızlığı duyması
Kılıcını kulluğun da ara bul
İSLÂMİ
Devletimin Milletimin düşmanı
Yağlamak çün gelir oynat kafanı
Canımı alarak döktüğü kanı
Değirmenden yorak derse ne deyim
Haruni
Fitne dendi girdi kondu araya
İmtihan verildi yaşam buraya
İnsaftan yoksunlar koyar yaraya
Yorak varsa kulluğunda ara bul
İSLÂMİ
Sıtratejik ortağımdın sen benim?
Sana karşı bütün hıncı ülkemin
Şeytandan olurum, senden ha, emîn
Şaka yaptım bırak, derse ne deyim
Haruni
Bilmezmisin namert döner kirmene
Nöbet bizde daim kaldı harmana
Affet derler yangın koyup ormana
Bıraksam mı kulluğun da ara bul
İSLÂMİ
Yüz yıldır ayakta gezinen ölü
Allah düşmanının solmayan gülü
Dinsizliğin masonizim sembolü
Üçgen yıldız tarak derse ne deyim
Haruni
Bunlar hep bize sadece onlar
Onlara ateşdir gelecek sonlar
İnmanlı kişiler maval mı dinler
Tarak yıldız kulluğun da ara bul
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İSLÂMİ
Düşmanlığı tescillidir gözünen
Dört ayaklı netanyahu, kazınan
Defalarca tutmadığı sözünen
Aha sana varak derse ne deyim
Haruni
Biz merkeziz onlar döner gelirler
Geldiğinde bizi hep hoş bulurlar
Onlar sıdasından çatlar ölürler
Varak keske kulluğun da ara bul
İSLÂMİ
İSLÂMİ’ nin derdi ülkenin derdi
İdareci beyler perdeyi gerdi
Münbiç tuzağında tavizi verdi
İdrak bağçem çorak derse ne deyim
Haruni
Devlet vatan kula dinin tavanı
Bal isteyen önce kurar kovanı
Mahbub harun ipe bağla söveni
Çorak yeri kulluğun da ara bul
02 Mayıs 2019 Perşembe
27 Şaban 1440 Hamis
19 Nisan 1435
Kasım 176
Mehmet İslami
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Ahh Sarıkamış Ah
Eksi doksan derecenin üstünde
Halîka ulaştı Sarıkamışta
Tipili boralı böyle bir günde
Küffarla dalaştı Sarıkamışta
İmân muhalifi su i zan töhmet
Zahmetsiz gelmiyor kullara rahmet
Takdiri ilâhi doksan bin Mehmet
Donla kucaklaştı Sarıkamışta
Boş sözler gücüne gider imânın
Darıldımı terk ediyor inânın
Kâlbinde o da olurdu insânın,
Talihimiz şaştı Sarıkamışta
Eslihâ yok esvabı yok çarık var
Elde değnek kafasında sarık var
Ayağında yetmiş yedi yarık var
Arşa eren baştı Sarıkamışta
Analar evlâtsız, evlât babasız
Zevceler dul kaldı, haneler adsız
İSLÂMİ: fiiller sakil, saatsız
Civânlar taşlaştı Sarıkamışta
Mehmet İslami
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Âhir Zamandaki Bizde İmamlar
Evet dertli Polat sözde imamlar
Görünür ördekte kazda imamlar
Firavunun eksiğini tamamlar
Zamanı âhirde bizde imâmlar
Ebû cehil, Nemrut azeri geçti
Karun sevdasıyla İslâmı biçti
Müsellemetül kezzap bir zamanlar
Lanetullah iblis izde imamlar
Fitnetüz zamanın maharetidir
Kız-oğlan iç içe hazda imamlar
Ebû Süfyan Yez it zamanda attar
Hıfzeyle kulunu bunlardan Settar
Tavuktan kurbanı kestirenlerdir
Namaz olmaz diye estirenlerdir
Milleti; ORUÇ’â küstürenlerdir
Temmuzda cenk eder buzda imâmlar
Bu ilâhiyatçı matoğlu matlar
İslâmın üstüne inkârı katlar
Böylesinin müslümanlığı lâfta
İmâmetlik ise boynunda yafta
Önde imâm zenne zekerler safta
Hilkât garibesi kızda imâmlar
Ayakkabı kutusundan filoyu
Kurup indirdiler ceplere oyu
Emeviler saltanatı kurdular
Hariciler emre hazır durdular
Süfyaniler Hamzamızı vurdular
Habire kurt arar tuzda imâmlar
Yaktıkları ataş asırlar boyu
Ümmeti haşladı zekkumun suyu
Zünnârı kuşanmış beline tamam
Cübbeli papazdır öndeki imâm
Kippalı hahamda külhanı hamam
Mihrabdaki kızıl közde imâmlar
Bilmiyor ki kıldırdığı namazı
Mihrapda dikilen şeytan çömezi
İSLÂMİ: Resûlü Kibriyâ Nebî
“Benden sonra otuz senedir” dedi
“Hilâfet, saltanat olacak” tabî
Asalet arıyor yozda imâmlar
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Değildir bu hâller İlâhi yazı
Kader-i amelle bıraktı bizi
24 Temmuz 2019
Mehmet İslami
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Ahmağı Tutanın Taaaaaaaa
AHMAĞI TUTANIN TAAAA! ………
Her kim ise müslümana küfreden
O küfrü yutanın taaaa …………..
Tagutu iblisin ardından giden
Ahmağı tutanın taaaa………….
On altı Temmuz’un cümüa günü
Damarımdaki kan hain sürgünü
Gördü; yirmi yedi mayıs gününü
Ateşe itenin taaaa……………
Zalim her kim olur ise onunda
Defterleri dürülmeli anında
Yaşlıları kuruların yanında
Ateşe atanın taaaa………..
Görülmedi böyle hain savaşı
Bin Beşyüz senedir İSLÂM’ın başı
Düşmandan yemedi böyle bir taşı
Hainle yatanın taaaa………….
Yahudiyi canına dost görerek
Yonanlı, Rum, Mecusiyi dererek
Ermeniye, Türk kimliği vererek
Damara katanın taaaa………..
Müslümana küfretmeğin bedeli
Domuzluktur, tutmaz ayağı eli
Hele amirine böyle zır deli
Olupta çatanın taaaa …………….
Fıransız sevdalı madam mösyöye
Be ahmak gitte sor şehire köye
Nur Âyet otuz bir hükümsüz diye
Hırlayan potanın taaaa ……………….
Onbeş Temmuz’un akşamında ki
İşgâle kalkışanlar içimde ki
Hainlere necip millet dedi ki:
Vakitsiz ötenin taaaa………….
Saçmanında kalitesi vardır be
Müslümana çamur atmak ardır be
Böyle yiğid bulmak biraz zordur be
Vatansız kota’nın taaaa ………….
İhtilâlci komünistte tamamsın
Soygunculuk, hainlikte yamansın
Yüz yılda bir gelen cana buhtansın
Müfteri çetenin taaaa …………………
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Ahmaklıkta ölçü ayar bilmeyen
Kör gözünün çapağını silmeyen
Türk ülküsü yükselirken gülmeyen
Kelepir vatanın taaaa…………
Tezviratı arka akıtanların
Ermeni dölünü şakıtanların
Hasedinden tuzu kokutanların
İğreti çıtanın taaaa…………..
Tutan yok ki seni senden maada
Eğitim adında maskara moda
Söveceksen tut sığacak bir oda
Engerek çötenin taaaa ……………..
Emir dedi isem bizden emiri
Hadimidir milletinin amiri
Kim saplarsa elifine demiri!
Fetonun ketanın taaaa ………….
Konuşsan celâlli, afili duran
Hamdolsun iki geldi hesabı soran
İSLÂMİ: batılı hak ile karan
Vatanı satanın taaaa……….
15 Temmuz 2019 Pazar ertesi
12 Zilkade 1440 İsneyn
02 Temmuz 1435
Hızır 71
Mehmet İslami
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Akından Akına Aksın!
Yakmakla yakmamak ateşin işi
Emri aldığında dumanı çıksın
Âşkı ilim kül eyliyor dervişi
Yanıp kavruldukça gümanı çıksın
Projeyi başhahamlar çiziyor
Pergele basınca ruhu eziyor
Canlı varmı diye tek, tek, geziyor
Nemrud ateşinde emânı çıksın
Cihada soyundum dahâ doğarken
Ehli küfür mazlumları bğarken
Durulmaz vakit var dahâ çok erken
Diyen akıncıcılar zamanı, çıksın
Benim ticaretim cephelerdeki
Mücâhidler ile beraber bil ki
Sureta müslüman anlamaz belki
Hançeri vurunca yamanı çıksın
Allâh bir İSLÂMİ: bizlerde tekiz
Halkeden misâli dû değil yekiz
Emri ilâhide nûr muhabbetiz
İlâhi divâna îmânı çıksın
12 Eylül 2019 Perşenbe

Mehmet İslami
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Akrostij
NEYE, NİÇİN, NE DİYE, AKROSTİJ!
Â LLÂH’ın kürrei arzı tamiri
R ABB’lığına tazim,beyti Mamûru
Ş irki isyânı ilk Habil etmişti
I khâr’a, kavmiyle oğlu gitmişti
N ÛH Nebî: tufanı kükrediğinde
D ilerim bağışla söylediğinde
A ilemden ÂLLÂH’ım dediğinden
B eridir; ailenden değildir bu
E zelde kalemin kadere hükmü
Y azdığı tecelli edendir: çokmu?
T arihi hakîkât beşere yükmü?
İ nsihâk: kemâle erdiren kökmü?
M evcûtdat zikrinde berdevâmdadır
A demoğlu ise nâr devâmdadır
K âinât duâda her devâmdadır
D ehr’inde hevâya dalan gamdadır
İ nsilâk fıtraten ruhu candadır
S eyr-i sülûk azm-i emr sultandadır
M elekler tavafı istimâl eder
E renler âşk ile menzile gider
L âle zâr-ı cennet dâvâsı güder
Â lemi ervahta hıfzolan kader
İ rmeğân ol gani hatavât yeter
K esretî Hudâ’dır gayrisi beter
E râvend dumanı göklere tüter
N ûrun alâ nûrdur nursuzu iter
İ stikbâli hayâl sevdası biter
N ûra garkolunan nûr içre yiter
F elek ile bölemedim kozumu
E lde etti oğulumu kızımı
R abbül âlemine dönük yüzümü
Ş irk rahına düşürmeğe izimi
İ nim inim inlettirir sızımı
N ûr-u ilâhiden gelen haz’ımı
D âîmâ dehr’e savurur tozumu
E lestte ÂLLÂH’a verdim sözümü
B irr,nûru HABÎB’e sır çaldığında
E vvel âhir Resûlü olduğunda
Y âr’ine eşrefinin güldüğünde
T abiatın gülleri solduğunda
Û lûl emre şevki âşk geldiğinde
L â yüselliğinden pay aldığında
L eyl’e: nehâr olarak kaldığında
Â lem canı onunla bulduğunda
H ûdâ’dan hidâyete daldığında
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I trî meskenetten bunaldığında
D ehrine: merkez-i beyt kıldığında
I s’âd-ı MİRÂÇ’ta âşk dolduğunda
R ûhların sâhibini bulduğunda
C ebrâiyl Âllâh’ın vahyine amil
Â zrâil ruhların kabzındadır bil
M ikâil rezzakın rızkına kefil
İ nziyle sûruna üfler îsrâfil
İ nleyiş âlemde acıdan değil
E lestü bezmindeki “BİRABBÜKE”
K elâmullâh: “GALÛ BELÂ” dedikde
B atına defnedip ahdi yedikse
E cel geldiğinde Avf beklensede
R ahmanın rahmeti nûr Resûlünde
M elekler ceminden yukarı çıkan
E rvahtaki ahd’e sâdık kalan can
S ûre i Zilzâlde esrârı ı’yân
C enneti alâda gülü koklayan
İ çeriyi masivadan paklayan
D ürri yekta öz cevheri bekleyen
Î di dû âlemde cumua diyen
Ş anı; sana kılınmıştır techizât
E şrefi mah’lûkatısın muhakkak
R ûzi ma’şer günü ameline bak
Î ntizâr et benliğine çivi çak
F irdevsi halk’etmiş esrârıdır hak
E nbiyâlar şahı ümmeti mutlak
B ittabii lânetullâh güldüren
E lleriyle kardeşini öldüren
Ş ekâvetin alemini kaldıran
E sas gülü açılırken solduran
R uy û zemin çukuruna dolduran
İ ki sınıf insanlığı olduran
Y arısıyla hevâsını güldüren
E ter verip zannettiren baldıran
T ariki HAKK’tan şaşırtıp yıldıran
İ nsânlığın yüz karası bir kılân
N ûrdan kaçıp nâr bahrine daldıran
T arîkı velâyet dustûru haktır
A lâyı va’lâda sekinet yoktur
V a esafâ istiğfar iştiyâk çoktur
Â lemler beşeri hislerden paktır
F âzilete Resûlüllâh kaynaktır
I ksârı irtikâp eden ahmaktır
N evesân’a düçar olan bunaktır
A lemişûmûldür VAHY’i aşiyân
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A lemlerde üç tüz sene ağlayıp
Ş ükür cilbabını Havva bağlayıp
İ çtinaben azraile zağlayıp
Y eryüzüne düşman olup indiler
Â ğyar düşman hilesine kandılar
N uru hikmetidir ki aldandılar
Â mîn el Muhammed yoktur dahası
M ûsâ-huccet, TURÎ SİNÂ boyası
İ sâ’dır rûhların zahir hayâsı
N ebîler nebisi hasların hası
E lestte yüklenen kutlu anası
A lemlerin özü, bir tanesidir
B erzahı âlemden gelen sesidir
D ehrinde miracın bahanesidir
İ slâm olan Kudüs divânesidir
L evlâke levlâke kudsiyesidir
L â yüsel olanın Habîbesidir
Â lemler şahının ehibbasıdır
H abîbi Halîkının cilvesidir
Â dem’dir ilk NEBÎ Habîb,mayası
M uhammed’dir Havva inci oyası
İ brâhimdir cümlenin ehibbâsı
Y erin ve göklerin Habîbdir hası
N ûh’un meskenidir CÛDÎ kayası
İ SLÂMİ: akıllar mahlûktur külli
S ırrı ilâhiden hâli temelli
L âyüsel değil ki, cirimi belli
A nlamak fikretmek idrâkin işi
M ümteni bilince esrârı, kişi
İ çinden yapacak haktan teşvişi
Mehmet İslami
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Alâmeti farika Kılda Değil mi?
Yaratanın lütfettiği harika
Esrarı ilâhi kulda değil mi?
Dişi-erkek alâmetifarika,
Cins-i farikalar kılda değil mi?
Habibi kibriyanın şefaati
Cihadda mücâhidler şehameti
Allâh’ın beraketi ve rahmeti
Yetim’de mazlum’da dul’da değil mi?
Künfeyekün bilip yüce Allah’ı
İstimal etmeyen hudûdûllahı
Nefsi mahzun eden fahşafillâhı
Cennete ileten yolda değil mi?
Üryan gelip şu bir günlük dünyaya
Sığmayıp göz diken güneşe aya
Yine üryan gider iken ukbaya
Eşrefi mahlûkat salda, değil mi?
İSLÂMİ: Hak emrindeki birinin
Devasıyken bedeninin derinin
Vahyine muhatap olan arının
İmâli; petekte balda değil mi?
Mehmet İslami
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Alemi İslama İlan Ediyorum
Yüz yıldır uyursun Âlîşan; uyan!
Devr-i Felek hitâm buldu dediler
Düşman içeride sır değil a’yân
Beslediğin hain kuldu dediler
Dikkât dikkât dikkât dikkât diyorum
Karşındaki Zerdüşt, siyonizim, rum
Mecûsi, İngiliz, Rus biliyorum
Siyah sancak Çini buldu dediler
Kürre i arz üzerinde düşmanlar
DÎNE, HABÎB’ine kasteden bunlar
İLÂHİ; lâl olsun şu öten çanlar
Îsâ’ya Mehdisi geldi dediler
Kabirdeki muhasebedir HAKK’la
Yirmi dokuz hârfin attığı takla
İLÂHİ: devrân-ı afetten sakla
Filizlenen şahlar soldu dediler
ELİF: Ellez’lerin Mahiri buldu
BE: Bekir Şerife’nin şanıyla kuldu
TE: Tevfik Tennure’yle bahtıyar oldu
SE: Sedat Saadet küldü dediler
CİM: Cemil cemilenin peşine düştü
HA: Hasan Hasibe’ sevgiyle küstü
HI: Hızır ile İlyas bakıp gülüştü
DAL: Deli Dumrulda hâldi dediler
ZEL: Zeliha Zakir’e meftun olunca
RI: Rıza, Rukiye hayat bulunca
ZE: Zeki Zülfiye’de dalgalanınca
SİN: Sinan Süveyda buldu dediler
ŞIN: Şaban Şaziye gönül köşkünde
SAD: Sadettin saadetin aşkında
DAD: Davûd’u Dürdanenin meşkinde
TI: Tarık Tomurcuk yoldu dediler
ZI: Zahit Zahide seyrana çıkıp
AYN: Ayhan mercekle Afet’e bakıp
GAYN: Garip Şahsenemini yakıp
FE: Ferit Feride kuldu dediler
GAF: Gaffar Gülizar huma kuşuna
KEF: Kerim, Kerime’sini kaşına
LÂM: Lâmi Leylânın âşk ataşına
MİM: Mirza Mürüvvet aldı dediler
NÛN: Numânın Nûriye’ye ağıdı
VAV: Vahit’tir Vesilenin yiğidi
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HE: Hekim’ide Hediye’de beğidi
LÂMELİF: ile dû’ları yeğidi
YE: Yaşar Yahya’dan geldi dediler
Â lemler seyrine doyulmaz imiş
Ş ahikâlar soğuk sayılmaz imiş
I stıyâfta gönül ayılmaz imiş
K adere inânan baldı dediler
M eta ı tağut mu, boşadığımız?
E bced-i harflerle döşediğimiz!
H akk’ı hakikâte yoldu dediler
M elekler başladı suâl sormağa
E vvelâ tağutu yere sermeğe
T âkdiri cevâba kaldı dediler
İ nayet Allah’dan Ehad’dır birdir
S ordular:“Rabbın kim Meleği kimdir?
L â mı, İllâ’mıdır? Kitabın nedir
A’ melde kılavuz Peygamber’midir
M izanı mahşerin müsafiridir
İ nciyi kim nasıl deldi dediler
Ş eceren içinde kayıtlı kader
A nlat hele kimden hayır, şer, keder?
İ zah et, ne zaman tecelli eder? ”
R ûhlar âlemine yoldu dediler
Benim ile girdiğinde mezara
Kelepir diyerek sürdü pazara
Münker Nekir aldığında nazara
Lânetullah bakıp güldü dediler
Rabb’im Allâh, Melâike kirâmdır
Kitab’ım İlâh Kelâmı Kur’ân-dır
Cümle Peygamberler azîmüşandır
Ölenler; Mahşere geldi dediler
On sekiz bin âlemleri halkeden
Esrarını Kader ile talk eden
Yeniden geliyor önceden giden
İSLÂMİ: âfiyet buldu dediler
Mehmet İslami
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Alem-i Rüyâdaki İmtihanım
ALEM-İ RÜYÂDAKİ İMTİHÂNIM
Rüyâ aleminde üç kişi gelip
‘Selâmün aleyküm can’ demişlerdi
Canlı bir cenâze olduğum’ bilip
Yeter artık uyansan demişlerdi
Biris gözüme dikti gözünü
Biri kulağıma ekti sözünü
Biriside konuşturup sazını
İrfan-ı küheylânsın demişlerdi
Biri dedi Oku ‘Besmeleyi bir
Be’nin altındaki noktadadır sır
İçine İhlâsı okuyarak gir’
Elif, Ha Lâm, Dal, Mim, Sin demişlerdi
Bismillâh deyince üç bin oldular
Elhamdülillâh da arza doldular
Veleddâllin dediğimde güldüler
‘Duâsın sana âmiyn’ demişlerdi
Birden gökkuşağı oluverdiler
Gözüme gönlüme doluverdiler
Beni içlerine alıverdiler
Vechede KIBLE tek yön demişlerdi
‘İKRA’ demedimi doğmadan önce?
Hikmeti esrarı malûmdur sence
Sözü deme kırk üç kez süzmeyince
Her hâlde Mevlâ’ya dön’ demişlerdi
Elemneşrahleke İSLÂMİ: deyip
Sanadır Mevlâ’nın ihsanı deyip
Bulduğunda kâmil insanı deyip
Seni göreceksin sen, demişlerdi
14 Rebiülâhir 1440 Cümüa
07 Kânûni Evvel 1434
21/12/2018
Kasım 44
Mehmet İslami
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Âli Osman Ömer Bekir ile Türkler Geliyor
Fırat kalkanıyla kılınç çalmağa
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Düşmansınız kellenizi almağa
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Uzattığım zeytin dalın tutmayan
Alın teri döküp helâl yutmayan
Zalimlere karşı it ulutmayan
Kâfirler savulun Türkler geliyor
Gönüle haz veren CİHÂD-ı fasıl
Kâinâta Hakim kılmaktır asıl
İlâi Kelimetullahtır usûl
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Dünya cennetini cehennem eden
Beni ninene sorarsan anlatır deden
Türktür senin baban inkârın neden?
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Dünkü hırsız katil sığır çobanı
Ayağını öpmen için babanı
Sana getiriyom varlık yabanı
Savulun Kâfirler Türkler geliyor
Gangaster kıristof kolomp hırsızı
Amerika kıtasına, gensizi
Harami soyguncu katiller sizi
Savulun Kâfirler Türkler geliyor
Casus papaz için rica edenler
Onlarladır buna evet diyenler
Burası Türkiye hak görmeyenler
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Hayasızdır bunu deklare eden
Sıtratejik ortak imişsiniz maden
Fetöyü beslersin hikmeti, neden
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Ortaklık, komşuluk kafirde hiçtir
Çünkü nesli gayri sahihler piçtir
Yaptıkları on beş asırlık öçtür
Savulun kâfirler Türkler geliyor
En büyük düşmansın seni babanı
Bilmiyorsun kim giydirdi abanı
Amerikadaki sığır çobanı
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Türke karşı kazan kaldıran hain
Senin himayende be hinoğlu hin
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Bilki keseceğim kökünü senin….
Savulun kâfirler Türkler geliyor
O hain papazı salanda senden
Havlamanı ka’le alanda senden
Hak yerine guguk, olanda senden
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Dünkü veledsin ya fakat fettansın
Cehennemi zekkumdaki tadansın
Sığır çobanı harami addansın
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Münbiçte antlaşmak korkağı cesur
Eyledi işte bakar buluyor kusur
Şaşırır yürekler olunca nasır
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Eyvah dedim hemen iptal et bunu
Vaşingtona Mehmedciğimin yönü
Dönmüştür hainler unutman bunu
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Casus papazını zindandan aldı
Bu antlaşmaklak ile muzaffer oldu
Sanmayınız türkün haşmeti öldü
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Biliyorum bu sendeki hüneri
Nasıl yıktığını ulu çınarı
Nûr akarken zehir ettin pınarı
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Zannettiniz türkü dünkü köleniz
Sandınızki piyonu besler kuleniz
Biz mezaristandan kalkıp geleniz
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Mülkün sahibini toptan katledip
Kızıl derilidir diyerek tedip
Eden kovboysunuz defolup gidip
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Şeytan turpu evangelist tırnağı
Türke karşı hince tuzak kurmağı
İşin içinde yahudi parmağı
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Daha dünkü veled katır irisi
Höt dedimmi yok oluyor sürüsü
Çıksın inden eğer varsa gerisi
Savulun kâfirler Türkler geliyor
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Müselman diyerek selâm verdimse
Karşısına çıksın türkün her kimse
Haktır hakikattir her ne dedimse
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Ulan soysuz sen nerede barının?
Yediklerin yaşın değil kurunun
Kızıl deriliniz benzi sarının
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Hele Münbiç Irak Barzani bitsin
Yeryüzünden yahudilerle gitsin
Kızılderiliye verdin mi fitsin
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Kime hırlıyorsun şeytanın turpu?
Zeytin dalı ile tırmandın sarpı
Arza alem oldu Türklüğün farkı
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Sen ne arıyorsun Arabistanda?
Senin gözün petrol adlı fistanda
Kimvar birbak tarih denen destanda
Savulun kâfirler Türkler geliyor
İnsan olsun sessiz çeker giderdin
Burası mukaddes beldeler derdin
Soysuz kavimine seslenmen derdin
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Dün yedi düveldin Çanakkalede
Hercümerç olmuştun mezkür belâda
Demek; idrak etmektende ma’ada
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Boşa hava atmak işiniz sizin
Fırat kalkanıyla leşiniz sizin
Bir sinek temiyor beşiniz sizin
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Atma; eğer varsa cesaretiniz
Bilirim bozuk cibilliyetiniz
Nerde varsa ik’ayaklı itiniz!
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Çıksın karşısına Türkoğlu türkün
Hatırını görek silâhın kürkün
Sureta insansız domuzlar sarkın
Savulun düşmanlar Türkler geliyor
Bininize bir türk bedeldir bedel
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Sûriyede gördün inkâr etme gel
Kâfir güruhunun peşinde ecel
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Yürüdü dedi Allah yürüttü Türkü
Korkusuyla düşman bürüttü Türkü
Küfür şarkıları çürüttü, Türkü
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Âli, Osman, Ömer, Bekir’ler dille
Sefere çıktılar tomurcuk gülle
Bilâli Habeşi adlı bülbülle
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Türküm: İSLÂMİ’yim,Türkü söylerim
Kubbeler başında börkü, söylerim
Dünyaya; koyduğum narkı söylerim
Savulun kâfirler Türkler geliyor
Mehmet İslami
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Âlim Kimdir Zâlim Nedir Bilinsin
Ilmi ile amil olmayan şeye
Nasıl davranılır bu âlim diye?
Çobanların köpekleri saldırır
Sırtına binipte gitsen bir köye
Âlim kimdir, zâlim nedir bilinsin
Katran kazanının dibi delinsin
İlâhi divâna hele gelinsin
Sorulmayacak mı orada niye?
Âlim ılmi ile amil olandır
Haccacı zalim namını salandır
Lezzetini ibâdette bulandır
Ledünni ilminde ilânihâye
Âşkı İlâhi mevcûdat özüdür
Görmeyenlerdeki hımar gözüdür
Ekmeğin yemeğin lezzet tuzudur
Tuzsuz nimet diyenlerdir bigâye
Yürü be İSLÂMİ: mezaristana
Bu dünyada doyulmuyor bostana
Zekerleri sarıyorlar fistana
Haini Mehmedcik bilmesin diye
Mehmet İslami
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Allâh De
ALLÂH DE!
Karabasan çöküp daralsan bile
Salevatı şerif getir Allâh de
Âlemde kimsesiz tek kalsan bile
Ehadı zikr için otur Allâh de
Gül güdüktür lâkin kokusu özel
Selvi uzundurda yapısı güzel
Yarattıklarının hepisi güzel
Habibi kibriyâ kokut Allâh de
Bak sen seni hapseden şu kareye
Mehmed kimin için gitti koreye?
Bir o zamana bak birde buraya
İğneyi kendine batır, Allâh de
Hak söze kurbandır bu canım benim
Bastı zaman üzre sultanım benim
Gergefi îlimdir ihsanım benim
İrfan dimağından akıt Allâh de
O gün ayağını öpenler bugün
Gelinimsin diye ediyor düğün
Yüz senedir sabır ile ördüğün
Kafesi vermek çün götür Allâh de
Beyhude savaştım düşmanın için
İçtima ettiler dediler geçin
Diyemem tuhaf bu savaş niçin?
Dedi kurşunları şakıt Allâh de
Bu gün düşman ogünkü can verdiğin
Gerdanını kurşunlara, gerdiğin
Serencâmı Türklüktü gösterdiğin
Düşmandır, dostluğu bitir Allâh de
Güzel ile çirkin yer değişirse
Kâf dağı yerinde tümsekleşirse
Tilkilerle tavuklar sevişirse
Üstlerinde duman yakıt Allâh de
“Sizin şer dediğinizde hayır var
Hayır dediğiniz şerre açık bâr
Bilmezsiniz bilen Allâh’tır Kahhar
Hevâyâ vurduğun satır, Allâh de
Dara düştüğünde bunaldığında
El uzatmak için dineldiğinde
Said diye şaki el aldığında
Basar gözlerini bakıt, Allah de
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Yaprakların birer birer dökülür
Dizde direnç biter belin bükülür
Herkes bekâ âlemine çekilir
Müşrikte yok hacim kûtur, Allâh de
Sessizliğe büründürür kaderin
Beş metrecik çaput gelir giderin
İhlâs ile değer bulur ederin
Takvâ kilimini dokut Allâh de
Kader tarağıyla ömrü taratır
Halef selefini mumla aratır
Sen; Âşkı muhabbet yaz satır satır
Sevgi beşiğine yatır Allâh de
Okumayan hayvan mecbur değil ki
Sen; şerefli mahlûk âkilsin, gel ki
Allâh’tan îlm iste verecek bil ki
İrfan mektebinde okut, Allâh de
Ne ektinse onu biçen İSLÂMİ
Ne verdinse onu içen, İSLÂMİ
Nerden geldi konup göçen İSLÂMİ?
Unutuldu; gönül hatır, Allâh De
Mehmet İslami
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Allah için Vatan için Suriyede Yürü Mehmed
ALLÂH İÇİN VATAN İÇİN
SURİYEYE YÜRÜ MEHMED
Mübârek gündür Cümüa
Bismillâh de yürü Mehmed
Başını sokanı, kuma
Maşatlığa sürü, Mehmed
Allah için Vatan için
Suriye de yatan için
Alkışlayan atan için
Kurutmadan teri Mehmed
Dost görünen hain düşman
Ülke parsellendi baştan
Efe, gakkoştan, dadaştan
Gardaşın her biri Mehmed
Suriye ye taht kurmağa
Hilâfet bağın kırmağa
Geldi; beynine vurmağa
Olmalı taş iri Mehmed
Yürü; Allâh bizimledir
Resulüllâh bizimledir
Misalimiz, Uhud, Bedir
Yıka arzdan kiri Mehmed
Allâh için, Vatan için
Mazluma yas tutan için
Diyemeyiz buradan geçin
Bu domuzlar sürü Mehmed
Sok mudulu ince ince
Vur beynine inleyince
Nuh nebiyullâh kavlince
Koyma bir tek diri Mehmed
Münbiçte verilen taviz
Şimdi parçalandı ceviz
Habîbullâh izindeyiz
Dönemeyiz geri Mehmed
Bak; İSLÂMİ: yıkık göçük
Nerde varsa aklı kaçık
Suriye de karşıma çık
Der mücâhid piri, Mehmed
07 Rebiülâhir 1440 Cümüa
14 Kasım 2018 Cümüa
01 Kanûni evvel 1434
Kasım 37
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Allah'ım Var
ALLAH’IM VAR
Tadını kaybetti Şamın şekeri
Yaratan sâhibimdir, Allahım var
Varsın dönsün engizisyon tekeri
Mazluma perdesiz, Hakka ahım var
Evet, tamam, Ana gibi yâr olmaz
Artık Bağdat gibi de diyâr olmaz
Kerbelâdaki kan yerlerde kalmaz
Hüseyni şüheda şeyhişahım var
Mürtedi münkeri eğer bir daha
Adını yazarsan yeminim aha
Kırarım ucunu senin Vallaha
Nûn’u kalemede böyle ahım var
Kobra yılanında zehrin haşini
Isırınca sıkacaksın sen dişini
Bir ikinci kobra zehrin işini
Panzehir eyleyen padişahım var
Zümrüd-ü Ankamsın kaf dağında sen
Solmayacak gülümsün bağımda sen
Taht kurdun gönlümün otağında sen
Gönlümün hamisi tek penâhım var
Dûâlemde hem işvem hem nazımsın
Bahşettiğin nimetlerde hazımsın
Âşık İSLÂMİ’ye tek Sen lâzımsın
Bana: benden yakın Birr Allah’ım var
Mehmet İslami
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Allâh'ın Va'zettiği Nizâm
İmân kalemiyle Allah’u âlem,
Âlemi halketti yazmıştır kâlem
Kalemdir İlk yarattığı Arşında
Arşın direğidir, nizâm-ı âlem”
Nizâm-ı âlem direği hablûllâh
Hablûllahâ yapış bırakmaz Allâh
Allâh tuttuğunda Vallah ve Billâh
Billâhi yok olur bilinmez elem
Elem keder cevri cefa kahreder
Kahrından, gönülden ayrılıp gider
Hevâ bigayedir gezer derbeder
Derbeder bıçakla taşları dilem
Dilem ki kalmasın aslı münkerin
Münkerin açtığı yarlar derin
Derin yaralardan akan kan, irin
İrin, kan akarken diyor ki, kölem
Köleliğe; aşılmaz dağ İSLÂMİ
İSLÂMİ dağında yol almaz gemi
Gemi; Nûh Nebî’nin sefinesi mi?
Sefine’ye Cûdî sarsılmaz kalem
Mehmet İslami
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Allâhü Ekber De Vur
Dünya beşten büyüktür ümmeti Muhammed de
Dünyadan da büyüktür, onlar sırtında yüktür
ALLÂHÜ EKBER DE VUR
Biz Allah’ın kulum dediği müslümanlarız
Müslümda kardeşlik düsturunu anlarız
Bu emri ilâhiye şeksiz ittiba eden
Sizden olan Emire itaat edin diyen
Kılavuz Habîbullah izini takip eden
İlai kelimetullah dâvasını güden
Cihadı ekber açıp bizleri davet eden
Bismillâhi diyerek şeksiz davete giden
Bu yolda ölüme düğün merasimi diyen
Müslüman kardeşleriz tarafımız hizbullah
Ma’lûkat efendisi, tek korktuğumuz Allâh
Âşkı İlâhi için vur Allah adına vur
İçimizde barınan ikibin yüzlüdür ur
Yahudi piyonudur bu münâfık sözlüler
Damarda kan olarak gezrn domuz yüzlüler
İşte Ermenilere Bizans tekfuruna vur
Makendonyaya sürgün edilen şu kapani
Sabetayist Yahudi basur savaşa da vur
Ermeniyken meclisten havlayan itler gibi
Yonanlıdır bu hain yonanın rumuna vur
Allah aşkına durma tehir yoktur bu yolda
Meymenetsiz güruhun leşleri kokar salda
Atıver cehenneme gitsin götüren selde
Hakikate saldıran Kamaldır kalasa vur
Yüz senedir laçkalaştı küften mefluç oldu
Mukaddes mefahirler işte sararıp soldu
Boşaltılan İslâmın cenk zembereğini kur
Vur savleti Yasini şerif hürmetine vur
Vur Fatiha, Resulü Zişanın hürmetine
Vur girmek çün Allâhın Adn Firdevs Cennetine
Vur ciğerlerini sök aldırma cinnetine
İşte Rabbımın emri cihâdı ekber budur
Yürü Allahü Ekber diye tekbirle yürü
Seninledir Allaha kul olanın her biri
Yeryüzünden kazıyıp yok etmek için kiri
Allahın va’zı olan düsturu İslam budur
Vur mücâhid müslüman Kur’ânın âşkına vur
Vurduğun leşlerini malûm çukura sürü
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Allah’a, Peygamber’e düşman olan kâfiri
Câiz olsaydı derdim yakasın diri diri
Kerbela da Hüseynin katline sebep sudur
Hariciye yezide ebu süfyanlara vur
İmânın farzı altı üstünde yüce Allâh
Dağ olan ehli küfrü etmiştir cüce, Allah
İbreti der iseniz Ebreheye derim Vah
Kahraman fil Mamudu dedi kâfir gitme dur
Uymayınca; Ebabil kuşuna dedi ki vur
Aynen bunun misali önümüzde ışıktır
Recep Mevlüt Hulusi Soylu Fidan aşıktır
Yıldırım Devlette ki, hainlere düşüktür
Firavunun uşağı Şeytan trump odur
Bunla Ebu Cehildir, nemrut güruhudur vur
Azmimizle yürüyün dağlar taşlar yol verir
Hilâfeti ihya et melek sana el verir
Küfrü helâk et diye taş,ağaça dil verir
“Akılsız kâfirler”in fizyonomisi bodur
Vur müslümân Allahın Habîbi Âşkına vur
Cinnetine aldırma ciğerleni de sök
Yahudinin malıdır ayakta durduran kök
Üzerine kezzabı şifadır diyerek dök
İSLÂMİ: Zülfikârı vurdukça delir, kudur
Diyerek vur müslüman Allâhü ekber de vur
24 Nisan 2019 Çarşanba
19 Şâbân 1440 Erbaa
10 Nisan 1435
Kasım 167

Mehmet İslami
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Allâhü Ekber Kebiyran E'ubismillâhirrahmanirrahîym
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRÂHÎYM
Muhterem gönül dostları bu gün başımdan geçen bir hikayeyi anlatmağa gayret
edeceğim, tabii ki: izninizle. Efendim bir zaman okyanusta gemi ile seyrederken,
gemimiz Firavunistan aleminin, Yahudistan kıt’asının, Erepistan bölgesine mecburi çıkış
yaptık Bölgenin kamal-ibiş kırallığının kılçığıbar oluğu eyaletinin ergene konanların
idaresindeki kahvehanede bir masaya selam vererek oturdum Çay söyledir çayı içerken
baktım herkesin yüzünde bir tebessüm var, gayet rahat ve huzurlu olduklarını fark
edince, Sağımda oturan kimseye Adınız ne dedim-Murat- dedi. Murat bey, bakıyorum
gayet huzurlu görünüyorsunuz maşallah acaba sebebini merak bu ya anlatırmısınız
dedim Hay hay efendim seve seve anlatırım dedi ve başladı anlatmağa – Efendim
yıllardır seçtirdikleri muhtarlar bizlere ekmeği aşı haram ettilerdi, Yok yol vergisi yok
varlık vergisi, yok yol angaryası inanın kendi keçimizi kendimiz çalıp sakladık, kendi
mahsulümüzü çaldık tabii bulduklarında da hırsızlıktan döve döve kodese tıkarlardı Şu
andaki muhtar geldi geleli bizim unuttuğumuz bizi bize hatırlattığı için çok sevinçliyiz
Fakat ergene konanlarla şalyoz sarınanlar tabii ki sağır ibiş-karadingişin varisi ermeni
artığı kılçıkbar oluğu piç kurusu kerkenezlerle ve daha diğer hempaları ile birlikte
devamlı bu muhtarın üzerine çirkefleriçi akıtmak için oluğun musluğunu açık tutuyor
işte oradan sıçrayan pislikten müştekiyiz Yoksa bu muhtar Hak diyor adalet diyor
hürriyet diyor ve bunları tahkim etmek için çırpınıyor O vatansızlar şürekası da
hürriyetten dem vurulunca aynen dedeleri gibi çıldırıyorlar dedi. Peki Murat bey bu
dediğin vatansızların hainlerin aşında seninde tuzun var Bunların yemeğine tad veren
sensin Sen tuz katmazsan onlar o sofraya gelip oturamazlardı değil mi? Dediğimde –
Nasıl diye sordu Bende dedim ki: Murat bey nasıl diye sorduğun soruna cevap
veriyorum, işte cevabım, iyi dinlersen anlarsın Tamam mı? Tamam anlat dinliyoruz –
dedi Ben de dedim ki:
NE BEKLİYORSUN?
Sabur küpü parçalandı
Sen halâ ne bekliyorsun?
Bıçak kemiğe dayandı
Sen halâ ne bekliyorsun?
Hakikâti saklıyorsun
Tevâzuyû köklüyorsun
Bir bak sana Murat dayı
Coni aldı senin payı
Solucanın bile ayı
Olduğuna he diyorsun
Peşlerinden gidiyorsun
Neden böyle ediyorsun?
Haramidir haram yiyen,
Haram dikip haram giyen
Helâl süt emmiştir diyen
Sen çınarı köklüyorsun
Nesepsizi ced’liyorsun
Çünkü, orda otluyorsun
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Dün adam sandın eşeği
Altına serdin döşeği,
O eşşek ister kaşağı
Sen halâ ne bekliyorsun?
Ağzınımı kokluyorsun?
Deyyûslûkmu paklıyorsun?
Gençler uyudukça büyür
İhtiyar mevte der, buyur,
Düşman uyumaz, su uyur
Sen halâ ne bekliyorsun?
Dûşeş diyor, yekliyorsun
Dört birlimi bekliyorsun?
Öküz kayıp, inek yitti,
Tarla sapan, hepsi bitti
Eşek öldü, binek gitti,
Sen halâ ne bekliyorsun?
Çiftlemeyip tekliyorsun
Hâinleri çekliyorsun
Bacakta don, potur yoktu,
Açtın, lâkin gözün toktu
Haramide her şey çoktu
Sen halâ ne bekliyorsun?
Zalimleri çiftliyorsun
Kazancınla ziftliyorsun
İsmet desen, şükür sende
İffet desen, var bedende
Perdah vur, istemesende
Sen halâ ne bekliyorsun?
Adaleti kütlüyorsun
Gugukçuyu sütlüyorsun
Sürünenler hep uyandı
Coğrafyan kan’a boyandı
Düşman kapına dayandı
Sen halâ ne bekliyorsun?
Alsın şeyi…mi diyorsun?
Halâ, nasıl gülüyorsun?
Haramiler otağına,
Girmiş domuz potağına,
Şempanzenin atağına,
Yuh deyipte kükrüyorsun!
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Geliyorlar, görüyorsun!
Sen sepet mi örüyorsun?
Yık onların malağını,
Yalasınlar ayağını
Yap Fatihin kıyağını
Halâ neden tekliyorsun
Halâ kırık löklüyorsun:
Soysuzları saklıyorsun:
Ortaksın sen günâhına
Çaremi var eyvahına?
Yönel şahların şahına
Daha neyi bekliyorsun?
Yürümeyi tekliyorsun,
Ih’ı hı ya ekliyorsun
Düş, Alperenin peşine
Kurtları düşür leşine,
Ölsün deşine, deşine
Sen halâ ne bekliyorsun?
Cigaramı sarıyorsun?
Vatanımı koruyorsun?
Taaa gönülden, isteyerek
Allah Bismillâh diyerek
Şak şak, şaklayıp bölerek
Taşı, gediğine gosun
Haykır da bilsinler tosun,
Geldi de silindi yosun!
Yarın olsun deme sakın
Zulümün zevâli yakın
İSLÂMİ: zamanı bakın
Geldi; neyi bekliyorsun?
Günahını yüklüyorsun
Zalime, çek git, diyorsun
Evet her dediğinde haklısın, vebalimiz hakikaten çok büyük, Allah ’tan af dilerken söz
veriyorum bundan sonra babamın gittiği için yanlışta israr etmiyeceğim, ve o gayri
milli, gayri dini patikayı takip etmiyeceğim- dedi Dedi dedi de İşte burada Rahmetli
Necib Fazıl söze müdahil olup dedi ki:
Millet diyemem zillet
Çekende ayni millet
Türkçeyi de piç eden
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Tüp çocuğu bir velet
Ama ümidvar olmak islamın bir şartıdır, çünkü “kâfir ümitsizdir” buyuruyor cenab-ı
Hakk, İnşaAllah istikbâl İslamın dolayısıyla Müslüman insanındır temennisi ile Allah’a
emanet eylerim canlarım Esselâmün aleyküm verahmetullahi ve berakâtuhü derken
bizim bindiğimiz takadan hayır gelmeyeceğini söyleyince tayfalar bende şöyle biraz
daha gariplikler ülkesinde etüde devam edeyim diyerekten yola revan oldum Allah ü
Tealâ akıbetimizi hayreyler inşaAllah
Selamlarımla
Benim cümleden yana sıkıntım yok Her seferinde sil biştan yazarım Lakin AŞK diye
bildiğimiz kelime Yiğide nam , güzele gam kimine rezalet kimine asalet katar!!
**EFSANE NESLİMİZ NEREDE?**
Mehmet İslami
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Almış Rengini
Bu Hayat gemisi gıda yükünü
Yüklemiş velâkin bozmuş dengini
Yeryüzünün servetinin yekûnü
Hevâi hevesten almış rengini
Bal bozulmaz çünkü sırrı arıdır
Yağ bozulur çünkü sütle baridir
Asalet fıtratın yadigârıdır
Hak ile batılın seyret cengini
İSLÂMİ: aslına rücû edecek
Emri ilâhi bu; gerçekleşecek
Münkir kendi çukurunu eşecek
Yeter ki tahkim et sen mihengini
Mehmet İslami
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Altılısı Beşlisi Var
Şiddet taşınır mı tende?
Dert taşıyan başlısı var
Kinin yeri yoktur dinde
Milli gözü yaşlısı var
On sekiz bindir âlemde
Cehil Musâ gardaş hemde
İbrahim olup o demde
Nemrut gibi taşlısı
Dermanı içinde derdin
Malûm ki hikmete erdin
Aynada; seni gösterdin
Kurusu var yaşlısı var
Sureten hep beraberiz
Kimi arif kimi keriz
Biz hep hakîkati deriz
Karıncalı, kuşlusu
Kimseyi hor görme sakın
Tevâzu silâhı takın
Sana senden daha yakın
Hayât memat eşlisi var
Kimi miskin kimi tenbel
Kimi git der kimisi gel
Hepsini alacak ecel
Vahye havi düşlüsü var
Sensiz dünyayı boş sanma
İbrâhim ol nârda yanma
Esrarı hikmet muamma
Altılısı beşlisi var
İSLÂMİ: sen seni tanı
Emânet etti vatanı
Düşün şüheda atanı
Ceylân gözlü kaşlısı var
Mehmet İslami
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Aman han Olmadan
AMAN HA OLMADAN
Aldı İSLÂMİ
Şu yirmibirinci asrın başında
Haz alıyor; küfre selam, salmadan
Gözü müslümanın ekmek, aşında
Alkışına; dermisiniz bilmeden?
Aldı Mahbûbi
Bir rota içinde seyahatim var
Ruhlar aleminde nur'dum gelmeden
Gerçeklere aklım kısa kalınca
Çektim elim biraz geri gülmeden
Aldı İSLÂMİ
Biri dünyanın taaa öbür ucundan
Gelmiş, öldürüyor kulu acından
Hikmetini sor gardaşdan bacından
Ağlanır mı yaşıyorken, ölmeden?
Aldı Mahbûbi
Bakınca kendimi gördümki aciz
Yediğim üç beşe bile var haciz
Kulluğa yöneldim olursa ucuz
Yalvardım yakardım yaşı silmeden
Aldı İSLÂMİ
Ruh Allâh’tan fakat muhtar bırakmış
Akıl vermiş, ruhsa nefise bakmış
Mü’minin sadrına hançeri çakmış
Çekilmiyor kardaş sen, ben olmadan
Aldı Mahbûbi
Kulluğum gezdirdi rızka niyaza
Gayretim siyahı sürmem beyaza
Günde en az beş kez durdum namaza
Taklit ettim elden geri kalmadan
Aşık İSLÂMİ
Maddeyi mânâyla meczedenleriz
Esrar-ı hikmetine muttaliyiz
Sözümüzü Hakkın emriyle deriz
Kelâm çıkmaz dil rahını bulmadan
Aldı Mahbûbi
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Zormuş hocam yaşam baktım vel hasıl
Biraz hasta kaldım birazda nasıl
Her vardığım yerde geldi bir usül
Edep bildik tabi kapı çalmadan
Aldı İSLÂMİ
Her zora bir kolaylığı Halketmiş
İSLÂMİ: ilâhi emri sulbetmiş
Varmı servetini alıpta gitmiş?
İlm ü ledün deryâsına dalmadan?
Aldı Mahbûbi
Evet çok doğrusun olanı dedin
Hellallik diledin helali yedin
Kalbinin içinde hak iman edin
Mahbub harun bir kabire dolmadan
14 Cemâziyülâhir 1440 Selase
19 .02.2019 Salı
06 .02. 1434
Kasım 104
Mehmet İslami
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Anam
Yokluğunla hilâl olup büküldüm,
Sararan yapraklar ile döküldüm,
Kökü kesik ağaç gibi söküldüm,
Yüreğime baktım, bomboşum anam.
Dokuz ay gün karnında taşıdın
Benim için yumadın, üşüdün
Rahatlatmak için belim kaşıdın
Sevdayı sevginle dolmuşum anam
Ben uyurdum sen benimle uyurdun
Anadolu sensin temeli yurdun
Dinine, vatana kurban buyurdun
Cihad sevdasından sarhoşum anam
Siz olmasaydınız bende olmazdın
Yok olunca boşalmazdım dolmazdım
Hazanda kuruyup günde solmazdım
Öksüzüm, yetimim bir hoşum anam
İmanda sonra ilk emri Allah’ın
Anayı babayı incitme sakın
İSLÂMİ: olma ha câhile yakın
Anasız babasız yokuşum anam
Mehmet İslami
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Anlat
ANLAT
Karanlık geceyi aydınlatıp da
Gönüle haz veren yan’ıda anlat
Bir yalana binbeşyüz fit katıp da
Ruhları karartan kini de anlat
Mayası katrandan tutulanları
Zehirken bal diye yutulanları
Sahnenin dışına atılanları
İpte sallanırken seni de anlat
Kanı kızılların sarılığını
Nesepsizlerin soytarılığını
İlân ederek maskaralığını
Bilinsin, hin oğlu hini de anlat
Ayakları baş edenler nerdeler?
Kimi sarımana kimisi keler
Daha bunlar neki! Neler var neler
Şu İki ayaklı cinn’ide anlat
Çarşafa dolanır şeylerin şeyi
Ha firavun olmuş, ha bolu beyi
Yaylayı, sahrayı, şehiri, köyü
Oteli, oda’yı, han’ıda anlat
Anlat, ellileri, altmış yetmiş’i
Seksende, doksanda isyan etmişi
Tam ikibin üçte çöpe gitmişi
Bin dört yüz doksan beş denide anlat (dekini)
İşte: toprağıma iki zakkumu
Dikilen yahudi, dikende bunu
Ya firavun veya nemrut tohumu
Fitneden feyz alan zan’ıda anlat
Abdülaziz hanı tahtan indiren
Dininide kin atına bindiren
Üç beş tane nesebsizi kandıran
Hüseyn avnideki dini de anlat
Beşyüz altmış sene önceden haber
Çıktı avni gibi akkaş derbeder
Fatihin döktüğü topla beraber
Kılıç sıyırılan kınıda anlat
Ermeniler, Azerbaycana savaş
Açınca üç uçak istedi, gardaş
Vermedi; ermenilere ekmek, aş
Vereni, verdiği un’uda anlat
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Sırp başımda, oturunca boynuma
Kezzabı doldurdu benim beynime
Kim kattı bu akrepleri koynuma?
Nesebsiz veledin geni de anlat
Türk tarihi yazan Yahudileri
Köpeğe taptıran ne idüleri
Kurtuluş savaşı ne? dedileri
Sağır Ermeni’de sini de anlat
Nene hatunca vurulan tapanın
Oklava silahı elde sopanın
Kaçıyorken, işgal eden sıpanın
Yaktığı binlerce canıda anlat
Hasta düşman kovmak için apalar
Oklavaydı, çevirgeçti sopalar
Kaçıyorken, işgal eden sıpalar
Katlettiği onca canıda anlat
Filistin lanetli kavime karşı
İran dindar güya da kime karşı?
A Be De A Beyle Pekine karşı
Türkistan, Azerbaycan’ıda anlat
Öze bühtan eden öz bilmezleri
Çukurdan çıkmayan yüz bilmezleri
Fırına kapat da söz bilmezleri
İslama beslenen kini de anlat
Uhud’da Açılan ilâhi sancak
Kemâle yirmi üç senede ancak
Erişti izniyle dalgalanacak
Verdiği şerefi şanıda anlat
Sen anlat ki beni duyamayana
Taşı gediğine koyamayana
Sekiz vechesini sayamayana
Tek, kıblemiz olan yön’üde anlat
Cennet ucuz değil rahat olsunlar
Cehennem lüzumsuz değil kalsınlar
Nâr’dır en temizleyici bilsinler
Deccal efradına bunuda anlat
Gıybettir kardeşin ağızda eti
Beterin beteri bühtan illeti
İrtikap edenin cibilliyeti
Temelinden bozuk kan’ıda anlat
Kimsenin yaptığı yanına kalmaz
Zalimler sanmasın zül onu bulmaz
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Herkes ettiğini çekmeden ölmez
Ehli gafletlere bunu da anlat
Cehennemde dal odun yok erenler
Erkekler az da kadın çok erenler
İstavroz çamdan lâdin çok erenler
Beden hammalına can‘ıda anlat
İhâneti ders veriyor kilise
Kamuflâjlanarak edildi lise
Özüne buğzeden İSLÂMİ ise
Rıza i Bâri’çün ben’ide anlat
Mehmet İslami
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Anlat dedim anlat Hele
ANLAT
Karanlık geceyi aydınlatıp da
Gönüle haz veren yan’ıda anlat
Bir yalana binbeşyüz fit katıp da
Ruhları karartan kini de anlat
Mayası katrandan tutulanları
Zehirken bal diye yutulanları
Sahnenin dışına atılanları
İpte sallanırken seni de anlat
Kanı kızılların sarılığını
Nesebsizlerin soytarılığını
İlân ederek maskaralığını
Bilinsin hin oğlu hini de anlat
Ayakları baş edenler nerdeler?
Kimi sarmana kimisi keler
Daha bunlar neki! Neler var neler
Şu İki ayaklı cinn’ide anlat
Çarşafa dolanır şeylerin şeyi
Ha firavun olmuş ha bolu beyi
Yaylayı, sahrayı, şehiri, köyü
Oteli, oda’yı, han’ıda anlat
Anlat, ellileri, altmış yetmiş’i
Seksende, doksandaisyan etmişi
Tam ikibin üçte çöpe gitmişi
Bin dörtyüz doksan beş gün’üde anlat
İşte: toprağıma iki zakkumu
Dikilen yahudi, dikende bunu
Ya firavun veya nemrut tohumu
Fitneden feyz alan zan’ıda anlat
Abdülaziz hanı tahtan indirip
Dininide kin atına bindirip
Üç beş tane nesebsizi kandıran
Hüseyn avnideki dini de anlat
Beşyüz altmış sene önceden haber
Çıktı avni gibi akkaş derbeder
Fatihin döktüğü topla beraber
Çalınan kılıncın kını’da anlat
Öze bühtan eden öz bilmezleri
Çukurdan çıkmayan yüz bilmezleri
Fırına kapat şu söz bilmezleri
İslama beslenen kini de anlat
Anlatırsan beni duyamayana
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Taşı gediğine koyanmayana
Sekiz vechesini sayamayana
Tek, kıblemiz olan yön’üde anlat
Cennet ucuz değil rahat olsunlar
Cehennem lüzumsuz değil kalsınlar
Nar’dır en temizleyici bulsunlar
Ahlatın şahına onu da anlat
Gıybettir kardeşin ağızda eti
Beterin beteri bühtan illeti
İrtikap edenin cibilliyeti
Temelinden bozuk kan’ıda anlat
Kimsenin yaptığı yanına kalmaz
Zalimler sanmasın zul onu bulmaz
Herkes ettiğini çekmeden ölmez
Ehli gafletlere bunu da anlat
Cehennemde dal odun yok erenler
Erkekler az da kadın çok erenler
İstavroz çamdan lâdin çok erenler
Beden hammalına can ‘ıda anlat
İhâneti ders veriyor kilise
Ki kamufle oldu kalanı lise
Özüne buğzeden İSLÂMİ ise
Rıza i Bâri’çün ben’ide anlat

Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Arz'ında Allâh'ın Halifesiyim
ARZINDA ALLÂH’IN HALİFESİYİM
Allâh’ın en büyük mucizesiyim
Okyanus derinin esrarıyım ben
Âlemler içinde bir tanesiyim
Hikmeti nurunun esrarıyım ben
Allâh’ın; arzdaki halifesiyim
Rabbül âleminin adil sesiyim
Kimsem yok diyenlerin kimsesiyim
İlâhi korunun esrarıyım ben
Sedama cevabı veriyor taşlar
Dilimle zikreder havada kuşlar
Zülkarneynde çinin seddini işler
Volkanik nârının esrarıyım ben
Güneşte İdris’in çıkan canıdır
Belyâ’da kıyametin sultanıdır
Yakup-u Yusuf’ta kerem kanıdır
Şems’deki surunun esrarıyım ben
Dâvud’da dağları dile getiren
Kuşlarla beraber zikre oturan
Süleyman’da Taht-ı Belkıs getiren
Ecinni Perinin esrarıyım ben
Billûri havuzum Cinniler yaptı
Belkıs gördü korktu kenara saptı
Babilde Har ut’la Mar ut’lu çaptı
Yürüyen derinin esrarıyım ben
Çiçeklerde polen Ârıda damak
Kovanda peteğin nizamına bak
Dertlerin dermanı bal olduğum hak
Melek’in Huri’nin esrarıyım ben
Habibin terine hürmeten heman
Polen için gül dalına konmayan
Cisminin varlığı anlaşılmayan
Hikmeti Arının esrarıyım ben
Hakk’ı İSLÂMİ’YE duyurduğundan
Eşref-i mahlûkat buyurduğundan
“BELHUM ADALL”ları ayırdığından
Dün, bugün, yarının esrarıyım ben
05/12/2018 Çarşanba
27 Rebiülevvel Erbâa
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Arzuhâl-i Ümmeti Muhammed Millet-i İbrâhim
YALANLAR ARENASINDA
Batmasına bağladım yemi samanı döktüm
Sütünü sağmak için memelerini çektim
Bir damla süt vermeden vuruverdi tekmeyi
Arkam üstüne düşüp sırt üzerime çöktüm
ARZUHÂL-İ ÜMMETİ MUHAMMET MİLLET-İ İBRÂHÎM;
Allah aşkına şu Türk İslâm, Vatan, Millet, Devlet düşmanı homo yu TSK ya
yamamayınız Din için Devlet için Vatan için Millet için bu ahmaklıktan kölelikten
kurtulunsun artık yeter Nereden nasıl getiri lip İSLÂM Âleminin başına Yahudi
İNGİLİZLER tarafından çakılarak
Vatan kurtaran yoktan milleti var eden bir yaratığı alem yapmakla Allâhü Teâlânın yüz
yıldır hışmında pişirdiğiyiz Allâhü Âlem kemâle erdirdi ki “Yürü kulum” dedi:
ALLÂH RIZÂSI İÇİN PEYGAMBERİN OCAĞI
Silahlı kuvvetler Allah'ın ordusudur
Habîbi Kibriyânın işareti de budur
Aslına döndürülsün sülüklerden kurtulsun
Mâazâllâh felâket etmemesi çün sûdûr
Allâh rızâsı için peygamberin ocağı
Olduğu çün nurlanır dünyanın dört bucağı
Asrı sâadet sonu işaret buyurulan
Bu Şerefli ordumuz açacak altın çağı
Bu muazzez orduyu yüz yıl küfür elinde
Zelil zillet ettiler kâfirin emelinde
Olmayanlar hiç iken paşa edilince de
Sığır sürüsü oldu millet onun dilinde
İşgâl etmek hissini saklayıp temelinde
Boluya destan olan Köroğlunun Ayvazın
Yiğidlerin yatağı olan çamlıbelinde
Öttürdükçe oynattı köçek gibi zilinde
Yeter artık Hamza var Ömer var Âliyile
Mücâhid-i Tarık bin Ziyâd’ın ameliyle
Vaşingtona tahtını kuracak hilâfetin
Zahmetsiz bir rahmetivermez rabbül alemiyn
Mücâdele İlâi kelimetullâh için
Olacaktır olmalı ne kadar olsa çetin
Sefer eyledik artık en muzdaripler metin
Sarsılmaz kalesidir Asil necip milletin
Halifem; biliyorsun mü’min takiyyeci çok
Elde yay gerilmişse hedefe gidecek ok
Din-i İslâm da; ehven-i şer diye bir şey yok
İzni ilâhi ile parlasın kuduretin
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Piri fâniler kalkıp erenlerle kükredi
Yüz yıldır ezdiğiniz yeter artık dur dedi
On beş Temmuz iki bin on altı da vur dedi
Asla döndü İki Yüz Elli de Şehit verdi
Bin dokuz yirmi üç komünist oldu devlet
Ekmek, esvap yok idi aç cıplak idi millet
Bin dokuz yüz elli de boy veren medeniyet
Bin dokuz yüz altmışta kâfir hançeri vurdu
İSLÂMİ; hakikâti baban bile gördümü?
Selanikli Siyonist itler aldı ordumu
Abdülhamidi yıkıp işgâl etti yurdumu
Yahudi İngiltere muradlarına erdi
13 Rebiülevvel 1440 Çarşanba
21 Kasım 2018

Mehmet İslami
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Asaletin Şecaati Bozulmaz
ASALETİN ŞECAATİ BOZULMAZ
Azrail iblistir Yahudi melek
Demiştir; kâfire mezar kazılmaz
Seyrediyor isthzayla gülerek
Diyen ahmaktır, düşmana kızılmaz
İki kerre sekiz on altı eder
Kol kola geziyor sevinçle keder
Fikrine ambargo koymuştur peder
Asaletin şecaati bozulmaz
Toku tok eden O’, açları da aç
İmtihanın esrarıdır bunlar, geç
Zahmetsiz rahmeti bulan varmı heç?
Olsa idi, Habîbullah üzülmez
Bir bak hele değirmenin bendine
Acep dönüyormu kendi kendine?
Düşürmüyor menendi menendine
Kim der beşerin düğümü çözülmez?
Sevdiğine eder yaratan kahir
Umudunu kesen, umudsuz kâfir
Allâh buyuruyor akılsız, sâfir
Beşerin kader-i yanlış yazılmaz
İSLÂMİ: divâna katılacaksın
Mizâna konulup tartılacaksın
Yalan; kim diyorsa kurtulacaksın
Delinmeyen inci zere dizilmez
09 Cemâziyelâhir 1440 Hamis
14 Şubat 2019 Perşenbe
01 Şubat 1434
Kasım 99
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Asılsınlar Amma Fakat!
Paşa değil maşa bunlar
Bunlardır etiler hunlar
Aksak timur cengiz hanlar
Haindirler basılsınlar
Evet bunlar asılsınlar
Paşa değil bunlar maşa
Tohumu ekerler taşa
Üzerinde baştan başa
İsterler ki kasılsınlar
Hayır bunlar asılsınlar
Horlasınlar hırlasınlar
Pisi pisi mırlasınlar
Demokrasi turlasınlar
Şerizmiyle yasılsınlar
Evet bunlar asılsınlar
Dün; ‘meclis getirsin bana
İmzayı basarım ona
Derken’ kim dur dedi sana?
Cenderei hasılsınlar
Allah için asılsınlar
Cumhuriyet çamurizmi
Küfüre aldanan biz mi?
Reddetmişiz şövenizmi
Nesillerden kesilsinler
Evet bunlar asılsınlar
Münhasır asmak ehildir
Yalnız beşeri değildir
Özü sistedeki kildir
Domuzlarla süsülsünler
Bu domuzlar asılsınlar
Asılsınlar sağa değil
Nasılsınlar sola değil
Hak aşığı kula değil
Nâr içine kösülsünler
Bu Zerdüştler asılsınlar
Biz hepimiz ermeniyiz
Yahudiyat germeniyiz
Hadu nasar sürmeniyiz
Diyerekten kasılsınlar
BELHUM ADALL” asılsınlar
Asılsınlar amma, fakat
Gebermesin kalsın sakat
Potaklarına sakatat
Olacağı usülsünler
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Bu akperler asılsınlar
İSLÂMİ: kasap çengeli
Değildir bunun engeli
Dilimden sildim; döngeli
Noktalı vel hasılsınlar
Bu hainler asılsınlar

Mehmet İslami
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Asrın Sütçü İmamı Ömer Halisdemir:
ASRIN SÜTÇÜ İMÂMI, ÖMER HALİSDEMİR
Ülke parsel parsel bölüşülmüştü
Sabırın küpünü kırana kadar
Şehire, beldeye doluşulmuştu
Sütçü: fıransızı vurana kadar
Attığı kurşunun sesini cihân
Duyan düşmanların titrediği an
Dedesi, ninesi, balâsı, kızan
Sopayla; kıyama durana kadar
Asker yok eslâha düşmana teslim
Ülkeyi işgâlden kurtaracak kim?
Demeyip nesline olarak hâkim
Esâret zinciri kırana kadar
Yürüdü üstüne yedi düvelin
Allâh bizimledir, cümleniz gelin
Deyince; şapkayı düşüren kelin
Çirkini ağzına verene kadar
Fitnetüz zamanın sütçü îmâmı
Şehid: Ömer Halisdemir’in namı
Yerle yeksan etti izmi ahkâmı
Göklerden gelince ilâhi karar
İslâm düşmanları ittifak kurup
Hedefte Erdoğan, Fidân’ı vurup
Milli irâdenin belini kırıp
Denize atacak dinazorlar var
Özel kuvvetlere Genel kurmaya
Uçağımla meclisimi vurmaya
Külliyeyi, yabasız savurmaya
Topun namlusundan rüzigârlar var
Tank benim, top benim, Uçakta benim
Rütbemin içinde, kaçakta benim
Yemedim; yedirip, giydirdim, tenim
Canımı kurşunla alana kadar
Hain itlâf eden, tek bir tanedir
Terzi denen mel’ûnun aslı nedir?
Bizsiz geçen doksan altı senedir
Tipiden, boradan, görmedik bahar
Şükür zuhur etti Âlî, Ömerler
Son zamanın sütçü îmâmı derler
Yiğid meydanında mücâhid erler
Peşrev vurur yevmi mahşere kadar
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İtler mescidlere siyemiyecek
Hain terzi dikti, diyemiyecek
İpektende olsa giyemiyecek
Halisdemir gibi mücâhidler var
Rahmeti şühedâ üzerinedir
“Şehidler ölmez” ki hicrânı nedir?
Şâhidi UHUD’dur, delili BEDİR
Hendektede nice maslahatlar var
İstikrârdır insanlığın şuuru
Müslümanda olmaz iblis gururu
Kisvemi bürünen hain şeriri
Parça parça edip bölene kadar
Hakîkâti tasvir eder İSLÂMİ
İzni Îlâhîyle seyreder gemi
Hain midedeki A.B.De yemi
Kusturacak kutlu mücâzâtlar var
Mehmet İslami
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Aşık
AŞIK!
Aşık olan aşık vara aşıktır
Uyurken ahvali görendir aşık
İlâhi hikmeten zora aşıktır
İbrâhimle nara girendir aşık
Allâh esrarını dilinden döken
Şeytanın gözüne perdeyi çeken
Eyyûbi sabırla zikire çöken
Sineyi dertlere gerendir aşık
Leylayı Mevlâ’ya vasıta gören
Çöllerde yandıkça vuslata eren
Zennûn Nebi ile balığı gören
Yunusun karnına girendir aşık
Allâh’ın ihsânı aşıklık kula
Gözü kapalıdır makama pula
Doğuştan meftundur toprağa çula
Hasırı zikirle serendir aşık
Leylâyı vesile kılıp sevdaya
Mecnûn böyle düştü çöle sahraya
Vuslat aşkı yaklaştırdı Mevlâya
Eneyi ummana salanlar aşık
İSLÂMİ: yiğitlik baz ile değil
İnsanlık on telli saz ile değil!
Müslümanlık edâ naz ile değil
İyi, doğru, güzel, olanlar aşık
Milletinin devletinin dertmendi
Fiili islâmda terakkidendi
Hadimidir vatanının efendi
Seve seve canı verendir aşık
Yüreğinde memleketin acısı
Meclisinde düşmanlığın öcüsü
Oğulun, kızanın, ana, bacısı
Herkesin kâlbine girendir aşık
İSLÂMİ’ye şuarayı sorduran
Bidayette savaşları kurduran
Nihâyette gardaş edip durduran
Devleti taşıyan tirendir aşık
Okkası kaç para sorabildin mi?
Bakkala, kasaba, manava aşık
Baktığın vitrinde görebildin mi?
Kaç kişiyi aldın sınava aşık?
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Her bilenden üstün bir bilen vardır
Gardaşın gözünü bir silen vardır
Aşık inler iken bir gülen vardır
Memleket sevdasıdır hava aşık
Aşk haktır, görünen hakikatidir
Havassı azamın tahkikâtıdır
Ehli şuaranın sadakâtıdır
Şuarada candır bu dava aşık
Ve aleyküm selâm ve berakâtü
Selâmsız yaratık ateşten kötü
Fatihi; sırtında taşıyan atı
Şekerle getirendir tava aşık
Zahmetsiz rahmet yok imiş İSLÂMİ
Balın petektedir demiş İSLÂMİ
Yenmiyor ki altın gümüş İSLÂMİ
Verdiği nimetler bedavâ aşık
Biliyorsun savaş süngü ucunda
Ulubatlı Konstantinos burcunda
Şuara kanı var kale harcında
Kazıklı, Donkişot, yalanlar aşık
Semada vızıldayan sinek ne der?
Balık suyu bilmez, deryâda gider
Erenler secdeyi toprakta eder
Ledünni deryaya dalanlar aşık
Aşık ise atılan ok hedefe
Mercan olsa değer vermez sadefe
Rabıtayla bağlı halef selefe
Ümmet sevdasıyla dolanlar aşık
Hissizler uğrattı İSLÂMİ kadre
Damlaya damlaya göl olur katre
Şuaralar huzur aşkeder sadre
Herhâlde doğruluk pilânlar aşık
Ebû Bekir Ömer Osmanla Âli
Nebii zişânın ayağı eli
Bunların hadimi İSLÂMİ; beli
Devâyı mermerden alanlar aşık
Yıldız çok yüksekte A’ya vurula
İntihalcilere baya vurula
Sen kimsin İSLÂMİ: diye sorula
Değil arasatta kalanlar, aşık
Kaderde yazılan dengi dengine
Yüksek uçma ne olur gel engine
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Meyil vermen her çiçeğin rengine
Namahrem görünce solanlar aşık
Ateşine yanmayandan olmaz ki
Dibi delik kadehe mey dolmaz ki
Erenler ceminden saki gelmez ki
Billûr kadehlere dolanlar aşık
Evet yüreklerde çiçek açanlar
İSLÂMİ’nin kanadıyla uçanlar
Vatan sevdasıyla candan geçenler
Rütbe i şehâdet bulanlar aşık
Sahuranın babasıdır Şuayıb
Kıptiden nükseden suç oldu kayıp
Bin beş yüz senelik fitneyi sayıp
Köklerini tek tek yolanlar aşık
Mefâhiri, ulviyyeden hediye
Edilendir; aşkla sevesin diye
Nesimi derisi yüzüldü, niye?
Hakta fenai rûh olanlar aşık
İSLÂMİ’nin kartallardır sunası
Şuarayı arifanlar sanası
Esas ayna aşıkların anası
Yolu; karanlıkta bulanlar aşık
03 Cemaziyelevvel 1440 Erbaa
09 Ocak 2019 Çarşanba
27 Kanunievvel 1434
Kasım 63
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www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Âşık İslâmi ile Âşık Meftûni'nin Muhabbet Düetidir
Allâhü Ekber Kebiyran Eûzü bike minke Min hemzihî ve nefhihî ve Nefsîhî
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎYM es-Selâmü Aleyküm ve Rah metûllâhu ve berakâtühû
ve rıdaühû ve mağfiratühû ve Afiyetehû
Âşık İSLÂMİ ile Âşık MEFTÛNÎ’nin Yaptıkları Muhabbet DÜET’dir Ehl-i Îslâm/Îmân
Gönül dostu Şuaralara sevgiyle arzolunur efendim
Âşık İSLÂMİ
Dalını; gül sevgisine
Kırma âşık kurban olam
Cühelâlar meclisine
Girme âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
Gül fidânı gönül hatır
Kırmam âşık hiçbir zaman
Türbede erenler yatır
Girmem âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
Bak Hâbil olan âşığa
Kâbil takılır eşiğe
Havva beler de beşiğe
Serme âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
Asilere ateşi hak
İlk isyân edenlere bak
Aklima’ya telli duvak
Sermem âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
“Hem cahildir hemde zâlim
Hem ümmîdir hemde âlim
Berbattır ahvâli, elim
Vurma âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
Mayayı her hâlden süzmüş
Fıtratı çeşitli yazmış
Her kim olur ise, azmış
Vurmam âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
“Eşhürü hurumda vur” der
Alır emrini peygamber
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Küfrün defterini dürer
Sarma âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
Küfr vurmak isterse vurur
İlâhı böyle buyurur
Ni’meti sıkarsan kurur
Sarmam âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
Develer olmuş kanguru
Bunun önünde kamburu
Solucanlar gidiyoru
Yorma âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
Tazı kaçar tavşan kovar
Eşek arısını suvar
Uzun yolda karıncalar
Yormam âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
Yeter bulandığın, durul
Eğilip bükülme kırıl
Hablûllaha sıkı sarıl
Germe âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
Mevâhirler yer değişti
Mozolelerle sevişti
Hakikatler yandı pişti
Germem âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
Milli beraberlik adı
Bunlarda îmânın tadı
İttifâkı ittihadı
Yarma âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
El tek olunca nesi var?
İki olunca sesi var
İhtilâfın püsesi nâr
Yarmam âşık hiçbir zaman
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Âşık İSLÂMİ
Kervan düzülünce yola
Abes olur vermek mola
Nefis diyor hep bak sola
Görme âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
“O sağcılar ne mutludur,
O solcular tabutludur”
Ehl-i dünya mangurtludur
Görmem âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
Bak; Ebû cehl bohçasına
Al Fa Be’nin lehçesine
Sakın namert bahçesine
Varma âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
Echeli cühelâ serim
Kuluna Yaratan kerim
Hoyratla bağı keserim
Varmam âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
Dünyânın öbür ucundan
Almak çün gelip, bacından
Ölecek olsan acından
Verme âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
Akılsızdır bu kâfirler
Nöbette kırklar yediler
Toprağımı istediler
Vermem âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
Îmânımın farzı altı
Dünyâ hariç, arzı altı
Düşmanların tarzı haltı
Sorma âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
Sefer haktan bir hediye
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Hakk’a biâtsızlık niye
Münâfıkmısınız diye
Sormam âşık hiçbir zaman
Âşık İSLÂMİ
İSLÂMİ: ümmetin hürü
Gelir, dîninden ötürü
Tekbir söyleyerek yürü
Durma âşık kurban olam
Âşık MEFTÛNÎ
MEFTÛNÎ: secde çökerek
Eder, boynunu bükerek
Gidiyor inci dökerek
Durmam âşık hiçbir zaman
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Âşık Noksani ile Âşık İslami'nin Yaptıkları Batıni muhabbet
Hasan Aydın
Aşık Noksani....Hasbihallerinden... Net alıntısıdır... Devrin Sümmanisi diye tabir edilen
Aşık islaminin şahsen ricam üzerine cevap olarak açtığı bir değişme örneğidir Cenabı
hak her ikisinden de razi olsun....
Aldı NOKSANİ
Ben mürşidim diyen noksâna gelsin
Mürşid kimdir, onun nişânı nedir?
Evliyâ buyruğun okuyup bilsin
Yetmiş üç farzı var, beyânı nedir?
Aldı İSLÂMİ
Mürşidim demekle mürşid olunmaz
Mürşidin nişanı rûşan olmaktır
Havada uçmakla gökte kalınmaz
Hallaç gibi Hakkta zişan olmaktır
Dâvet edilenler icâbet etsin
Suyun üzerinde balıkla gitsin
Sineklerle gökyüzünde seyrettin
İblisin mekrinde asan olmaktır
Yahudi yetmiş bir fırkada idi
Nasaralar yetmiş iki eyledi
Ümmetim yetmiş üç olacak dedi
Nebînin izine basan olmaktır
Beyânı ashâb-ı Uhud’la Bedîr
Güzideler cennetle müjdelidir
Suâlsiz girecek muhammedîdir
Şah Hüseyinin ile Hasan olmaktır
Aldı NOKSANİ
Dört kapı, kırk makam, oniki erkân
Onyedi tarîki eylesin beyan
Talibin gönlünde koymasın güman
Bildirsin cân içre cânanı nedir?
Aldı İSLÂMİ
Dört kapının kilidine yüz tane
Anahtar varetmiş sâhib bahane
On yedi tarîkin hepsi şahane
Maharet müstakim basan olmaktır
Varlığın temeli Dîn ile imân
Cenneti firdevstir tutulan gümân
Hamsede mirâca dikkat et aman
Divânında ben’i yasan olmaktır
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Mevcûdatın özü kıldı nûrunu
Meleklerden ihdas etti surunu
O Rasulle idrâk edip varını
Bicanken gönülde susan olmaktır
Aldı NOKSANİ
Kâmil mürşid herbir müşkili seçer
Ona teslim olan Kevser’den içer
Tâlibin yetmiş bin hicâbın açar
Gösterir cenneti, nirânı nedir?
Aldı İSLÂMİ
Âriftir şuara tarife gelmez
Hablûllahı tutan esrârsız kalmaz
Ba’dei kevseri içmeyen gülmez
Habibin sadrında asan olmaktır
Yetmiş bin hicâbın üstüne çıktı
Cibril müntehada boynunu yıktı
Hâbîb’ini dâvet eyleyen Hakk’tı
Akla mugâyirde mihmân olmaktır
Müntehadan refref aldı götürdü
Beş vakiti elli vakte yetirdi
Ümmetine hediyeyi getirdi
Cehri hafî zikri dilşân olmaktır
Aldı NOKSANİ
Bu mânayı bilen mürşid tamamdır
Ameli olursa, Oniki İmamdır
Kalbi Beyt-i Hüdâ, şâh-ı âlemdir
Yedi bahir içre ummânı nedir?
Aldı İSLÂMİ
İslâmın imânın özü temeli
Besmeleyle hamdü senâ demeli
On iki imâmın evveli Âlî
İzde küheylânı rahvân olmaktır
Mü’min kâlbi beytullahdan ileri
Hâlbuki topraktan kemikle deri
Mâyâsına nakşettiği cevheri
Nûrunun Rûhuna kurban olmaktır
Yedi kat göklerin yedi kat yeri
Yed’i ile yapmış Rab cehennemi
Ümmül kitâb Yed’i âyettir hemi
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Ledünni FÂTİHÂ; bûrhân olmaktır
Aldı NOKSANİ
Bu sırra ermeyen mürşid olamaz
Hırsı nefse uyan, özün bilemez
Tamah için gezen, Hakk’ı bulamaz
Ne bilsin, ikrârı, îmanı nedir
Aldı İSLÂMİ
Arşta esrâr gördü idraki gitti
İlâhi aşk ile yanarak tüttü
Tam iki bin sene bedduâ etti
Düâsıyla perperişan olmaktır
Hasudluk zırhını sırtına giyen
Firavunlar gibi ene’ye uyan
Nemrud kılıcına balığı koyan
Sırrı İlâhide rûşân olmaktır
İmân gülzârına yaklaşmayana
Münkirandan mel’âneti duyana
Tanrısı ulutunca uluyana
İslâm dîni için düşman olmaktır
Aldı NOKSANİ
Har nerdedir bilmez, yalanı söyler
Evlâddan’ım deyip, yalan söyler
Gerkes gibi her bir cîfeye konar
Tanımaz yahşiyi, yamânı nedir?
Aldı İSLÂMİ
Har ağılda olur, leşkerliğinden
Harda idrak yoktur, ebhârliğinden
Yalancı şeytanın askerliğinden
İstiğfar ederek pişman olmaktır
Bülbül gülün aşkı deve dikenin
Peşi sıra gider bilmez çekenin
Çukur mezbeleye cîfe dökenin
Üzerine çıkıp hışman olmaktır
Gerges ebâbildir ebrehe için
Vazifelendirdi yaratan niçin?
Cezâsını çeker sâhibi suçun
Harami bünyesi şişman olmaktır
Münkirana haram kıldı emânı
Çünkü arşa çıkar inkâr dumanı
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sadâkatle yahşi ile yamanı
Cennette gülerek gülşân olmaktır
Aldı NOKSANİ
Bu üç sıfatta bulunanlar mattır
Nefsine kul olan, şeytan-sıfattır
Gıybet-bûhtan eder, sanır âyettir
Ak üzre farketmez karayı, nedir?
Aldı İSLÂMİ
Münâfıklık alâmeti üç sıfat
Muvâfıkı mehabettedir rıf’at
Emâre i masiyeti nâra at
Sıratlar üstünde rûşan olmaktır
Şeytanı lâindir hevâi heves
Onu hıfzedecek edebi kafes
Lâf cambazı hem gammaz hem mülevves
Kökleyince bağ u bostan olmaktır
Farketmek elbet zor karayı akı
Kâ’be örtüsünün irengi ne ki?
Minâre arası mahyalardaki
İşâretlerde gülistan olmaktır
Aldı NOKSANİ
Noksani aç gözün mürşidi tanı
Bâtının görünce teslim et canı
Bir kapıya bend-ol, öğren irfânı
Göresin küfr-içre îmanı nedir? ...|
Aldı İSLÂMİ
Basar ile bakar isen NOKSANİ
Taşın mihengine koydum bak seni
Kuldur; kulun olacaktır noksanı
Gözün gördüğünde ı’yân olmaktır
Manâyı mevhuma mücehhez ilim
Sürçi lisan edebiliyor dilim
Be’nin altındaki nokta, kefilim
Kuru derelerde ümrân olmaktır
Kültür eylediler kutlu irfânı
Ehl-i arifânın donuyor kanı
Günâhı sevâbı halkeden gâni
Masiyet içinde balban bulmaktır
Denilmiş doğru arayın çinde
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öyle günâh var ki sevâp içinde
Öyle çok sevâb var günâh, suçunda
Batıl güzergâhta gülşan olmaktır
Zahir batın iki hece İSLÂMİ
Gündüzün yorganı gece İSLÂMİ
Yoktur: çözülmez bilmece İSLÂMİ
Esrâr çözen pir dervişan olmaktır
Mehmet İslami
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Âşıklara âşık oldu Karınca
Âşığa derd döktürendir tezene
Âşıkları ağlatıyor durunca
Âşığa perdesi demez bize ne?
Âşıkları çağlatıyor vurunca
Söz gümüşse sükût altın demişler
Arşı üstün ferşi altın demişler
Beş metre bez üstün altın demişler
Aşıkları dağlatıyor vurunca
Hikmetin babından söyler sözünü
Kıbleden gayriye dönmez yüzünü
Kara; Beytullahtan alıp hazını
Âşıklara bağlatıyor vurunca
Ölümü; ebede doğuş, yeniden
Bildiğinden düğün diyerek giden
Melekülmevt almaz emir gelmeden
Âşıklara sağlatıyor nurunca
İbretle bakıyor İSLÂMİ Rad’a
Gümbürdetir şimşek çakar orada
İkâz eder, yıldırımla arada
Âşıklara âşık olan Karınca
05 Ağustos 2019
Mehmet İslami
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Âşık-maşuk
ÂŞIK MÂŞUK
Âşk iki olmaz, birdir
Bu hakikâte eğil
İki üç diyen m..kir
Yaratan iki değil
Behimidir sevdası
Silinmez kiri pası
Sanki zifir atlası
Böylesi hayvanı bil
Âşık olmak bir tekdir
Çünkü Allahta tekdir
İşte bu teklik yektir
Âşık bülbül maşuk gül
Aşk gömleği ipektir
Giyecekte bebektir
Fakat ateşi pektir
Yakarak edecek kül
Yaktıkça kıvrandır
Yandırırda yandırır
Üstünde dolandırır
Pervanesi olur fil
Yanmıyorsa sevenler
Gönlü aşka söğenler
Bunlar dağda gevenler
Kökünü kazıyıp sil
Yanktıkça hazzı verir
Benlik ene' hep erir
Biz fidanı yeşerir
Meyvedir açılan gül
Meyvesine kıyılmaz
Yemesine doyulmaz
Katiyyetle soyulmaz
Çünkü mühürlüdür dil
Mühürlü gelir maşık
Mühürü açan aşık
Seni koyduğu beşik
Yanaştırmaz Azrail
İSLÂMİ ulvî davâ
Taşımak için kafa
Görünce; girmiş safâ
Kahrolsun hain sefil
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Mehmet İslami
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Aşkı İlâhi
AŞK-I İLÂHİ
Şuara-i Nebî’lere yoktur manidar
Aşık isen arifân meclisine var
Aşıklarla oturup aşkı eyle ihtiyâr
Her kim aşka kul değil o olmaz yâr
ALLÂH’la konuşun halvette hemân
Canım sensiz olamamıyorum inan
İhsanlara şu’m edenler yaman
Öz değiller, yüzdekiler hep ağyâr
Gör şükrün içün olursa bir zebân
Her mûyîm tende bürdedir tamam
Binde, seyreylesen hikmeti her an
Birbirine güzâr olan bahtıyâr
Tuz gibi acı aşk mahvetti ey yâr
Aşkında bîten tatlı hayatım var
Eser kalmadı benden, nedendir yâr
Çün ben maşukum aşk buluvergil var
Emâneti ilâhiye dikkât et
Rızai bâri çün edesin avdet
Niyetin ne ise ondadır kısmet
Zikri ilâhiyle mest oluben sar
Evkatı hamsede Huzûrundasın
Halife-i sultan nazırındasın
Habîbi Kibriya vezirindesin
Ezâsı, çilesi, gamı, derdi, kâr
Ben beni ararım yetmiş senedir
Vura vura eskittiğim sinedir
Vuslat iştiyak kâlbimdekinedir
İSLÂMİ: inlersin bulana kadar
06 Rebiülâhir 1440 Hamis
13/12/2018 Perşenbe
30 Teşrini Sâni 1434
Kasım 36
Mehmet İslami
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Atanında
Meclisime düşmanları
Omuzlayıp katanında
Katlederek civanları
Mezbelede biteninde
Hasta ettik diye bizi
İhânetler dizi dizi
Üç kıta yedi denizi
Düşmanlara satanında
Halife kurtarmak için
Gönderilen meblağ piçin
Midesinde bakın açın
Avuç avuç atanında
Halifeyi cenderine
Kurşunu sıkan serine
Banka kurup üzerine
Hırlayarak yatanında
Malûm homo milletimi
Zehir zekkum illetimi?
Dinsiz elle devletimi
Gırtlağından tutanında
Olmadığı hâlde, nakîp
Edilerek, başa dikip
Herhâlde kafayı çekip
Milli ruhu üteninde
Hilâfeti lağvedilen
İhânetle kavledilen?
İşgâl seyrine gidilen
Gerininde öteninde
Unutma on beş temmuzu
Devlet ayağına buzu
Koyup kaydıran uyuzu
Besleyen bu vatanında
Sana diyorum ahâli
Sen hakketmişsin bu hâli
Yüz senedir beytül mâli
Hazmederek yutanında
Al bin dörtyüz doksan beşi
Burada ihanet taşı
Bunca hain bunca leşi
Barındıran kıt’anında
Haçla hilâl kavgasına
Kapılarak dalgasına
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İşgâl etmek sevdasına
Diz boyunca batanında
Hâlihazır tahtı bulup
Meclise korkular salıp
Doksan sene can alıp
Kan akıtan çeteninde
Uhud, Bedir’i anmayan
Hesab sorulur sanmayan
Âşk-ı Allâh’la yanmayan
Cilâlanmış kotanında
Dünkü veled Abd’ adın
İnsan katili cellâdın
CİA ile Mossadın
Diktikleri çıtanında
Şuaralar uyanıktır
Ciğerlerimiz yanıktır
İki yüzlü münâfıktır
Yüze gülen kete’ninde
Dönmeleri göreceğim
Derslerini vereceğim
Defterini düreceğim
Devletime çatanında
Yeter artık can sıktığı
Voyvodaların diktiği
İSLÂMİ’lerin yıktığı
Şu süslenmiş şatonunda
Mehmet İslami
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Atışmak
Selman İşleyen
Dün, 09:38 •
FASLIMUHABBETTEN (Atışma)
Hayat gelip geçer belki boşuna
İlk bahar yaz derken kışa dayandı
Kıble gaha yönel mihrap taşına
Secdeyle ameli beşe dayandı
Âşık İSLÂMİ
Boş gelenin boşa geçer ömürü
Kaygısızlar her bir köşe, dayandı
Unutunca aldıkları emiri
Hayatları bir tek fişe dayandı
Bin dört yüz elli üç; basıldı mühür
Bin dört yüz doksan beş yasıldı mühür
Abdülaziz dedi ‘nasıldı mühür?’
Bu suâli mürted taşa dayandı
Selman İşleyen
İnsan gafil bugün yarını bilmez
Gelecek zamandan haberdar olmaz
İhtiyar gençlerden geriye kalmaz
Belki ecel gelip peşe dayandı.
Âşık İSLÂMİ
Gaflet yorganını üstüne örten
Uykudan uyanmaz horoz öterken
Uyansalar bile der vakit erken
Halbuki yaş yetmiş beşe dayandı
Sütçü İmâm ateş bastı fitile
Kadın çocuk sabi ihtiyar ile
Düşmanları; işgâl altında bile
Memleketten kovmak hoşa dayandı
Selman İşleyen
Ne yiğitler gelip geçti bu elden
Ceddimiz yılmazdı haçlı selinden
Su eksik olurmu gölün yerinden
Bir asırdır yazık keşe dayandı
Âşık İSLÂMİ
Doğan ölür gelen gider demişler
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Çoban olan sürü güder demişler
Ahmaklar; zillete kader demişler
Gırtlağa zehirli şişe dayandı
Yedi deniz üzerinde seyreden
Barbasor Hayreddin değil mi deden?
Torun olamadın dedene neden?
Mil çekildi göze, kaşa değil mi?
Selman İşleyen
Pehlivan meydanda yener yenilir
Yıllar geçse yine ismi anılır
Yere düşen doğrulacak sanılır
Bilmezler omuzlar tuşa dayandı
Âşık İSLÂMİ
Kâfirler yenilir Pehlivanıma
Görür bakan, tarihteki şanıma
Fermuar çekmişim hafakanıma
Mûcize Ebâbil kuşa dayandı
Şüheda dedem ismini tarihe
Fatih diye yazdı, yoktur tarife
Tenezzül edilmez dümbük herife
Zülkarneyden gelip Yuşâ dayandı
Selman İşleyen
Selmani geldüşme nefsin ağına
Yağdırma karları gönül dağına
Herkes girmek ister cennet bağına
Umutlar belkide dúşe dayandı
Âşık İSLÂMİ
Hevâi hevesler kurunca tuzak
Basmadan geçmekse akıldan uzak
Şeytanın elinde binilen kızak
Akibette varıp boşa dayandı
İSLÂMİ; kaybolan, buldurulunca
Olmaz denen şeyler oldurulunca
Tayfalar içine doldurulunca
Sefinenin burnu başa dayandı
22 Muharrem 1440
02/10/2018 Salı
Mehmet İslami
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Avcuyu Avu Avluyor
AVCUYU AVI AVLUYOR
ALLÂH mühür bastı ise kulağa
Duymayınca çınılayıp huvluyor
Sarılmışlar oy denilen silâha
Avcı olanları avı avluyor
Neşterin mucidi kamal tarfişin
Esamesi okunmuyor gidişin
Vebâli çok büyük yüklenen başın
Derisi bilmem ki neden kavluyor
Denizde; firavun beşikte idi
Ebû cehillerse eşikte idi
Milleti çilesi aşıkta idi
Bu dertlerle gece gündüz ağlıyor
Rengi kalmadı solduralacak
Surat mı koydular güldürülecek?
Bu kâfiri düzen öldürülecek
Şuaranın dillerini bağlıyor
Hep kediler farelerle barışmış
Tosbağalar sincaplarla yarışmış
At iziyle itin izi karışmış
Bakın hele kedi köpek havluyor
Bu yükü çekmeğe bel mi dayanır?
Bilmem ki ne zaman oğul uyanır?
İslâmiyet rengi ile boyanır
Boyaysa kanalda coşup çağlıyor
Dişi ağrıyınca gidip çektiren
Kırdın diye ağıtları döktüren
Rötorludur seyredemez bu tiren
Lôkomotifi vagonlar kovluyor
Sâhibine memleketi sattırıp
Bir de sattı diye nutuk attırıp
Tatlı suya gıliserin kattırıp
Domuzları akrepleri tavluyor
Hoş görünmez isen eğer gözüne
Bölenirsin şuaranın sözüne
Yetişemeyince sözün hızına
Solucanlar, kurbağalar mavluyor
Bakmak için, baktığını görecek
Göz lâzım ki, kemâneyi gerecek
Attığında on ikiden vuracak
Gezden gözden nişagâhı savluyor
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Sahaları parselleyenler hani?
Taha tamir eden suçlu mu yani?
Sargı bezi iğne ilâcı gâni
Doktor devâ yok diyerek ağlıyor
Uçak gökgötürü hostes konuksal
Alkol tütün mazarrattır orda kal
Muhabbetler bitti, nerde hasbuhâl?
Gönül ağıt yakıp yürek dağlıyor
İnsan vücûduna zerkeder verem
Her türlü müskirat harâmdır cerem
Bir de buyurmuştur ki israf harâm
Organlar bünyede yaslı, ağlıyor
Olmayan akılın ereceği ne?
Açılmayan elin vereceği ne?
Kız ile kızana göreceği de
Ebevendi bukağıyla bağlıyor
Nerede görülmüş arı namusu?
Kafir bunlara yüz yıldır pusu
Kurarak sildiler yok ki tapusu
Newyok, beyazsaray sicim yağlıyor
Evet evet yoktur zerzevatların
Bilâvelet bu homo gavatların
Lezbiyen hemi homo avratların
Boyunlarına yağlı ip bağlıyor
Karnı tok ağzında kenger sakızı
Aç karınla çifte koşar öküzü
Böyle putperestin oğlu, kızı
Nerde benim anam diye ağlıyor
Yaşamayan bilmez İSLÂMİ dünü
Güllük gülistanlık sanır o günü
Ekmek kuyruğunca veren canı
Tabutunda kefeni kim bağlıyor?
22 Rebiülevvel 1440
30/11/2018 Cümüa
Mehmet İslami
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Avradını
AVRADINI
Seyrederken karışık düş
Göreninde avradını
Öküzleri sürerken, çüş,
Fireninde avradını
Seslendiği anda yeten
Düşman üfürünce tüten
Namert çöplüğünde biten
Tere’ninde avradını
Masuma binip de yoran
Diyâr-ı islâmı vuran
Müslümana tuzak kuran
Oranında avradını
İlkokulda verip şarap
Yaşattığı ahvâl serap
Kâfirin ettiği harap
Virânında avradını
Çoştu Halid Ziyâd timi
Kurtarıyor Suriyemi
Askerimi, Polisimi
Vuranında avradını
Haykırdı Fatihle Yavuz
Müslümandır çetin ceviz
Mecliste düşmana taviz
Vereninde avradını
Besleyenleri, yoraktan
Bomba tuzaklı duraktan
Yurda, İrandan, Iraktan
Gireninde avradını
Millete zıt söyledikde
Düşman mazgalı gedikde
Millet ‘sehpa kur’ dedikde
Duranında avradını
Adı üstünde bir leş miş
İlletliler keçeleşmiş
Fetö akreplerle eşmiş
Pire’ninde avradını
Peşinden at ile itin
Sarsılmayıp giden çetin
Asalak güruhu bitin
Fareninde avradını
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İslâm kisvesine girip
Arz-ı mev’ud yerleştirip
Mü’min, mürted birleştirip
Karan’ında avradını
Mü’minlere vurup tırpan
Yalnız ermeni bırakan
Dersimi tunceli yapan
Koronunda avradını
Hakîkâti Haktan kaçan
Düşmanın safına geçen
İslâm diye! okul açan
Paranında avradını
Amerikası neresi?
Irak, Kuveyt cenderesi
Dost değildir, kan deresi
Dere’ninde avradını
Domuz derilerinden post
Olmaz: derhâl denile hoşt
Dostu düşman düşmanı dost
Göreninde avradını
Yahudinin barrktığından
Suriyeden sarktığından
Ermeniden korktuğundan
Tır’anında avradını
Cemâat denilen sakil
Gözlerinde füze, çakıl
Korkusu üstüne akıl
Yor’anında avradını
Ulvî cevher hanginizin
Ruhunuzda varmı sizin?
Çalan: düşman için izin
Sireninde, avradını
Hakk’a tabiiyet suçum
Çeşit çeşit, biçim, biçim
İhânetle dolu içim
Düreninde avradını
Diyorlar ki haydi geçin
Suriyeden ABD Çin
Yurda; işgâl etmek için
Gireninde avradını
PYD’yle dalaşmayan
Meşrû yerde dolaşmayan
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Düşmanlara bulaşmayan
Sara’nında avradını
Diren ehl-i îmân diren
Düşmanı yurda girdiren
Üzerinde tepindiren
Küre’ninde avradını
Gönül defterinden silen
Furkandır, batılı bilen
Düşman atsa yazı gelen
Tura’nında avradını
Batıl kirden mü’min yıkan
Yetmedi mi? döktüğün kan?
Çektikçe pkk çıkan
Kura’nında avradını
Bülbül ağlarken gülünde
Münkir mü’minin kolunda
Masiyetlerin yolunda
Yoran’ında avradını
Sırtlanlara örtüp börkü
Maymuna, söyletip türkü
Akreplere tavşan kürkü
Sar’anında avradını
Babasıdır marabası
Anayı el arabası
Gardaşını tarabası
Gören’inde avradını
Kelli felli görünerek
Kuzu postuna girerek
Kobra gibi sürünerek
Varan’ında avradını
İneğe kemik verererek
Köpeğe ot yedirererek
Eşşeğe fes giydirererek
Süren’inde avradını
A.B.De matarasında
Çukurca mağarasında
Hainlerin arkasında
Duran’ında avradını
Şemdinli de Hakkarî de
Fetö, betö mekkarîde
Deaş HDPe’leride
Kuran’ında avradını
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben hoş görmem atılmışı
Homo, dönme, katılmışı
Hoştur diye, satılmışı
Gören’inde avradını
Çizilmiş İlâhi pilân
Yüz yılda bir ihsân olan
Mukaddes Dînime pilân
Ören’inde avradını
Olamayız küfre çarşı
Deyip titretince ferşi
Boynunu, duyunca marşı
Buran’ında avradını
Yüz senenin iz imini
İhânetin ta’zimini
Milli ruhun azîmini
Kıran’ında avradını
Helâllere bakmayana
Haramlardan çıkmayana
Böyle bay ile bayana
Yaren’inde avradını
Dîne karşı fak kurduran
Rûh-u mefâhir kırdıran
Küfüre selâm durduran
Tören’inde avradını
Hürmeti raflara koyan
Asalet umursamayan
Edebini ayıplayan
Yöre’ninde avradını
Mü’minken dîni bilmeyen
Lâ diniye kin bilmeyen
Nevruz dışı gün bilmeyen
Töre’ninde avradını
Yükseltince HAKK sesini
Düşürdü küfrün fesini
İhânetin meyvesini
Deren’inde avradını
Bal diye verile turşu
Zehirdir, titretir arşı
İSLÂMİ: kuluna karşı
Duranın da avradını
Mehmet İslami
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Ayağı Kayanlar Vardır
Ariflerin sözü İlm ü ledünni
Hakkın esrarını beyanlar vardır
DNA formûlünden okuyup geni
Bâtın-ı hablûllah; ı’yânlar vardır
Acıkınca taptığı putu yerken
Melekler; erkek mi, dişimi derken
Sırat-ı müstakimde seyrederken
Gayya kuyusuna kayanlar vardır
Dünya gözü ile şaşı bakanı
Anasını babasını yakanı
Müslüman gardaşa kurşun sıkanı
Kasapta satırla kıyanlar vardır
İnfisâl eyleme fikredip kâli
Özünde hıfzeyle ki imtisâli
Yaftayı yakana takana, câ’li
Süslü cilâsından soyanlar vardır
Şeri Şeriatten inhiraf edip
İblisi lâinin peşinde gidip
Bunlar; mefâhir ehili yedip
Girdiği çukurda yuyanlar vardır
Meftûndur İSLÂMİ: dertli bülbüle
Âşk-ı hasretinden sararan güle
Hamakata ehil duymasa bile
Yalçın kayalardan duyanlar vardır
17 Eylül 2019 Salı

Mehmet İslami
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Ayaklarıysa Kaymaz!
Âyeti Kerîmedir Sorar yüce yaratan
Suâle muhatabı, lâin şeytanı aymaz
Sakın bu zerzevatı zannetmeyin sıradan
Dağdaki ümmi çoban bile bunlara uymaz
Çok akıllı çok zeki beyin taşıyan kişi
Öğle aydınlığında gördüremez her işi
Rabbenâ hepsi bana diyerken kırar dişi
Eğer harami ise babasını da saymaz
Rahmet hazinesinden eksilmek yoktur O’nun
Kulun masiyetinden ğufranı çoktur O’nun
Mükâfat-mücâzatta Adli mutlaktır O’nun
Halkettiği mahlûka, sevdiği için kıymaz
İlâhi bir lütûftur şuaraları velî
Velîleri gösterir ahmak olana deli
Değişmez düstûrudur ezeli ve evveli
Yaratan imhâl eder, kat’a ihmâle koymaz
‘Durma; çöz beni derken’ hikmetin bilmecesi
Yükseklerden yüksektir kulluğun derecesi
Bu yüksekten düşerek helâk olur nicesi
Ölmeden ölenlerin ayaklarıysa kaymaz
İlimi isteyene malı istediğine
Veriyor yüce Allâh bak sen ne dediğine
Zûlmeder mi sadâkat, kulluk beklediğinde
Turapken giydirdiği nûr libasını soymaz
İSLÂMİ: Şafak söktü olmak üzere sabah
Şefâatin membaı Yaratan yüce Allâh
İstihkak kesbetmeyen, etsede boşadır ah
İnsanoğlu eline dünyâyı versen doymaz
Mehmet İslami
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Ayakta geziyor Ölünün Biri
ÖLMEDEN ÖLENDİR DİRİ
Ruh Allah’a döner nefs tende kalır
Bu sırrı vuslata erenler bilir
Seyri sülﻴkla nefs tezkiye olur
Emaneti geri verenler bilir
İmansızlar olur nefsin esiri
Yaşayan ölüdür fısktaki biri
Dünyada ölmeden ölendir diri
Gönül gözleriyle görenler bilir
İyi ile kötü gündüzle gece
Allah ismi dilde esrarlı hece
Vuslat, yaşamayan için bilmece
Allah’ın darına girenler bilir
Her akşam uykuya dalıp ölürüm
Nefsimle yaşayıp rüya görürüm
Uyanıp hayata tekrar dönerim
İdrak edip ömür sürenler bilir
Ecel gelinceye kadar yaşarım
Engelleri sabır ile aşarım
Rabbim iledir her türlü başarım
Cevabı Allah’tan soranlar bilir
29-10-2018
Şair, Burhan AKSU
AYAKTA GEZİYOR ÖLÜNÜN BİRİ
Evet rûhu veren yaratan Allâh
Dâvet ettiğinde koşarak gelir
Can rûhtan ayırımı fesübhanellâh
Rûh gidince toprak bedende ölür
Seyri sülûk derecesi afaki
Cehenneme yuvarlanmaklar vaki
Vuslata erdiren müderris saki
Dereceyi alan cenneti bulur
Emânete ihanetler tabiî ki
Fıtratından beşerdeki hakîki
Mevcûdatın özü Habibidir ki
Sâlihleri sapıkları o bilir
İslâmsızda mevcûdatın kusuru
İmânsızın altındaki hasırı
Haramiler satmak için mısırı
Minâreye göre kılıf dikilir
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Fısk-ı fücûr ihânetin odağı
Mürted ağacının nifâk budağı
Habil’dir Kâbil’in ikiz adağı
Koskoca dünyâda ölüm sıkılır
Her şey zıddı ile kâim değil mi?
Sadakatli zıddı hain değil mi?
En zeki Azrail lâin değil mi?
İdrâksiz üstüne dağı yıkılır
Allâh lâfzı üç bin esmâ cemidir
Bunu idrâk edemeyen a’mîdir
Ya nasara-hadû ya da samî’dir
Hayatı boyunca ataşı solur
Takdiri ilâhi ömür sûresi
Bilen varmı son durağı neresi?
Koşarak gidiyor gelen sırası
Olmaz olmaz deme olmazlar olur
Ayakta gezinen ölünün biri
Şu koca göbekli ensesi iri
Acep teneşirde kalır mı kiri?
İşte bunu ancak halkeden bilir
İSLÂMİ karışma Hakkın işine
Karışırsan bit üşüşür başına
Alkanedersin kaşına kaşına
Melekül mevt son nefesinde gelir
21 Safer 1440 Salı
30 Ekim 2018
Mehmet İslami
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Âyeti Kerîme Meâli
“YA BABALARI YANLIŞTA İDİYSELER” (Âyeti Kerîme meâli)
Dînimi babamdan öğrendim tamam
Ne öğrendi ise bana aşırdı
Zor namaz kılardı rahmetli anam
Babam günde beş on defa kaşırdı!
Kur'ân'da sünnette yoktur ki bu tarz
Allemeler etmiş müslümana arz
Sanki mükâfatlı bir haseni karz
Doğru bilip boş beyninde taşırdı
Babanın imânı mahdumu bile
İblise kul eder, dizgini ele
Alıp çektiğinden ahvah nafile
Aklına uyanlar böyle şaşırdı
Hevâi hevesin elinde aklın
Dizgini olunca gizlin ve saklın
Kalmaz ki; alemin dilinde naklin
Sanmayın ağızda sır eğleşirdi
Akıl melekledir hevâ şeytanla
Bunlarla farklıdır insan, hayvanla
Fıtratı tefekkür ederek anla
Güneş; ham meyveyi dalda pişirdi
İSLÂMİ; denecek vehâmet çokta
Üstünde örtecek bir şeyi yokta
Başa çekse ayak kalır açıkta
Ağustosta yatağında üşürdü
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Az Kaldı
EŞİTLİK SAFSATASINA
Eşitlik safsatasına sarılan
Hamile kalarak doğum yap ulan
İlâhi kanûnda aslâ olmayan
Darvin vurulan yalanda bulan
Yaratan tek, yarattığı her şeyi
Tek yaratmış düşün, nedendir deyi
İSLÂMİ: başına ilmi kütleyi
Patlatsan anlamaz mukallit kılan
AZ KALDI
Kıştan sonra yaz gelecek velâkin
Ham olanın pişmesine az kaldı
Bahar, yazdan sonra güz gelir ilkin
Zemherirle şişmesine az kaldı
Kınalı keklik sekerek öter
Ceylân sevginin katarın çeker
Bir anda fırtına boranlar çöker
Tipilerde şaşmasına az kaldı
Gönül gülzarında açılan gülü
Netse solduramaz iblisin kulu
Kul kendisi seçer gittiği yolu
Canın feyyâzlaşmasına az kaldı
Ava giden avcı bir gün avlanır
Kurduğu tuzağa düşüp bağlanır
Böyle kaz’la ördeklerde eğlenir
Solucanın aşmasına az kaldı
İlâhi cilvenin tecellileri
Zalim gürûhuna mücellîleri
Şahid'i, bünyedeki delilleri
Kâinâtın göçmesine az kaldı
Nöbet beklemekten yoruldu taşlar
O taşlara çarpınarak o başlar
Arasata seyrü sefere başlar
Havz’ı Kevser içmesine az kaldı
İlk baharla ölülere can veren
Güz gelince canlılığa son veren
Dağa taşa kurda kuşa yön veren
Defterleri açmasına az kaldı
Beklenilen bahar altın çağ dertli
Beşeri değil atılan bağ dertli
İSLÂMİ’nin dallarına ağ dertli
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Leyl’in beyazlaşmasına az kaldı
Mehmet İslami
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Azâd Etme Sevdiğim
AZÂD ETME SEVDİĞİM
Ruhu revanı, senin meskenin kalbim
Kulluğundan azad etme sevdiğim
Senin himmetinde hevâi selbim
Kelepire mezat etme sevdiğim
Düşünce yüreğin yaşına bakmaz
Gönül seli coşar, çağlayıp akmaz
Yaktığı gönülün dumanı çıkmaz
Her çiçeğe gözat etme sevdiğim
Âşkınla yandıkça arşâ çıkarım
İştiyâkla öz yurduma bakarım
Emredersen Kevser olur akarım
Harama el uzat, etme sevdiğim
Lâyık değilimdir senin sevgine
Büyüksün bağışlar seversin gine
Ben benimle girdim ben’lik cengine
Beni, ben’e tezat etme sevdiğim!
İSLÂMİ’yim, Sana olan aşkını
Olduğundan, biliyorsun şaşkını
İhyâ eylediğin gönül köşkünü
Meskûnûnu kuzât etme sevdiğim
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Azraille Arkadaşlığımız
AZRAİL İBLİSLE ARKADAŞLIĞIMIZ
Şeytanı şeytanlıktan soyundurarak, önce
Terhis ettik, İslâmdan o melûnun kavlince
O Allahtan korkarak terkeyledi bizleri
Kaftanını biz giydik, yüz yirmi sene önce
Zaruretten dolayı münasebet kurmuştuk
Elbette ki ilk önce hâl ve hatır sormuştuk
Nihayet bir mevzunun üzerinde durmuştuk
Labirent bir düğümü, çözecek idik bence
Dedik ki: gece saat üç buçukta kalkalım
Kimseler fark etmeden sular gibi akalım
Tam üç buçuk olunca, dedik haydi bakalım
Sabah namazı için ezân okundu, hince
Tebessüm etti bana, yolu tuttuk birlikte
Benim, olmayan aklım dediği zenginlikte
Güyâ çektiklerimin günâhı fakirlikte
Dedim: sahi ben zengin olacakmıyım sence?
Mesaiye başladık, canla başla habire
Gam değil bu hırs ile girsem bile kabire
Ögle namazı için ezândaki tekbire
Benim kulak tıkalı, beni süzer haince
Ezân bitti namazı kılmıştır Müslümanlar
Beni, ancak ben gibi, ahmak olanlar anlar
Ben madde peşindeyim ırlamıyor ezânlar
Tilki, öylece durur ezân sesi gelince
Öyle çok acıktım ki, vakitte tam ikindi
Ben acıktım deyince arkadaşta yekindi
İkindi namazı’çün ezân başladı şimdi
Biz yemeğe başladık müezzin ince ince
Okuyunca ezânı, Müslüman namaz kıldı
Bilmiyorum arkadaş, beni ne diye buldu?
Dedi, gayreti artır akşam namazı oldu
Dediğine şaşirdım, kahkahayla gülünce
Toplamak sevdasıyla sarılınca maddeye
Yatsı namazı oldu, mü’min çikti caddeye
Çok kızdım arkadaşa işi bıraktın diye
Sorduğumda, yanıma geldi, senden! deyince
Ayrılıyorum artık, sana gelecek belâ
Bana dokunur, secde etmedim diye, Hüdâ
Lânet etti, sen ise bir günde tam beş defa
İsyândasın, beni de bulur sana uyunca
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Diyerekten kalkarak beni bırakıp gitti
İblis te İSLÂMİ’ye böyle nasihat etti
Bu verdiği ders benim iki dünyama yetti
Yüreğim alevlendi bu sözleri duyunca
Mehmet İslami
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Bozuk
BOZUK
Bozulmayan ne kaldı ki
Piriz bozuk fişler bozuk
Kelimeler felç oldu ki
Dudak yırtık dişler bozuk
Tanrı diye tandırdayan
Tesettürsüz gider yayan
Hakîkâti rafa koyan
İcraatsız işler bozuk
Cihad nedir derim sana
Manâsını söyle bana
Küfür hâkimken cihâna
Hayâl meflûç düşler bozuk
Milletin geneli nankör
İçlerine girde bir gör
Seyredenlerse bakar kör
Kiprik yoluk kaşlar bozuk
Nohudu mercimek yoldu
Tilkiler kümese doldu
Kuzu; kurda çoban oldu
Dûbara yek şeşler bozuk
Fitneyi döşemiş kat, kat,
Bina temelinden sakat
Kolonda yok direnç takat
Harcı; çıfıt, taşlar bozuk
Çağlamayanlar nehirdir
Dünkü BAL bugün zehirdir
Bahar sanki zemherirdir
Mevsimlerde kışlar bozuk
Mührü islâm hor görülür
Mürteci; damga vurulur
Bulanık olsa durulur
Kurumayan yaşlar bozuk
Geldi; kıyâm etmek geldi
Dünyanında ömrü doldu
Gonca gül sarardı da soldu
Bülbül olan kuşlar bozuk
İSLÂMİ; diyorki, yeter
Beterdende vardır beter
Nâra seyrettiğin iter
Topal ayak başlar bozuk
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09 Haziran 2019 Pazar
03 Şevval 1440 Ahad
27 Mayıs 1435
Hızır 35
Mehmet İslami
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Bak Hele
Ayaktaki çarığımın altı yok
Nolur beslediğim emirlere bak
Sekiz yönden sapladılar altı ok
Varda kan akıtan demirlere bak
Tekne sahibine boyun bükmekle
İki baş soğanı yarım ekmekle
Hakikat bahrinde kürek çekmekle
Bendeki tükenen ömürlere bak
Çividir demişler çiviyi söken
Yargınım kaşınır ayakta diken
Ben tandıra tezek bulamaz iken
Gir de yaktıkları kömürlere bak
Sobası yok, odun almağa para,
Bulamıyor yalın ayak fukara
Tohumunu toprak diye taşlara
Saçtığından olan, hamurlara bak
Sinen, çoraklaşmış toprağı kil mi?
İblisin gözüne çektiği mil mi?
Bakarsında göremezsin değil mi?
Dönde çiğnediğin çamurlara bak
Sence şuur bilinç tabiat doğa
Fil tosbağa oldu Pireler boğa
Sinekler hükümdar oldu sokağa
Domuzun kürkünden samurlara bak
Şu mübârek ayda ğufran bahrinde
Rahmetinin doldurduğu dehrinde
Müslümanın Müslümanlar şehrinde
Kâfiri aratan amirlere bak
İSLÂMİ: uzatma sözü, kes artık
Oğlan hippi züppe kız ise sürtük
Karısı çıbıldak kocası örtük
Ona hükmeyleyen samîrlere bak
Mehmet İslami
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Bak Hele Şu Garip Hâle Mücâhid!
BAK HELE ŞU GARİP HÂLE MÜCÂHİD
Dünkü belden Kuveyt Düşmanlık eder
Teyakkuzda olacaksın Mehmed’im
Zulmüne kendisi yazıyor kader
Evet geri alacaksın Mehmed’im
Bak hele şu garip hâle mücâhid
Ne kadar gazi var ne kadar şehid?
Hakikât-i hâle Yaratan şahid
Girdiğinde güleceksin Mehmedim
Din düşmanından da eşettir bunlar
Ya mayası eti, veyahut hunlar
Gayrimüslim yontulmadık odunlar
Balta ile dileceksin Mehmed’im
Kıbrısta uçağı türk bayrağında
Prangaydı yonanlı ayağında
Muammer Kaddafi yüce dağında
Katilleri sileceksin Mehmed’im
Yıkan Kaddafinin besledikleri
Kâfir A. Be. De’ nin süsledikleri
Bedavaydı giyinip yedikleri
Hainleri böleceksin Mehmed’im
İSLÂMİ der, besledikçe kudurur
Dört ayaklıları sahibin korur
İki ayaklıysa sırtından vurur
Melekül mevt olacaksın Mehmed’im
01 Temmuz 2019 Pazar Ertesi
28 Şevval 1440 İsneyn
18 Haziran 1435
Hızır 57
Mehmet İslami
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Bak Hele Şu Şeytanın Tırampetine Yahu!
BAK HELE ŞU ŞEYTANIN TRAMPETİNE yahu!
Tefekkür et ibret al tarihinden ülküdaş
Yok iken tek müslüman düşmanlara atan taş
Taş atmayan Müslümanlara ediyor ataş
Binmiş bir alâmete kıyâmete gidiyor
Müslüman kazanacak, müşrik yiyecek diyor
Varmı; Müslümanlardan kafirlere taş atan?
Yok; velâkin pek çoktur mü’mine ataş atan
Yahudi tasmalı şo trump adlı şarlatan
Suriye benim iken, İşgâl ederim diyor
Ağzına sığmayacak her türlü haltı yiyor
Bir buçuk yahudinin elindedir dizgini
Şişirilen bu sığır çobanın azgını
Beni gebertte döndür pis leşime kuzgunu
Durmayın Mehmedcikler acele gelin diyor
Hadu dizgin gerdikçe şeytanı bunu yediyor
Yedi deniz üç kıtâ; benim kanım suladı
Halîkım; ‘Halifemsin’ diyerek verdi adı
Bire kâfir ceddiniz Kâbil ile bunadı
Habilin Kurbanını Allâh kabûl ediyor
Dedenizi kurbanı duman olup gidiyor
Gaza gelme demiştim duydunda anlamadın
Kütüğünden silinir satılmış köle adın
Münbiçe sığınınca hakikâti anladın
Sana yuları takan yürü sene be diyor
Washington beyaz saray gelde beni ye diyor
Bak diyor ki İSLÂMİ; yeryüzünde bir tek türk
Var olduğu müddette korkudan titreyip ürk
Kâinâtta kat’iyyen küfre giydirmeyiz kürk
Fatihin atı şahta, Yavuz Selim geliyor
Kanûni Süleymanı deden iyi biliyor
07 Rebiülevvel 1440 Cümüa
16 Kasım 2018
Mehmet İslami
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Bak Yalan Dünyanın Hikmetlerine
BAK:
YALAN DÜNYANIN HİKMETLERİNE
HEM RAHMETİNE HEM NEKBETLERİNE
Servet-i dünyadan sual edersin
Cennetin pazarı kârhaneler var
Belhum Adall olanları nidersin?
Meleklerden üstün Şükrâneler var
Bakmak için dünya hikmelerine
Lüzûmu yok çok inmeğe derine
Üstünde kasılanlar, beherine
Altında mizanâ bârhaneler var
İstanbulda bir tepeden birine
Kanatsız motorsuz uçan pirine
Bak Hazerfan Ahmed adlı erine
Nice Behlül Danâ divâneler var
Yaşarken; cennete idhal ettiği
Kimin nefsi kimin aklın güttüğü
Nicelerin cehenneme gittiği
Hesabı soracak darhaneler var
Şakir uçurumdan atlamayacak
Hikmetin esrarı zakir olacak
Ölenin yerini tamamlayacak
Kırklara götüren meyhaneler var
Talut verdi Calut adlı nekbete
Tefekküre dalıp baksan hikmete
Davudla, Süleymandaki servete
Karuna mümasil viraneler var
Ülkünün hadimi sâlih er iken
Zûlümatı tenvir eden nûr iken
Yılan gibi yerde sürünür iken
Geylani, Arabi, pirhaneler var
Tutî neden uysal, Ceylan neden tor?
Cengiz neden topal, Veysel neden kör?
Defter-i Âdemi tetkik et de gör
Aklı meflûç eden dahâ neler var
Kederin hüznüyle yerinenlerden
İstavroz misali gerinenlerden
Deliye divane görünenlerden
Vuslata erişen şahaneler var
Kabirinde meçhûl yerin İSLÂMİ
Tevazu kaftanı bürün İSLÂMİ
Olduğun gibi de görün İSLÂMİ
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Cehennem bileti bahaneler var
27 Nisan 2019 Cümüa Ertesi
22 Ramadan 1440 Sept
14 Nisan 1435
Kasım 171
Mehmet İslami
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Bak Yurdun evlâdı Encamına Bak
Mayası bozuklar fırsat kolluyor
Bulduğunda ayağına çelmeyi
Takacaktır devletini solluyor
İşgâl edin diye bekler gelmeyi
Fitnetüz zamanın son safhasında
Arzı mevud ihdası kafasında
Zehiri sunuyor balın tasında
Biliyorlar boş kovana dalmayı
Sığır çobanını alamanyayı
Esir etmiş şu yalancı dünyayı
Yal yalamak için kızıl, boz ayı
Benim elim ile ister ölmeyi
Menfâata tapınınca alimler
Emir oldu başlarına zalimler
Bitecektir ettikleri zulümler
Azmetmişim yeryüzünde silmeyi
İmanın en düşük olanı kuru
Duâ etmek imiş unu bulguru
Bekledur eline alıp kalburu
Eleyerek birkaç dane bulmayı
Ümid insanlığın vazgeçilmezi
Müslüman biliyor ol, seçilmezi
Zekeriyyasızlığın biçilmezi
İstiyorlar ki yahudi olmayı
İçindeki düşmana bak İSLÂMİ
İtlâf etmek haine hak, İSLÂMİ
Ciğerlerine hançer çak İSLÂMİ
Ümmeti Muhammed bekler gülmeği
09 Rebiülâhir 1440
Mehmet İslami
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Bak Yüz Senelik Ahvâle
BAK YÜZ SENELİK AHVÂLE
Sadece bir keklik mi ki?
Topraktaki durum neki?
Tarıma ilâç dedi ki
Ahmak müslüman yedi ki
Bilmedik Gâvûr neslini
Sürünce ilaç faslını
Toprak bile kısırlaştı
Mahlûkat hakka ulaştı
Zehirledi dağı taşı
Katleyledi kurdu kuşu
Müslümanlar baktı şaşı
Yolundu kirpiği kaşı
Yolan sensin dedi bana
Böyle düve böyle dana
Hani nerede kadana?
Hikmetini anlasana
Meflûç oldu akılımız
Darağaçta takılımız
Cebredildi çakılımız
Beşikte de kalmadı kız
Irakta bağırdı ana
“Kafir çocuk koydu bana
Müslümansan öldür sana
Allah için” yana yana
Bir homoyu dikiverdi
Türk beynine çakıverdi
Cellâdına bakıverdi
Çünkü korku ruha girdi
İşte bugün camide ki
Milletin cebinden taki
Edilen bu haltlar neki?
Yahudi nasara teki
Yazmak ile bitmiyor dert
Tutup birer birer fert fert
Beyinlere balyozu sert
Vurulup yok olsun namert
Bak yüz senelik ahvâle
Yavuzken geldin bu hâle
Zehir yediğin nevâle
Sebep sensin izmihlâle
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İSLÂMİ’den duman tüter
Vardır beterden bin beter
Bu günde bu kadar yeter
Yüz sene verdiler eter
Mehmet İslami
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Bak! Bunları Unutma
BAK! BUNLARI UNUTMA UNUTURSAN,UNUTULURSUN 70 SENEDİR ALLAH TARAFINDAN
UNUTULDUĞUN GİBİ!
YARAMAZLAR GÜRÛHLARI BURADA
Çare sensin çaresizin çaresi
Sen olmazsan ayak üstü duramaz
Düşmanındır arzın akrep faresi
Bu haçlı kulûbü bize yaramaz
Açtığı yaraya mehlem saramaz
Yaramazın gürûhu bir arada
Fitne tezgâhını kurmuş burada
Düşman benim, her atılan kurada
Avrupa birliği dene yaramaz
Bunlar hem yabâni öküz hemde kaz
Bunları unutma müslüman türküm
Bir deri, bir kemik kalan bak kürküm
Yüz senedir yerde süründü börküm
Melânet birliği bize yaramaz
Nemrut ne ki: firavunda duramaz
Neseben övünür babası Âdem
Asalet dediği, toprak, su madem
Küfrden önce dolarcak benim vadem
Kıyâmetin kalan vâkti az mı az
Başına koptuğu zamanda aymaz
Şimdi varmı, gayri müslüm sortisi?
Kesildi siyonist yunan dürtüsü
Bak başın da kerimenin örtüsü
Av rupa birliği bize yaramaz
Yarar diyen hayırlı düş göremez
Elli yıldır müzâkere kertisi
Bitti, bunlar eksisiyle artısı
Hakikat mizanındadır tartısı
Haçlılar birliği bize yaramaz
Şeytan bile yanlarına varamaz
Antalyadan gitti firavun, gibi
Erepti; EUROPE olunca bibi
Bozuldu şemâli, gönyesi, tipi
Avrupa birliği bize yaramaz
Ehl-i haklar batılata giremez
Bunlar Âdemoğlunun yüz karası
Âleme yayılan haçlı sarası
Nasaranın kulûbüdür orası
Avrupa birliği bize yaramaz
Açtığı yarayı kimse saramaz
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Ettiği zulümler zalimi bulur
İk’ayaklı iken it gibi ulur
Harami vücûd-u harâmı solur
Mü’min olana bu birlik yaramaz
Hakla batıl bir arada duramaz
Odun olan adam bilmez demişler
Adam olan odun bilir Memişler!
Adam olacağın söylememişler
Avrupa birliği Türke yaramaz
Dîni islâm Türksüzlüğü saramaz
Arşa çıktı mü’minlerin narâsı
Beş yüz yirmi bir yıl yandı çırası
İhânetin karargâhı, burası
Avrupa birliği bize yaramaz
Mü’minliğin mayâsıyla karamaz
Eski düşmanlardan dost görülmüşmü?
Kâfir birliğine hiç girilmiş mi?
Zekkum ağacından nar derilmiş mi?
Avrupa birliği bize yaramaz
Ergenin altında elma duramaz
İşleri; dâimâ lâf dolandırmak
Martaval atarak ahmak kandırmak
Mahremine namahremi bandırmak
Avrupa birliği bize yaramaz
Bize; ancak bizden olacak pervâz
Yalan lânetullahın icâdıdır
İblis yalancının göbek adıdır
Bunlarda o melûnun evlâdıdır
Avrupa birliği bize yaramaz
Topallayan hedefine varamaz
Katran kazanını ateş kaynatır
Kaynadıkça imânsızı oynatır
Oynaya oynaya içinde yatır
Avrupa birliği bize yaramaz
Hak üstüne batıl çatı kuramaz
Asalağın tabiyâtı sömürmek
Ahmakları sömürdükçe semirmek
Beynine girerek tası kemirmek
Bu avrupa hiçbir şeye yaramaz
Eline yumurta ver sen, kıramaz
İttihâd der İslâm ihtilâf düşman
İttibâ edenler olurlar pişman
Harâmi bünyeler göbekli, şişman
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Avrupa birliği dişi kıramaz
İslâm beldesine çadır kuramaz
Demişler ki: bir tek elin nesi var?
Mahareti: kınasından süsü var
İki elin gümbürdeten sesi var
Bu Avrupa kolu kırar, saramaz
Müslümana Kippa, zünnar yaramaz
Aslı neyse nesli de o olacak
Yıktığı hanede tütmüyor ocak
Odun taşıyorlar hep kucak kucak
Bu tezgâha aklı selim varamaz
Nasara kulûbü bize yaramaz
Sol kafa mank kafa oldu olacak
Bunlar ile Cehenneme dolacak
Herkes kendi ettiğini bulacak
Küfüristan müslümana yaramaz
Ahmaklığın devâsı yok, çarem az
Sol kafa mank kafa oldu olacak
Bunlar ile Cehenneme dolacak
Herkes kendi ettiğini bulacak
Küfüristan müslümana yaramaz
Ahmaklığın devâsı yok, çarem az
Mihenk taşımıza koydurulanlar
Milletin başına giydirilenler
Uyan biz değiliz, uydurulanlar!
Avrupa birliği bize yaramaz
Münâfığa; mü’min emân veremez
ŞAM harabe oldu, nerde İSLÂMİ?
Başkuş ki; virâne yerde İSLÂMİ
Çare sensin böyle derde İSLÂMİ
Mü’min bu kulûbe aslâ giremez
İslâm izzetini yere seremez
Mehmet İslami
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Bakan Neye, Neden, Nereye, Ne İçin Bakan?
Bakan amma, baktığını görmeyen
Yahûdî misyoner kıyağa düştü
Vatansıza yurtta aman vermeyen
Ervah-ı şuara koyağa düştü
Ermeni yonanlı mihenk taşında
Rum nasara yahudiler başında
Dönmeler kaşığı senin aşında
Doymayan mideye bayağa düştü
Bu devlet müslüman bakan ermeni
Yonanlı rum savuruyor harmanı
Kesildi sâhibin takat dermanı
Feryâdı, figanı, uyağa düştü
Şuarayı susturursa bir devlet
Devleti var eden olmuştur zillet
Aslına musallat olunca illet
Ayaklar baş başlar ayağa düştü
İSLÂMİ; kel başlar kaşınmaz oldu
Evlât; ebî ceddi düşünmez oldu
Mukaddes emânet taşınmaz oldu
Yükleri kaldırmak, dayağa düştü
09 Temmuz 2019
Mehmet İslami
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Bakın Hele Kime Neler Satarım
Ben dertli divane meczup biriyim
İblis menfezinden kiri satarım
Hikmetinden bir kemik bir deriyim
Bedenden soyunca deri satarım
Bakın hele daha neler satarım
Düşmanın önüne kemik atarım
Sonra arkasına geçip yatarım
Kelepirdir; öte, beri satarım
Bulursam uyanık bir hokkabazı
Koçandan; eline veririm sazı
Höykürmekten tükenince avazı
Güllü papuç veren peri satarım
Akıllıyım diye kibirlenerek
Dünyanın altından böbürlenerek
Müleye, müleye, gelince inek
Yemdir diye, göğü yeri satarım
Habire semirir b…k yiye, yiye
İki asır önce ettim hediye
Aşılmaz belleri bostandır diye
Kâfir evereste dağı satarım
Semirdikçe dengesini kaybetti
Utarit diyerek helâya gitti
İSLÂM: bunların devranı bitti
Bismillâh diyerek tokat atarım
Mehmet İslami
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Bakın Hele Yahudi Entrikasına, Bakın
BAKIN HELE YAHUDİ ENTRİKASINA BAKIN
Bakın hele abd’li kâfir herzesine
Suriyede, Irakta mezhep savaşı varmış
Kulak veren bunlar egoist serzesine
Ahmak olan yaratık katiline bakarmış
Müfteri hezeyanla ahmakları kandırdı
Libaralizm: yalanın gemisine bindir
Bunaklarda Saddamı makamından indirdi
O gün bu gündür kanlar oluk oluk akarmış
Demokrasi getirdi puşhtun veledi o puşht
Kaddafiden ma’âda varmıdır diyen, it oşt?
Akibette pişmandır düşmanına diyen, dost
Fayda yok: düşman ona yularını takarmış
Iraklıyla, Kuveytlinin dizginleri elinde
Şeyda bülbül olsa bile ötmez namert gülünde
Müslümânı süründürür kurak, kıraç çölünde
Su yerine gözlerinden kanlı yaşlar akarmış
Kâfirin en iyisinden Mü’minin en kötüsü
Yüz bin defa çok iyidir, insanlığın atîsi
Beş temel üzerinde İSLÂMİ’yet çatısı
Şehâdet, Savm u, Salât, Hacc Zekât’a bakarmış!
Aldanınca Siyonist fitnesine fendine
Nankör olduğu için eder kendi kendine
İSLÂMİ: kim taş koyar nehr-i Îmân bendine
Cehennemin şimşeği gözlerinde çakarmış
Mehmet İslami
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Bakın Kimler İle Doldu Türki'ye
BAKIN KİMLER İLE DOLDU TÜRKİ YE!
Bakın hele düştüğümüz duruma
Yüz yıl öncesine geldi Türki ye
Güve düştü guguk adlı kuruma
Özü bin parçaya böldü Türki ye
Özünü bölünce çekildi kanı
Ahırlarda arar oldu insanı
Dün titretir iken külli cihanı
Ermeniyle, Rumla doldu Türki ye
Mahlûkâtı revirlere yatırır
Ekmeğini, it yalına batırır
Akreple yer domuzlarla oturur
Hayvanlar ülkesi oldu Türki ye
Bin dört yüz doksan beşte çakılan
İki kazık semeresi bakılan
Binsekiz yüz yetmiş dörtte yakılan
Ateşten kül diye kaldı Türki ye
Yedi deniz üç kıtâya hükmeden
İslâm kalesinin imânı, beden
Ateşe atıldığını bilmeden
Kendi ettiğini buldu Türki ye
İzmiri düşmana verenler ile
En garaya yoktan girenler ile
Adanada defter dürenler ile
Yurdu dilim dilim dildi Türki ye
Konstantinopolost olan İstanbul
Yonan tapusunda kalan İstanbul
Gemisi karadan gelen İstanbul
Denizi delerken öldü Türki ye
Yüz senedir öze bıtrak ekerken
Tomururken filizini çekerken
Gece kulağına kurşun dökerken
Onaltı temmuzda güldü Türki ye
Hain teşbih, caiz değil öküze
Peygamber ocağı diyorken füze
Atınca, görmeden gittide düze
Gözdeki çapağı sildi Türki ye
Adâlet yüz yıldır yatar komada
Bir eli Kur’ân da biri kamada
İSLÂMİ’nin gösterdiği şemâda
Dost ile düşmanı bildi Türki ye
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11 Şâbân 1440 Selâse
16 Nisan 2019 Salı
03 Nisan 1435
Kasım 160
Mehmet İslami
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Bakın Şu Garabete!
BAKIN ŞU GARABETE
Hububatta narenciye yarenler
Sam kuruttu sanırsınız solmadı
Olgunlaşmamışken koruk erenler
Tadımlığı lezzet veren bulmadı
Hıyarlar korkuluk elinde süngü
Sütleğen kezzabdır acura çünkü
Şu hırıldıyanlar, havlayan dünkü
Zerzevâtlar kıvamını bulmadı
Sığır kuyruğuyla ilâbadalar
Şeytan tırnağıyla doldu odalar
Şeytan lâlesinden kaçar adalar
Eşşek keleğini kabak bulmadı
Katır tırnağını börülce görse
Maydanoz şalgamı yatırır örse
Şeytan turpu boşunadır göğerse
Kuş gözü ebegümeci bulmadı
İSLÂMİ: Fehmeder inceden ince
Marul ile tere cenge girince
Böğürtlen dikeni coşar görünce
Ahlat sevdalısı alıç bulmadı
14 Rebiülâhir 1440 Cümüa
07 Kânûni Evvel 1434
21/12/2018
Kasım 44

Mehmet İslami
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Bal Değil mi?
BAL DEĞİL Mİ?
Gâvûr gâvûrluğun yapar
Batıl Hakka pil değil mi?
Putperest homoya tapar
Cinsi domuz fil değil mi?
Yuvarlanılan çukurdan
Çabuk çıkmağ için davran
Kör olduğundan mı Tavran?
Çapakları sil değil mi?
Habibidir din mezhebi
Haşimoğulu nesebi
Ebû lehebin hasebi
Geçmez akçe pul değil mi?
Din Hakkındır halkın değil
Fermanı Hak için eğil
Beynindeki siğili sil
Nâra atan dil değil mi?
Mucizeyi inkâr eden
Küfrün arkasında giden
Şefâat nedir bilmeden
Ahkâm kesen zül değil mi?
Enbiyâya, evliyâya
Bühtan edende yok hayâ
Giydirip akı karaya
Kıkırdatan yel değil mi?
Fitne nedir bilmeyenler
Hakikate gelmeyenler
Allâh için gülmeyenler
Namert çanı zil değil mi?
Vehhabi kim şia nedir?
İşte bunda Hendek, Bedir
Aha; bin beş yüz senedir
Baktığınız fal değil mi?
Dost dostunun gömleğidir
Dostta görülmez leke kir
Dostun dostu ebû Bekir
Sadâkatte gül değil mi?
Büyük günâhtır hırsızlık
Yapanda vardır nursuzluk
Çok velîde lüzûmsuzluk
Madem ki var bil değil mi?
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Vakt seher az kaldı tana
İlk müslüman derim ona
Nesli Rasûl Hatçe ana
Çift kocadan dul değil mi?
Hikmeti esrarı Hakkın
Saadetinedir halkın
Açılmamış bıçağa kın
Bir İlâhi rôl değil mi
Yirmi beş yaşında nebî
Kırkda hatçe ana tabi
Bekâra Bakire gibi
Ümmetine yol değil mi?
Taşa secde edeni gör
Çoraba meshetmekte hür
Müslümanlık acep kaç tür?
Dolmuş sahra çöl değil mi?
Şaşırana hidayeti
Verecek Allahtır kat’i
Geldi Îsâ’nın seati
Mehdi hazır fôl değil mi?
Şu ahmaklık neyin nesi
Hesaba çeker herkesi
Kimsesizlerin kimsesi
Allâh’a abd ol Haruni
O Allah ki bak hele kim
Mecuside yok iken din
Cennetini etmiş tezyin
Seyrettiren sal değil mi?
“Üzülmene dayanamam
Fatıma suç gördüğüm an
Cennetimede koyamam”
Bu eblehlik hâl değil mi?
O ki bütün günahkârlar
Şefâate muhtaçdırlar
İblislerde hırıldarlar
Oda Hakka kul değil mi?
Yahudinin icazeti
Cebinde titri devleti
İmâmla hatiplerdeki
İlâhiyat çal değil mi?
Koyun keçi kurban olmaz
Mecburi değildir namaz
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Yemek içmek oruç bozmaz
Bu İslâmı del değil mi?
Bir şey sanır duyan onu
Ateş bekliyor sonunu
Bu Yahudi piyonunu
Havlattıran yal değil mi?
Körüklendikçe şişince
Alevlevlenip ince ince
Takkesi yere düşünce
Sırtı yağır, kel değil mi
Gayriye olmaz minneti
Kadın zekerin cenneti
Sır arının kovandaki
Peteğinde bal değil mi?
İSLÂMİ: Îmânı tanı
Koyma; desteksiz atanı
Fatıma cennet sultanı
Nisa kökten dal değil mi?

Mehmet İslami
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Balçıkla Örtülemez ki!
BALÇIKLA ÖRTÜLEMEZ Kİ!
Âdemoğlu gizlese de aslını
Bünyesi çamurdan kurtulamaz ki
Bir katreden mamûl olan neslini
Mizâna koysalar tartılamaz ki
Basar gözün ile seyret cihânı
İlyâsın dokuduğu kumaş hanî
İdrisin diktiği cennet kaftanı
Küfrün elleriyle yırtılamaz ki
Allâh düşmanına karşı durunca
Attığında tam on iki vurunca
Donkişotluk yapan atlı karınca
Boşa tetik çeker ortalamaz ki
Mukaddes beldeye kurunca tahtı
Bilmez; üstündedir Allâh’ın kahtı
Açıkmış; işgâle yeltenir, bahtı
Ebâbil taşından kurtulamaz ki
Durma be müslüman şu külleri de
İçinde gizlenip kalmasın ateş
Geceyi gündüze çeviren güneş
Balçık sıvamakla örtülemez ki
Kim ne etti ise hazırda bulur
Okçular cepheyi terk eder gelir
İhlâslı kul közü eliyle alır
Korkak feylesoflar kor alamaz ki
Yahudi GAZZE’de ölüm yağdırır
Arabistan küfre karşı ağdırır
İğne deliğine deve sığdırır
Hikmeti İlâhi törpülemez ki
Gidilen yola bak nûrmudur nârmı?
Ensesi kalının şiş olur karnı
Elleri cebinde havada burnu
Sakın sanılmasın, sürtülemez ki
İSLÂMİ; mükedder olma; kaderde
Devâ var her türlü kedere, derde
Allâh ihmâl etmez imhâl ederde
Kelimî Mûsâ’lar ertelemez ki
14/11/2018 Çarşanba
06 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Bana ettiğini, Çektirecektir
BANA ETTİĞİNİ ÇEKTİRECEKTİR
Bana çektirdiği bunca çileyi
Yaratan sana da çektirecektir
Sultan köşkü mamur olan kaleyi
Yıktırdığın gibi yıktıracaktır
İhmâl etmez ihmal eder, görenin
Vakti merhunu gelince sürenin
Senin hesabını, arzı kürenin
Görünce, içine tıktıracaktır
Mazlumum ayyuka çıkıyor ahım
Varsa söyle sana karşı günâhım
Settardır, Rahmandır, Rahimdir Şahım
Lebler arasına sıktıracaktır
Gel dediği zaman duramayız ki
Dünya için hayal kuramayız ki
Kaç nefes almışız sayamayız ki
Dört ayaklı edip çöktürecektir
Bunca zulümleri ettin bilmeden
Çekip gittin yaşlarımı silmeden
Şu fani dünyada bir gün gülmeden
Gidince, belini büktürecektir
Bâki sandın dünyada ki hayatı
Pamuk ipliğiyle bağladın atı
İyisin bilirdim meğer çok kötü
Olduğundan kökler söktürecektir
Bu dünya hanında İSLÂMİ yolcu
Kimi hayalperest kimisi falcı
Kimisi muzaffer kimi çapulcu
Malik; taşa tohum ektirecektir
30 Haziran 2019 Pazar
27 Şevval 1440 Ahad
17 Haziran 1435
Hızır 56
Mehmet İslami
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Barışamam ki
BARIŞAMAM Kİ
İki bin iki yüz iki yüzleri
Verene küskünüm barışamam ki
Münâfık olupta zehir sözleri
Serene küskünüm barışamam ki
İnsanlığı doğar iken yitirmiş
Hasseleri galbetmeden yitirmiş
Ebû cehil sedirine bağdaşı
Kurana küskünüm barışamam ki
Ben olayım kulun kölen desede
Ağlayıp sızlayıp inildesede
Mescidime söğerek kilisede
Durana küskünüm barışamam ki
Sevgi Allâh için buğuzumuzda
Selâhaddinimiz Yavuz’umuzda
Hasan Hüseyn Hamza omzumuzda
Vurana küskünüm barışamam ki
İSLÂMİ’ acımaz sonda pişmana
Devletime, milletime, düşmana
Aldığı canları dökülen kana
Karana düşmanım barışamam ki
01 Cemâziyelevvel 1440 İsneyn
07 Ocak 2019 Pazar ertesi
25 Kânunievvel 1434
Kasım 61
Mehmet İslami
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Başak Olmuyor
Zenginler fakirdir cimri var yemez
Kardeşler kardeşe koşak olmuyor
Arkadaş olana sadık dost denmez
Harami de helâl başak olmuyor
Dost olan canını dostuna verir
Dostunun yerine yağ olur erir
Aynaya bakınca dostunu görür
Dostsuz; kara günü aşak olmuyor
Ahde vefâ falan şimdi hayâldir
Cehl-i cühelâya muadil hâldir
İlm-ü ketumiyet büyük vebâldir
Zekkûm yaprağından döşek olmuyor
Dünya servetine gönül verecek
Yoldan çıkıp ateşine girecek
Ölür iken derekesin görecek
Hınzırın potağı vaşak olmuyor
Ok sadakta, kemânesiz yaramaz
Atsan bile hedefine varamaz
Musaddıka hain hesap soramaz
Sıratı geçerken düşek olmuyor
İSLÂMİ: Ok’unu hedefe at ki
Ah diyen mazlumda imdada yet ki
İmân bahçesinde boy verip bit ki
Barut konulmazsa fişek olmuyor
Mehmet İslami
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Başka Bir Şey Yok
Ülkede her şey var; hain, münâfık
Satılmış illetten başka bir şey yok
Hainler müşteki müminler sanık
Uyuşuk milletten başka bir şey yok
En büyük düşmanı mahreme koyan
Milleti iffetten izzetten soyan
Zırdeli her sabah günaydın diyen
Ahmak gafil fertten başka bir şey yok
Sabahı şerifler hayrola dostum
Allâh’tan afiyet dilemek kastım
Ben; idraki kesmez bıçakla kestim
Düşte, hâlde dertten başka bir şey yok
Ve aleyküm selâm canım gardaşım
Suâllerine amadedir başım
Biliyorsun kulları kısım kısım
Korkak sefil mertten! başka bir şey yok
Med cezir dir hayat serüvenimiz
DNA’mızda formüllenmiş genimiz
Ezelden tescillidir üçgenim
Mülâyimden sertten başka bir şey yok
Kerbelâda suyu bulatan Yez it
Su testisi kıran mervan atlı it
Vahşete; Allâh’tır en büyük şahit
Çarp, böl, topla, dörtten başka bir şey yok
Akıl meflûç oldu yüzyıldır yatar
Hainler kervan tutmuşlar katar
Satılmış homolar kurttanda beter
Müfteriden hırt’tan banka bir şey yok
Kul İSLÂMİ: zikretmeden yatmadı
Devâ dedikleri hapı yutmadı
Dehr Allâh’ın, devri daim tutmadı
Müstemleke yurttan başka bir şey yok
Mehmet İslami
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Başka Yöne Dönmeyeyim
BAŞKA YÖNE DÖNMEYEYİM
Teneşirde; gel bırakma
Yâd eliyle yunmamayım
Yürek yandı kül bırakma
Tüttüğümü sanmıyayım
Önce tedbirini alda
Cenâzen kalmasın salda
Kabristana çıkan yolda
Başka yöne dönmeyeyim
Doğruluğun yolundasın
İyiliğin kolundasın
Güzel petek balındayken
Bittiğim sanmayayım
Ateş en temizleyici
Deterjandır cici bici
Fikretsen cehennem neci
Siccinine inmeyeyim
İSLÂMİ uğruna canı
Verdiği vatanı hani?
Satan satana vatanı
Söyle nasıl yanmıyayım?
06 Cemaziyelevvel 1440 Sept
12 Ocak 2019 Cümüaertesi
30 Kânunievvel 1434
Kasım 66
Mehmet İslami
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Başlarım derim
Dönekle bunakla muhatab olmam
Dedete atarak haşlarım derim
Mertler meydanına destursuz dalmam
BESMELE çekerek başlarım derim
Her şey birden gelir ve her şey birdir
Biri bilmeyenin varlığı kirdir
Rahmandır yaşatır, münker, nekirdir
Şeytanı; dâimâ taşlarım derim
Hoş olmaz kulağa gelmezse sesin
El emeği helal kazanç herkesin
Kula kul olmamak kararım kesin
Emr-i ilâhiyi işlerim derim
Allâh hikmetiyle güçler, bizleri
Bedbahtların çabuk çöker dizleri
Kabuğunu kırıp tutan özleri
Bak; kanatsız uçar kuşlarım derim
Seyrettiğimiz yol Hakîkat yolu
Şuaralar hakk’ın seçilmiş kulu
İSLÂMİ’nin gönlü HARUNİ dolu
Gediğinde olur taşlarım derim
Mehmet İslami
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Bayramlar

ALLAHÜ EKBER KEBİRAN VELHAMDÜLİLLAHİ HAMDEN KESİRAN VE SÜBHANELLAHİ
BÜKRATEN VE ASİLÂN E'ÛZÜ BİKE MİNKE MİN HEMZİHİ VE NEFHİH VE NEFSİHİ
BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHIYM VEL ASR İNNEL İNSANE LEFİ HURN İLLELLEZİNE
AMENU VE AMİLÜ S SALİHATİ VE SEVASAVBİL HAKK VE TEVASAVBİS SABR
ES SELÂMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BERAKETÜHÛ ÂLE
Mİ İSLÂMA MAĞFİRAT AIYIMIZIN FİRAR ETMESİNDEN DOLAYI BAŞ SAĞLIĞI DİLER
KEN BİZE HEDİYESİ OLAN BAYRAMI ŞERİFİMİ Zİ TEBRİK EDER ÜMMETİ MUHAMMEDİ
KUTLARIM
Allâhü Teâlâ Âli İmran Sûresinin 160’ncı Âyeti Celîlesinde Meâlen
“EĞER ALLÂH SİZE YARDIM EDERSE O VAKİT SİZE GÂLİB OLAC AK KİMSE YOKTUR
VE EĞER O SİZİ YARDIMSIZ BIRAKIRSA KİMİN HADDİNE DİR Kİ ONDAN SONRA SİZE
YARDIM ETSİN? O HÂLDE MÜMİNLER ANCAK ALLÂH’A TEVEKKÜL ETSİNLER”
ÂLEM-İ İSLÂMIN AFİYETİNE VE DÎNİ MÜBİNİN KÜRREİ ARZA HÂ
KİMİYETİNE ÜMMETİ MUHAMMEDİN ŞU MÜBÂREK MUAZZEZ RAME DÂNI ŞERİF=FITR
BAYRAMIMIZIN VESİLE OLMASIN ALLÂHÜ TEAL Â‘IN HİDÂYET KILMASIN CAN-U
GÖNÜLDEN NİYÂZ EDERKEN BÜTÜ N SALİH MUSADDIK MÜSLÜMANLARI TEBRİK
EDERİM
Resûlüllâh Sallallâhü Teâlâ aleyhi ve Sellem efendimiz buyurdu lar:
“KİM RAMEDAN VE KURBAN-HEDY BAYRAMI GECELERİNİ, KAR ŞILIĞINA SÂDECE
ALLÂH’TAN BEKLEYEREK (namaz, duâ ve zikirle) İHYÂ EDERSE, KÂLBLERİN ÖLECEĞİ
GÜNDE ONUN KÂLBİ ÖLMEZ (yâni dünyâdan imânla göçer)”
(Süyûtî,
el-Câmiu’s-Sağîr)
RAMEDAN BAYRAMI NAMAZ’ININ KILINIŞI
Bayram namazlarının her iki rekât’indeki ÜÇER adet fazla tekbir lere: “ZEVÂİD
TEKBİRLERİ” denir Vâcip olan bu tekbirler, 1’nci Rek âtte KIRÂATTEN ÖNCE, 2’NCİ
Rekâtte KIRÂATTEN SONRA alınır
Ramedanı Şerîf Bayram namazına; “NEVEYTÜ EN-ÜSALLİYE LİL LÂHİ TEÂLÂ SALÂTE
ÎDİL-FITRİ MUKTEDİYEN Bİ-HÂZEL-İMÂMİ = Niyyet ettim Allah rızası için Ramedan
Bayramı Namazını kılmağa Uydum hazır olan imâma” diye kâlben niyet edip Allahü
Ekber diye rek İFTİTAH TEKBİRİ alınır sonra eller bağlanır ve “SÜBHANEKALL AHÜMME
VE BİHAMDİK VE TEBERA KESMÜK VE TEÂLÂ CEDDÜK VE CELLE SENÂÜKE VE LÂ İLÂHE
ĞAYRÛK) dan sonra İmâm sesli, cem âat sessiz“ALLAHÜ EKBER” diyerek ellerini kaldırır
ve yanlara salar Yine elleri kaldırarak 2ci Tekbiri alır ve ellerini yanlara salar; 3’ncü
tekbir alınınca eller göbek üzerinde bağlanır İmâm açıktan Fâtihâ ve bir sûre veya en az
ÜÇ Âyet okur Cemâat içinden okur Rükû ve Secdeden sonra da İkinci Rekâta kalkılır
İkinci Rekâtte yine aynı minval üzere imâm açık ve cemâat gizli okurlar Sonra birinci
rekâtin başında alınan Tekbirler bu defa kırâa tin sonunda ÜÇ defa alınır ve eller hep
yanlara salınır, 4’ncü tek bir ile rükûya gidilir ve namaz tamamlanır
CÜMÜA NAMAZINDA, Namazdan evvel HUTBE okunduğu gibi, Bay ram namazlarında
da namazı müteakip HUTBE okunur Hutbeye tek bir ile başlanır Cemâatte bu tekbirlere
İŞTİRAK eder
BAYRAMLAR
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Recebi Şerifte Hakkın oyunu
Zeybeği efeyi toylar Bayramlar
Ramedan da içer hayat suyunu
Şehirler beldeler köyler, Bayramlar
Receb-i Şerifte verilir karar
Şaban-ı şerifte Rasûl tahtı var
Ramedan da ümmetinin bahtı yâr
Neşeyle coşuyor koylar Bayramlar
Sahip olan ene’ sinin hissine
Cenneti müştaktır da kendisine
Şevvalin birinin derinliğine
Dalana müjdeyi söyler Bayramlar
Sevgi çiçek açar sevince canı
Merhamettir sultan eden insanı
Rahmetiyle coşturduğu ihsanı
Salihlere ikram eyler Bayramlar
Garibin yüzünde gülleri açar
Yoksullar sevinçten kanatsız uçar
Yetimi okşayan Kevser’i içer
Leyl’imizi nehâr eyler Bayramlar
Mü’minin mümine olan borcunun
Ödenince, mesrur eden harcının
Abaza, Lâz, Çerkez Kürdün Gürcünün
Kardeş olduğunu söyler Bayramlar
Üçüncü bayramdır Cümüa günü
Fasık unutturdu şeref, ülkünü
Dulun, öksüz, yetimin güldüğünü
Görmeyince susar neyler, Bayramlar
Âşka hürmet lüzumâtı Îmân’ dır
Sahibi Allah’tır, Rabbi, Rahman’dır
Kulluk mevcûdatta şereftir, şandır
Yaratana secde eyler Bayramlar
Her CÜMÜA günü bayram İSLÂMİ
O günde Rahmanı seyran İSLÂMİ
On sekiz bin âlem hayran İSLÂMİ
Canı cana bahşiş eyler Bayramlar
ALLAHÜ EKBER KEBİRAN VELHAMDÜLİLLAHİ HAMDEN KESİRAN VE SÜBHANELLAHİ
BÜKRATEN VE ASİLÂN E'ÛZÜ BİKE MİNKE MİN HEMZİHİ VE NEFHİH VE NEFSİHİ
BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHIYM VEL ASR İNNEL İNSANE LEFİ HURN İLLELLEZİNE
AMENU VE AMİLÜ S SALİHATİ VE SEVASAVBİL HAKK VE TEVASAVBİS SABR ES SELÂ
MÜ ALEYKÜM VE RAHMETÛLLAHÜ VE BERAKETÜHÛ VE RIDAÜHÛ
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Mehmet İslami
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Bayramlaşalım
Rızâi Bâri’nın can bayramının
Birinci günüdür dost seyranının
Dini sevgi hürmetin hayranının
Tattırdığı hazla kavramlaşalım
Müslim müslimeler bayramlaşalım
Himmet edip kavuşturdu Yaratan
Ümmeti Muhammed bayramlaşalım
Kebâirden arındırmıştır Kurban
Rıza i bari çün kucaklaşalım
Dini mübin için bayramlaşalım
Kurbana etin bayramı dediler
Hayâsızlar, murdar edip yediler
Derisini, füzeye yüklediler
Fırsat geldi bu engeli aşalım
Mûsafaha yapıp bayramlaşalım
Ramadan bayramı şekerin oldu
Güneş yaktı tava curufla doldu
Bu müşrik münkirân onuda aldı
Bu münâfıklardan uzaklaşalım
Musafaha yapıp bayramlaşalım
Kurbanına et bayramı dediler
Hayâsızlar, murdar edip yediler
Derisini viskiye yüklediler
Fırsat elde iken engel’ aşalım
Musafaha yapıp bayramlaşalım
Üç kıt'aya hükmederken atanı
Parselleyip kutlu aziz vatanı
Senin yüreğinden söküp atanı
Lığda boğup üstlerinden aşalım
Musafaha yapıp bayramlaşalım
İttihat İslâmın şartı düsturu
İhtilâf iflahsız cerâhat kiri
Zirvedeyiz getirelim tekbiri
Âşkı muhabbetle coşup taşalım
Mûsafaha yapıp bayramlaşalım
Her kuvvetin birliktendir hissesi
Çok çıkar boş olan kazanın sesi
İSLÂMİ’yim kimsesizler kimsesi
Ümmeti Muhammed halâllaşalım
Rabb’e! Prestij’le, bayramlaşalım
11 Agustus 2019
Mehmet İslami
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Bekliyor Dağlar Çöller
Geldi yetmişli yıllar
Küfür çaput kaldırdı
Yine sıvana kollar
Dört bir yandan saldırdı
İçten dıştan tröller
Homo; Ermeni döller
Rum yonan fırsat kollar
İstanbolu aldırdı
Şehremini yiyecek
Hain donu giyecek
Buna; tek dur diyecek
Ülkücüden, çıldırdı
Kin akıtan bu seller
Doldur bak dağlar çöller
Ülküye hadim kullar
Hadlerini bildirdi
Münbiç etti fetreti
Bitti zafer hasreti
İçti zekkum şerbeti
Benliğini öldürdü
Oyun kurdu İdlib te
Vefa arıyor itte
Zehirdir vefa bitte
Pireleri güldürdü
Olana bak: İSLÂMİ
Olacaktır da hemi
Çünkü kevni âlemi
Gayri müslim doldurdu
Mehmet İslami
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Ben Bunların Âşıkıyım!
Hedef 2071
NE DİYOR LAN BUNLAR?
Ab birini vur ötekine ....
Tam pkk bitti derken can suyu olmaya çalışan bu.......
Birbirlerinden bir farkları yok.
İkisi de İstiklal Marşımızı bilmiyor, ikisi de milletimizin değerlerine çok uzak! Genel
Başkanı ne ki Ekrem ne olsun?!
BUNLAR YARDIR YA BUNLAR İŞTE BUNLAR…..!
KURDUKLARI TEZGÂHTA DOKUNAN KUMAŞ BUNLAR
TÜRK KÜRT DEĞİL ERMENİ RUM ETİLER VE HUNLAR
İNSAN SURETİNDEKİ DAĞLARDA LATA ODUNLAR
BALTA KESMEZ KÜTÜKTÜR LATADIR HEPSİ BUNLAR
BUNLARYAHUDİ HAHAM NASARA PAPAZLARI
AMA Rİ KA AVRUPA ŞAŞKIN ÖRDEK KAZLARI
BUNLAR KÜRREİ ARZIN HOMOİST SOYSUZLARI
EHL-İ İSLÂMIN HARAMİ HIRSIZLARI BUNLAR
BUNLAR BU VATINIMIN DAMARINDA KIZIL KAN
OLARAK DEVREDERLER ALKANIM YERE AKAN
BUNLAR BARYA İSLÂMİ; BUNLAR İŞTE AH BUNLAR
DENİZE DÖKTÜKLER TÜRK KİMLİKLİ YONANLAR
BEN BUNLARIN ÂŞIKIYIM
Bin beş yüz seneden beri
Zişanların âşık’ıyım
Kalsam da kemikle deri
Al kanların âşık’ıyım
Hıra’dan yürüyüp SEVR’E
Dikkatle baktım bu devre
Düşmeyip heyecan fevr’e
Olanların âşık’ıyım
Yesrip iken medeniyet
Merkezi eyleyen niyet
Ödediler nice diyet
Ben onların âşık’ıyım
Hakikatin özü belli
Ehl-i mağara temelli
Ebû Bekir, Ömer, Âli
Osmanların âşık’ıyım
Üç kıt’a yedi denize
Sahip olaraktan bize
Emanetim diyen size
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Sultanların âşık’ıyım
Diyarbakır da önceden
Kanal açana inceden
Kurşun gönderen liceden
Bom bomların âşık’ıyım
Bukalemun görünce
Arzı renge bürününce
Yüzükoyun sürününce
Tamtamların âşık’ıyım
Vatanımda kümelenen
Yahud, Rum, Ermeni, elen
Cenk tezgâhında işlenen
Tom tomların âşık’ıyım
Adam çok da adamlık yok
İçi pislik dışı da b..k
Timsah Akrep, yılanla fok
Yamyamların âşık’ıyım
Hain domuzla köstebek
Ekmeğini yiyen köpek
Senin için kavlıyor pek
Ham hamların âşık’ıyım
Bu el kadar cennet yurdu
Domuzu akrebi sardı
İşgal için plân kurdu
Berhamların âşık’ıyım
Elde Kur’ân hedef Turan
İşgâl, için tezgâh kuran
Dokuyuculara vuran
Bam bamların âşık’ıyım
Bu sönmez bir meş’ale
Sarsılmaz bedenli kale
Ümmet versin ki el ele
Balkanların âşık’ıyım
Süleyman şahla Ertuğrul
Osman gazi Orhan çoğul
Mevsiminde veren oğul
Has kanların âşık’ıyım
Karada gemiz yüzdüren
Deniz altında gezdiren
Yahuda plânı bozduran
Aslanların âşık’ıyım
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Denizin içinde tiren
Görüyor içine giren
Dağ altına çatı geren
İhvanların âşık’ıyım
İSLÂMİ; fedâdır başım
Âşık’yım; dağın, taşın
Balığın, ceylanın, kuşun
Nûr canların âşık’ıyım
25 Nisan 2019 Oerşenbe
20 Şâbân 1440 Hamis
11 Nisan 1435
Kasım 168
Mehmet İslami
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Ben Dedim, O Dedi
Ben dedim: ahbabım havalar nasıl?
O dedi: dumanlı sisli ves selâm
Ben dedim: sohbette bumudur usûl?
O dedi: arkası puslu ves selâm
Ben dedim siyâset ılımanmıdır?
O dedi: selâmetli limanmıdır?
Ben dedim: sermeyesi yalanmıdır?
O dedi: biberli toslu ves selâm
Ben dedim: atiyi nasıl görürsün?
O dedi: maziden nasıl yürürsün?
Ben dedim: peşinde neyi sürürsün?
O dedi: beyni boş taslı taslı ves selâm
Ben dedim: homurtu nereden gelir
O dedi: hınzırlı dereden gelir
Ben dedim: âlem-i kürreden gelir
O Dedi: çirk akan pisli ves selâm
Ben dedim: bu ümmet duyarmı seni?
O dedi: yüz yıldır terk etti beni
Ben dedim: olurmu şerrin ehveni?
O dedi: meflûci hisli ves selâm
Ben Dedim İSLÂMİ: reçetesini
O dedi: başıma giydir fesini
Ben Dedim:On beş asır ötesini
O Dedi: neciptir aslı ves selâm
17 Receb 1440
Mehmet İslami
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Ben Ene Değil Haaaa
BEN, ENE DEĞİL HAAAAAA
Ben;
Ben;
Ben;
Ben;

insan tanımam adamdan başka
adamı anışından bilirim
ateşe karşı diyemem keşke
odunu yanışından bilirim

Ben;
Ben;
Ben;
Ben;

kıral hükümdar hakan tanımam
görmediğini bakan tanımam
mazlum yüreği yakan tanımam
küfrü can sanışından bilirim

Ben;
Ben;
Ben;
Ben;

yaylada ceylanlara bakarken
kınalı keklikleri sekerken
turnalar katarını çekerken
dertli, kıvranışından bilirim

Ben;
Ben;
Ben;
Ben;

mezaristanna vardığım zaman
İhlas, Fatihâ verdim zaman
ana koynuna girdiğim zaman
Münker davranışından bilirim

Ben;
Ben;
Ben;
Ben;

eşrefi ma’lûkat hem halife
esrarı hakikat hem mucize
Halîkın ındinde en acuze
ılmi, kavranışından bilirim

Ben;
Ben;
Ben;
Ben;

İSLÂMİ edna kuluyum Hakk’ın
dili dimağı müslüman halkın
derim Mü’minler CİHAD var kalkın
cehli aldanışından bilirim
14 Mart 2019 Perşenbe
06 Receb 1440 Hamis
01 Mart 1435
Kasım 127

Mehmet İslami
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Ben Ene' değil Haaaaaaa
BEN; ENE’ DEĞİL HAAAAAA!
Dilin akıttığı hikmet balının
Sırrın manâsını sezen benim ben
Ay yıldızlı bayrağımın alının
Rengini; kanımla çizen benim ben
Gözlerin esrârı duygular hisler
Muhatabın gönül şehrini süsler
Tahtında başını sadrına yaslar
Gönül gülzârına sızan benim ben
İmtihanda basit sûâl sorulmaz
Maişet çün çalışan ruh yorulmaz
Zahmet çekmeyince rahmet verilmez
Dikenler içinde gezen benim ben
Bülbüle çile çektiren gülünün
Masûmiyetlik; sâbiyle delinin
Gönül meftûn eden zülüf telinin
Âşkından şakıyan ozan benim ben
Çakallar tilkiler kurtlare el ele
Tutuşup yüklendiler çamlıbele
Delihoylu, Ayvaz Köroğlu ile
Zalimlere çukur kazan benim ben
Kamuflâj ederek İslâm içine
Katıp, secde ettirerek haçına
Besmeleyle tekme vurup kıçına
Lawrens tuzağını bozan benim ben
Açık verdiğinde sabır küpünden
Parçalayıp çıkan kopup ipinden
Bomba yapanlara mutfak tüpünden
Tusanami olup azan benim ben
Vatan, Millet, Dîn-i devlet âşkıyla
Şühedânın cennetteki köşküyle
Dînin devletimizdeki meşkiyle
Volkanik lâv olup tozan benim ben
Âdemoğlu muhabbetle, insândır
İnsanlığa İzzet iffet ihsândır
Yaratandan; kullarına ikrâmdır
Berzâh-ı îmânda süzen benim ben
Çomak soktum hainlerin bendine
Hükümvarlık taslar iken kendine
Âllâh için, tuzak kurup fendine
Attığı düğümü çözen benim ben
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Kâbil’le başlayıp Leheble süren
Ebû cehil, nemrut, firavun gören
“Belhum Adall”ığa perdeyi geren
Yaratık gürûhu ezen benim ben
Güzel söze lâkayt kalan nâmerde
Süründüğün bilmezler ki yerlerde
Hüsn-i düâ derde devâ, derlerde
Hakk düşmanlarına kızan benim ben
Kolsuz kahramanın izinden giden
Serhad boylarında cihâdı eden
Beni duymuyorsan İSLÂMİ neden?
ÜLKÜ Dînim diye yazan benim, ben
Mehmet İslami
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Ben İlk Mektep Mezûnuyûm
Evet Osmanım! Evet: Adam olabilmek içinde kiliselere gitmemiş vaf tizlenmemiş
olunmalıdır ki gara cübbeli yobazlar seni görünce besme le duymuş şeytanın
zortlayarak kaçışından beter kaçsınlar
Buda ancak Enaz benim kadar deli olup İlk mektebi Beşten değilde askere
çağırdıklarında gitmek için mektebin penceresinden atlayarak yaşdan bitirenlere
mahsus bir özelliktir sanıyorum
Şöyleki: Kiliseye gidip vaftizlenip başpazdan veya mahalle papazın dan tedrisat
yapanların ne kadar ukala olduklarını yüz senedir yaşaya rak gördük En sonda 15
TEMMUZ 2016 CÜMÜA günü biterken serdetti kleri yüksek performanstaki
kahramanlıklarını, Vatan kurtarmak için ettikleri mücadeleyi ve Vatandan kurtulmak
için vatanın uçakları ile babaları karılarının kız kardeşlerinin analarının kocaları olan
yonanis tana canlarını atmalarının üzerinde bir kahmanlık daha varmıdır?İşte o dediğim
sıfatlara haiz olan bizlerde asla ve kat’a olamaz neden ola maz demeyin haaaa okula
gidip,vatanı kangren eden o Yahudi kuldan ders alıp vaftiz edilmediğimiz için böyle
yüksek seviyeli kahramanlık lara aşina değilizdir bizler Bu bakımdan acizane “İKRA”
Emri mucibin ce bilâ mecbûr oku dum sa işte mektep muallim!
BEN İLK MEKTEP MEZÛNUYÛM
Hakir görmek yakışır mı?
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Şuara-ilm takışır mı?
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Bin dokuzyüz elli dörtte
Kayıtlı idim mektebte
Edep dizgindir merkepte
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Orta biri terk edenler
Yedek subaydı gidenler
Şahittir baban dedenler
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Bilmem ki ne demek okul?
O kul ise demek bu kıl
Kâfirin koynuna sokul
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Bir gecede dilimizi
Beraberce dinimizi
Sildi ki kalmadı izi
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Akrepleri, kerkenezi
Etrafında dizi dizi
Düşman; etti bize bizi
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Topu at tut Ali eyi
Uyu yat yat uyu deyi
Okuttular Latinceyi
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Ben ilk mektep mezûnuyûm
Ali topu tut at dedi
Top Hüseynin başı idi
Anladım yez it veledi
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Bu minvalde tam yüz sene
Yat yat uyu top tut gene
Diyerek eskiyen çene
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Yat dedikçe uyumadım
Ömür boyu adım adım
Yok dedikçe, öz aradım
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Cengiz hanı, oku oğul
Oku dedi; Eti, Moğol
Bu yoz arı vermez oğul
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Ebû Bekir, Ömer, Âli
Resûlü Ekrem evveli
Osmân’ı, bilene deli
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Diyenler katır tırnağı
Lânetullahın parmağı
Ulu diye bağırmağı
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Tanrı ulutur deyince
Uluttular ince ince
İrfan mektebiydi bence
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Bilemem ki okumadım
Öğrenirdim okusaydım
Elif Be te Se’dir tadım
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Selâhhaddin-i Eyyûbî
Kudüs-ü Şerîf Fatihi
Yazuz Sultan Selim, deyi
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Fatih sultan Mehmet hanı
Kök söktüren Süleymanı
Âli; titreten cihânı
Ben ilk mektep mezûnuyûm
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Okutmadı ;düşman köye
Beni; düşmanları niye
Dövdü; anıyorsun diye
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Gelendostlu eşşek Ahmat
Veledi maşaya bak bak
Kinim dinimdir der ahmak
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Ha öğretenden öğrenen
Milleti soymağa even,
Gemal kersel Ergen geven
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Medrese de dersi veren
Müderrislerdi öğreten
Talebedendi öğrenen
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Beni unutturdu bana
Söğ; dedi ana-babana
Kurban olurum çobana
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Sürüsü bilir çobanı
Öküzler çeker sabanı
Harman savuran yabanı
Ben ilk mektep mezûnuyûm
İhânet, hainlik bilmem
Fitne fesat hinlik bilmem
Okumadım; cinlik bilmem
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Beytül mâli soymak bilmem
Tıka basa doymak bilmem
Cebe haram koymak bilmem
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Haine omuzu bilmem
Beytül mal denizi bilmem
Her yiyen domuzdur bilmem
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Okumyan, cibilliyeti
Buzuklardır bu milleti
Onbeş eylülde devleti
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Kendi topu tüfeğiyle
Katlettiler bile bile
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Cuhapa ile kafile
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Okuyanlar bak mecliste
Katlime elinde liste
Varmı mücâhit kuliste?
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Fahşaları parlatamam
Mefâhiri körletemem
Asaleti kirletemem
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Düşmanla terbiye eder
Yaratan; yazılmış kader
Dolaşır isen derbeder
Ben ilk mektep mezûnuyûm
Mezûnuyûm dediğime
Bakıpda bu hâl ne deme
Can fedâ dînim ülkeme
Ben ilk mektep mezûnuyûm
İSLÂMİ: dua boşuna
Etme; ettiğin başına
Gelen, gitmezdir hoşuna
Ben ilk mektep mezûnuyûm
10/12/2018 Pazarertsi
27 Teşrin-i Sânî 1434
03 Rebiülâhir 1440
Kasım 33
Mehmet İslami
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Ben İnan ki!
Sen insan değilsin! insân diyenin
Ciğerlerini sökerim inan ki
Sen hurisin İNS yerine koyanın!
Kezzabını ben dökerim inan ki
Senin soyun ta Belkıstan geliyor
Âşkın Süleyman (a.s) ’ dan aklı alıyor
Davudun (a.s.) mahdumu aciz kalıyor
Tek; Secdede diz çökerim inan ki
Kardeş kardeşini bilemiyor ki
Akrepler de kansız olamıyor ki
Her güzel dengini bulamıyor ki
Diktiklerini sökerim inân ki
Bak İSLÂMİ'n seni nasıl diliyor
Her saniye şulen canı buluyor
Elâ gözlerinden sinem doluyor
Didelerden ben akarım inan ki
Mehmet İslami
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Ben Kazmam Dağları Sâhîb-i Kızar
LÜTFEN ALLAH İÇİN UYUMAYALIM
GAFLET BİZİ ESARETE GÖTÜRÜR
Uyanın gardaşlar oyuna gelmen
Senaryoyu haham yazıyor silmen
Kurtuluş getirmez mazaret bilmen
Mısır da “TAHRİR”dir Sendeki “GEZİ”
Mısır gibi yutmak istiyor bizi
BEN KAZMAM DAĞLARI SAHİBİ KIZAR
Bazı sözler vardır altın mücevher
Gerdana takmağa değermi? değer
Bazı sözler vardır zehri kezzabtır
Duyup uyar isen olmuşsun zağar
Ben dağı kazamam altında hayat
Muhafaza eder muhkemdir gayât
Geziye muadil hareket bayat
Sende bu oyuna gelmişsin meğer
Şeytan askerinde sermaye yalan
Ahmak gürûhudur yalandan yılan
Tel avivde çizilmiştir bu pilân
Yahudi hem okşar hemide döğer
Kaz dağı neresi mevzuu bahis
Edilen yer nerde bu ayrı husus
Efendi gardaşım bilmiyorsan sus
Yetişemeyince “MUNDAR”dır ciğer
Bin Dört Yüz Doksan Dört başladı sızı
Tek iki yahudi bu hâle bizi
Mısırda “Tahrir” Türkiye de “Gezi”
İşgâle olacak güyâ! müyesser
Dıştaki düşmanlar önemli değil
Çünkü düşmanlıkta onlardır faîl
İçte; kıripto Rum Ermeni sail
Gözlerini kapar başını eğer
Gezide bahane ağaçtı zahir
Kaz dağında daha iştahı bahir
Hainliği açık seçik müzahir
Her kim ümmet düşmanı ise öğer
Hainler yüzünden İSLÂMİ bizâr
Ben dağları kazsam Sâhibî kızar
Okyanusa baktım; Kamer, Şems, yüzer
Geberecek itler cami e siğer
05 Zilhicce 1440 Selâse
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06 Agustos 2019 Salı
24 Temmuz 1435
Hızır 93
Mehmet İslami
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Ben Kazmam Dağları Sahibi Kızar!
LÜTFEN ALLAH İÇİN UYUMAYALIM
GAFLET BİZİ ESARETE GÖTÜRÜR
Uyanın gardaşlar oyuna gelmen
Senaryoyu haham yazıyor silmen
Kurtuluş getirmez mazaret bilmen
Mısır da “TAHRİR”dir Sendeki “GEZİ”
Mısır gibi yutmak istiyor bizi
Ben kazmam dağları aşkeden kızar
Hikmeti Hüdayâ teksiftir nazar
Ördek kaz görmezse olacak bizâr
Hahamlar proje çizerek sizi
Müzmin yaranıza basıyor tuzu
Bazı sözler vardır altın mücevher
Gerdana takmağa değermi? değer
Bazı sözler vardır zehri kezzabtır
Duyup uyar isen olmuşsun zağar
Nerdesin şevketli DEVLET BABA sen
İşgâl için kıriptılar birleşen
Ermeniyi itlaf etmelisin sen
Kâfir bellerine açılmış yağar
Maden sahası; Kirazlı Balaban
Tepesidir Kaz Dağına oradan
Kırk kilômetrelik yolu tureden
Sen dokunma ineklere! el sağar
Ben dağı kazamam altında hayat
Muhafaza eder muhkemdir gayât
Geziye muadil hareket bayat
Sende bu oyuna gelmişsin meğer
Şeytan askerinde sermaye yalan
Ahmak gürûhudur yalandan yılan
Tel avivde çizilmiştir bu pilân
Yahudi hem okşar hemide döğer
Kaz dağı neresi mevzuu bahis
Edilen yer nerde bu ayrı husus
Efendi gardaşım bilmiyorsan sus
Yetişemeyince “MUNDAR”dır ciğer
Bin Dört Yüz Doksan Dört başladı sızı
Tek iki yahudi bu hâle bizi
Mısırda “Tahrir” Türkiye de “Gezi”
İşgâle olacak güyâ! müyesser
Dıştaki düşmanlar önemli değil
Çünkü düşmanlıkta onlardır faîl
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İçte; kıripto Rum Ermeni sail
Gözlerini kapar başını eğer
Gezide bahane ağaçtı zahir
Kaz dağında daha iştahı bahir
Hainliği açık seçik müzahir
Her kim ümmet düşmanı ise öğer
Hainler yüzünden İSLÂMİ bizâr
Ben dağları kazsam Sâhibî kızar
Okyanusa baktım; Kamer, Şems, yüzer
Geberecek itler camiye siğer
05 Zilhicce 1440
Mehmet İslami
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Ben Vatan Diyorken Atan Anlama
BEN VATAN DİYORKEN ATAN ANLAMA
Tefekkür ederek oku sözleri
Ben saten diyorken keten anlama
Batıl ahlâh amâ etti gözleri
Ben vatan diyorken atan anlama
Ebû Bekir Ömer islâmın süsü
Osmân; Âlî, Hasan Dînın örtüsü
Selâhaddin-i Eyyûbî Kudûs’ü
Ben tutan diyorken atan anlama
Hezarfen Ahmedi efendi ayı,
Feth ederek Fatih Bizans Romayı
Devlet bütçesine tam üç kıt’ayı
Ben katan diyorken atan anlama
Hızır Reis esarette yolunu
Bulup kurtarana kesip kolunu
Minnet etmeyerek attı elini
Ben tutan diyorken atan anlama
İşte Oruç reis; Yedi denizi
Düşmandan alarak yüzdürdü bizi
Dostum derken arttan vuran omuzu
Ben atan diyorken katan anlama
Düşmanla birlikte silâh çatmaktan
Dîn gardaşlarına çamur atmaktan
Müslümanım diye tafra satmaktan
Ben utan diyorken yiten anlama
Halifenin yardımına Pakistan
Koşarlarken beraberce Hindistan
Halifeye yardımları, tornistan
Ben yutan diyorken batan anlama
Mü’minenin gönderdiği altınlar
Demedi ki: nesebsizler alsınlar
Kurulan bankaya sahip olsunlar
Ben tüten diyorken iten anlama
İngiliz, Fransız, Alman maşası
Düşman kazanından coşup taşası
Anıt gömütteki yahûd paşası
Ben homo diyorken atan anlama
Emânet verildi homoya, piçe
Ermeni yahûdi zerdüş iç içe
Yedi deniz üç kıt’ayı bir hiçe
Ben satan diyorken tutan anlama
Vatan; İSLÂMİ’nin Îmân-ı Dîni
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Vatansızda varmı din imân hani?
Düsturu Hak eski sanmayın yeni
Ben lôkma diyorken yutan anlama
21 Safer 1440 Salı
30 Ekim 2018

Mehmet İslami
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Ben Yaşadığım İçin Dedim ki
On yedi seneye gelene kadar
Jaldarmada coplarındı bu dünya
Biz kimliğimizi bilene kadar
Lezbiyenler, poplarındı bu dünya
Ceddimizi ülkemizden süren şu
Namahremken mahremlere giren bu
İslâm ile rabıtayı kıran şu
Sapık homo tiplerindi bu dünya
Camileri ahır yapıp öküzü
Eşşeklere çiğneterek sakızı
Karneye bağlayıp çaputu tuzu
Şu gönyesiz çaplarındı bu dünya
En garada alkol fabrikasını
Kurarak dayayıpda arkasını
Sırtında Türklüğün has hırkasını
Çıkarmayan itlerindi bu dünya
İlkokula giden çocuklarına
Rakıyı içiren cancıklarına
Evladım dediği kancıklarına
Saplanılan saplarındı bu dünya
Daha yeşerirken kırıp göçüren
Evladını ebeveynden kaçıran
Zehiri panzehir diye içiren
Hünsa eden haplarındı bu dünya
Saymakla biter mi hain İSLÂMİ;
İsterseniz, deli deyin İSLÂMİ
Dünya diye bizi taşıyan gemi
Dümende hippilerindi bu dünya
10 Ramezan 1440
Mehmet İslami
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Benim Benimle Mücâdelem
Sanki gökten zenbil ile inmiştir
Mehmet tipi, dolu İSLÂMİ boşta
Daha doğar doğmaz örselenmiştir
Mehmed Altıdadır İSLÂMİ beşte
Herkes nasibinin peşine düşer
Nasibi kovalar nasibdar koşar
San ki uyurgezer cenâze yaşar
Mehmet sonbaharda İSLÂMİ kışta
Cümle derdi derceylemiş destinde
Saâdeti; İslâmiyet kastında
Tefekkürü istikbalin üstüne
Mehmed hayâl eder İSLÂMİ düşte
Ab-ı hayat aka, aka, duruldu
Ramak kaldı menziline varıldı
Kader; kazâ hedefine kuruldu
Mehmed göze bakar İSLÂMİ kaşta
İSLÂMİ: yanlış de bir kerresinde
Muhammed yazıyor yer kürresinde
Hikmet var mevcûdat her zerresinde
Mehmed Ceylânda der İSLÂMİ kuşta
Mehmet İslami
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Benim İçin Cihad edin Der Allâh
BENİM İÇİN CİHAD EDİN DER ALLÂH
Cihad emri İlâhî’ dir, efendi
Düşman tuzağına basma der Allâh
Ölümünü istiyor ise kendi
Kükreyerek haykır tısma der Allâh
Resûlü sana kılavuz ederken
Gösterdiği güzergâhta giderken
Bastı zaman üstü seyran ederken
Aklı cilvesine yasma der der Allâh
Cihad-ı ekber ki farzı ayındır
İfâ etmeyenler dinde hayındır
Müslümanı uyuşturan oyundur
Doğruya, iyiye küsme der Allâh
“Savaş kalkanını kaldırırlarsa
Eşhüru Hürum da saldırırlarsa
Kâfirler mümini öldürürlerse”
Atın dizginini kısma der Allâh
İlâi kelimetullahtır cihad gaye
Kâfiri titretir tekbirin sesi
Habibi Kibriya cengin kisvesi
Sakın; zulme karşı susma der Allâh
Sâlih kullarını över Kur’ân da
Erbab-ı sadakat makbul cihanda
Cennet sağda, cehennemi sol yanda
Aman ha kulluğu asma der Allâh
İttiba müminden ferman Allâh tan
İmtihan dertlere derman Allâh tan
Haddinmi ki: hesap sorman Allâh tan
Kâfirler akılsız ‘yosma’ der Allâh
En gani zenginlik kanaat etmek
Enbiyalar gibi sanaat etmek
Felâkettir hırslanıp inat etmek
Tak nefsin boyuna tasma der Allâh
İSLÂMİ: taşa bak yarıldığında
Allâh korkusundan kırıldığında
Mümin kardeşine darıldığında
Üç günden ma’ada küsme der Allâh
29 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
26 Şevval 1440 Sept
16 Haziran 1435
Hızır 55
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Mehmet İslami
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Benim! Tek Hedefim Var Kızıl Alma
BENİM! TEK HEDEFİM VAR KIZIL ALMA;
Dedim ki Gönüldaş teveccüh nere?
Dedi ki: Dinlemem Okyanus dere
Dedim: Alâmete binip mahşere
Dedi: Allah için mânia olma
Dedim: Tek hedefim var KIZIL ALMA
Dedim: Gittim diye darılırmısın?
Dedi; Zülfikâra sarılırmısın?
Dedim: Sallamaktan yorulurmusun?
Dedi: Mümkün ise düldülü salma
Dedim: Tek hedefim var KIZIL ALMA
Dedim: Kürrei arz barut fıçısı
Dedi ki: Direnen şeytan keçisi
Dedim: Bu çobanlar neyin necisi?
Dedi ki: Kıristof kolombdan kalma
Dedim: Tek hedefim var KIZIL ALMA
Dedim: Suriyede sıkıtığında
Dedi ki: Korkarak savuştuğunda
Dedim ki: Münbiçte kavuştuğunda
Dedi ki: Aldanıpda mağdur olma
Dedim: Tek hedefim var KIZIL ALMA
Dedim ki: Doğarken düştü ateşi
Dedi ki: Alemde hiç yoktur eşi
Dedim ki: Afvetme sakın kalleşi
Dedi ki: Haini itlaf et salma
Dedim: Tek hedefim var KIZIL ALMA
Dedim ki: Münbiçi incelemedin
Dedi: Orda ne için tökezledin?
Dedim: Sen o memnû şeyi yemedin
Dedi: Menzil ırak yolundan kalma
Dedim: Tek hedefim var KIZIL ALMA
Dedim ki: Bu dâvâ Habîbullâhtan
Dedi: Sefer bizden zafer Allâh’tan
Dedim: Teneffüsüm hubbilillâhtan
Dedi ki: Fidansın sararıp solma
Dedim: Tek hedefim var KIZIL ALMA
Dedim: Kızıl alma; Türkün İslâmın
Dedi ki: Ümmeti yüce sutanın
Dedim: Va’di ittihat yaratanın
Dedi: Mücâdele çetindir, yılma
Dedim: Tek hedefim var KIZIL ALMA
Dedim ki: İSLÂMİ: beyaz sarayı
Dedi: Alda göster akı, karayı
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Dedim ki: Milletçe tutan sarayı
Dedi: Zâlimlere göz yuman olma
Dedim: Tek hedefim var KIZIL ALMA
07 Rebiülevvel 1440 Perşenbe
15 Kasım 2018
Mehmet İslami
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Berât Gününün Gecesi Bu Gece
ÂLEM-İ İSLÂMDA ÜMMETİ MUHAMMEDİN MÜBAREK BERÂT’ININ VİSALİNE VASIL
OLMASINI YÜCE ALLÂH’DAN BÜTÜN SAMİMİYETİM VE SADAKATİMLE CAN-I GÖNÜLDEN
NİYAZ EDER VE BÜTÜN ÜMMETİ MUHAMMED DÜŞMANLARININ LİYÂKATLERİ
DERECESİNDE LÂYIK OL DUKLARI MÜCAZATLARI TEZ ZAMANDA VEREREK İSLÂM
ÂLEMİNİ AL TIN ÇAĞINA KAVUŞTURMASINI DİLER; DEVLET, MİLLET, DİN, ÜMMET
VATAN, DÜŞMANI KAFİR KIRİPTOLARIN BÜTÜN MEVCÛDATIN ALLÂH IN LANETİNE
MARUZ KALMALARINI DÜA EDEREK İSTERİM YARATAN ALLÂH’IMDAN
BERÂT GÜNÜNÜN GECESİ BU GECE
Şâbân-ı Şerif ayı, on beşinci
Rızıkların serildiği gecedir
Ettiği amelin verdiği sancı
Hevâi nefs vurulduğu gecedir
Cenneti âlâdan arza gelişe
Onsekiz Bin âlemlerde oluşa
Zebaniler elinden kurtuluşa
Rahmetiyle erildiği gecedir
Hakka tabî olan müslüman canın
Bigünâh olarak döktüğü kanın
Aklı kilitleyen ehli tuğyanın
Cehenneme verildiği gecedir
Fatihadan sonra On İhlâs bilin
Her iki rekâttaki selâmı gülün
Elhamdülillâhi, salât bülbülün
Figânıyla dirildiği gecedir
İki rekâtta bir selâm vererek
Müttebiler saflarına girerek
Sırat köprüsü üstünde durarak
Fil Mamudun yorulduğu gecedir
Yüz rekât hayır namazı kılanın
O sene ölürse şehid olanın
İlâhi rahmet havzına dalanın
Meleklerce sarıldığı gecedir
Hakkın hû esması ebcedi On bir
Ondört ebcedli Tâ hâ Habibindir
On bir defâ ondört zikri emîndir
Mağfiretle karıldığı gecedir
Birincisi On dört kerre istiğfar
İkincisi: Ondört salâtta karar
Üçüncü Ondört Fatihâ aşikâr
İhtiramla durulduğu gecedir
Dördüncüsü Ondört Âyet el Kürsî
Beşinci Lekad ca.. titretir arşı
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Altıncısı Yasin, cahime karşı
Perde-i nûr gerildiği gecedir
Yasin; yedi zahir yedisi batın
On dört Mübin hıfzı sıratın
Üstünden geçerken altına bakın
Sönmesinden darıldığı gecedir
Yedinci; Ondöt İhlâsı Şerifin
Sekiz Felâk’ı fikreden arifin
Dokuzuncusu Nas gafil herifin
Cehenneme sürüldüğü gecedir
Onuncu Sübhanellah vel hamdü….
On birinci salâti Münciyedir bu
Hepisini Ondört kerre de oku
Bulanığın durulduğu gecedir
Akıl-can vererek muhtar kılanın
Amel; emr-i hilâfınca olanın
İblisi cennete katan yılanın
Ayağının kırıldığı gecedir
Güllerle döşeli olan yolların
Ahları perdesiz yetim, dulların
Amel defterine sâlih kulların
Sağ eliyle sarıldığı gecedir
İSLÂMİ; der acemcedir dû yekler
Çökülmez asalet membaı kökler
Dûânın üstünde duruyor gökler
Şakkı kamer görüldüğü gecedir
19 nisan 2019 Cümüa
14 şâbân 1440
06 Nisan 1435
Kasım 163
Mehmet İslami
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Besmelenin Hakikati!
BESMELE’NİN HAKİKATİ !
B ekâbillâhtan yâna
İ mânın kendisinden
S ükûtta derin manâ
M erhâmet cümlesinden
İ mân batında mahfûz
L âyüseldir kılavûz
L eylâ deyişi yavûz
Â llâh’ın sevgisinden
H İRA’da uzletine
İ ntizâr dâ’vetine
R ahmân’ın şefkâtine
R ûhu Cibriyl sesinden
A fâk debelenince,
H ikmet ihsân inince
M âsivânın gönlünce
Â sfiyâ neşvesinden
N ârı da hoş Nûr’uda
İ ffet kaplı, suruda
R ahmetinin biride
R ûhul kûds, kisvesinden
Â lemler NÛR doludur
H idâyetin yoludur
İ zzet, ismet, koludur
Y aftasıysa YÂSÎN’den
M ürüvvet kânı sultân
İ n deyince Yataran
N ârını da nûrlayan
H ikmet yüklü aşiyân
A llâh bir diyor; cihân
K irâmen kütlesinden
İ çteki öz ne derse
K abuğu zikrederse
Â llemelik kaderse
T akvânın zirvesinden
İ insan imân ederse
İ hlâs’lıdır bu imân
Ş efâât der asûman
T abii bast-ı zemân
E mir bekler sesinden
B ereketi gel eyler
U zaklığı yol eyler
D evâsını bol eyler
U mud vara gül eyler
R eyyanın goncasından
İ şte Resûlün yolu
S eyret Allah’ın kulu
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L âyüseldedir kolu
Â llemelerle dolu
M â’rifettendir çulu
İ ncenin incesinden
DEĞİŞMEZ
Efendiler dikkât edin lâfıza
Ledünniden gelen ilim değişmez
Sözü değiştirir idrâk, hâfıza
Senaristi ALLAH: filim değişmez
Mehmet İslami
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Besmelenin Neresindeyiz
Âşık İSLÂMİ
Allâhü Ekber kebiyran E’ûzü bike minke min hemzihi ve nef hihi ve nefsihi
Bismillâhirrahmânirrahîym es-Selâmü aleykü m ve rahmetullahû ve berakâtühû ve
radıaühû ve rahmetü hû ve mağfiratühû ve âfîyetühû
Erenlere cümleten teşekkür eder şükranlarımı sunarım
Sizleri Âllâh’ın rızâsı için severim de kendimi kınarım
Ne başındaki bu yükselen siyah dumanı ki sanarım
Bilerek bilmeyerek işlediğim masiyetleri istiğfarla anarım
Altmış beş yıldır kendi yaktığım ateşte kendim yanarım
Belki bu ateşin alevinden kurtulurum diye beni sınarım
İşte bu sonsuz umudumla Şahlar şahıma arzıhâlim sunarım
Bakarım zehir mi yoksa panzehir mi akıtır diye pınarım
Nûr akıttığında Nesimi gibi altında boy abdesti ile yunarım
Niyeti halisane ile tahayyülümde istibali kıbleme dönerim
Bu hâlde kıyam için sırat köprüsünün üzerinde kalınız
Ve Hayırlarla hemhâl olup saadetler afiyetler bulunuz
Havf ve recâ ümidindeki bu günahkâra kılavuz olunuz
Muhakkak ki musaddıklarsınız dâimâ müstakimdir yolunuz Sağ tarafınızda cennet vardır
velâkin cehennemdir solunuz
Önünüzdeki kabri geçince Secde mahallinde mizanı bulunuz
Âzrail boyun kökünde tahtının üzerine kurulmuş bu kulunuz
Âllâhü der iken dünya metaı sevgisini arkaya atmış olunuz
Ekber diyerek Göbeğinizin üzerinde elleri bağlayıp kalınız
Önünüzdeki kabri geçip Secde mahallinde mizânı bulunuz
Namaza: Efendimiz(Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) ’in doğduğu anda secdeye varıp yaptığı
şu düâ ÜÇ Defâ okunarak başlan ılır:ÂLLÂHÜ EKBER KEBİYRAN VELHAMDÜ LİLLÂHİ
HAMDEN KESİRAN VE SÜBHANELLÂHİ BÛKRATEN VE ASİLEN FİHÎ KE MÂ YÜHİBBÛ
RABBENÂ EN YÜHMEDÂ VE YENBÂĞİY LEH”de n sonra Âllâhü ekber kebiyran e’ûzü bike
minke min hemzi hi ve nefhihî ve nefsihî Bismillâhirrahmânirrahîymilhamdüli
llâhirabbilâlemiynerrahmânirrahıymelikiyevmiddiniyyâkenâbûdûveiyyâkenestâıynihtinas
sıratâlmüstakıymesıratâllezîynenamtaleyhimğayrilmağdubaleyhimveleddallin”(Âmiyn)
Bir nefeste ara vermeden FATİHÂ’yı okuduk ardından zammı sure İhlâs: Hüvellâhü
ehad âllâhüs samed lem yelid ve lem yüled ve lem yekün lehû küfüven ehad(Rükûa)
Âllâhü Ekber Gözler kabirde: (7-Defâ: SÜBHANE RABBİYEL AZÎM (kavme ye)
SEMİÂLLÂHÜLİMEN HAMİDEH ÂLLÂHÜMME RABBENÂ VE LEKEL HAMD (gözler mizânda)
ELHAMDÜ LİLLÂHİ RABB İL ÂLEMİNE HAMDEN KESİRAN TAYYİBEN MÜBÂRAKEN FİH Î
ALÂ HÂLİN HAMDEN YÜVÂFİ NİÂMEHÛ VE YÜKÂFÎ MEZÎD EH (secdeye) ÂLLÂÂÂHÜ
EKBER (gözler burunda) 7 Defâ: SÜBHANE RABBİYEL ALÂ (bir defâ) YA HÂLİMÜ YA
DAİMÜ YA KADİMÜ YA FERDÜ YA VİTRÜ YA EHADÜ YA SAMEDÜ YA HAYYÜ YA
KAYYÛMÜ YA ZEL CELÂLİ VEL İKRÂM (celseye) ÂLLÂHÜ EKBER (celsede gözler
kabirde) ÂLLÂHÜMMEĞFİR Lİ VER RAHMÂNİ VEC BÛRNÎ VEH DÎNİ VE ÂFİNÎ VER ZUK
NÎ (ikinci secdeye) ÂLLÂHÜ EKBER (secdede aynen 1 ncide ki gibi okuduk (kadeye)
ÂLLÂHÜ EKBER(kadede gözler Amel
defterinizi açılmış vaziyette sineniz de bulunuz) Ettehiyyâtü lillâhi ves salevâtü
vettayyîbâtü es selâmü aleyke eyyühen nebîyyü ve rahmetûllâhi ve berakâtühû
esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis salihîyn Eşhedü enlâ ilâhe illâllâh vahde hûlâ
şerikeleh ve Eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve Resûlüh ÂLLÂHÜMME İNNÎ E’ÛZÜ
BİKE MİN AZÂBİ CEHENNEME VE E ÛZÜ BİKE MİN AZÂBİL KABRİ VE EÛZÜ BİKE MİN
FİTNETİL MESİHİD DECÂLİ VE E ÛZÜ BİKE MİN FİTNETİL MAHYÂ VEL MEMÂT (3 defâ)
ÂLLÂ HÜMME İNNÎ ES’ELÜKE YA ÂLLÂHÜL E HADÜS SAMEDÜLLEZ ÎNE LEM YELİD VE
LEM YÜLED VE LEM YEKÜN LEHÛ KÜFÜVE N EHAD EN TAHVİRALLİ ZÜNÛBÎ İNNEKE
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

ENTEL ĞAFÛRÜL Â LÎM (kıyama) ÂLLÂÂÂHÜ EKBER
BESMELENİN NERESİNDEYİZ?
Elif’den taaa Ye’ye boy verip süyen
Bismil.. âyet-inin; neresindeyiz?
Mihrab da zünnarlı kippayı giyen
Söyleyin biz kimin töresindeyiz?
Namaz desem: mü’min mi’râcı dersin
Bu hakîkatidir doğru söylersin
Aceba nasıl istimâl eylersin;
Kılarken iblisin curasındayız
Doğunca secdeye giden değilmi?
Getirip emânet eden değil mi?
Her çoban, sürüyü güden değil mi?
Bunda şeytanın alt sırasındayız
Bilmeği maharet sanmayın sakın
Başlamadan ewel ene’yi yakın
Hızır ile Mûsâ Resûl’e bakın
Yoksa biz, cehennem deresindeyiz
Sohbet edip uhabbete başlayız
Bu meyânda anasırı boşlarız
Neden cehâletle ben’i taşlarız?
İmtihan mahalli küresindeyiz
Beşerin ahkâmı, dîn de Kur’ân da
Fizik, kimya, hendese,fen de Kur’ân da
Sekiz vecheye tek yön var Kurân da
Mizâna çekilmek sırasındayız
Esrârı ilâhi mukatta ada
Boğulursun ilerlersen daha da
Üçün ikincisi ol mağarada
Sıddîk-ı ekberin çırasındayız
Güçlü benim derken putlara tapan
Münkir iken bir anda olup çapan!
Tavafı; Kâ’be-de açıktan yapan
Ömer’ül faruk’un şîrasındayız
Habîbi şişanı duyandan derdim
Üçüncü kızım olsaydı verirdim
Dul kalan damada, dediğin gördüm
Osman’ı zinnureyn merasındayız
İlim şehrimizin kapısı, beli
O şehrin elinde bağlıydı eli
Zübde-i evliyâların eweli
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Âli ibni Talib feras’ındayız
Üstüne taş konup ezâ edilen
Ayakları elleri bağlı iken
Her nefeste Âllâhü ekber diyen
Bilâl-i Habeşi harasındayız
Namı yâdedilir dâimâ dînde
Kazdığı hendeğin eşi yok sinde
Zulmün boğan o hendeğin içinde
Selmân-ı Fârîs’i kurasındayız
HİRA’ da alınca tebliğ emiri
Ebû cehilin eridi demiri
İSLÂMİ’nin dû âlemde amiri
Resûlü zişânın turasındayız
Mehmet İslami
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Besmeleyle Seni Okusun
Savaşta bile terkedilmemesi emredilen namaz ibâdetini(Nisa,10
2) keyfi sebeplerden ötürü yerine getirmeyip, kendinde hiçbir yan lışlık yokmuşçasına
hareket etmek ne büyük bir vicdansızlıktır!
BESMELEYLE SENİ OKUSUN!
Bu derd-i feryadım hicranı ahı
Fikreden ortaklar seni okusun
Yakınlaştı ebed doğuş sabahı
Mihmandar ervahlar seni okusun
Muhabbeti sevgi âşka dolanla
İmtihanın meydanında olanla
Özde kulluk şifresi bulanlanla
Hayâli esvaplar seni okusun
Celâlinden lütfettiği cefâyla
Cemâlinin ikrâmından vefâyla
Dû âlemde ihsân edip sefâyla
Al yeşil yapraklar seni okusun
Benim gönlüm hemhâl okuyanlarla
Hikmeti Hüdâyı şakıyanlarla
Tezgâhında esrâr dokuyanlarla
Ay, Yıldız, bayraklar seni okusun
Arzı hâl ederim müslümânlara
Aldanma şerbeti zehr olanlara
Kobraya, akrebe ve yalanlara
Ev veren topraklar seni okusun
Canlı bir kitâbsın yazarı mevlâ
Açık dur, hitâplar seni okusun
Yüzünde şavkısın nazârı mevlâ
Eğilsin mehtaplar seni okusun
Kasırga ol, döne döne zikir et
Her nefeste üç bin türlü şükür et
Şüphe sarmalından HAKK’ı fikir et
Uyansın girdaplar seni okusun
Erisin geceler, güzdüze gel ki
Kalmasın tek engel, bir düze gel ki
Secde de RABB’ınla yüz yüze gel ki
Minberler, mihraplar seni okusun
Besmele çekerek okusun seni
Var ise deforme olmamış geni
Emr-i İlâhiyle Cibril depremi
Fay hattı, çatlaklar seni okusun
Ezelin, ebedin şifresi sende
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Menfinin müsbetin, tafrası sende
Çözülsende olur çözülmesende
Suâller cevâplar seni okusun
Âşklar; estetikten ahengten yana
Şiir, naat, düâ imrensin sana
Câmîler sebiller gelsin lisâna
Hayırlar sevâplar seni okusun
Beden coğrafyadır, tarihtir dünün
Sayfa sayfa ayrı sâatin günün
Dört kapısı açık dursun gönlünün
Âlimler, erbâplar seni okusun
Nefret boşta kalsın, âşk ile dol da
Kılavuz-u nûr ol gidilen yol da
Kur’ân’dan feyz alan bir mektup ol da
Yazdığın kitâplar seni okusun!
Gelsin konsun bülbül tomurcuk güle
Bitsin hasretinden çektiği çile
Tane tane, satır, satır, âşk ile
Can dostu ahbâplar seni okusu
Âşık İSLÂMİ’yim meftunum âşkâ
Bir şey görmez gözüm rûhumdan başka
Dileğim Âllâh’tan çökünce köşke!
Hüzünler firkatlar seni okusun
Mehmet İslami
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Beşerden Sanmış, Dediler!
BEŞERDEN SANMIŞ DEDİLER;
Yusufla züleyha, seyir ederken
Yaylada çiçeğe konmuş dediler
Leylâ diye Mevlâsına giderken
Çölde aşk oduyla yanmış dediler
Nefsi emmâreyi zordur atması
Nerede Kerrarı Âli’ Fatması?
Radıyye’yi Mardıyye’ye çatması
Kevser havuzuna banmış dediler
Kürrei zerreye tebdil ettirir
Zerreyi kürreye tahvil ettirir
Rüzgâr, hububatı tahmil ettirir
Hikmeti; beşerden sanmış dediler
Hidâyetle; Rahmân nûra indirir
İstiğfarlar masiyyetten döndürür
Bedbahtları lânetullâh kandırır
Cennetten Havva’da inmiş dediler
Her şeyi zıddiyle kâim eylemiş
Kanaât çün kula, Sâim eylemiş
Evkatı hamsede dâim eylemiş
Muhabbet zekâtta bin’miş dediler
En bariz Esrârı İlâhi Âdem
Büyütüp kâinât yapmıştır madem
İmtihana tabi tutar demâdem
Var edişe sebep“KÜN”müş dediler
Memnû ağaç ile başlattığında
Yılanı, Tavusu haşlattığında
Mancınık İbrâhimi attığında
Nemrudûn ateşi sönmüş dediler
Dünyâdan, ı’yâlden Nebi’yi soyup
Devâsı içinde dertlere koyup
Kurtlardan mûzdarip olunca Eyyûp
Lütfedilen suyla yunmuş dediler
İSLÂMİ: Seyâhat edip ezelde
Güzelin hikmeti bariz güzelde
Mümkünse secdeye kapanma gelde
Ahmaklıkta beyin donmuş dediler
22/12/2018 Cümüa ertesi
15 Rebiülâhir 1440 Sept
08 Kânûni Evvel 1434
Kasım 45
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Beşerin Ahvali Hakikati
BEŞERİN AHVALİ HAKİKATİ
Ayinesi işi kişinin, demiş
Lâfına bakarsa aldanır insan
Mefkure i sabır ilm başı imiş
Hafıza-i beşer malûldür nisyan
Ziya paşa merhum doğru söylemiş
Ahmaklığa hakkı beyan eylemiş
Hayat kitabının özünden demiş
Okumayan şeyin nesebi hayvan
Mükellef değildir çünki aklı yok
Aklı olmayana mesuliyet yok
Bu vasıfa sahip ik’ayaklı çok
Okuyorum diye çoktur uluyan
Veresiye alan düşer zillete
Fiili peşinler erer izzete
Ateşe atanın cibilliyete
Bakınca gördüğün kibir taslayan
Hesap ettim yedi çıktı netice
Yenilenden mesul değil Hatice
Bak hele gönüle girde gizlice
Zekeriyya-Meryem ahvali, ı’yan
Ağaç jurnalladı Yahudilere
Acımadı kâfir vurdu testere
Al kanını sebil etti yerlere
Katlolan Yahya ya yoktu acıyan
Tevekküle sebep Eyyub’un derdi
Müsebbip şifaya iki kurt verdi
Cebrâil; kuyuda Yusuf’a derdi
Ey Nebî sensindir Mısırda sultan
Makbûl olan özlü sözün kısası
Hep böyleydi İbrâhim’i Iysa’sı
Ismail’i, Asasıyla, Musa’sı
Hep düstûru hakikate aşiyan
İSLÂM; hicivde olma haşarı
Hududu Kelâmdan çıkma dışarı
Tevazuyla yükselmekte başarı
Şahine, kartala, zıpır horlayan
08 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
05 Şevval 1440 Sept
26 Mayıs 1435
Hızır 34
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Beynimize 1920 de Çakılan Kazıklar
O kazıkların hiç birisinden kurtulamayız bu zihniyetle
Hahamların muhabbetlerine doyulurmu hiç iyi niyetle?
On Beş asırdır vatan diye çabaladığımız tırnakla etle
Ayağa kalkamadık bir türlü boynumuza takılan zilletle
Ayağa kalkmamızın şartı Tahtına oturtulan Hilâfetle
Olacaktır, olduğunda dünya hükmedecektir asaletle
Bataklıklar kurutulunca uğraşılmayacak sivri sinekle
Mümkün olmaz altın çağın neşvü nema vermesi böyle sünekle
Yüz senedir uğraşırız cins akrep ruhlu kırkayaklı inekle
Verdiği süt zehirler altındaki Ama ri ka adlı binekle
Böyle yaparak Tavukların arasına seti çekti tünekle
Bu vatanı kurtardın elinde sopa tek kıra dolma tüfekle
Bak işte Sanki Suriyenin sahibleri oynuyorlar seninle
Münbiçte kulak verdin her şeyi bitirdinuğraşma boş işinle
Santraç oynuyorlar görüyorsun ya Şahmı der kalemi der dinle
Bak İşgâle soyundular muhasebeni yap hele sen seninle
İSLÂMİ sustuğu için artık biliyorsundur devamı sen ekle
Ne durursun? kim dedi sana fazla ileriye gitmede bekle?
“Nus ile uslanmayanı” Allâh rızâsı için hemen kötekle
Taşları bağlı köye uğrama mücâdele dersin köpekle
Mehmet İslami
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Beytullâha Secde Et
BEYTULLÂHA SECDE ET
Şerîât tarikât ma'rifet değil
Beytül hakikâtsin, önünde eğil
İlâhi beytullâh sinen içre bil
Kendini okumak ma’rifet olur
Hakikâte eren Allâh’ı bulur
Özün beytullâhtır seni oku sen
İslâm gergefinde îmân doku sek
Seçeceksin batılattan Hak’ı sen
Mü’min her nefeste Allâh’ı solur
İkinci nefeste Habîbin bulur
Secde et beytullâh Allâh’ın evi
Allâh’ı biliyor cücesi devi
Şahsına münhasır beşerin nev’i
Dün neydim İSLÂMİ: âhîrim nolur?
Diye fikredenler cennetlik olur
Mehmet İslami
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Bezm-i Elestü'den Zâr Geldi Güzel
BEZM-İ ELEST’ÜDEN ZÂR GELDİ GÜZEL
Aşkının dalgası attı çöllere
Mecnûna çöller dar geldi güzel
Dumanlı dağlardan coşan sellere
Sürüklenerekten zor geldi güzel
Ummanından esen haşin yellere
Kapılınca destan oldum dillere
Bir külâh bir hırka gurbet ellere
Düşürünce her gün kar geldi güzel
Sultane SÂRE’Sİ İBRÂHÎM ile (A.S)
Rast geldiler bir uğursuz menzile
Kardeşim demiş iken bile bile
Câriye i Hacer yâr geldi güzel
Arifler beyninde seyrân ederken
Şuaralar esrarına hû derken
Derviş olup elde asa giderken
Erenler ceminde ar geldi güzel
Serendip dağında kurmadı çadır
Memnû için, ÜÇ YÜZ sene ağlatır
İcâbet bulunca Habîbi hatır
Âdem’a Havva’yı sar geldi güzel
Veysel Garaniden ilhamı alan
Ebû Zerr gıffari misali olan
Selmanı bin Farisi izini bulan
Seyri seferimde sûr geldi güzel
Zükarneynle Çin seddini yaparken
Süleymanken rüzgar ile akarken
Îsâ ile semâvâta çıkarken
Ecel haykırınca dur geldi güzel
Yusuf ile bir kuyuya atılıp
Esir diye çarşılarda satılıp
Efendinin yüreğine katılıp
On iki yıl cezâ nûr geldi güzel
Sevgisinden kıskandırdı Allâh’ı
Yıllarca bitmedi ahı eyvahı
A’mâdır, on iki evlâdın şahı
Gömleği gözüne sür geldi güzel
Mecnûn Aşık İSLÂMİ: her işinde
Ayağında omuzunda başında
Elâ gözünde sen hilâl kaşında
Bezm-i Elestü’den zar geldi güzel
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24 Cemâziyelevvel 1440 Erbaa
30 Ocak 2019 Çarşanba
17 Kânunisâni 1434
Kasım 84
Mehmet İslami
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Bidâyetten Nihâyete Takipteyiz Bu İzi
BİDAYETTEN NİHAYETE TAKİPTEYİZ BU İZİ
Kainata bir bakın sina çölünü geçen
Yavuz Sultan Selime o çölde yolu açan
Habîbi Kibriyâdır; Atından inip uçan
Halife Türk Osmanın hakkı sırrı bizdedir
İbrahib Halilullah bereketi tuzdadır
Habîbullâhın izi Uhud, Bedirden bize
Takib edin diyerek müjdeyi verdi size
Mü’min iken ka’âle almayan idrâksize
İnanmam ki: ümmetim ifâdesi yüzdedir
İşkenceler membaı Habeşiler özdedir
Kızgın çölün üstünde sırt üstü yaptırılıp
Yüz derecede sıcak kayalar getirilip
Sinesinin üstüne konarak oturulup
Yandıkça Allâh der de aklı fikri buzdadır
Üveyisler, Selman-ı Farisiler gezdedir
Bidâyetten nihâyete takipteyiz bu izi
Yetmiş bin düvel gelse engelleyemez bizi
Allâhın izni ile küfürü yakan közü
Söndürürüm zannedenlerin aklı kazdadır
Şeytan askerlerinin gözü karı, kızdadır
Yahudinin en şedid harikâsı bizdedir
Homonun alâmeti farikâsı bizdedir
Ermeni mağarada Zerdüştleri düzdedir
Bu vatanda; hainler baş üstünde, gözdedir
Âşık İSLÂMİ: Bin Beş Yüz senedir izdedir
29 Cemâziyelâhir 1440 Erbaa
06 Mart 2019 Çarşanba
21 Şabat 1434
Kasım 119
Mehmet İslami
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Biiz Var İken Elde Suç Aramayız
BİZ VAR İKEN ELDE SUÇ ARAMAYIZ
Sende Âdemsindir bende âdemim
Biz varken yad elde suç aramayız
Verdiği akılla külli âlemim
Elde, Belde, Dilde suç aramayız
Atalar demiş ki: şöyle yapın siz
Önce iğne batırarak kendiniz
Sonra başka batır çuvaldız
Ben’ var iken elde suç aramayız
Lâ inkârdır İllâ ise ikrardır
Ezeli ebedi külliyen vardır
Güzellik âlemi ben aşikârdır
Ahd’e sadıklıkta güç aramayız
Haramı helâli bir kalem geçin
Varetmiş yaratan denir mi niçin?
İmtihanda sadık kulları için
Ma’şeri kübrada uç aramayız
İmtihanı haktır takdiri kaza
Kul kendi kendine veriyor cezâ
Güç veren Halîktır Şahine, Baza
Aşkolan maksad’a suç aramayız
Sıla ı rahim mi? sizlere ömür
Ehli küfr beynine vurunca demir
Tırmala toprağı istersen kemir
Ormanda tarlada baç aramayız
İSLÂMİ der, Kamer olup yarılsak
Farkeder mi gücenipde darılsak
İSLÂMİYET mevhumuna sarılsak
Urlada, barlada suç aramayız
02 Ramedan 1440 Selâsen
07 Mayıs 2019 Salı
24 Nisan 1435
Hızır 2
Mehmet İslami
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Bilezik
Dost postunun hâli azzam değil mi?
Muhabbeti cilâ, hüzzâm değil mi?
Bize yüz senedir enjekte olan
Ceminden yâd olmak cüzzâm değil mi?
Mehmet İslami
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Bilin Diyorum Cihana
Tefehhümle anlasana
Taka tika yoktur bende
Süleyman sultan cihana
Dostlara yer çoktur bende
Ah ederim arşa çıkar
Haramiyi nârı yakar
Rad gürlerse deva akar
Lôkman hekim haktır bende
Bilin diyorum cihâna
Hakkın verdiği bu cana
Kasteden, şer aşiyana
Çekecek mil çoktur bende
Âlemlerin alanıyım
İlimlerin yalanıyım
Zûlümlerin plânıyım
Hiç yorulmak yoktur bende
Mormenevşe, Lâle, Sümbül
Âşıkını bekliyor gül
Feryatta çileli bülbül
Dertsiz bir an yoktur bende
İSLÂMİ’ nin derdi vatan
Âşkıdır hayatta tutan
Utan; Üç kıt’ayı yutan
Buna garaz çoktur bende
Mehmet İslami
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Biliyorum
Çadır kurdum cehenneme
Bu dünyada, biliyorum
Hakîkât bu, olmaz deme
Kurtuluşu diliyorum
Zebânileri katrandan
Dahâda kara, şeytandan
Sanki çıkmamış zindandan
Çıkmayacak biliyorum
Bunlar domuz Fare Akrep
Fıtratları buna sebep
Zehirleridir mürekkep
Yazdığını siliyorum
Mecâzîdir bu cehennem
Tapındığı homo sanem
Hilâfı Hak lâf söylemem
Putpereste gülüyorum
Önceden demiş atalar
Beterinde beteri var
Mahdum ebâyı iteler
Ateşine dalıyorum
Altı domuz bir ceylânâ
Saldırdı velâkim ama
Çakılıp kaldılar kuma
Bıyıkların yoluyorum
Yahudiye olmuş köle
Akılsız başını küle
Gömüp uymuş azazile
Nurlu kılınç çalıyorum
Bülbülüne aşık güle
Bülbülün elleri ile
Ediliyor zulüm çile
Halkedene salıyorum
Mü’minsen gelme oyuna
Yüz sene bindi boyuna
Cennetten geldin, uyuma
Zağferanı yalıyorum
Pirenin bitin yavşağın
İnsanlığında gevşeğin
Toklunun, kuzu, şişeğin
Anasını biliyorum
Domuz, doğrusuna gider
Çünki lânetlemiş kader
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Zehri, dostuna zerkeder
Akrepleri diliyorum
Zulüm bâki değil tamam
Karşısında hiç duramam
Diyen, meyhanede imâm
Her nefes kin soluyorum
Kapanmaz; büyüktür yırtık
Fikri meflûç aklı fırtık
Şeytanın kerttiği kertik
Mülâyimi yülüyorum!
Deyiniz ki yeter artık
Oğul azrailden dürtük
Gönül mezbelede sürtük
Müctebayâ geliyorum
Vur yumruğu kır masayı
Tahtına koy Hakk yasayı
Mü’min beyninden tasayı
Kaldırmağa geliyorum
Evet vazifen hoş, serin
Emr-i bil mâ’ruf münkerin
Rûlmânı bozuk tekerin
Tamirini biliyorum
İSLÂMİ: eder ki temin
Zalimin zulmüne yemin
Etti huzurun’ âlemin
İhyâsını biliyorum
12 Ramadan 1439 Pazar
27 Mayıs 2018
14
“ 1434
Hızır 22
Mehmet İslami
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Bir Tanem
BİR TANEM
Tabibim Muhammed’dir hazik doktor
Bastığı taş bile uçar bir tanem
Sevda yollarının engeli çoktur
Sana âşık olan geçer bir tanem
Maşuku gül zarda görüverince
Lâmelif olarak sarıverince
Âşıklar vuslata eriverince
Odun bile çiçek açar bir tanem
Dini mübin doğrulukta eksizdir
Habib’in hem yetim hemi öksüzdür
Gönyesiz şakülsüz bina köksüzdür
Düzen tutturmakta, naçar bir tanem
Zât-ı akdesinle savaşa giden
Hud’u; kılıcının hedefi eden
Nemrudun sadrını, el değdirmeden
Topal sivrisinek biçer bir tanem
Yeryüzüne bir damla kanı Hud’un
Düştü oldu, kavak adında odun
Beynine girerek nemrudu bu’dun
Temeli çürüktür göçer bir tanem
Seddi Çin izharı, Zülkarneyn için
Rûh teslim etmeğe Güneşi seçin
Eyyûb’ün çektiği dertleri için
İlâhi rahmeti saçar bir tanem
İSLÂMİ’ yi, yetmiş sene sınadı
Kulluk zaafiyeti kınadı
Rahmeten lil âlemindir kanadı
Sırat: tevazudan kaçar bir tanem
28 Şaban 1440 Cümüa
03 Mayıs 2019
20 Nisan 1435
Kasım 177
Mehmet İslami
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Bir Tek Yârim Var Benim
BİR TEK YÂRİM VAR DERİM
Yere haddin bildiren
Benim yârim Allâh’tır
Semâvâtı kaldıran
Benim yârim Allâh’tır
Nûha sefinesini
İbrahim ensesini
Azer şeceresini
Beni yârim Allâh’tır
Mûsâ idi ki vuran
Vurunca yere seren
Kıpti’yede vurduran
Benim yârim Allâh’tır
Kuşlar Zebur okurdu
Davut calutu vurdu
Süleyman hüdhüd sordu
Benim yârim Allâh’tır
Eyyûbe ahd verdiren
Keffareti kurduran
Yüz tane çöp vurduran
Benim yârim Allâh’tır
Olmazları olduran
Ağlayanı güldüren
Muhabbete daldıran
Benim yârim Allâh’tır
Bir tek yârim var derim
Rahman, Rahim hem Kerîm
Her şeyimi isterim
Benim yârim Allâh’tır
Yeşil ottan ak sütü
Bir katre sudan eti
Lûtfeden meserreti
Benim yârim Allâh’tır
Toprağa su attıran
Tohuma döl tutturan
Taşlara su yutturan
Benim yârim Allâh’tır
Bülbüle gül sevdiren
Güle tacı giydiren
Kuşlara rızık veren
Benim yârim Allâh’tır
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Taştan deve çıkaran
Su altında yakaran!
Kızıl denizi yaran
Benim yârim Allâhtır
Uyutması hasene
Ehl-i Kehfi desene
Tam üçyüz dokuz sene
Benim yârim Allâh’tır
İsâyı gerdik, yalan
Kendilerinden olan
Onu semâya alan
Benim yârim Allâh’tır
Yahud su bulandıran
İsa diye kandıran
Havari inandıran
Benîm yârim Allâh’tır
İşâr ettiren zâtı
Nebîye mahlûkatı
Muallâkta san’atı
Benim yârim Allâh’tır
En hüzünlü anında
Allâh vardı canında
İsra,Miraç şanında
Benim yârim Allâh’tır
Miraçla müntehaya
Refrefle Tealâya
Erdi Âli âlâya
Benim yârim Allâh’tır
Aciz İSLÂMİ kulu
Tuttu müstakim yolu
Vahyi irfan okulu
Benim yârim Allâh’tır
Mehmet İslami
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Birazını Tasvir edem
BİRAZINI TASVİR EDEM
Kim kime bakar bilirsin
Ahmak olanlar aldanır
Hakikâte beslerler kin
Odun nâra yuvarlanır
İyi dersin de velâkin
Siyasete malzeme din
Yapan sureta insi cin
Onlar yal vereni tanır
Böyle emreder efendin
Adâletin atına bin
Sıratı geçtiğinde in
Cennet gülleri sallanır
Yüz yıl önceden kurulu
Tezgahında dokur çulu
Tağutu parası, pulu
Homo ardına saklanır
Dedim biraz tasvir edem
Rahı müstakimde gidem
Çanakkaledeki dedem
Gazâbından homurdanır
Çankayanın kerhanesi
Homosunun meyhanesi
Dökülmedik daha nesi
Var; açmağa savsaklanır
İhyâ edersin muhakkak
Nasıl hırlıyorlar bir bak
Karanlığında ışık yak
Onlar hortum-i toz sanır
Nakış nakış işlemişsin
Hakikatleri demişsin
Kâlbi kelâm söylemişsin
Satılmış beyin bulanır
İSLÂMİ: duydunmu beni?
Hakikâtler yeni yeni
İzhar edildikçe seni
Şahin, Ceylan, Doğan tanır
21 Mart 2019 Perşenbe
14 Receb 1440 Hamis
08 Mart 1435
Kasım 134
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Mehmet İslami
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Birler Üçler Yediler Kırklar!
Fahr-i Âlem Efendimiz(S.A.V):“Âlimler Peygâmberlerin varisleridir ”ve“ BU ÜMMET
İÇERİSİNDE KIRK KİŞİ İBRÂHİM MEŞREBİ ÜZERİ NDE,YEDİ KİŞİ MÛSÂ MEŞREBİ
ÜZERİN DE, ÜÇ KİŞİ İSÂ MEŞREBİ ÜZERİNDE,BİR KİŞİ DE BENİM MEŞR EBİM
ÜZERİNDE BULUNUR
Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir” buyuruyorlar:
Peygâmberimiz Sallâllahü Aleyhi Vesellem Efendimizin işâret et tiğine göre, bunlar
ile yağmur yağdırılır,ÂLLÂH bunlar vasıtasıyla belâyı def eder ve bunların yüzü suyu
hürme tine insanları rızıklandırır Avam arasında “KIRKLAR, YEDİL ER, ÜÇLER, BİRLER”
olarak bilinen bu ÂLLÂH dostu sâlih, âb id, âlim ve kâmil insanlar, ÂLLÂH’ı insanlara,
insanlarıda ÂL LÂH’a sevdiren rehberlerdir Nitekim hepimizin az çok tanıdı ğımız
Abdülkadir Geylâni Muhyiddini Arabi İmâmı Rabbani, İmâmı Nakşibendi Ahmed er
Rufâî, Mevlâna Mevlânâ Halîd Bağdadi, Yunus Emre Hacı Bayram-ı Velî Dede, Osman
Avni Baba, Hacı Muhammed Baba, Hacı Mustafa Hayri Baba, Bedi üzzaman Saidi Nursi
vd.(r.a) gibi kâmillerdir
Ahkâmı şer’iyyeye aid hükümlerin değişmesine “NESH”d enir Son Peygamber
Sallâllahü Teâlâ Aleyhi Vesellem Efend imize gelen ahkâm’ı şer’iyye, kendinden ewel
gelen şeriâtle rin kaidelerini neshetmiştir Bu sebeple mensûh olmuş oldu ğu için geçmiş
Peygamberlerin şeriâtlerine göre amel etmek câiz değildir
Üç hasletten MEHMED'inin kâbusu
Eli, dili mâ teessüf belde var
İblistedir müttebeûn tapusu
Âdem’e mümâsil İsâ kulda var
Ene’ hiç karışma üç hakîkâtim
İçin yaşıyorum değilim yetim
Allah’ım, Resûlüm, bir tek servetim
Âşk volkanım alevlenen külde var
Birdir ALLAH tekliğinde bölünmez
Mühür vurulmazsa kadın gelinmez
Kılavuz olmazsa hedef bulunmaz
Ter-i Habibullah gonca gülde var
Bir Allah’ım bir Habibi bir Hülyâm
Varlığım nefesim, her iki dünyâm
Böylece varım ben hayâlim rüyâm
Üçte birdir ideâl ruh, dilde var
Yarattığı her mevcûdat tek birdir
İkilik yok mükevvinat Hak birdir
İlâhi hikmeti nebevi sırdır
Cevâhir, sim-i zer, sikke pulda var
Tadât eyle hâli nasıl gördüğün
Hakikât bahr’inde sırra erdiğin
Yedi’lere, erenlere sorduğun
Su içinde gelen Mûsâ, sal da var
Kırk katıra odunları yükletip
Mancınığa gönder diye emredip
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

“Ey nâr soğuk ve selâmet ol” deyip
Tevekkel-ü İbrahim’i hâl da var
Rabbül aleminden gelince haber
Tek yetmiş üç ümmetiyle beraber
Afet-i ummanda Hakkı seyreder
Nûh’a gemi tufandaki selde var
Mü’mineyi makedon anasına
Benzetmek çün fuhşiyyatın hasına
Ahlâksızlık dikti her tarlasına
Köklerinde gövdesinde dalda var
Deculiyeti yoktur mezhepsizin
Selânikten gelen bu nesepsizin
Hergelenden süzülme hasepsizin
Hamûlesi keçede var çulda var
Halifeyken hilâfeti katledip,
Kârhâne şeyinin peşinden gidip
Bir anda milleti cühelâ edip
Yalayana çanak çanak yalda var
Mü’mini dinsizlik zırhına sarıp
Ehl-i ûlemâya sehpayı gerip
İslâmın beline satırı vurup
Kızıl kan akıtan, münkir telde var
Ermeniyi, taht-ı dine oturttuk
Ne tuhaf iblise emân getirttik
İSLÂMİ der: mozoleye yatırttık!
Müştekiye şekvâ hissi bal da var
Mehmet İslami
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Bismillâhil Allahhü ekber
Seyredip durdukça firavunları
Sararıp da solacaksın Mehmedim
İmtihanı verip bu sorunları
Defterinden sileceksin Mehmedim
Önderin Kur’ân‘dır Resûlün rehber
Arkanda Yüz Yirmi Dört Bin Peygamber
Bismillâhil azîm Allâhü Ekber
Yeis bitti güleceksin Mehmedim
Şimdi devir döndü Beşer azıttı
Yarattıklar kulluğundan cızıttı
Sivilceyi; yahûdiye kazıttı
Hükümdarı olacaksın Mehmedim
Dünyadaki hınzırların hepisi
Birleşerek yaptı küfür kapısı
Benim diyor kâinâtın tapusu
Yırtıp yere çalacaksın Mehmedim
Nildeki abdestten aldığın hızla
Viyana da dün kıldığın namazla
Ren’suyu abdeste verdiği hazla
Kıt’alara dalacaksın Mehmedim
Ezanı Londrada okuyacaksın
Sabahın seherinde bulacaksın
Namazını Pariste kılacaksın
Kule eyfel, yolacaksın Mehmedim
Varsın çalsınhHainler sazlarını
Kurumuştu; ıslattık tuzlarını
İşrak, Duha, Öğle Namazlarını
Waşintonda kılacaksın Mehmedim
Merhamet etmeyiz hain, kalleşe
Düşman etti kardeşini kardeşe
Bunlar aya çıktı sen çık güneşe
Müntehada kalacaksın Mehmedim
İSLÂMİ: Hassan bin Sâbit’in hani
Bin Beş Yüz senedir Cihad-ı gâni
Mücâhid olarak seferde seni
Sedd-i Çin de bulacaksın Mehmedim
20 Temmuz 2019
Mehmet İslami
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Bismillâhirrahmanirrahıym Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühû
Müslümanlar! Şu kitabı bol: İslam, vatan, millet Düşmanları siyon piyonlarına
dikkat!
Şu İslam düşmanlarını ibretle ve nefretle seyrediniz ehli iman olanlar
Hakkın hatırını halkın hatırından ve beşeri versiyonlardan ali kılanlar
Bunlardır müslümanlara doksan yıldır çamur atan tezviratçı müfteri kılanlar
Yahudinin beşiğinde büyütülenlerdir bu uzaydan kürrei arza gelenler
Dün ananın kolundan bileziği çıkaramadığı için kollarını keseni
Silivri sivrisine oturtularmı dert ediyor bire ahmaklar güruhu seni?
Sizi var ya sizlere, Müslüman baba ana olup, bu benim evlâdımdır diyeni
Suda boğulur kesin, çünkü kabul etmez İbrahim halilullahın yaptığı gemi
Bir müslümanın seksen yıl önce yazdığı minareler süngümüz kubbeler miğfer
“Hubbül vatan minel iman”sevdasıyla yürekten 'Lâ ilâhe illâllah' Allahü ekber.
Diyen Osmanın torununu günahsızken zindana atıp dememişler miydi geber?
Ey echeli cühela, kimin hamisi Allah ise Habibullah da oluyor rehber.
Mehmet İslami
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Biz
Gardaş! Allahü teâlâ tarafından seçilmişiz
Bin yıl İslam bayrağını, sancağını taşıdık biz
Çünkü; eşrefi ma’lukatı ümmeti Muhammediz
Galû Belâdan beri tek hak yoludur gittiğimiz
Hıra’ mağarasından beridir takip ettiğimiz
Resulü Kibriyanın bize armağanıdır bu iz
Bin beş yüz senedir hep üzerindeki galibiyiz
Ehli küfür karşısında biiznillah muzafferiz
Pür taksir İSLÂMİ: bak işte bu echeli cahiller
Ne firavunlar ne nemrutlar ne de ebû cehiller
Mukaddes mefâhirlere uzanan bu kanlı eller
Kesilerek, çekilecektir zehir akıtan diller
EVET EVET KAZMALAR
Ey bizans süzmeleri
Ermeni ezmeleri
Yahudi çizmeleri
Nasara bozmaları
Mecusi düzmeleri
Homonun azmaları
Putperest kazmaları
Şempanze sızmaları
Ey fosiller güruhu siz
Varsınız ya hani siz
Maymundesem değilsiz
Akrep domuz nesliniz
Az kaldı müddetiniz
Geliyor eceliniz
Kürreden, biiznillah
Silineceklersiniz
Yok cibilliyetiniz
Homo melanetiniz
Bizler hakka kefiliz
Bizim mayamız temiz
İSLÂMİ’yi dinleyin
Bağırtınca, ünleyin
Biz münafığız deyin
Şeytan kürkünü geyin
06 Nisan 2019

Mehmet İslami
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Biz Bu İzdeyiz İzimiz Belli
BİZ BU İZDEYİZ
Gafletle giderken turap üstünde
Uçan sinek gibi ötüyoruz biz
Keramet ararız homo büstünde
Külhanda yan gelip yatıyoruz biz
Gözler; esir oldu kafire cine
Bak; dersinde kim bakacak ki kime?
Hastayı gönderdik dertli hekime
Meflûcûz; adım mı atıyoruz biz?
Adımı attığın yere bakmadan
Kibriti çakarak ateş yakmadan
Ab-ı hayat kurnasından akmadan
Çamurun içine batıyoruz biz
Sanmayınız bu çamuru kuruttuk
Mücâhidi yüz senedir uyuttuk
Hayâ öldü fazileti unuttuk
Hainle bir bağda bitiyoruz biz
Atamızda ki o, şerefe şana
Lânet; oğlu iken karşı çıkana
Bin beşyüz senelik kanlı düşmana
Hiç kuruşa vatan satıyoruz biz
Nesli cedid olan Asımın nesli
Ayağa kalktı bak, şu başı fesli
Haykırdığı zaman yıldırım misli
Düşmanlık cismini ütüyoruz biz
Dünkü horozlanan domuz potağı
Destur ister tavaf için otağı
Geldi de İSLÂMİ be altın çağı geldi
Yüreklere korku katıyoruz biz
29 Cemâziyelâhir 1440 Selase
05 Şubat 2019 Salı
21 Şabat 1434
Kasım 119
Mehmet İslami
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Biz Buyuz İşte
BİZ BUYUZ İŞTE
Biz buyuzdur bu
Tuşa gelmeyiz
İstiyorsan ye
Bizler ölmeyiz
Kâlp gönül birdir
Aslımız pirdir
Özümüz hürdür
Hiç eğilmeyiz
Evet yiğidim
Alperen dedim
Hakkı söyledim
Biz dövülmeyiz
Yetmiş düvelmiş
Birleşip gelmiş
Uyuyor bilmiş
Hiç övülmeyiz
Dedeleri de
Geldiler işte
Kaçıp gidişte
San ki gülmeyiz
İSLÂMİ hazır
Yardımcım Hızır
İlyasta nazır
Gayrı bilmeyiz
04 Şâbân 1440 Selâse
09 Nisan 2019 Salı
27 Mart 1435
Kasım 153
Mehmet İslami
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Biz neyiz Kardeş Mo'yuz Gardaş
,_,_,_,B İ Z A H M A K M I Y I Z?_,_,_,_,
Artık içimizde kalmadı güman
Bu nasıl dindir,bu nasıl iman
Her nereye baksan,ölen müslüman
Hele söyle gardaş biz ahmakmıyız ,?
Göster savaşarak ölen yehudi
Ölen Ahmet,Mehmet,varmı Kepbudi
Zeynepler değişmiş, olmuş Zebpudi
Hele söyle candaş,biz ahmakmıyiz,?
İslamı hor görüp,yere çaldılar
Avrupalı olduk, salak sandılar
Her kim, ne dese,ona kandılar
Hele söyle yoldaş, biz ahmakmıyız,?
Bizi koyun gibi,alıp güttüler
Üstümüze ecel,bezi örttüler
Nerde savaş varsa,bizi yittiler
Hele söyle dindaş, biz ahmakmıyız,?
Önderim diyor ki, içim yaktılar
Düyaya yılışıp, bir göz çaktılar
Sabi çocukları, alıp sattılar
Hele söyle kandaş biz ahmakmıyız,?
Adnan Önder
Harun Karatas
Kur'an kitabımız bileniniz yok
Biz ahmak değil de neyiz Ya kardeş
Bir delikten 100.000 sefer sokulduk
Biz ahmak değil de neyiz ya kardeş
Kafirlerin Kanunu'yla yaşarız
Şeriatın yasasını boşarız
Ondan sonra deriz niye düşeriz
Biz ahmak değil de neyiz ya kardeş
Bir dikkat edersek Müslüm yurduna
Mevlam bir zenginlik vermiş ardına
Niye kafir yiyor bir bak derdine
Biz ahmak değil de neyiz ya kardeş
Biz bizi bir bilsek Batı it imiz
Yalvarması lazım amma suçumuz
Hala fakir biziz yanar içimiz
Biz ahmak değil de neyiz ya kardeş
Arabın petrolü Amerika'da
Bir bak İngilizler her bir damarda
Daha uyanmadık kaldık şamar da
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Biz ahmak değil de neyiz ya kardeş
Toz var ise kirdir temiz sayılmaz
Günahlar içeriz deriz duyulmaz
Bu kafada millet daha ayılmaz
Biz ahmak değil de neyiz ya kardeş
Bir beş vakit bile hakka kul değil
Öyleyse soysuza Eğil ha Eğil
Hemi her derdi çek hemide koğul
Biz ahmak değil de neyiz ya kardeş
Mahbub harun saysak ömrümüz yetmez
Bu dertle bu gemi uzağa gitmez
Öyle tabi hakka duamız tutmaz
Biz ahmak değilde neyiz ya kardeş
BİZ MO’YUZ GARDAŞ
Çoban Mûsâ ile kuyu da Yûsûf
Asâyla, Yûsuf kaftanıyız gardaş
Namazı korkuyla Hufus ve küsuf
Kılanı seyreder biz o’yuz gardaş
Kanlı düşman iken gül açan şuhun
Meftunuyuz çünki alkışın yuhun
Küffarı garkeden tufân-ı Nûh’un
Sefinesindeki kaptanız gardaş
Beynimizde kurmuş tahtını küfür
Bünyeyi eylemiş kıpkızıl kâfir
Yüz yıldır olmadı bir an müsafir
Biz; Dinsiz İslâmsız bed soyuz gardaş
Teyakkuz hisler eylendi dumur
Kâfirin peşinde tükenir ömür
Davûdken elinde hamurdu demir,
Düşmanın elindeki toyuz gardaş
Biz mo’yuz bakarız kâfir yer iken
İtiraz etmeyiz isterler iken
Geç kalmasın diye veririz erken
Osman soyu değil biz mo’yuz gardaş
Dünyada emsalsiz şimdi MİT’im
Ayasofyada çağlayan hatimiz
Aslımız topraktan kemik etimiz
Dağlarız, denizleriz, koyuz gardaş
“Ben Arabım Araplar benden değil”
Buyuran Habîbe kulak ver eğil
Hepside Yahudi kölesidir bil
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Resûlün nûrundan var ay’ız gardaş
Hepsi olmuş ingilizin almanın
Uşakları zorumu var bilmenin
Kervan kalktı, afvı, geri kalmanın
Yoktur, varsa kalanlar uyuz gardaş
Her madenden Petrol bende Bor bende
Türlü türlü zenginlikler var bende
Millet-i necibim, izzet, zer bende
Îlmi ledünninin mâî’yız gardaş
ÎSÂ aceleyle geçip giderken
Demiş ne bu telâş acelen erken?
Demiş ki: “ahmaktan kaçıyorum ben
Erenler ceminedeki bûyuz gardaş
İnzivada yaşamaktan alâdır
Kir, kötülük, mûsibetler, belâdır
Hepsinede okunacak salâdır
Teneşirde mevtaya suyuz gardaş
Tarikât şeriât ma’rifet değil
Ma’rifet, sadrının önünde eğil
Kâlbinde Hallâkı künfekânı, bil
Mevt iken hem kayyümû hay’ız gardaş
Zikirle oturup, yatan rüyâya
Bak der deve doğuran şu kayaya
Cenneti âlâdan Fâni dünyâ’ya
Âdemi getiren buğdayız gardaş
Uyan İSLÂMİ: bu vakit nakittir
Sermayei ömürse üç vakittir
Dün mazi yarın ise hayâlettir
Hâldeki bir yudumluk çayız gardaş
16 Rebiülevvel 1440
24 Kasım 2018 Cümüaertesi

Mehmet İslami
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Biz Resulü Kibriyanın
Şu hakikâte inanın
Ömer’le Âli kokarız
Biz Resûlü Kibriyâ’nın
Basar gözüyle bakarız
Biz OSMÂN’ız biz SIDDÎK’ız
Biz CİHAD’kârızdır naciz
Sanmasınlar ki aciziz
Menfezlerini tıkarız
Dumanının küllerini
Kurşun atan ellerini
Zehir akan dillerini
Gırtlaklarına sokarız
Dişimizi biz çekeriz
İşimize biz bakarız
Bize karşı gelenleri
Kara denize dökeriz
Yonan komutan kostantin
Karısıyla kaçtı ilkin
Dedim çıkın oradan hin
Göğü başına yıkarız
Kuş Ahmetdir yakalayan
Akrepten zehirli yılan
Seni bak işgalci olan
Yamultup eğer bükeriz
Bize sökmez afra tafra
Giresun Tırabzon Bafra
Elimizde kürek tahra
Biz köklerini sökeriz
Elimizde kıllı tarak
Taramak üzere varak
Hâbil ile onararak
Tek tek hesaba çekeriz
Çiğneme toprağımızı
Düşürme yaprağımızı
Bak sonra bayrağımızı
Beyaz saraya dikeriz
İSLÂMİ; kitâba bakıp
Nuru şmşek ile akıp
Yularına dizgin takıp
Nârı cahime çakarız
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Mehmet İslami
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Bizi Âllâh Sınıyor
BİZİ ÂLLÂH SINIYOR
Hablûllâha sarılınca mücâhid
Düşmanına darılınca mücâhid
Milli rûhla karılınca mücâhid
Dîn düşmanı zaafını tanıyor
Ayakları taçlandırıp sunuyor
Müslümân; Âllâh’ın emrine uyar
Habîbi zişanın sözünü duyar
Yıldızlar; şeytanı görünce kayar
Dehrin dehlizine, parmak banıyor
Solucandır amma, horozlanıyor
Tuzak kuranların üstünde de bir
Tuzakları bozan vardır Muktedir
Yeter artık doksan altı senedir
Milletim: doktordan! hastalanıyor
Ok vurdular yaraları kanıyor
Biz kurmadık çamuriyet rejimi
Demokratiks Kıritisi neci mi?
Bu izmi mel’ûndur yok Lâm’ı Cim’i
Îsâdan beş yüz yıl öne, siniyor
Ahmaklarda düşmanı, dost sanıyor
Hadu; arzı mev’udunûn usûlü
Bizim değil, bu elenizm fosili
Özünü unutunca, vel hasılı
İmân fukarası mü’min bunuyor
Halîk: bizi, imtihânla sınıyor
Kurdukları sehpa cumhuriyettir
Demokrasi diktaizm ariyettir
İnsanlık inkişafı hürriyettir
Sabır isteyince belâ iniyor
Yaktığı ateşte ne kadar sünüyor
Ehli îmân, yetmiş düvelde gelse
En moderin füzeleri de olsa
Hepsini yok eder musaddık kulsa
Bakıyorsun: ateş düşmüş yanıyor
Mü’minlerin üfrüğüyle sönüyor
Zaman nihâyete gelip dayandı
Müslümân kanıyla dünya boyandı
İSLÂMİ: ümmet uykudan uyandı
Mehdi için şühedâyı sunuyor
Artık İsâ dünyâsına dönüyor
Mehmet İslami
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Bizi Köyün Bayramları Bak İşte
BİZİM KÖYÜN BAYRAMLARI BAK İŞTE
Bizim köyün Bayramları var amma
Biri boydan fakir biri gök gözlü
Biri zır deli ya dağlarda sanma
Birisi de leylek gibi vak sözlü
Birisi
Birisi
Birisi
Birisi

kelepir biri torunu
celeptir bir görsen onu
plağın gıramafonu
mermerden de katı yüzlü

Birisi kin küpü birisi bomboş
Birisi Muşmula birisi mayhoş
Birisi birine diyor ki nonoş
Birisisinde fitil devamlı gazlı
Birisi ahlattır ayıyı bekler
Birisi ahlâttır yıkar kötekler
Birisi bir söze bin yalan ekler
Birinin serdiği ipleri tuzlu
Birisi şerrinde şerridir fakat
Birisinde mülâyemet şatafat
Biri inzivada kalmamış takat
Birisi Kör köstebekten de hızlı
Birisi çare içinde çaresiz
Birisine sorsan der seninleyiz
Birsi duygusuz birisi hissiz
Birisinin gönlü mızraplı, sazlı
Biri bühtan eder Yaratan hakka
Biri der al külâh ver hele takka
Birinin ağzında ıslanmaz bakla
Birisi MÜEZZA gibi çok nazlı
Birisi var Bayramlara kin güder
Birisi davarın peşinden gider
Birisi tarlada çiftçilik eder
Birini don almış ambarı buzlu
Birisi İSLÂMİ: tutar dilini
Birisi Bayramda açar elini
Biriside Şebi Aruz gelini
Birisi Bayramda sevinçten hazlı
07 Haziran 2019 Cümüa
04 Şevval 1440
25 Mayıs 1435
Hızır 33
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Mehmet İslami
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Bizim Gardaşımızdır Afganlılar
BİZİM GARDAŞLARIMIZDIR AFGANLILAR
Soyadı mevzuatı san’atıyla
Neslimi yok etti eli kanlılar
Fatihin küheylan beyaz atıyla
Ellerimden tuttu delikanlılar
Cilâlı taş devri mükafatıyla
Sadakatsizliğin mücazatıyla
Yüz yıl önce haçlı harekâtıyla
Vatanımı sattı eli kanlılar
Korede düşmanın hatırı için
Ettiğimiz savaş dedik mi niçin?
O günkü dost görünen hinoğlu hin
Düşmandır; peşinde delikanlılar
Bizi siz öldürün kardeş hanlılar
bizi; Rus’a teslim etmez şanlılar
Vermeyin dedi Azerbaycanlılar
Verdi katlettirdi eli kanlılar
İlmin kervanıydı horasanlılar
Kurtuba Semerkant Nahşivanlılar
Cana can savaşmıştı Afganlılar
Mücahidi İslâm delikanlılar
Çocuğunu sattı para gönderdi
Yeter ki Halifem kurtulsun dedi
Homo iş bankası kurarak yedi
Üç kıt’aya yuttu elikanlılar
Mitralyözü İSLÂMİ’nin bağrına
Dayasa da hançer çakar sağrına
Dini Mübin vatanının uğruna
Kan şerbeti yuttu delikanlılar
27 Nisan 2019 Cümüa ertesi
22 Ramadan 1440 Sept
14 Nisan 1435
Kasım 171
Mehmet İslami
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Bizim Köyün Bayramları, Bak işte
Bizim köyün Bayramları var amma
Biri boydan fakir biri gök gözlü
Biri zır deli ya dağlarda sanma
Birisi de leylek gibi vak sözlü
Birisi
Birisi
Birisi
Birisi

kelepir biri torunu
celeptir bir görsen onu
plağın gıramafonu
mermerden de katı yüzlü

Birisi kin küpü birisi bomboş
Birisi Muşmula birisi mayhoş
Birisi birine diyor ki nonoş
Birisisinde fitil devamlı gazlı
Birisi ahlattır ayıyı bekler
Birisi ahlâttır yıkar kötekler
Birisi bir söze bin yalan ekler
Birinin serdiği ipleri tuzlu
Birisi şerrinde şerridir fakat
Birisinde mülâyemet şatafat
Biri inzivada kalmamış takat
Birisi Kör köstebekten de hızlı
Birisi çare içinde çaresiz
Birisine sorsan der seninleyiz
Birsi duygusuz birisi hissiz
Birisinin gönlü mızraplı, sazlı
Biri bühtan eder Yaratan hakka
Biri der al külâh ver hele takka
Birinin ağzında ıslanmaz bakla
Birisi MÜEZZA gibi çok nazlı
Birisi var Bayramlara kin güder
Birisi davarın peşinden gider
Birisi tarlada çiftçilik eder
Birini don almış ambarı buzlu
Birisi İSLÂMİ: tutar dilini
Birisi Bayramda açar elini
Biriside Şebi Aruz gelini
Birisi Bayramda sevinçten hazlı
07 Haziran 2019 Cümüa
04 Şevval 1440
25 Mayıs 1435
Hızır 33
Mehmet İslami
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Bizimde Ne Nerede Ne Zaman Bizim
Sudan hâsıl olan vahim sebebi
Kerbelâda; Hüseyn-i şahan bizim
Kâfir kesti Rasulûllah nesebi
Kan olan yetmiş iki sultan bizim
Zahirde görünen su idi, sebep
Nesli resulüne katle müsebbep
Süfyan, Muaviye, Yezit müntesip
Nihayete kadar ağlayan bizim
Yetmiş iki buçuk milletin rengi
Değişiktir lakin bulunmaz dengi
Uhud da Bedirde yaparken cengi
Dişi şehid olan kahraman bizim
Cennetten dünyaya akan üç pınar
Evliyaullaha beşaret sunar
Kulunu imtihan ederek sınar
Çok çetin geçecek imtihan bizim
Musafâha hikmetini incele
Kuvvetlenir tutuşunca el ele
Yahudiyet zihniyeti silkele
Mazluma muhabbet pek yaman bizim
Ka’ale almayız yok ile varı
Kanaata tabi hak intizarı
Kulun ulvi mizana istikrarı
İlâhi silâhımız imân bizim
Komşusu aç iken tok olan bizden
Değildir” buyurmuş Rasulû sözden
Hissesini alan ayrılmaz düzden
Şuuru hâlimiz itminan bizim
İttihattır İslâmiyet mühürü
İttifakla arzdan küfrü süpürü
İSLÂMİ düşmanı çukura kürü
Hilafetin tahtı o zaman bizim
Mehmet İslami
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Biziz Çocuklar
Onbeş yaşındayken çanakkalede
Düşmanı sürenler biziz çocuklar
Verdiği ahd içün GALÛ BELÂ’da
Sözünde duranlar biziz çocuklar
Tefekkür et hele maziyi şöyle
Varmıdır dünyada gayride böyle?
Hakikati hâli hak için söyle
Çin seddi yaranlar biziz çocuklar
Uhud’da; düşmanın kesafetinin
Bakmayıp dayandı şecaatinin
Fatiha gönderip asaletinin
Seddini kuranlar biziz çocuklar
Bedirde küffarı geri döndürüp
Hendekte çukura kendin gömdürüp
On düşmanı bir katıra bindirip
Palanı saranlar biziz çocuklar
Himalaya dağı davos yalânı
Sağır duydu entrikayı plânı
Dışladınız diye bizim olanı
Hainden soranlar biziz çocuklar
Su diye kanıyla sulandı toprak
Neşvü nemâ verdiğine iyi bak
Yiğitlerin başı diktir alnı ak
Hevâyı yoranlar biziz çocuklar
Binbeşyüz senedir haç’ın hilâle
Beslediği kin getirdi bu hâle
Allâhü Ekber diyerek BESMELE
Çekerek varanlar biziz çocuklar
İnsaniyet yaratanın kuludur
Kulları içinde asi doludur
Herbir hikmet esrarın bir koluıdur
Batılı serenler biziz çocuklar
İyice bak mişon, coni, haniye
Dişlerini kamaştıran Türkiye
Yüce davâ İSLÂMİYET Ülküye
Hadîm; Alperenler biziz çocuklar
Tükür be İSLÂMİ küfür büstüne
Bilirler; bunların dine kastı ne
Onsekizbiz Âlemlerin üstüne
Sancağı gerenler biziz çocuklar
26 Ekim 2019 Cümüa Ertesi
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Mehmet İslami
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Boşa Ölürüm
BOŞA ÖLÜRÜM
Ne yaşarsan yaşa bak akîbete
Varlığı gönderir cehl cehâlete
Kavuşmak isterse kul sâadete
Sevdasına yanan Kerem olurum
Dağ olmazsa idi suda olmazdı
Su olmayıncada can bulunmazdı
Kuşlar Akıtmasa! Veysel dolmazdı
Eyyûb nebî gibi verem olurum
Rûhi temsilcimiz bordro bereli
Erzurum, plevne Kerkük Koreli
Yeşil ırmak Çoruh kanlı dereli
Müslümanla kardeşliği solurum
Çanakkale, Malazgirt Gelibolu
Nerede beğini arıyor Bolu
İlâhi rahmettir fırtına, dolu
Kar içinde gardaşımla kalırım
Kimliğinin ayinesi işinde
Düşman çeker yuları var başında
Kâf’daki zümrüd-ü anka kuşunda
Okyanustan suyu içen olurum
Göktürk birimizin pilôtuna biz
Eserine Türk uzmanot demişiz
Elin ast’ı koz’u, yanımda âcîz
Kaldığından rahat nefes alırım
Kervancı başının Suriyedeki
Taşıdığı canlı yükleri belki
O can pazarında simsarlar tilki
Sırtlan, domuz, akrebleri bilirim
Destur verdi rahmeten lil alemin
İlâi kelimetullaha zemin
Müştehak İSLÂMİ, vur zalemenin
Beynini yarmazsan boşa ölürüm
Aşık Zeki Hayaloğlu,
Yara kaldı yara kaldı
Ümîdler bahara kaldı.
Elimi; herşeyden üzdüm
Merhamet SETTAR’a kaldı.
Âşık İSLÂMİ

Cinâs Aldı
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Ümidimiz yâra kaldı
İmtihânda zora kaldı
Etobur on puan aldı
Hüzün cefâkâra kaldı
Gemi demirini aldı
Dipsiz bir ummana daldı
Alabora: siren çaldı
Mürettebat baka kaldı
Ellerinmin nârı maldı
Ağyârın fikrine daldı
Ölüm gelip kapı çaldı
İkrâm edilende baldı
Giden: İSLÂMİ’nin saldı
Caferi Tayyardan faldı
Herbir şey yerinde kaldı
Hoş geldiniz diyen Zaldı!
Mehmet İslami
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Bu Bayrak Bu Sancak Benimdir Benim
BU BAYRAK BU SANCAK BENİMDİR BENİM!
Hürriyet bayrakta, istiklâlimdir
Bu bayrak kudretten istikbâlimdir
Bu SANCAK’ı ekber dînî mübînim
Bayrağım Türklüğüm idealimdir
Bu bayrakla Sancak benimdir, ancak
Rengini döktüğüm kandan alacak
Dokuz tuğlu Üç hilâlli olacak
Muhammed ümmetiyim helâlimdir
Gökte ilelebet dalgalanacak
Hür bayrağım ile mukaddes sancak
Mescidlerde EZAN’ım okunacak
Karşı çıkacaklar izmihlâlimdir
Bin beş yüz senedir şerefle şanla
Dalgalanmasının hikmetin anla
Va’di ilâhi ihsânı mizanla
İlâi kelime çün melâhimdir
Ey İSLÂMİ; şeref vererek bana
Dedi ki: “abd’imsin aşıkım sana
Cennet hazırlandı tabi olana
İkrâm Müşahade i Celâlimdir”
Mehmet İslami
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Bu Dâvâ Dikenle Gülün Dâvâsı
BU DÂVÂ DİKENLE GÜLÜN DÂVÂSI
Bu
Bu
Bu
Bu

dâvâ
dâvâ
dâvâ
dâvâ

Hâbilde başlamadı mı?
belirsiz yılın dâvâsı
Âdemle işlemedi mi?
Namazı kılın dâvâsı

Bu
Bu
Bu
Bu

dava
davâ
dava
dava

haç ile hilâl davası
ibrahim nemrut kavgası
Firavun Musa savaşı
el ile elin dâvâsı

Bu
Bu
Bu
Bu

dâva
dâva
dâvâ
dâvâ

Melekle âdem ındinde
derdevâm etti zeminde
cennetten dünya deminde
egoist filin dâvâsı

Bu
Bu
Bu
Bu

dâva
dâvâ
dâvâ
dâvâ

tufanda nûh ile hemhâl
Hacere İsmâîl’i al
dediki ıssız çölde kal
zemzemi selin dâvâsı

Bu
Bu
Bu
Bu

dâva
dâvâ
dâvâ
dâvâ

Hakk ile batıl savaşı
cennetle cehennem taşı
dünyâyla siccin ataşı
dikenle gülün dâvâsı

Bu
Bu
Bu
Bu

dâvâ
dâvâ
dâvâ
dâvâ

İSLÂMİ Sare İbrâhim
dehşetli vehâmet vahim
kâfîri etti müfehhim
Allâh’la kulun dâvâsı
23 EKİM 2018 Salı
14 SAFER 1440

Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bu destanımızda Kâfîrlerle Dostluk diye Lânse edilen Hezeyan-ı Mezellete
ithaftır
BU DESTANIMIZDA KÂFİRLE DOSTLUK DİYE LANSE EDİLEN HEZEYÂNI MEZELLET
SERENCÂMINA(BESMELENİN ON DOKUZ HÂRFİNE İSTİNADEN ONDOKUZ KIT’A İLE)
İTHAFTIR
Dikkâtli ol müslümân! Akrep zehir depolar
Gafletini bulduğu anda zehir değecek
Sahnedeki piyonu Fetö’lerle Apolar
Caminin duvarına ha siğdi ha siğecek
Bunu ben demiyorum vatan sever emekli
Hasan Atillâ UĞUR ifşâ eder, demek ki
Özüne vakıf çünkü İngiltere yemekli
A Be De sofrasına buyurunuz diyecek
İşte: Suriye’deki sıtratejik ortaklık
Muarız desteklemek sıtratejik ahbaplık
Düşmana sıtratejik dost demekse ahmaklık
Örülen çorapları kendileri giyecek
Bırakın şu kâfirden haini istemeği
Öğretiveririz Abdullah Çatlı demeği
Günâh: boşu boşuna hebâ etmek,emeği
Yiğidler var haini binipte, getirecek
Bırakınız kâfîrle dostluk hezeyânını
Alan dost dediklerin değilmidir canını?
Derini yüzeriken döktükleri kanını
Türkün kanı diyerek üzerinden tüyecek
Mü’minin dostu mü’min,olacak diyor Âllâh
Kapatın incirliği etmeyiniz eyvâllâh
Fitne kazanı nato orada, sübhanâllâh
Ümmetin meşvereti, A.Be’yle boşlanacak
Bu savaşın emsali görülmedi tarih de
Harici düşmanları biliyoruz sarih de
İçteki kriptolar Ömer, Osman, Arif’de
İhânet kumaşını dokuyan kişlenecek
Daha üç gün geçmeden çomağı aldı ele
Vur davula çal zurna, seymenlerin el ele
Sensin efendileri, sâhîb-i vatan köle
Diyerek üç yüz yıldır fişleyen, fişlenecek
ARTVİN’deki altını, petrol rezervlerini
Ele geçirmek için roket panzerlerini
Üstüne Tevcih etti füze, mavzerlerini
Sırtlanlar: sırtlanlarca sırtından dişlenecek
Biliyor, görüyorlar, Selâhaddin Eyyûbî,
Fatih Sultan, Süleyman, Yavuz, Alparslan gibi
Duyunca, korkusundan titriyorlar, Tayyib’î
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Düstûr-u Habîbûllâh ameli işlenecek
Küfür çağını yıkıp medeniyet çağını
İkâme eden Fatih Ayasofya bağını
Çözüp tenvir eyledi İslambol otağını
İslâmbolun ikinci Fatihi düşlenecek
Düşler hakikât oldu Şahlanınca ümmeti
Rabbın desteği geldi, işleyince sünneti
Şüphe yok biliyoruz, dünyâ müşrik cenneti
Fitnetüz zaman Mühr-ü Îsâ’yla aşlanacak
Âyet, Hadîs açıkca, beyân ediyor bunu
Mü’minlere: dünyanın cehennem olduğunu
Burada ne ektiyse, âhrette bulduğunu
Hakîkât-i Hak ile batılat tuşlanacak
Üç bin kişi Üç yüzbin Romalıyı atletti
Bunu kul yaptı diyen münâfıktır, haltetti
Yüz kişiyi bir tane müslümân mağlûp etti
Emriyle: EBÂBÎL’ce düşmanlar taşlanacak
UHUD’da: Hak Tealâ mü’minleri korudu
Habîbin etrafında birkaç kişi var idi
Semâvâttan: Melâike ordusu yürüdü
Cühelâ: cehennemde ateşte haşlanacak
Tereddüd yok düşmandan nerede neyi varsa
İçimizde devşirme kıripto karaborsa
Şeyh Şamil, Ali İzzet Beyoğlulara sorsa
Cevâb: ÂLLÂHÜ EKBER, diyerek şişlenecek
İnsan; şeytanı olan münâfığa kanmasın
İlâhî lânet ile dû âlemde yanmasın
Bil ki: şerde hayır var, her hayra aldanmasın
Aldananlar AGUSTUS ayında kışlayacak
Hayır görülenlerde nice şerler vareste
İmânın faydası yok biliniz son nefeste
Tarîk-ı İmân üzre seyredene, aheste
Altın çağın mühürü cennetle hoşlanacak
İngiliz, fıransızın, A. BE. DE’nin Almanın
Belâsıdır çektiğimiz, bunlarla dost olmanın
Hakk yolunu: İSLÂMİ: destanında bulmanın
Hazzı ile Hak için cihâda başlanacak
Mehmet İslami
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Bu Devir Kimindir?
BU DEVİR KİMİNDİR?
Bu
Bu
Bu
Bu

devir ineğe tavşan tutturan
devir ceylana akrep yutturan
devirde zurnasını öttüren
devir boynuzlu yönsüzlerindir

Bu devir İSLÂMI’ istismar eden
Haçlı seferinin peşinden giden
Papazken papaya temenna eden
Fare sütü emmiş kansızlarındır
Bu devir ceddine yabancı olan
Can düşmanlarına hoş, hancı olan
Devrin paldımını katıra dolan
Sırıtıp anıran şansızlarındır
Bu devirde çoktur kobrayla sıçan
Kendisini örtüp avradı açan
Şifa umuduyla idrarı içen
Fıtraten bozulmuş GEN’sizlerindir
İki oluğunun birisinden kir
Diğerini emer coniyle tekir
Zikretmeğe kalksan alırsın tekdir
Ayakta gezinen cansızlarındır
Hacaloğlu kimde ararsın erlik?
Kendi aralarında beraberlik
Maçadan bir papaz karodan birlik
Külliyyen kemiksiz gönsüzlerindir
Bu devir haramı helal gösteren
Bu devir iffeti yerlere seren
İzzetsizlik filâmasını geren
Tesettür düşmanı donsuzlarındır
Bu devirden malûmatlar biter mi?
İSLÂMİ’nin serdettiği yeter mi?
Isı olmayınca duman tüter mi?
Kıblesi olmayan yönsüzlerindir...
Mehmet İslami
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Bu Gün Yirmi Dokuz Âkim'dir
Yedi deniz üç kıt'a ya hükmeden Ceddimin 1923 de silinip vatanın dan sürgün
edilerek dinsizliğin bayramını kurtlayanlar TÜRK KİSVELİ amma TÜRK ÜMMET DİN
İSLAM DÜŞMANLARIDIRLAR İşte mel'ânetle rinin kısaca tasvirini veriyorum Yaptırdılar
yahudiler ermeniler nasar alar zerdüşler homolar güruhu yapanlarda aynı
kimliklilerdirler Ve ya ptıklarıdır bir anda Yok edildik biz Kürrei cihanda
BU GÜN YİRMİ DOKUZ ÂKÎM’DİR
Uyan be Muzaffer uyan be Durmuş
Gördün mü urganın kırıldığını?
Sehpaya gidene hani sordurmuş
Kim görmüş cellâda darıldığını?
Ebû Bekir ile içeri girmiş
Kapıa perdeyi Örümcek germiş
Bakıp göremeyenler bakar körmüş
Buradan Yesribe varıldığını
Bu gün nasaranın tarihi ile
Yirmi dokuz ekim İslâma çile
Bak sen kefereye oynaya güle
Kutluyor ceddimin serildiğini
Bin yıllık tarihi bu gün silinen
Kâniâtın Halifesi kılınan
Düşmanlarıncada böyle bilinen
Çağlayan ırmağın durulduğunu
Bıçağın altına boyun uzatan
Düşmanın önüne gönüllü yatan
Hiddetinden solucanı çatlatan
Kelepir metânın derildiğini
Bu vampirler yüz senedir doymadı
Eme eme damarda kan koymadı
Emileni tabiatta aymadı
Duydun mu; yüz yıldır yorulduğunu?
Hilâfeti yıktı yahûdi mason
Dediler aldığın bu nefesin son
Tekke zâviyeyi don almıştır don
Sâhib-i Vatanın sürüldüğünü
İmân tazeleyen, günde beş kere
Tanrı uluttu, Allâhü Ekbere
Medreseler defnedildi makbere
Dile Latin kilit vurulduğunu
Mescidken ahıra gidildiğini
Nasaraya hicret edildiğini
Hahamla papazların bildiğini
Kaynayıp kaynaşıp karıldığını
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Pazar oldu Bayram günü Cümüa
Katledilen Müderrisler cemia
Çankaya var gitmez Kâbeye dahâ
Gidenlere hesap sorulduğunu
Yahûdi şapkası giyildiğini
Giymeyenin candan soyulduğunu
Ayasofya müze değildiğini
Düşmana dost diye sarıldığını
Yularları boyunlara takarak
Ceplerin dolarları sokarak
Domuz cinsin gözlerine bakarak
Mahreme destûrsuz girildiğini
Asya da Avrupa, Afrikasında
Amarika da tam gün ortasında
Âlem-i İslâmın her kıt’asında
Oku; Zehirli yay gerildiğini
Fatihin bastığı İSLÂM tuğrası
Fetihin sembôlü idi burası
Milleti tutunca zillet sarası
Elli beş parçaya yarıldığını
Kudüsün Fatihi küfrün gâlibi
İslâmın hadimi Ne Fa. Ka. gibi
Vefât yıldönümü bugün Eyyûbi
FÂTİHÂ İhlâslâ dürüldüğünü
Cihâdı ekberin ücreti peşin
Gün yumurta kaynatıyorsa kışın
Düstûru hikmetle muhakkak işin
Kesinkes ehline verildiğini
Diyorum ki: ehl-i sâlihler size
Necisin diye sorun kendinize
İnşaellâh Rabbim gösterir bize
Nizâmı âlemin kurulduğunu
Ey İSLÂMİ: sana derim aç gözü
Yamulmuş ağızdan çıkan her sözü
Duyma ha, açık tut mânevi gözü
Perspektiften hedef görüldüğünü
29 Ekim 1923=2018
29 Safer 1440 İsneyn
Mehmet İslami
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Bu Harekât Zülfikâr Harekâtı
BU HAREKÂT ZÜLFİKÂR HAREKÂTI
On dokuz Safer bin dörtyüz kırk bu gün
Şüheda Hamza’sın Görün Mehmedim
Cihâd-ı ekberdir mü’mine düğün
Arzda her kıt’aya girin Mehmedim
Fırat kalkanıyla belini kırıp
Zeytin dalı ile ülkeden sürüp
Ağlaya ağlaya Münbiçe girip
Yardakçı bulana vurun Mehmedim
Münbiçten başlayıp Zülfikâr ile
Sürüp doldurunuz dipsiz bir göle
Güller diktiğiniz bu ıssız çöle
Tahtı hilâfeti kurun Mehmedim
Yardakçısınada emân vermeden
Yürüyelim hiçbir tehir vermeden
Durmak yok Bağdat gülünü dermeden
Saddam hesabını sorun Mehmedim
Altıncı filosu Yahudi yatı
Kuludur bilcümle doğu ve batı
Bu harekât zülfikâr harekâtı
Kaddafi şefkâti görün Mehmedim
Zor Mağar’a dikip Türk Bayrağını
Yeşert İslâmiyet altın çağını
Âlem et resûlüllâh sancağını
Vaşigtona doğru yürün Mehmedim
Suriye neresi Vaşington nere?
Ne arıyor burada bu kefere?
Hele vur sırtına otur semere
Deki; yılan gibi sürün, Mehmedim
İSLÂMİ: diyor ki İlâhi yardım
Lûtfettiğini ben alenen gördüm
Zaferdir, seferde ilâhi virdim
Celcelûtiye zırh bürün Mehmedim
19 Safer 1440 Pazar
28 Ekim 2018
Mehmet İslami
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Bu İş Bitti Mehmedim
Makron; iğne batırdı
Putin balon patlattı
Trump yere yatırdı
Tehklikeyi atlattı
Bitirdin davamızı
Harcadın havamızı
Soylu, Hulûsi Akar
Yaparken yuvamızı
Teslim oldun iblise
Oyunları desise
Beynin büründü sise
Lüzûm yoktur yeise
Olmayacak şey oldu
Elim böğrümde kaldı
Kırk senelik düşmanlar
Halay çekerek güldü
Gülene güldürene
Dilene dildirene
Esrarı bildirene
Yıldırımları düşsün
İSLÂMİ İslâm okum
Beni bitirdin, yokum
Dünmana ettin lokum
Ediverdin kadavra
Mehmet İslami
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Bu Memleket Benim Memleketim
BU MEMLEKET BENİM BENİM MEMLEKET
Şu kürrei arzın her bir yönünden
Saldıranın beşiğine yatana
Taarruza geçen insi cininden
Lânet olsun Müslümana çatana
Yeter artık yaşadığım diyorsun
Coni, yorgi, agop adım diyorsun
Demek ki Mehmedi mi bilmiyorsun
Kan kusturur haram lôkma yutana
Tarihlere bir bak orada beni
Gördün ayağımı öpen dedeni
Allâh için taşıdığım bedeni
Siper ettim yurda düşman katana
Kurdunuz şerefsiz iffetsiz düzen
Sizden size alkış tutan zeker zen
Besmeleyle; yüz yıl sonra kalktım ben
Değer vermem ayağıma batana
Örfü an’aneyi görenekleri
Yok ettik abayı kepenekleri
Lânetullah kavimin sinekleri
Leş kokusu doldurdunuz vatana
Her vecheden akrepler yüz senedir
Zehir döker lakin bal mıdır nedir
Tesir etmez muafiyet hanedir
Lânet olsun kuyruğunu tutana
Ekşimik suratlı ecev it leri
Yahudinin yavşakları bitleri
Şu A. Be. De. A. Be parazitleri
Sonsuz Şükür cehenneme atana
Arzeden kâfirler İslâm düşmanı
Müslümanın kangren oldu çıbanı
Zorla mı veriyor elin yabanı
Neyledin toprağa tohum atanı?
Ben vereyim dedi dertli tohumu
Sevinçle almış değil mi onu?
Devâdır diyerek ilaç sendromu
Gördün; alıp çoraklığa batanı
Toprağın ilaçlarla kısırlaştı
Deden; mezarlıkta görünce şaştı
Toprak an su ile kucaklaştı
Lânet etti yadla silah çatana
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Kanâatin kilidini kıranla
Tabiata kanlı hançer vuranla
Keklik ceylânsız dağda duranla
Kuşu kurdu bu topraktan atanı
Küçük casuslara büyük elçilik
Payesini veren nesebicilik
Şahsiyetsiz güruh seviye silik
Rabbim! kahret olanca şarlatanı
Güllü pabuç gösterince kâfirler
Güne bakan olup dönen sefirler
Edilen bu kadar cevri cehirler
Halâ uyandurmadı yatanı?
İSLÂMİ: sabana koştu öküzü
Komşudaki dulu, yetim, öksüzü
Tohum attı beslemek için sizi
Suriyeden Iraktan boydanboya vatanı
15/12/2018 Cümüaertesi
08 Rebiülâhir 1440 Sept
02 Kanûni Evvel 1434
Kasım 38
Mehmet İslami
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Bu Meydan
Koç yiğide ver meydanı diyen muhtereme nacizane dedim ki: BU NEYİN KİMİN
MEYDANI? İfadesiyle yaptığım NAZİREMDİR Gönül dostlarım ve Şuara canlarıma
arzolunur Sevgimle!
‘Şu yeryüzü er meydanı
Gönül sevmez her meydanı
Yüreksize yorgan döşek
Koç yiğide ver meydanı’
BU MEYDAN
Kürre i arz er meydanı
İmânsızın zor meydanı
Salih mücâhidler ile
Şühedânın nur meydanı
Tabansıza uyuz eşek
Sürüngene süslü fişek
Nesepsize çukur eşek
Gömmek için yar meydanı
Bu meydanda mücâhidler
Nöbeti tutan şehidler
Hesabını versin itler
Hainlere kur meydanı
Dursun dede her gereçle
Ayşe, Fatma çevirgeçle
Mustan, Memiş kaldırbeçle
Küfre etti dar meydanı
Dişsiz Durmuş Dilsiz Naci
Oklavayla Döndü bacı
Bastonla doksanlık hacı
Dediler ki er meydanı
Kör üsüyün gazmayıla
Çarık adlı çizmeyile
Topal Osman sızmayıla
Eylediler gir meydanı
Durgadın gız süzmeyile
Goca Iraz yazmayıla
Deli umuş azmayıla
Zulme etti sur meydanı
Sütçü İmam kurşun sıktı
Gara Fatma köprü yıktı
Hac’irbem Afyona çıktı
Yontulana sor meydanı
Çeteyle girdi Afyona
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Sökül dedi yonulana
Kaçtı uzana uzana
Efelerle gör meydanı
Şahin beğim ben Antepde
Çakırcalıyım Egede
Çerkez etemim cephede
Bülbüle gül fer meydanı
Onbeş Temmuzu gör hele
Yanında hiç Çanakkale
İç-dış düşmanlar el ele
Kan doldurdu yer meydanı
Güller diyârı Isparta
Hüseyin avni ıskarta
Hain savcıda cızkarta
Nesebsizi yur meydanı
Halbuki düşman ayağı
Basmamış ülke, kıyağı
Bu iki homo, bayağı
Defterini, dür meydanı
Kurtuluş savaşı balon
Şişirilmiş çakma kolon
Bizlere Bin Dokuz Yüz On
Yedi düvel kör, meydanı
Mahremde aştılar pisti
Hiç dolarmı dipsiz testi?
Satılmışı, siyonisti
Bu ülkeden sür meydanı
Yüz senede doğdu Fatih
Atiden bilirdi Satih!
Biz bu vatana diyetih
Türlü maden, bor meydanı
Emeksizler yorulacak
İşi; bacak üstü bacak
Çelip oturmaktır, ancak
Kırk katır, satır meydanı
Şühedalar ilelebet
İSLÂMİ’ye geldi nöbet
Kürrei arz senin Mehmet
Seyran eyle her meydanı
Mehmet İslami
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Bu Meydanda Turlamağın Bedeli
BU MEYDANDA PERDAH VURMAK BEDELİ
Öyle bir meydanda tur ediyoruz
Tavşan avcı olmuş tazı peşinde
Bu acayip bir alâmet diyoruz
Şu kaçan kurtların, kuzu peşinde
Bu meydanda perdah vurmak bedeli
Şerefsiz yaftası faşistlik, deli
Durmuşun cebinde Dursunun eli
Matrabazlar gömü, kazı peşinde
Yürek kan ağlıyor yüz yıldan beri
Semirildiğinde bir kemik, deri
Kaldığından, kan emici serseri
Çalınan şeytanın sazı peşinde
Büyük baş hayvandan, küçük başları
Seçmek için atacağın taşları
Toplar iken korkuttuğun kuşları
Ürküten ürkeklik hazı peşinde
Kara sinek soluncanla cenk eder
O an yıldız böceğinden renk gider
At sineği yarasayla denk gider
Kertenkele parsın hızı peşinde
Porsuk; Ülker yıldızını ağzına
Almış hava atar şemsin kızına
Ördekler un sermiş kamer düzüne
Pire zürafanın özü peşinde
Seher yıldızına göz diken bitler
Çoban yıldızını ok atar itler
Kervan kırandadır bütün ümitler
Cinler Samanyolu düzü peşinde
Ey kocamız babamız, ortağımız
Yollar açık kesilmeden bağımız
Elde altı yıldızlı sancağımız
Bu homolar puştun sözü peşinde
Demokrasi cumhuriyet bizimle
Biz gelince tanışacak sizinle
Dediğini yaptı feryâdı dinle
Beş yüz yıl önceki yazı peşinde
Milâttan beş yüz yıl önce yaşamış
Demokratix Kıritis adlı o kamış
İzm-i hegemonyasını toplamış
Katl-i teknoloji tuzu peşinde
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Guguk emir aldı devlet yıkacak
Ermeni Zerdüştler tahta çıkacak
Biiznillâh İmân kurşun sıkacak
Ermeni; Veyselin gözü peşinde
Bu meydan erenler meydanı dendi
Ereni serenler meydanı şimdi
Etoburlar sanki zembille indi
Özdeki ceylânın, yozu peşinde
Muzaffer uyandı derin uykudan
Mürted, müşrik, hani titrer korkudan
Ene kulaç atıp bulanık sudan
Çıkınca münâfık muzî perişan
İSLÂMİ: Ormanda kırallık noksan
Çakala kul olan arslana baksan
Tilkinin boynuna halkayı taksan
Bukalemun; gölün kaz’ı peşinde
Mehmet İslami
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Bu Ne biçim Devlet Düzeni Söyle?
Kim derse; eşkiya yalan dünyada
Hükümdar olamaz, diyen yalancı
Hükmü var Boluda, Muş, Adana da
Semeri taşıtan, palan kolancı
İstanbulda Adana da Kiliste
Yahûdiler santraç oynar kuliste
Katline fermanı verdiler işte
Yolcular Akrepdir hınzırlar hancı
Bu handa Ceylana Turnaya yer yok
Darbukaya var da zurnaya yer yok
Kaynaklar bivefâ, kurnaya yer yok
Kuruyan dereler, çekiyor sancı
Antalyada İTALYA’nı koltuğa
Antakyada kıriptoyu bir daha
İzmiri de yonan dölü ahmağa
Teslim eden, irin akan bûhtancı
Bir bak hele Diyarbekir iline
Tapulandı ermeninin döl’üne
Biz düşürdük bizi gâvûr eline
Ülkeye musallat cümle talancı
Bu ne biçim devlet düzeni, söyle?
İslâmın devleti olamaz böyle
Yâ Rab! Aklımıza mukayyet eyle
Dünkü dîn düşmanı, bak bugün dînci!
İSLÂMİ: Devletin nerede, hani?
Devletinde sâhip saymıyor seni
Derdimiz katmerli, değil ki yeni
‘Ben burdayım’ diyor; postalın goncu
İ stanbulumsundur fatihinim ben
S evdâ gülzârına kırmışım dümen
L eyl-i Nehârımsın tenvirata ben
Â şkın bâdesini, içip geçmeden
M aşukun olunca âşıktır beden
İ slâmbula sermest ol, olma kinci
Mehmet İslami
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Bu Sevda Allâh'tandır
BU SEVDA ALLÂH’TANDIR
Bu
Bu
Bu
Bu

sevda tertemiz bu sevda paktır
sevdaya sivrisinek konmasın
sevda Yaratan mevlâdan HAKK'tır
sevdayı lekeleyen onmasın

Bu
Bu
Bu
Bu

sevda ruhumda öze bağlıdır
sevda gülleri yüze bağlıdır
sevda Âdemden bize bağlıdır
sevdayı bilmiyenler yonmasın

Bu
Bu
Bu
Bu

sevda gönülde erenler, canlar
sevda delisi olanlar anlar
sevda içindir dökülen kanlar
sevdayı bilmeyenler yanmasın

Bu
Bu
Bu
Bu

sevda habibin dişini kırdı
sevda kırılan o dişi sardı
sevda çöldeki Üveyse yardı
sevdayı behimi âşk sanmasın

Bu
Bu
Bu
Bu

sevda İSLÂMİ’ye ALLÂH’tandır
sevda bedendir, damarda kandır
sevda gönüldür, kâlpdeki candır
sevdayı kimse ene sanmasın
01 Şevval 1440 Selase
04 Haziran 2019 Salı
22 Mayıs 1435
Hızır 30

Mehmet İslami
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Bu Sevdayı Sevdasızlar Anlamaz

Kısır akıl bu sevdayı anlamaz
Nefse takıl bu sevdayı anlamaz
Kum ve çakıl bu sevdayı anlamaz
Allah’tandır Resul’ünde bu sevda
Sevdasız âşk nedir bilmeyen hımar
Anlamaz bin türlü yapsanda tımar
Bu sevda Sıddîktır bu sevda Ömer
Osmanı zinnureyinde bu sevda
Habibullah tavsifinde gördüğüm
Buyururlar ki: ”BU SEVDA KÖR DÜĞÜM
Nakış nakış yüreğime ördüğüm
Mah-ı Ruh kâlpde beyinde bu sevda
Bu sevda Hadice bu sevda Ayşe
Sevdaya müntesip ümmet her köşe
Bu sevda hüzündür bu sevda neşe
Âli, Fatma mabeyinde bu sevda
Bu sevda ilâhi; Haktan hediye
Sevmediği kula vermiyor diye?
Ateş mi atalım şehre, köye
ALLAH âşkı İSLÂMİ’de bu sevda

Mehmet İslami
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Bu Son Ültimatom Keferelere
DİKKAT MÜSLÜMANLAR DİKKAT!
BU SON ÜLTİMATOM KEFERELERE!
Şeytan turpu sığır çobanı Suriyeden isteyerek çekildi sanmayalım Kendi kurduğu
kendi ordusu olan Deaş’a söz geçiremediği için kont rolünden çıkmasından dolayı ve
kendisininde Türk askerince yok edi leceğini bildiği için kaçıyor Yoksa mümkünmü ki:
"ERDOĞAN DEAŞI "BİTİRECEK" diye söylesin Bununla birlikte kendisinde biteceğini an
ladı ve gördüğü için Münbiç" tende kaçıyor Çünkü Türkte ihanete af yoktur Söz
namustur şereftir Türk milletinde Söz namustur, şereftir Türk milleti İzzet ve iffet
sahibiyizdir Biz;
Okumuzu bırakmışız biz yaydan
Dağlardan çöllerden Güneşten aydan
Şehirden, obadan, beldeden köyden
Yâ Allâh Bismillâh Allâhü ekber
Diyerek cenk için başladı sefer
Dînî mübin için çıktık sefere
Erdirecek: Yaratandır zafere
Birleşsin nerede varsa kefere
Süngümüz minâre Kubbemiz miğfer
Yâ Allâh Bismillâh Allâhü ekber”
Bu cenk Allâh için Resulü için
Bu cenk haç’a hilâl usûlü için
Bu cenk Asım cedid nesili için
Allâh’a düşmanlık edersen eğer
Boynuna vurunca yerlere serer
On iki ülkenin sınırlarını
Yeniden çizipte zırzırlarını
Kesip sustururuz muzırlarını
Diyen düşmanlarda defteri dürer
Yâ Allâh Bismillâh Allâhü Ekber
On ülkeyi meflûç edip koydular
Felç edince, sanmayınız doydular
Onbirinci Suriye’yi soydular
Soysunlar; giydirdim ben birer birer
Yâ Allâh Bismillâh Allâhü Ekber
Çıkılan seferden dönüş yok gayri
Çakmadıktan sonra arzına hayrı
Müslümanlar bir kardeştir yok ayrı
Düşman kedi mırdar dediği ciğer
Yâ Allâh Bismillâh Allâhü Ekber
Hedef kızılalma vaşintonla çin
Müslümanı katlettikleri için
Yahudiye piyon olmaktan geçin
Her kim bu fermana uymazsa meğer
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Yâ Allâh Bismillâh Allâhü Ekber
“Arzımda halifemsin” dediğinden
Sileceğim küfürü kütüğünden
Bunun için memur edilmişim ben
Yahudi öldürmek cihana değer
Yâ Allâh Bismillâh Allâhü Ekber
Hakîm kılmak kul İSLÂMİ’ye Farzda
İlâ i kelimetullâhı arzda
Resulü Kibriyâ düstur-u tarzda
Komutan’ı asker’leriyle öğer
Yâ Allâh Bismillâh Allâhü Ekber
Evet Allâh’ın ümmeti Muhammed’e verdiği vazîfe budur Verilen vazifeye ümmeti
Muhammed canını fedâ etmiştir Bu harekat Altın ç ağın ikâmesinin başlangıcıdır yerli
gergedanlar Yabancı gergedanlar dan aldıkları direktif istikâmetinde amel ederler Tabi
Şahinler beyinl erine gagalarını çaktıkları anda gergedan değil de tosbağa oldukları nı
ağlayarak hırlayarak ifade etmeğe başlarlar İşte bu nesli meçhûl yaratıklar Beyni
mantarlaşmış milletlerde bir şey zannedilerek af bu yurunuz arkalarından çıkardıkları
gazı kılernet çalıyor diye hem par a verirler hem de alkışlarlar Böylece Döktükleri
çirkefin içinde bocal ayıp dururlar Ne denir kendi düşen ağlamaz DEVLETİ Âli Osman;
bö yle cinsi gayri sahih satılmış putperestlere dizgin bağlamaz
17 Rebiülâhir 1440 İsneyn
24.12.2018 Pazarertesi
11 Kanuni Evvel 1434
Kasım 47
Mehmet İslami
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Bu Ümmettir
BU ÜMMETTİR
İntihali ihsan ile
Sürecek olan, Ümmettir
Kâinâtı İslâm ile
Karacak olan, Ümmettir
Düzenbazlık defterini
Pelesini, lefterini
Yez it lerin beherini
Vuracak olan, Ümmettir
Nesebsizin her birini
Hiç olmayan değerini
Düşmanların ciğerini
Yaracak olan, Ümmettir
Aydınlattı seherini
Şeytan turpu beterini
Ehl-i küfrün defterini
Dürecek olan, Ümmettir
Masumların kasabını
Kor kaydıracak sabını
Yahudiden hesabını
Soracak olan, Ümmettir
Suriye Tel aviv Irak
Alınacak etme merak
İngiltereyiyse çırak
Görecek olan, Ümmettir
Fransızdan Arabistan
Kurtulacak kirden pastan
Mehmedim yazdıkça destan
Serecek olan, Ümmettir
İSLÂMİ: der ki: maçine
Bak garibanlar göçüne
Vaşingtondan sonra çine
Varacak olan, Ümmettir
20 Rebilülâhir 1440 Hamis
27.12.2018 Perşenbe
14 Kânuni Evvel 1434
Kasım 50
Mehmet İslami
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Bu Vatan
Baş haini, hürriyyeti, uğruna
Başçavuşken yere serenlerindir
Ömer HALİSDEMİR olup bağrına
Otuz hain kurşun girenlerindir
Sütçü Îmâm Fransıza ilk kurşun
Atarak kovmuştu, önüne katıp
Ömer Halisdemir, elini tutup
Asaletle mayâ karanlarındır
Generallik kendilerinden menkûl
Can düşmanı şeytana tapınan kul
Numûneleri yok varsa ara bul
Çakma defterini dürenlerindir
Dinidarlar işgâl için vatanın
İki yüz kırk tane aldığı canın
Tank, uçak, füzeyle döktüğü kanın
Hesâbını tek tek soranlarındır
Hadu feto haçlının kanlı eli
Böyle ahmaklara demeyin deli
Piyonu oynatan yetmiş düveli
Tankın namlusundan görenlerindir
Sahnedeki; alçaların alçağı
İhâneti çekmez akıl ölçeği
Üzerine, füze atan uçağı
Alttan bir kurşunla vuranlarındır
Elde Bayrak, sinedeki îmânla
Bombayı yağdıran tank idi anla
Balası, dedesi, kız ve kızanla
Paletin önünde duranlarındır
Ünal’dı Sabri’yle mücâhidi dîn
Askersen tankımın üzerinden in
Haykırınca aldırmasa bile cin
Önce vatan diyen yarenlerindir
Almanyadan tatil için vatana
Gelince Mutlu’lar bölendi kana
Şükrü’nü arzederken Yaratana
Vatan için canı verenlerindir
Sıratı müstakîm milletin yolu
Cezbeden; dikendir âşık bülbülü
Döktüğü kanıyla açılan gülü
Dîni mübin için derenlerindir
Nene Hatundur Safiye analar
Bayat, bedenini kanla kınalar
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Tanka karşı Uhud olan sunalar
Hürriyet çatısı kuranlarındır
Bombaya, füzeye göğüs gererek
Kâmûflâjlı münâfık görerek
Dökülen barsakları gizleyerek
Kardeş yarasını saranlarındır
İşgâle yeltenen puttaparların
Müslümân düşmânı riyâkârların
İSLÂMİ; Tekbirle, sahtekârların
Hain ellerini kıranlarındır
Mehmet İslami
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Bu Vatan Benimdir Benim Vatanım
BU VATAN BENİMDİR BENİM VATANIM
Bu vatan benim diye nutuk atan vatansız
Toprağın bile kabûl etmediği bir züldür
Nesebî gayri sahih başa çakılan kansız
Çaldıkça tapınana feyiz veren bir zildir
Bu vatan bu devlet bu ülke benim vatanım
Vatan sevdası ile şehid olup yatanım
Tam Bin Beş Yüz Senedir sathta nöbet tutanım
Haddini bilmeyene, diyor haddini bildir
Kâlb tercümanı dil, edep aklın tercümânı
İnsanınsa edebi kadar akıllı canı
Aklı kadar şerefli, şereflerin sultanı
Olduğu çün cennetten gelen solmayan güldür
Evi yıkık halısı hasır döşeği çuldur
Oğlu şehid torunu yetim gelini duldur
Kendisi gazi; fakat nedendir anlaşılmaz
Vatanı korumak çün şehid olan yoksuldur
Atalarımız demiş damlayan su göl olur
Çağlayıp coşup taşan benden aşan sel olur
Kahraman atalara yüce dağlar yol olur
Allâh’ın hıfzettiği tabî, mücâhid kuldur
Yeğin attır yemini kendisine artıran
Yiğid odur iğneyi kendisine batıran
Derviş odur kapının eşiğinde oturan
Cehenneme, cennete götürecek mecâldir
İSLÂMİ sendeki şu üç hasleti ıslah et
Göz ilede görülen bu hasseler mücerret
Islah edildiğinde cennet olur memleket
Biri el, ikinci bel, üçüncüsü de dildir
26 Muharrem 1440
06/10/2018 Cümüaertesi
Mehmet İslami
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Bu Vatan Bölünmez Bura Türkiye
Ey yüz seksen düvel düşman güruhu
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Nöbette Âli’nin Ömer’in ruhu
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Uhudda Mohaçta çanakkalede
Lûtfolunan zafer GALÛ BELÂ’da
Yazıldırılmış ki berzahı ulâda
Bu vatan verilmez Bura Türkiye
Taaaaa bin dörtyüz doksan beşte diktiniz
Gırtlağımı hainlerle sıktınız
Ancak dört yüz yirmi yılda yıktınız
Bu vatan verilmez bura Türkiye
İçeriden satılmışlar tuttunuz
Hasta adam deyip işgal ettiniz
Sekerattan doğrulunca gittiniz
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Bu vatan kutsaldır, tahtı hilâfet
Necip türkün uhdesinde be gayet
Tahta oturtmağın vakti nihâyet,
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Küffara verilmez mukaddes vatan
Bin beş yüz senedir nöbeti tutan
Şüheda dedemdir satılmış utan
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Zannetmiştiniz ki bu millet ölü
Yirmi yedi Mayıs kara Eylülü
Yaparak soldurdun tomurcuk gülü
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Bin beşyüz senedir işgâldi derdin
Coğrafya üstüne perdeyi gerdin
Hainleri benim üstüme sürdün
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Dediniz ki: haydin kalkıp gidelim
On beş Temmuz günü işgâl edelim
Sığır sürüsüdür millet, güdelim”
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Çekilip perdenin ardında durdun
Milli eslehamla tuzağı kurdun
Kara Fatma nene hatunu gördün
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Yeter kattığınız sapı samana
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Şahlandı İSLÂMİ: tozu dumana
Kattı; haykırıyor gelin imâna
Bu vatan verilmez bura Türkiye
Bakın attığınız kura Türkiye
İşte gelen yazı, tura Türkiye
Mehmet İslami
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Bu Vatan Kimin?
BÜTÜN DÜNYAYA VE İSLÂM ÜMMET TÜRK DÜŞMANLARINA BU VATAN DERKEN
BENİM KÜRREİ ARZ VATANIMDIR SORUYO RUM:
BU VATAN KİMİN?
Hallâkı kün fekan vatan Sahibi
Emânet ettiği ikrâmı bana
Eşrefi mahlûkatımsındır dedi
Halife eyledi bütün cihana
Bütün azalarla Allâh diyenim
İkrâmı ilâhi bu vatan benim
Onbeş asır önce Habibullahın
Emri şerifiyle Kuddûs Allâh’ın
Ashabı güzinden pir Âli şahın
Hediye ettiği arz vatan sana
Ebû cehil Ebû Leheb yiyenim
Halifelik Haktan hakkım diyenim
Uhudda Bedirde Çanakkale de
Düşmanın safında şeytan bile de
Topladı karşımda el ede ede
Mağlub olmuştunuz Âli Osmana
Ömür boyu kefenimi giyenim
Kanımla suladım bu vatan benim
Ebabil kuşları Allâh ordusu
Ebrehenin şaştı yolu yortusu
Yahudi trumpetine dürtüsü
Teşvik etmek için çıkacan cana
Arnavudum, Afgan, gürci Çeçenim
Abhaza, pomağım bu vatan benim
Ben Türküm ümmeti Muhammedim ben
Mustafayım Mahmudum Ahmedim ben
Yahudi trumpa melametim ben
Sizi dolduracağım yıkık hana
Eğer müslümansan kardeşim, senim
Ekvetorda şahit bu vatan benim
Dolarını, yuronu, yularını
Boyunlara doladım fularını
Göstermem İslâmın altın çağını
Ölmek yok yaşamak var yana yana
İSLÂMİ’yim homo, süzmeye kinim
Kuşlar kurtlar bilir bu vatan benim
Mehmet İslami
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Bulamıyorum
BULAMIYORUM
Yetmiş yıl aradım yoruldum bittim
Cennetin yolunu bulamıyorum
Âşkın ateşiyle yanarak tüttüm
Yangını zemzemle sulamıyorum
Ateşe çıkıyor umumi yollar
Dizlerim tutmuyor kalkmıyor kollar
Şeytanın pişdarı müslüman kullar
Ben kime ne deyim bilemiyorum?
Ot basayım nasaranın çanına
Hadunun ettiğin koymam yanına
Ülkede beslenen din düşmanına
Nârdan kurtuluşu dilemiyorum
Dayı dediklerim hançer dayadı
Emmi dedim yoklar var olan adı
İSLÂMİ yaptım ya tüzün soyadı
Sistemle arkadaş olamıyorum
Yardım ettiklerim yarar başımı
Can dediğim, silmez akan yaşımı
Çıkarır gözümü yolar kaşımı
Nereye gideyim bilemiyorum?
Müslim olup kâfire hayır düâ
Eder; beytullahta olması caba
Feryâdı figanda buna şüheda
Ben nasıl edeyim bilemiyorum?
Bin beş yüz senedir çekilen çile
Cem edip Bin dört yüz elli üç ile
Neticede çıkan dönüyor küle
Toplayıp çarpınca bölemiyorum
Delirdi ya Rabbi! Yaratıkların
Bir avuç balçıktan var ettiklerin
İdrâki bağlayıp kör ettiklerin
Ben nasıl he deyim bilemiyorum?
Ni’meti verene nankörlük eden
Düşmanın peşinde sevinçle giden
Cilâlı Durdular, Durmuş’lar Faden
Beyninin yüzünü silemiyorum
Başındaki kippa zünnar sarılı
Cübbenin içinde papaz karılı
Her vecibe çeyrek veya yarılı
Secde mahallini bulamıyorum
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Mescide girince baktığım zaman
Bir hahamla papaz mihraba yaban
Ne garip tecelli bu, imâm olan
Vesvesesiz namaz kılamıyorum
Neylersin İSLÂMİ: bu hengâmede?
Tevekkül ederek dayan Samede
Cihad çün beklerim emre amâde
Mü’mine acıyıp gülemiyorum
16/09/2018
Mehmet İslami
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Bunamaklar Bunamağı Kınadı
BUNAMAKLAR! BUNAMAĞI KINADI
Düşmanını devletinin tahtına
Oturtanı kendi sırtı kınadı
Müstecaptıp Ali, Osman ahtına
Dursun, Durmuş ile Durdu bunadı
Çirkefi kendine yakıştıranı
İti; istihzayla bakıştıranı
Hayalle hülyayı çatıştıranı
Yüce Allâh imtihanla sınadı
Aktarıp ikilenmiş olan tarla
Nadasa bırakıldı gayri derya
Kansızlar sütsüze işmar eder ya
Güvercinler çöplüklere tünedi
Ağlasın yollarla yolda gidenler
Gülmesin nefsine zulüm edenler
Hicranla malûldür koyup gidenler
Hepsini; yahudi kökten enedi
Edep kaçtı edepsizin elinden
Hayâ firar etti ahlâk ilinden
Bülbül bile nefret etti gülünden
Bunamaklar bunamağı kınadı
Önüne açılan amel defteri
Bakar içindedir Oktay, Lefteri
Nar odunu bunların her bireri
Ellerindeki şeytanın senedi
Son bulacak İSLÂMİ’nin tasası?
Tek ihdas edilsin Hakkın yasası
Boşalınca ehl-i dürzü kasası
Kırık çıkar suni kuşun kanadı
27 Haziran 2019 Perşenbe
24 Şevval 1440 Hamis
14 Haziran 1435
Hızır 53
Mehmet İslami
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Bundan Gayrı Martavalı Dinlerim
BUNDAN GAYRI MARTAVALI DİNLERİM
Kimin ne duyduğu ilgilendirmez
Ahd’e sadık Sâlih kulu dinlerim
Kim derse şuara bilgilendirmez
Altına serdiği çulu dinlerim
Şarklı hançeriyle, delinen şarkı
Türküm şarkı bilmem söylerim türkü
İnsanla hımarın burada farkı
Türkü söyleyende şalı dinlerim
Deli Dumrul Dede Korkut modelim
Dertli Polat Hayaloğludur elim
Poyrazoğlu ile seyran edelim
Çam istavrozdur, ben, çalı dinlerim
Şakkı kamer mu’cizesi yetiyor
İki dağın üzerine gidiyor
Münkir mu’cizeyi inkâr ediyor
Tutunca kopmayan dalı dinlerim
Şehr-i mezaristan gel dediğinde
Maziyi atiyi sil dediğinde
Nerden geldin, kimsin, bil dediğinde?
Beni ona veren salı dinlerim
Hani cihangirler nerde kıralar?
Noldu tahkim ettikleri kurallar?
Hani evren, gürsel, nerde Vurallar?
Tipide borada dolu dinlerim
Dünya malı için nefsini yeden
Serveti beş metrecik çaput eden
Bunun için ömür çürütmek neden?
Helâl gömleği yamalı dinlerim
Meclisinde düşmanları besliyor
Küfredeni cilâlayıp süslüyor
Hırılda ben sana taş atmam, diyor
Bundan gayrı martavalı dinlerim
İSLÂMİ; sözlerdir tek şahidimiz
Hiç kimseye hiç bir şey etmemişiz
Biz; her şeyi kendimize etmişiz
Şeytanın baktığı falı dinlerim
24 Nisan 2019 Çarşanba
19 Şâbân 1440 Erbaa
10 Nisan 1435
Kasım 167
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Mehmet İslami
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Bunları Unutma
BUNLARI UNUTMA UNUTURSAN UNUTULURSUN 70 SENEDİR ALLAH TARAFINDAN
UNUTULDUĞUN GİBİ!
UNUTMA
Bunları unutma müslüman türküm
On yıldır bir deri bir kemik kürküm
Yüz senedir yerde süründü börküm
Şimdi varmı, gayri müslüm sortisi?
Siyonizme Fırat kalkanı ile
Kukla ama ri ka adlı sefile
Zeytin dalı iken süngümüz bile
Saplanınca çıkandır böğürtüsü
Yağladı tabanı kaçışına bak
Kanatsız motorsuz uçuşuna bak
Süt tozu zehrini içişine bak
Kesildi siyonist yunan dürtüsü
Dün kızıma tesettürlü diyenler
Asker evladımı göstermeyenler
Ehli küfrün libâsını giyenler
Buncağızmı eksisiyle artısı?
Bu gün de kızlarım tesettür ile
Her tarafta okul askerde bile
Boy verir Allahın inâyetiyle
Bak başın da kerimemin örtüsü
İSLÂM düşmanına düşman İSLÂMİ
Dediğinden; olmaz pişman İSLÂMİ
Nûh; cûdî dağına indirdi, gemi
Mizân-ı hakîkâttedir tartısı
SUALE BAK HİZAYA GEL DİYOR Kİ: TÜRKİ YE ÖZGÜRMÜ, TÜRK LER ÖZGÜRMÜ?
BU ÖZGÜRLÜK DENEN NE MENEM ŞEYSE :
Sevgili Özcan İşler beyefendi: Çok münasip bir zamanda çok çok münasip bir
sual sormuşsunuz. Ama acizane derimki. Çok ayıp ediyorsunuz böyle sual sor-makla.
Ne demek özgürmü? Yahu hangi ülkenin Binba-şısına bir ingiliz conisi ülkesinde tokat
atabilir ki? biz de attı.Bundan daha üstün özgürlük mü istersin. Sonra hangi ülkeni n
asil kanda kudreti gizli komutanlarının başına çuval geçirilip yula rlandı bizden başka,
bundan daha özgür ülkemi istersiniz varmıdır a caba? Han-gi ülkenin hükümetine
keferenin küççük elçisi ültimatom vererek ucuz kazı aldırmaktan vaz geçirmiştir, bizi?
bunun gibi daha nice meziyetler! Hem hangi ülkenin cephede kazandığı zaferi, piyonl
arını sevr de, Lozan da zıplatarak hezimete galbedilmiştir? Bizim bu nlardan daha üstün
özgürlük mü istersin Al Doğu illerine gider iken Pasaport kontrolü yapılan bizden başka
ülkemi gördün özgür? Elan doğuda zerdüşt devleti kurup vergi toplanan başka özgür
ülke var mı dünyada? Bizden gayrı yok Şimdi ben senin istediğin cevabı kısa da olsa
vereyim de Özgürlük aramaktan haya edersin sanırım!
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YANLIŞ MI ?
Türkiye özgür mü, Türkler özgür mü?
Bu suale eter! derim, yanlış mı?
Malı, ucuz yerden almayan hürmü?
Özgür fitne! beter derim, yanlış mı?
Bağımsız Türki ye safsatasına,
Limon olup özgür, salatasına.
Doldursan global kafatasına,
Ömür boyu yeter derim, yanlış mı?
Bak hele sevire, lozanda, düne.
Osmanı yok etmek sığdı o güne,
Bir arpa boyu yol gitti yüz sene.
Diken, bize batar derim, yanlış mı?
Stratejik ortağımız, zağinı,
Kusmak için seçti, cudi dağını.
Haini besleyen, bir ayağını,
Can evime atar derim, yanlış mı?
Robert kolejinin ecev itine,
Haşhaş rozeti,ismetsiz çetine,
Takıp takıştırıp iskeletine,
Bak dumanı tüter derim, yanlış mı?
İngiliz er, evinde binbaşıya!
Tokat vurur, gözü döner şaşıya.
Başta çuvallar taşıya taşıya,
Bit pireye yeter derim, yanlış mı?
İrana ambargo uygulayanın.
Kahramanları çuvala koyanın.
İçten-dıştan bu ülkeyi soyanın.
Ceddi narda yatar derim, yanlış mı?
En kaliteli ve en ucuz gazı,
Veriyor, kardeşi bilerek bizi.
Gâvurun burada koyduğu sızı,
İlelebet batar derim, yanlış mı?
Menderesi, kenediyi yediler.
Alemde, düzenbaz biziz dediler.
Kendinden mâ’ada istemediler.
İblisten bin beter derim, yanlış mı?
Özal’a beslenen kini, garazı,
Hissetti göllerin ördeği, kazı.
Muhsin’le, Eşref’le zerkolan sızı.
Yüreklerde tüter derim, yanlış mı?
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Bir Abdullah Çatlı, Yazıcıoğlu,
Gaffar Okkan zaten hicranla dolu.
Bunlardı devletin ayağı, kolu.
İhanetler, satar, derim, yanlış mı?
Yüz senedir İ:T. Güruhu, yuları,
Verdi amma alamadı doları,
Tersine akıtmak için suları,
Bendimizde yatar derim, yanlış mı?
Eğer özgürlükse askere gidiş;
Hazır ol, sola dön, bu nasıl bir iş?
Vergi dairesi kestiğnde, fiş,
Sigortalar atar derim, yanlış mı?
Özgürüz! Tatvandan taaaa Edirneye,
Kontrolda , pasaport varmıdır diye,
Doğu da vergiyi, kim toplar, niye?
Özgür kurşun batar derim, yanlış mı?
Meydandadır, konuşturan belgeler.
Üstümüzden gitsin lâ-din gölgeler.
Muhabbetten huzur dolar bölgeler.
Sevgi, saygı tüter derim, yanlış mı?
Yüz yıllardır yapamadık neçâre;
Kubbe miğfer, süngüyüde minâre,
Eyledik mi: arz da kalmaz biçare.
Taşta sümbül biter derim, yanlış mı?
Diyorum ki: İSLÂM mücâhidleri,
Sürün gitsin çakalları, itleri.
Solucanken kanlanınca bitleri;
Devlik tafra satar derim yanlış mı?
İslâmın yılmayan mücâhidi, Gül.
Receble beraber yâdeder bülbül.
Hürriyet aşkıyla şahlandı düldül.
Nabzı imân atar derim, yanlış mı?
Hür bayrağı, hürriyetin burcuna,
Çekerken benide katın harcına.
Ehli zındık eder iken curcuna,
Hilafeti yetir derim, yanlış mı?
Dik dururuz lâkin, dikbaşlı değil.
Hakkın divanında virgül ol, eğil.
İslâmi nam bedbaht şunu iyi bil.
Beni! vahye yatır derim, yanlış mı?
DÜŞÜN
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Hikmeti mevcûdat bileyim dersen,
Köstebeğe bakıp, arıyı düşün,
Hakikâtin esrarını dilersen,
Sütleğene bakıp darıyı düşün
Her varlığı bir nutfeye gizlemiş.
Etin ottan çıkardığı süt temiz.
Topraktan meydana geldik hepimiz.
Ebem kuşağında veriyi düşün.
Fil ile pireyi çekte tartıya.
Dikkatle eyle eksi ile artıya.
Aygır hayran hayran bakar martıya.
Öze teveccüh et iriyi düşün.
Elâ gözlerine esir eyleyen.
Gönül yapan dili tatlı söyleyen,
İlâhi muhabbettir sevda diyen,
Hûriye bakarken periyi düşün.
Rengârenk açılan çiçek dokusu,
Aynı amma ayrı ayrı kokusu.
Dünyalıya bırak hokus fokusu,
Al, yeşil, açılan sarıyı düşün.
İblis ayağını çekip düşmeden,
Hamlık gitmez meşakkatte pişmeden.
Cehenneme yana, yana şişmeden,
Mâziye yaslanıp geriyi düşün.
Şayet tökezleyip yere düşünce,
Besmeleye sarıl her şeyden önce.
Ve ayağa kalkıpta dinelince,
Düşüren, suratsız karıyı düşün!
Fetihin sembolü Ayasofyayı,
Kilitledi, birkaç nesebsiz ayı,
Açında kazanın Hakktan rızayı,
Geçmişi çizde ileriyi düşün.
Sahi, varmı? Kilit takan fosiller,
Açın diyor ondan gelen nesiller.
Hani yılan mesut nerede çiller?
Kanı kızıl olan sarıyı düşün.
Açın artık, vakti geldi geçiyor,
Şu üç aylar cansıza su saçıyor.
Dünkü zakkumcular zemzem içiyor.
Özünde mukavvim duruyu düşün.
İSLÂMİ der fikredersen adamsın,
Fikirsizsen, hem mösyö hem madamsın.
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Nesli maymun samanlığa dadansın.
Aldanma endama, deriyi düşün
23 Cemaziyelahir 1433 İsneyn
14/05/2012
ON YILDA BU KADARCIK ÇALAN HIRSIZLARI
İSLÂM ALEMİNİ BAŞINA NASİP ET RABBIM!
Sillesini İMF’nin dişine
Vuran hırsızları nasip et Rabbim!
Aklı erip yahudinin işine
Gören hırsızları nasip et Rabbım!
CİA’nin kesip mossad kolunu
Üniversitelerle, Anadolunu
Donatıp yirmi’ki hava yolunu
Kuran hırsızları nasip et Rabbim!
İpotek koymuştu dağ ve taşına
Uyuz olduk hep kaşına kaşına
Kürredeki müslümanın başına
Duran hırsızları nasip et Rabbim!
Komünizmi: tokatıyla oturtan
Talebeye bilgisayar götürten
Tektip diktatoryasını batırtan
Süren! Hırsızları nasip et Rabbım!
Eğitimde kitapları bedâve
Verip, tablet bilgisayardır gâye
İlme hizmet etmek olan sermâye
Deren hırsızları nasip et Rabbim!
Savaş için Gemisini, Tank’ını
İmâl edip helikopter bankını
İnsansız aracın yakazandını!
Geren hırsızları nasip et Rabbim!
Sigortalı sigortasız çarkını
Kırıpta kaldırdı sınıf farkını
Yatalak hastaya maaş barkını
Seren hırsızları nasip et Rabbim!
On sekiz bin kilômetre yol yapan
Onbeş katrilyonu koyunca,sapan
Sahibi nemânın cebine katan
Veren; hırsızları nasip et Rabbim!
İki yüz yirmi dört tane paletten
Ambulânsı yapıp hediye eden
Marmaray, uzaya uydu gönderen
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Süren hırsızları nasip et Rabbim!
Bunca hırsızlığı kayıkladığı
Bunlar İSLÂMİ’nin ayıkladığı
Nesebsizin hırsla sayıkladığı
Ceren: hırsızları nasip et Rabbim!
Mehmet İslami
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Buyurunuz Muhabbete Erenler
BUYURUNUZ MUHABBETE ERENLER
Buyursunlar efendim Müsaid-i hâl olan
Erenler dergâhında gelin özü bulalım
Melekler selâmlaşır Görse izmihlâl alan
Mikâille İsrafil el uzattı alalım
Canlıyken sessiz kalmak taşa mahsus hassedir
Esrarı hikmetimiz yüce, ulvî hissedir
Ehl-i takvâ şuara gardaşların baş sedir
Tahta çıkıp kurulunda müstefîd olalım
Doğuştan atılmıştır şuaralar gurbete
Yaratan özümüzü mayalamış firkate
İmtihanın ömrünce hicranından hasrete
Allâh’ın aşkı ile zülfikârı çalalım
Fıtratı tabi olup âyetlerden feyz alan
Ebediyet dehrine yatı tahta sal olan
İslâm içre yaşarken dediği dünya yalan
Kevser havzı başında muhabbete dalalım
Cebrâil kanadını açtı alemler doldu
Melekül mevtin ise dili tutulu kaldı
Hepiside feyzini Habîbullahtan aldı
Bahr-i Îlm-ü Ledünne Besmeleyle salalım
Şuara; Yaratanın esrar, hikmet nefesi
Milletin, Memleketin Dînin Vatanın sesi
Kimsesiz biçâreyim diyenlerin kimsesi
Masûmu ağlatanın saçlarını yolalım
Dıştaki düşmanları ekarte etmek basit
Mihenk taşımızdaki içtekilerse fasit
De De Te’leyelimki yok olunca kene bit
Müslümanlar olarak kâinâtta gülelim
Gülebilmemiz için çektiğini Milletin
Biliyorum İSLÂMİ: sebebini zilletin
Yüz senedir Milletin kâbûsu bu illetin
Allâh rızâsı için sistemini silelim
Mehmet İslami
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Bülbül Sananın!
BÜLBÜL SANANIN!
DEVLETİN BAŞINA BAŞKAN SEÇTİKKİ
KAFİRİ DÜZENİ DÜZELTSİN DİYE
HİLÂFETİN SANCAĞINI AÇTIK Kİ
TAHTA ÇIKARMIYOR ACEBA NİYE?
BU HIMHILLIK İFLÂH ETMEZ İNANIN
YAPMADIĞIN YAPIYORLAR YONANIN
GÜL DALINA KONUP BÜLBÜL SANANIN
SAKSAĞANDIR HÂLİ İLÂNİHÂYE
SİSTEMİN BAŞINA KONDUK DEDİKDE
KOLTUKLAR ÇIKMIYOR, HÂLÂ GEDİKÇE
BİZ ZAM YAPIN DİYE SÖYLEMEDİKDE
YAPANIN BAŞINA OLDUK HİMÂYE
ZAHMET OLMAZ İSE BİR TAHKİK EDİN
NETANYAHUDAN TAAA NEMRUDA GİDİN
BAKTIMDA TÜRK DEĞİLLERMİYMİŞ DEDİN?
DÎN HÂNESİ İSLÂM YAZSIN, HİKÂYE
İSLÂMİ DURMADAN DOĞRUYU SÖYLE
DUYMAZLAR DUYANDA İŞİTMEZ BÖYLE
ALLÂH’IM MÜ’MİNE HİDÂYET EYLE
DUYGUM DÎNÎ, MİLLİ HİS, ULVÎ GÂYE
Mehmet İslami
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Bülbülüde Satar Gülüde Satar 2
BÜLBÜLÜDE SATAR GÜLÜDE SATAR 2
Yamuk yumuk yürüyen şu zibidi
Yolcuyuda satar yoluda satar
Zannetme deliktir cebinin dibi
Yongayıda satar malıda satar
Bir yatakta beraberce yatanın
Evlâd diye el üstünde tutanın
Din imân sembolü olan vatanın
Özünüde satar dölüde satar
Akreplerle çevrili dört kenarın
On beş asır nûr akıtan pınarın
Söğükte boy veren ulu çınarın
Kökünüde satar, dalı da satar
Vatansızken yurda geleni için
Üç kıt’ayı bine böleni için
Çiçeklere giden poleni için
Arıyıda satar balıda satar
Mü’minlerde bunca mehabbet niye
Merakını şeytan etmiş hediye
Rahmanın rahmeti geliyor diye
Dereyide satar selide satar
Gözleri mühürlü baksalarda kör
Uçuruma gider sen desende gör
Sana der ki fitne filesini ör
Makiyide satar çalıda satar
Harâmidir helâl bilmez harâm yer
Sana, çalıştıkça enâyisin der
Hele bir eline beş yuroyu ver
Yetimide satar duluda satar
Adım attığında siyah bir duman
Semâya yükselir sakının aman
Ayının inine girdiği zaman
Yorganıda satar çuluda satar
Bunlar leş yiyerek beslenen fosil
Vurguncuda düzenbazlıktır usûl
Bunun düşmanlığı güzele asıl
Bülbülüde satar gülüde satar
Matrabazın hokkabaz ile cengi
Misâvidir birbirleriyle dengi
Katran karasıdır daimâ rengi
Yeşilide satar alıda satar
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İSLÂMİ;Fâzîlet böyle zamanda
Saadet afiyet dîn-i îmânda
Münâfıklar fırsat bulduğu anda
Allâh’ıda satar kuluda satar
21/11/2018 Çarşanba
13 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Bünyede Öyle bir Yerdeler ki
Yılana, yalana, sarılan şeyler
Beşerin kahreden müptezil zillet
Mösyöler, madamlar, matmazel, beyler
Fıtrata muhalif çekilmez kıllet
Bünyede öyle bir yerdeki, baya
Damarda kanlara olmuştur boya
Güneşe gitmek çün yol buldu aya
Bütün azaları bendeden illet
Feryad eylemekte gemisi batan
Hakikatte gemi mukaddes vatan
Türk-İslâm değildir vatanı satan
Gayri sahih nesepli cibilliyet
Profesör Papa, Haham, Dekânı
Kilisedeki çan sesi çekeni
Engizisyon kurup insan yakanı
Yine alkışlayan yakılan Millet
Hikmeti ebabil adlı kuşun da
İhanet edenler mihenk taşın da
Varlıkları mazlumun gözyaşın da
Erozyona düçâr olmuş asalet
İSLÂMİ’ye bakan gözleri şaşı
Alâmetiyim der gözüyle kaşı
Vatana millete ihanet, işi
İşgâl için hazırlamak nihayet
Mehmet İslami
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Bünyedeki Candır Özel Harekât
Yazıcı oğlu’ lar Sedat Bucaklar
Meşale yakandır Özel harekât
Ana diye milletini kucaklar
Gözyaşı dökendir özel harekât
Haluk Kırcı, sonsuz beraberlikler
Mehmet Ali ağca Oral Çelik’ler
Abdullah Çatlı’lardır cennetlikler
Semâya çıkandır özel harekât
Yoluna baş koyduk şahittir Allah
Davâmız İlâ i kelimetullah
Mücahidim desin yetişir Billâh
İmanı sokandır özel harekât
Vatansız, dönmeye çukuru açan
Besmele çekerek kanın içen
İngiliz, Fransız, Almanya, biçen
Kürre de hakandır özel harekât
Suriye’den kovalayan sürüyü
A.Be De’ si kaça, kaça, yürüyü
Müslüman korkusu küfrü bürüdü
Gürleyip çakandır özel harekât
Milli şuur islâm nuru şişeydi
Sakarya daki Fahrettin paşaydı
Cihâd’ı UHUD da Şehid dişeydi
Bayrağı dikendir özel harekât
Kandildeki kâfirlerle Irak’tan
Sürünce çıldırdı ağa meraktan
Yok ki; medet gelsin çekiç oraktan
Ahmaktan bıkandır özel harekât
Doğu, batı, cenup, şimalden gelen
Benimken öldürenlerle ölen
Ruhu: parti, parti, parçaya bölen
Kazığı sökendir özel harekât
Yedi düvel ile Çanakkale de
Dünyayı istilâ eden belâ da
Canları, İstavrozları arada
Haçını yıkandır özel harekât
Yüz senedir yaptıkları plânın
Doğru diye verdikleri yalanın
Çatal Zülfikarı homo yılanın
Böğrüne kakandır özel harekât
Bu ahmaklar yediğini unutan
Mehmed hançerini nefessiz yutan
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Düşmanın attığı kurşunu tutan
Elinde sekendir özel harekât
Göz dikenler, Habibullâh dişine
Kasdeden kâfirler mü’min düşüne
Girince bu katırların başına
Yuları takandır özel harekât
On altı Temmuzda gecenin vakti
İki bin on altı yılında yaktı
Milletin üstüne, evini yıktı
Yıkanı tıkandır özel harekât
Bilinmez Zülfikar, çıkmadan kından
Baktığını görmeyenler yakında
Serhat’larda Allâh için akından
Akına akandır özel harekât
Tankların füzen mitralyözlerin
Namlusuna tapa olan gözlerin
İhanete kurşun olan sözlerin
Dilini çekendir özel harekât
Bak kezzabı dolduran haslar hasına
Fitne kaynatılan beyin tasına
Bizans’ın, yonanın, kin tarlasına
Tohumu ekendir özel harekât
Kanıyla, seriyle, canıyla senin
Sana; cennet vaat sana dînin
İç-dış düşmanlarla müşterek cinin
Sadrına çökendir özel harekât
Sinesidir füzelerin kalkanı
Bayraktaki renktir akan al kanı
Küfre olup yıldırımlar volkanı
Boynunu bükendir özel harekât
Ümmette gör beşer harikasını
Haşyetle yâd eder âşkın yasını
Cennetten Ülkünün rayihasını
Âşk ile kokandır özel harekât
Bin beş yüz senelik, canın düşmanı
Kanların içinde boğdu cihânı
Yaratanın ferşindeki, sultanı
Müreffeh mekândır özel harekât
İSLÂMİ: Serhatta akınlarda, baş
Yerine koyulur düşürülen taş
Şunu iyi bil ki müslüman gardaş
Hikmetle bakandır özel harekât
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Mehmet İslami
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C âmi i! ! ! !
C Â M İ! ! ! !
Size: tek telli sazdan haberimdir ihvanlar
Siz cennetin gülleri, ben âşıkınız bülbül
Hasretinizden hicrân feryâdettirir canlar
Yolunu şaşırmıştır izi bilmeyen düldül
İnsanlara meleğim isyanlara Âzrail
Kaf dağıyım karşında ehli tuğyân kini sil
Şeref bahşedilensin, bu şereflilik değil
Kudüs yanıyor, bu hâl Selâhaddinlik değil
Ben küffara dikenim,hemde domuz dikeni
Düsturûmdur işte bu,canlar biliniz beni
İSLÂMİ’yim sübhânım emânetin kellemi
Veririm hakikâte HAKK’a olmuşumdur kul
C an Allahtan emânet Cebrâilin dahli yok
Â zanlara imhal var Âzrâil’in bahli çok
M etâsı tağut kişi Mikâil’in sehli çok
İ şte çaldı çalıyor sur’u İsrâfil çekil
İ slâm sana farz kılmış namaz ile cihâd’ı
S ure-i FATİHA’dır sure-i FETİH tadı
L â dinidir Cihâda kıteldir diyen kadı
Â leme cihâd ile yükselir islâm adı
M ücâhid’ı ashabın edilmiyorsa yâdı?
İ htirası memâlik sevdâsındadır akıl
B

İ

Z

İ

M

Domuza domuz demek edep, tarzımız bizim
CİHÂD ALLAH’ın emir asli farzımız bizim
Müslümanda bulunmaz yalan, ihanet canlar
BESMELE İ Şerife kalkan gürzümüz bizim
Boynundaki fulârı cebindeki dolârı
Beynine takıp vermiş münkirana yuları
Ters yönde akıtmağa uğraşıyor suları
Ayı bile solladı deyyûs dürzümüz bizim
Erkek tesettürlüdür önündeki karısı
Tamamen cıplak amma biz diyelim yarısı
Kalça gerdan bılgırdar göbek saman sarısı
Etiketli pezevenk bunlar karzımız bizim
Yapışsak hablullâha küffar temennâ eder
Saadetin yanında duramaz elem keder
Şarktan garba cenuptan şimalede hükmeder
Raftan bir indirilse Cihâd farzımız bizim
Düsturu isar neslin, isar bilmez torunu
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Görse kıskandırırırdı ateşteki korunu
İSLÂMİ: benzin döküp ateşliyor fırını
Çoraklıktan kurudu, hüsnü karzımız bizim
Mehmet İslami
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Can Gardaşım
Can gardaşım ızdırabım
Nefsî yere seremedim
Bak; demişti yâ Çalabım
Kâmil insan; göremedim
Bir katre su idim kendim
Eşrefi mahlûkat dendim
Sıratta düldüle bindim
Firdevsine varamadım
Hilâfetini büründüm
Âdem-i Havva göründüm
Türlü nefhayla süründüm
Ahd üzere duramadım
Oldum İbrâhim Halîli
Hıfzettim İsmi Celîli
Asiliğimin delili
Kâbil’dirde soramadım
Öküzlerle çiftler sürdüm
Birde Yedi başak gördüm
O kadarda emek verdim
Kemalâta eremedim
Tekbirle daldım deryâya
Venüsten çıktım uzay’a
Güneşe, Yıldıza, Ay’a
Ellerimi süremedim
Firavunlar Haman dahil
Hayâ fukarası câhil
Ebû Süfyân Ebû Cehîl
Defterini düremedim
Hâlifemsin dedi Allâh
Kâinâta henüz vallâh
İlâi kelimetullâh
Mühürünü vuramadım
İSLÂMİ: Kitâb’ım Kur’ân
Kılavuz Mirâç olduran
Mükevvinatı güldüren
Dergâhına giremedim
Mehmet İslami
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Cebbar Demese
Ene’ deme artık entel deyiniz
Rahat gidilirmi ĞAFFAR, demese?
Ben demiyor Allah; kelâmında, biz
Tilki güdülürmü SETTAR, demese?
Müslümanlar kardeşindir, unutma
Ayıbın örtüp de, ayağın tutma
Gaflet uykusuyla canı uyutma
İdrâk edilirmi CEBBÂR, demese?
Zikrullah lâyıktır mü’min diline
Herkes kendi yöneliyor yoluna
Derdinin dermanı iken kuluna
Benimsetilirmi attar, demese?
Tur dağı Beledil emin çağına
İncir-Zeytin dağı dost otağına
Allâh; and içiyor, bak sadağına
Oklarla dolardı hattâr, demese
Ashâbı şimâl sol, yemin sağına
Ruhları bölemiş ölüm yağına
Mü’minleri düşürürdü ağına
Sırat Köprüleri çok dar, demese
İSLÂMİ’nin gönlü düştü firaka
Hayret eder Aralıkta kuraka
Resûlüllah nasıl binsin Burak’a
İsra’da Cebrâil at var, demese
Mehmet İslami
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Ceddimizi Düşmanları Meclisinde Müslüman
CEDDİMİZİN DÜŞMANLARI MECLİSİNDE MÜSLÜMAN
Biz bir yerde Ceddimizin torunuyuz dedik mi?
Cuhapaca beynimizde açılanlar gedik mi?
Kanlı düşman homo nesli güdük mü?
Erh ahvâlde hakkı demedik mi? dedik mi?
Yüz senedir vızır vızır öttürülen düdük mü?
Dönme, süzme çakmaları yüdük mü?
Benim diye diktiğim başkanlarım hödük mü?
Hödük değil iseler solan fidan güdük mü?
Yüz yıldır diyoruz ki bizi bizden aldılar
Homoyu, ermeniyi, hadu,rumu saldılar
Kanlı düşmanlarımız hanemize daldılar
Parça parça parti parti parçalayıp böldüler
Kardeş, kardeş, oğul, babayı düşman bildiler
Canım denen canlar kurşunlarıyla öldüler
Hainlere öldürtenler satılmışlar güldüler
Köprüyü su alınca hakîkâti bildiler
Ceddimize düşmanlar bu mecliste müslüman
Allâh’tan haya etde besleme artık uyan
Yüz senedir tezgâhında ihâneti dokuyan
Mihraptaki hahamlar sana kur’ân okuyan
İktiza ettiğinde kul İlah Allah diyor
Bir zillide çıkıyork benim Allahım diyor
Hakikati İSLÂMİ: altmış yıldır söylüyor
Duyan zerzevatlarda deli deyip gülüyor
06 Rebiülevvel 1440 Çarşanba
14 Kasım 1440
Mehmet İslami
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Cennette Hûriyi Meleği Güldür
“Kul hatasız olmaz mâdem ki kuldur”
İSTİĞFAR; eylemek şeytana züldür
Amel defterinden; günâhı sildir
Katledip; Hevâi hevesi öldür
Âşk Allâh’tır; âşkı ile a’mâ’da
İlâhi nazârla Habîb olma da
Nurunda Habibi ihsan bulma da
On sekiz bin âlemlere öz kuldur
Sen olan benlikten ENE’yi kaldır
Boşalttığı yere enteyi doldur
Hakîkate giden bu, doğru yoldur
Meleğ’i, Hûri’yi, Gılman’ı güldür
A
R
Z
U

rzu’nun özdeki hedefi cennet
abbimin sevdiği sadakat niyet
üleyha âşk için çekti eziyet
çan kuşlardaki zikreden dildir

G ülün sevdasıyla divane olan
Ü zerine güldür diyerek konan
L eylâ diye her gördüğünü sanan
S ırrı ilâhiden rûh feyiz alan
Ü flemekle sönmez âkıyla yanan
N ehâr eden leyl’i, tutulan yoldur
İSLÂMİ; güllerin dikenden yanı
Gülsün hasretiyle yakar hicrânı
Bülbülün Feryadı ah u figanı
Vuslat gemisinin sığarsa boldur
İ çerinde kaynayan âşk kazanı
S evda satırında ferman yazanı
L âleyi çağıran gül borazanı
Â şkı güzergâhta edep düzeni
M aşûka lâlezâr sevda ozanı
İ SLÂMİ’ye engel, yol veren beldir
Mehmet İslami
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Cevaptır
Durak Yiğit
4 saat •
sayın Mehmet Islami
Dertli polatın şiirine yazdığınız şu yorumu biraz açarmısınız..
Cinayet (( DİYANET )) başkanı ne demek..?
Allaha kulluk nasıl oluyor,.?
Gece gündüz kafayı çekmekle mi..?
İslamın 80-90 farzını kimler iftira ile 5 indirmiş ?
Buna acilen açıklık getir.
Sayfana bakıyorum,paylaşımlarınla,polatın
şiirine yaptığın yorum birbirine zıt..
Sayfanda bir dini islam evladısın,
Polatın sayfasında tam bir ateist.!
Yoksa sende iki kişilik mi var..?
Yaptığın yorumu resimledim ve aşağıya ekliyorum..
Açıklama bekliyorum senden..
Mehmet Islami berhüdar ol deli dumrulum bu hakikati yahudinin verdiği islam dersi
alan imam müftü cinayet işleri başkanımı anlayacak bilecek yiğidim ? Ancak Allaha
hakkı ile kul olan gardaş bilir garsdaşlarda diyemiyorum yok bildiğim için İslâmın 80-90
farzını şartını beyan ettiğin gibi iftira ile beşe indirmişler
Ozan Dertli Polat MÜDAHİL OLMADIĞIM KİŞİLER LÜTFEN MUHATAP OLMASN BEN
KİMSENİN İNANCINA KARIŞMIYORUM. NEYİN ŞARTINI KAÇ BİLİRSENİZ BİLİN
BANANE. BENİM İNANCIMA GÖRE İSLAMINDA İMANINDA ŞARTI 6666 DIR.
Müslüman Durak Yiğit Bey Bu ülkede islamı kaldırıp dediğin cinayet işlerini İlahi Yat
talimatı ile kuran yahudidir ve buralarda islamı ders verende yahudidir Bunlaredan
deres alanlarda yahudinin uşaklarıdır Yakın tarihte ve aleni ayakkabıdan kurban
keserler namaz mecburi değil derler oruç yemekle içmekle bozulmaz diyenler prof. titrli
buralardan yetişenler değilmi? Belki biraz abes olacak ama sizin gibi değerli bir İslam
sevdalısına izah etmek istediğin için bildiğin halde bana sormandan kinaye diyorum ki:
Allâh’a kulluk Emri ilâhi ve resûlüllaha tabiiyetle olur islamda hilei şeriyye diye bir
safsata yoktur ya evet der kabul eder yaşar veya hutda hayır der o dediğin günahkarda
değil ehl-i küfr olarak yaşar nâra gider İlahi şık ikidir ya nura ya nara biletini kul kendisi
alır Allah cine ve inse karışmaz İslam güzel ahlâk demektir işte bu güzel ahlâka yapışan
Allâh’a İTTİBA EDEN KUL’dur GECE GÜNDÜZ KAFAYI ÇEKMEKLEMİ OLUYOR” sen öyle
görüyor düşünüyorsan öyle oluyordur sana göre muhakkak, bana göre değil haaaaaaaa
Gedce gündüz kafayı çeken şeytanın elinde oyuncaktır Şeytanında çok sevdiklerinden
birisidir o onunla beraberdir Fakat kafirde kuludur sarhoşta günahkar kuludur Yani
Musada kuludur Firwvunda kuludur Abdullah ibni sebada kuludur yanlış değilse
hatırladığım MÜNAFIKLARIN BAŞI Herkes Allâh’ın kuludur
İSLÂMIN 80-90 OLAN ŞARTINI=FARZINI KİMLER İFTİRA İLE BEŞE İNDİRMİŞ? Buna
acilen açıklık getir Emredersiniz efendim memnuniyetle Nerede kim söylemiş AQllâhmı
vazetmiş yoksa Resûlüllahmı izhar etmiş İSLAMIN ŞARTI BEŞ DİYE? SİZDEN
İSTİRHAMIM BUNUN DELİLİNİ BANA VERİRSENİZ BENDE BU BİLGİSİZLİKTEN
SAYENİZDE KURTULURUM SİZE ŞÜKRAN DUYARIM Efendimiz Sallâllahü aleyhi ve
Sellem “İSLÂM BEN TEMEL ÜZERİNE KURULMUŞTUR SALAT-ZEKAT HACC-ORUÇ
EŞHEDÜ EN LA İLÂHE İLLALLAH VAHDEHÛ LÂ ŞERİKELEH VE EŞHEDÜ ENNE
MUHAMMEDEN ABDÜHÛ VE RESÛLÜH”Bu hadisi şerifi teğyirle Peygamberimize iftira
ederek İSLÂMIN ŞARTINI BEŞ etmişlerdir edenlerde allemei cihanlardır İslâmın İlk Şartı
Haddini bilmektir
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Teşekkür ederim sayfaya baktığın için fakat sayfada yorumla dertli polatın şiirine
yapılan yorumdaki tenakuz nedir nerededir ? onu anlamıyorum Ha dertli Polat Mustafa
Mücahidi İslam deli Dumrulumu anlamak için önce idraki açık müslüman olmak lazîm
bir ikincisi Şuara surei şerifindeki Allahü tealalnın övdüğü şair olmak lâzım iki Üçüncüsü
dertli polatın ifade ettiklerini anlayabil mek için en az İslâmi kadar deli olmak lâzımdır
dertli polatın devriyeye girdiğini anlayacak idrak olmadığından maalesef zavallılar
kafirde derler banada tabii dinsiz de derler derler oğlu derler bizde onlara teşekkür
ederiz İşte Allah affetsin hidayet versin Ateist derken o oluverdiğinizi bilmiyorsunuz
hemen istiğfar ediniz İman batınidir zahiri değil “BİR KİŞİ ALTMIŞ SENE NAMAZ KILAR
BİR TANESİ KABÛL OLMAZ” buyurulmaktadır Dertli Polat MÜCAHİD-İ İSLÂMDIR o ateist
kelimesi nasıl oraya atfedilir bir müslüman olduğunu sanan kimse tarafından? Benim ve
dertli Polatın ateist olduğumuz kelime ifade nerede ve neresi ise lütfen gösterde bizde
bilelim sana teşekkür ederiz haydi
Herhalde kahinsin ki benim bilmediğim beni sen biliyorsun iki kişilik sahibi imişim
sayende öğrendim Tabii nasıl oluyorsa ben kabûl edememde Dertli Polatın Şiirinide
verdim buyurunuz
Ozan Dertli Polat
23 Eylül, 03:14 •
SÖZDE İMAMLAR
Sizden sonra gelen sözde imamlar,
İslamın şartını beşe düşürdü.
Kerbela’yı kızıl kanla tamamlar,
Kurduğunuz yolu boşa düşürdü.
İki cihan gülü Ahmedi Muhtar,
Kanlı zalimlerden gel bizi kurtar.
Ali’ye camide hançer sapladı,
Vahşetinden yüreğimiz hopladı.
Kendi tayfasından hadis topladı,
Ümmetine bir kargaşa düşürdü.
Şahı Merdan Ali’m mürvetin gönder,
Mahşerde yönünü yönüme dönder.
Mezhep çatışması daha duruyor,
Ümmetlerin bir birini vuruyor,
Her önüne gelen mezhep kuruyor,
Ümmetini iç savaşa düşürdü.
İki cihan gülü Ahmedi Muhtar,
Cahil sürüsünden gel bizi kurtar.
Hanifi, Hambeli, Maliki Şafi,
Dünkü Ebu Süfyan, olmaz telafi
Gerisi angarya şahadet kafi,
Gerçeği hayale düşe düşürdü.
Şahı Merdan ali’m mürvetin gönder,
Bir kere yönünü yönüme dönder.
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Ali’yi camide hançerlediler,
Hüseyin’i Kerbela’da yediler,
Hasan’a tas ile ağı verdiler,
Canın kaygısını başa düşürdü.
İki cihan gülü Ahmedi Muhtar,
Kanlı Yezit’lerden gel bizi kurtar.
Ashabı Kiram’da yaralar derin,
Bir birine düştü sahabelerin.
Komutansız kaldı gönül erlerin,
İçinden çıkılmaz işe düşürdü.
İki cihan gülü Ahmedi Muhtar,
Kanlı zalimlerden gel bizi kurtar.
Dertli Polat Hak yolunda gidiyor,
Ahmedi Muhtara biat ediyor,
Mekdepli cahiller buna ne diyor,
Dört kadını bir ayyaşa düşürdü.
Şahı Merdan Ali’m mürvetin gönder,
Mahşerde yönünü yönüme dönder.
Ozan Dertli Polat
2015
İ MÂM LAR DIR İMÂM DEĞİLLER!
Evet ey ashâbı Güzinler evet
Cilâlı müslümân şaşırdı yönü
Rabbül Âlemiynden gelmişken dâvet
Onları şeytana uydurdu kini
Yolu dizayn etmiş iken yaratan
Hevai hevesi aldı oradan
Aliyyül mürteza ilm şehr kapısı
Karşısına çıktı küfrün hepisi
Zalim, gaddar düşman ümmiye pisi
Mescidi Şerîfte katletti seni
Kuşlar semavattan filler karadan
Feryadetti bu onulmaz yaradan
Mezhebi meşrebi bahane edip
Ebû süfyan ile kol kola gidip
Küfrüne kamuflaj hadis şerhedip
Bir kuşa benzetti mukaddes dini
Küfr emevi değildir ki sıradan
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Iraktaki Hüseyne bak oradan
Seksen küsur mezhep vardı önceden
Yiğidim hesabı yapsen inceden
Kaddafiyle Saddam evet sen ve ben
Kırk yıllık Yaniyi ettiler Ganî
Medet umulunca yazı turadan
Müslümanın katli çıkar kuradan
Aliyi Ömeri Osman zinnureyn
Katlettirdi din düşmanı emeveyn
Nesli katleyledi küfri ebeveyn
Kâbilin devâmı bu nesli cani
Yaratılan uzaklaştı veradan
Gelen sese kulak ver, maveradan
Kâbilde başladı gardaş gavgası
Bize değil Ehli küfre faydası
İlâi kelimetullah sevdası
Kendisine hadim eyledi beni
Bu sevda volkanı kaynar oradan
Akan lavlar küfrü siler buradan
Hakîkât yolunun yolcusu olan
Bin yanlış içinde bir doğru bulan
Kevser ırmağından gönlüne dolan
Ehl-i ihlâs kâmil gardaşın seni
Her şehir her köyden ve her yöreden
Tebrikle alkışlar, arz-ı küreden
İSLÂMİ şefâat diler membadan
Sekîneti ister yüce mevlâdan
Kendisi çün değil tüm masivâdan
Ümmeti Muhammed için süreden
Münezzehtir mağfirati vareden

Mehmet İslami
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Cevriyeyle Gülen Gelsin
CEVRİYEYLE GÜLEN GELSİN
Size derim Şuaralar
Öz ülkücü olan gelsin
Karmakarış bu aralar
Ülkü nedir bilen gelsin
Şuaraysan dedim sana
Hikmetli söz anlasana
İrfana mektep, meydana
Âşk kadehi dolan gelsin
Bin beş yüz senedir belli
Önder Resûl, Ömer, Ali
Hassanı sabit misâli
Devrederken ölen gelsin
Omuzdan yukarı bakan
Kelâmından ballar akan
Zûlmete şimşeği çakan
Devriyeyi bilen gelsin
Hayranıyken asaletin
Esiri olup izzetin
Tatmadan fena lezzetin
Cevriyeyle gülen gelsin
Dindaşını düşünerek
Küfre karşı eşinerek
Batınına taşınarak
Huriye yi silen gelsin
Cehri-hafi İSLÂMİ’yle
Zikreder ihsaniyle
Kibriyânın irfâniyle
Nûriyeyle kalan gelsin
21 Ramedan 1440 Ahad
26 Mayıs 2019 Pazar
13 Mayıs 1435
Hızır 21
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ceylanlar Yaylasında
CEYLÂNLAR YAYLASINDA
Ceylânlar yaylasında, domuzlarla akrepler
Sırt sırta verselerde, özde güvensizdirler
Hepside ceylanların çekilmesini bekler
Harmanda çok öküz var, fakat düvensizdirler
ARZUHÂL-İ ÜMMETİ MUHAMMET MİLLET-İ İBRÂHÎM;
Allah aşkına ,ihtilâfa sebep olan müsebbibi şeytandan önce taşla yıp yok ediniz ki:
Allâhü Teâlâ’nın ihsanına ihânet ettirmesine kapı aç mış olmayınız Zaten içerideki devlet
millet vatan din ümmet düşman larının yüz senedir beklediği yahudiyat işgâline, Buyur
gir diye zemin hazırlamış olduğunuzu/olacağınızı biliyorsunuzdur sanıyorum Düşma n
içtekidir harici düşmanlar hiç mesabesindedirler Çünki açıktır niyeti fiiliyatı Bende ona
göre dizayn ederim hayatı İçerideki damardakikan gibi dolaşan kâfirden bin eşed dahili
düşmanlarda bütün çıplaklıkları ile arzı endam ederek kendilerini ele verdiler 16 senedir
hele 15 Tem muz 2016 tarihiyle beraber Müslüman görünenler münkirden münkir imiş
Türk görünenler Cinkirden cinkir imiş Türk İslâm,Vatan,Millet,De vlet düşmanı
putperestler birleşerek Allah’a karşı şavaş açtılar Nasıl mı? dediniz:Şöyle ki:
Müslümanların iradesine göz diken İslam kisveli Ya hudiler ve Türklük kisvesini
sarındığını iddia eden şeytanın karısı kılı ksız Yahudi voyvodaca kazıklanan zenne
diğerlerini telaffuzdan dilim davacı olur hepsi HAÇLI CU HA PA’yla birleşerek Din,
Devlet, Va tan,Millet için canı fedâ eden siz HİLÂLİN Temsilcisi olarak ikinizsiniz Haçlın
ın hedefi ise Hilâldir dolayısıyla sizsiznizdir Sizin şahsınızda İS LÂMİYETTİR Yani CU HA
PA HAÇLIDIR, SİZLER HİLÂLLİ, Hahamlar is e size bundan dolayı celâlli Bu piyonlarının
verdikleri emir istikâmeti nde yel değirmenleriyle savaşan Donkişotların boşluğa kılıç
sallayara k kendi gölgeleri ile mücadele etmekteki emelleri ÜLKEYİ DÜŞMAN İŞ GÂLİNE
HAZIRLAMAKTAN İBARETTİR Bu düşmanların suçu açık ve sa bitken neden suç
duyurusunda bulunulmuyor iftira,yalan bunlarda su ç olmuyor mu? Herhalde olmuyor
İttihadı ittifakı bozanın Allah türlü türlü belâsını verir vermiştir verecektir MEVZUBAHİS
VATANSA GERİ Sİ TEFERRUATTIR VECİZESİNİ SÖYLEMEK, YAŞAMAKLA YAŞATMAKLA
GÜZELDİR Bu güzelliği Kâinâta alem yapmak için birlik ve beraberliği mizi yani İSLÂM
KARDEŞLİĞİNİ küfrün ciğerini TÜRK-İSLÂM mühürü yle perçinlemek lutfeden Allâhü
Teâlâ’ya ELHAMDÜLİLLÂHİ RABBİL
ÂLEMİYN dedikte;
İSLÂMİ mühürü sadrına küfrün
Vurarak kürrei arzından sürün
Allâhü Ekberle seferde yürün
Hakk’ın zaferini hedefte görün
Hâlbu iken; Kardeşler arasına ihtilâfı ancak şeytan koyar Biliyorsu nuz ŞEYTAN 3
CİNSTİR 1 NCİSİ Cinni Şeytanı bunun fiili bir tesiri yok tur Bu fikre tesir eder 2 NCİSİ
Hayvan şeytanı bununda tesiri zayıftır Çünki insanın emrine verilmiştir, insana tabidir
Bunun tesirini şu ata sözü ile vereyim “EŞŞEĞİN CANI ACIYINCA KOR ATI GEÇER ” işte
hay vanın insana tesiri böyle olur, olabilirse 3 NCÜSÜ ise En tehlikelisi en şedidi en
kötüsü İNSAN ŞEYTANIDIR İşte bu lânetlilere meydan verm emek için birlik olalım der
iken:
Şunu size kat’i söylüyorum ki
Elif olun, düşman boynunu eğer
Büyük bir gafleti görüyorum ki
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İşgâl kesin, îmân olmasın, meğer
Kuşlar şafak ile başlar zikire
Abdleri bölenir gafleti kire
Ömer’e, Osman’a, Ebû Bekire (r.a)
Mürtetdir her kimki vermezse değer
Sabah olduğunda güneş ışılar
Canlıları rüzigârlar aşılar
Çiçekten çiçeğe başlar koşular
Rahmeti buluttan nebâtat sağar
Birlikten denilmiş ki dirlik doğar
Doğan bu dirlikte fitneyi boğar
Beraberlikte hilâl, HAÇÇı koğar
Sancağı hilâfet semâya ağar
Diyorum efendi, aymazlık neden?
Muhasara oldu kale, sur, beden
Ülkeyi işgâle tevessül eden
Hergelenden süzme nesebsiz zağar
Böyle homolarla muhatab olan
Anlaşalım diye muhatap alan
Indi İSLÂMİ’de lâdîni kalan
Kimseler yüzünden mûsûbet yağar
DEDİKTEN SONRA:
Efendiler! kör değil, sağırda değilsiniz
Cimriniz ne? Uhud’dan ağır da değilsiniz
“Eşref-i ma’lûk”sunuz, sığırda değilsiniz
Şaki, sığır çobanı, Parsellemekte koyu
Sen halâ diyormusun ‘Ali topu at, uyu’?
Başa taşın düşmesi seri bölmez ikiye
Tavuk çoban olurmu, kurnaz fettan tilkiye?
İslâm ittihat derken bu ihtilâflar niye?
Dost bildiğiniz düşman, kuyu kazıyor kuyu
İçinizden çıkıyor dipsiz kuyunun suyu
Münbiçte şeytanlaştı güya seni kayırdı
Akabinde bak işte kılıncını sıyırdı
Seni işgâle Seksen milyon dolar ayırdı
Hançerin hançereye saplanmak imiş huyu
Yoksa meflûçmu, oldu sizdeki o beş duyu?
İSLÂMİ; güzelliğin doğrunun marı şeytan
Kaçıyorken; kandırdı Münbiçte sarı şeytan
Orada; düşmanının olmuştu yarı şeytan
İşgâl pilânı çizer proje HAHAM boyu
Yâhudî arzı mev’udda devlet kursun deyû
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22/11/2018 Perşenbe
14 Rebiülevvel 1440

Mehmet İslami
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Cidâr Çok Hassastır
Âşık İSLÂMİ
Âllâhü ekber kebiyran E'ûzü bike minke min hemzihî ve nefhihî ve nefsihî
Bismillâhirrahmânirrahîym es Selâmü aleyküm ve rahmetullhi ve berakâtühû ve
rıdaühû
CİDÂR ÇOK HASSASDIR
Azıcık bekleyin, birâz işim var
Sanmayınız şarj edecek fişim var
Gözlerimin üzerinde kaşım var
Boy aynası saçtan fakîr başım var
Hayaloğlu Zeki, Feryâdi kol at
Şenlik, Nazım, Muhsin, Gürkani Polat
Sümmâni, Selman’ı ahmağa halat
Ferhad’ı şûaralar bayram eder
Kimse darılmasın gelir gerisi
Abbas’a yaklaşmaz cinni perisi
İk'ayaklı şeytanların çerisi
Aleaddin Dursun mahşere kadar
Cevrani Babayla Ozan Devâi
Abdullahla İlyas sürsün sefâyı
Refik Kutlu çeker cevri cefâyı
Püryâni, Ruhani, Efsani radar
Demiroğlu, Darbazoğlu Mahcubi
Erdodu, Duygulu, Veysel, Miskini
Kurdoğlu, Safai, Şöhret Hasaani
Turgutoğlu, Gilançaylıya bahar
İhsani, Reyhani, Çobanoğlundan
Mevlânadan Tabtuk emre yolundan
Pir Sultan Ebdaldan Fizân elinden
Hacı Bektaş Velî nice bahadar
Orakçı, Seçkini, Yörükoğluyla
Öksüz, Gül, Yazıcı derviş koluyla
Hekimi, Şirazi sezen diliyle
Dırbazoğlu gelir dayanamaz bar
Sinan Dağaşanın Garib düşünde
Zülâli de Köroğlunun peşinde
Bilâli de Kozanoğlu dişinde
Vahab Kocamana sitayiş eder
Karacoğlan vurur belden aşağı
Keremdendir Fazlullah’ın kuşağı
Âşık ömer deremeden başağı
Mühr-ü adaleti basıyor kader
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Toroslardan Dadaloğlu seslenir
Deli Dumrul duyduğunda uslanır
Davras dağına Seyrani yaslanır
Gülden rayihâyı teneffüs eder
Hasan Yılmazla Nurani Nurali
Hedefe yetişti âşık Firğâni
Öztürkoğlu ebûbekir Zamani
Arzırum barını Hâbîb’e adar
Selâmi Mengilli, Fuzuli ile
İmamali, âşık Ruhani bile
Zafer karataydan yükselen çile
Gönül gülzârına yağdırıyor kar
Aşık Dolaksızla Özkılıç, Pala,
Mahmud Aldemirle Necâti Kaya
Can Ali yönelmiş güneşe, aya
Peşrevî diyorum; afvetmekte, kâr
Kusuruma bakma! sayamadığım
Adlarını tek tek diyemediğim
Mazur görün vardır eksik gediğim
Dünyâ kabuğumdur sığamadım, dar
Didelerden akan kanlı yaşım var
Cenneti alâ’dan gönül kuşum var
Kara günde dostum can gardaşım var
Doğan Silleli’den Diler’e kadar
Son devirde Reyhaniyle İhsani
Erdal balık,Tezaniyle noksani
Şûaralar; Resûlûllah Hassanî
Misâli, yaraya yakıyı sarar
Şûara hıfzeder ciddî duruşu
Takvadır özdeki hudû ve huşû
Kimsenin kimsede kalmaz kuruşu
Zamanı gelince kâmilen öder
Şâirleri susan devlet olmuştur
Netice kanser olup ölmüştür
Semiren asalaklarda gülmüştür
Gebermek zamanı gelene kadar
Mekâna girmeğe az kaldı dostlar
İSLÂMİ’den arda söz kaldı dostlar
Birde kaldırdığı toz kaldı dostlar
Yırtılmak üzere beyinde cidâr
Mehmet İslami
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Çamuriyetçi
Yonan filozofu demokratikse
Yuğulun diyenler çamuriyetçi
İşte yaptığımız mesken,herkese
Ağılın diyenler çamuriyetçi
Küfür değil müslümanın seçimi
Demokrasi cumhuriyet rejimi
Dini mübin katletmeğin biçimi
Dağılın diyenler çamuriyetçi?
Demokrasi getirdiler Iraka
Aşkı ile düşürdüler meraka
Can almağa başlayınca taraka
Yığılın diyenler çamuriyetçi
Doğu Türkistanda gardaşımı çin
Kudüsü şerifte Yahudi niçin?
İneğimizsiniz, sağılmak için
Eğilin diyenler çamuriyetçi
Geliyoruz; şeriâtin izinden
Münkiranı atıp yerinyüzünden
Geri döndük yüz senelik izinden
Boğulun diyenler çamuriyetçi
Tan atınca doğdu İSLÂMİ güneş
On dört asır sonra ihsanı güneş
Ümmeti Muhammed ikrâmı güneş
Oğulun diyenler çamuriyetçi
25 Rebiülâhir 1440
Mehmet İslami
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Çanakkalede
ÇANAKKALEDE!
Doksan bin fidanı verdi kesime
Vurdu hançerini civana düşman
Ocakları söndü düştüyse kime
Boyadı ülkeyi figana düşman
Kim mi vardı dersin Çanakkale de
Sarımsak burnu soğanlı tepede
Kanımı dolduran bendim sepete
Ermeni, Yahudi, Rum, dine düşman
Conk bayırındaki mevzilerine
Aç susuz düşmanın mermilerine
Yol vermedi düşman askerlerine
Uymuş komutanları cine düşman
Allah vatan sevdasıyla höreli
Cihadı farzı ayın örflü töreli
Kimisi külâhlı kimi bereli
Mehemmedler şehâdete aşiyan
Ben nefes aldıkça geçemezsiniz
Çanakkaleye yol açamazsınız
Kuş bile olsanız uçamazsınız
Ederim billâhi bedene pişman
İki Yüz Yetmiş Beş kiloluk mermi
Seyyid onbaşı, bu hiç ağır der mi?
Sırtladı dedi ki olsa bin yirmi
Namlu alır iken görünce şaşman
Yedi düvelin umudu filoya
Dayan İki yüz yetmiş beş kiloya
Deniz kirlettiler boydan boya
Seyyid onbaşıdan kaçarken koşman
Çanakkale geçilemez dedirttim
Geçeceğim diyenleri geberttim
Korkumla ben cümlesini titrettim
Alamazsınız ciğere ulaşman
Çanakkale’sinde sizi denize
Dolduran İSLÂMİ ki: diyor size
Türk kimdir diye sorun dedenize
Öğreninde bu ümmete bulaşman
01 Şevval 1440 Selase
04 Haziran 2019 Salı
22 Mayıs 1435
Hızır 30
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Mehmet İslami
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Çetrefil Yollarda Koştuk Yorulduk
ÇETREFİL YOLLARDA KOŞTUK YORULDUK
Davete icâbet şarttır a dostum
Zehir küpü kıra, kıra, yorulduk
Rıza-i bâriye serili postum
Dergâhlara girip tahta kurulduk
Nefs olmasa insanlığı bulaman
Teneşirde odunları sulaman
Bu deryada hazik tabip olaman
Yaban diye tababetten sürüldük
Karun metaının anahtarını
Bir ordu taşırdı şimdi ya hani?
Hiç görmedim aç sırtında, kefeni
Lôkma olup mağdurlara verildik
Boy verir mi bu zilletin bostanı?
Dört kâfirin bir zennedir fistanı
Ehli küfre koymadıysan postanı
Bu meydana yüzükoyun serildik
Bu yollarda yürü, yürü, yorulduk
Düşmanlara; darağacı kurulduk
Öz yurdumuzda maraba görüldük
Özden fire vere, vere, kırıldık
İlmin başı sabır dedik habire
Biz sabıra verelim bir tabure
Sabır bizi götürmeden kabire
Sadakta ok gümüş yayız gerildik
Fitnenin; deşifre olunca fendi
Küheylanın tayı katıra bindi
Piyonlar sürdü nihandır kendi
Vakti merhun geldiği çün dirildik
Dermisin zalimin zevali yetmez?
Her zaman tilkiler çobanlık etmez
Kim demiş kuzular kurtları gütmez?
Altın ok’uz tirkeşlere verildik
Olmaz, olmaz, yoktur olmazlar olur
Sen arama kısmetin seni bulur
Biçareler nefesleri güç alır
Adâlet çün zalimlere darıldık
İSLÂMİ der, ahval böyle seyretmez
Yüz yıldır yanarda ocağı tütmez
Ne demek kuzular kurtları gütmez
Yeter dedik zülfikâra sarıldık
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09 Haziran 2019 Pazar
06 Şevval 1440 İsneyn
27 Mayıs 1435
Hızır 35
Mehmet İslami
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Çitayir Alaca Minnetti Cana
ÇİTAYİR, ALACA MİNNETTİ CANA
Oklava, çevirgeç ülkeden düşman
Kovan silahlardı, mücahid ana
Batı sevdalısı olmadı pişman
Akrebin zehiri karıştı kana
Acı, tatlı iki kardaş bilesin
Cereyani yaratandan dilesin
Gazyağı duyunca kıskıs gülesin
Alaca çitayir minnetti cana
Ekmek karne ile verilir idi
Tabii cu ha pa görülür idi
Asillere hesap sorulur idi
Savrulduk o yana birde yana
Fukaralar ellerini oğdular
Doğruları dokuz köyden kovdular
Adaleti başlarından savdılar
Mezalimi nasıl anlatam sana
İSLÂMİ’yim çektiğimi kim bilir
Kanım emen yangelerek dembilir
Yirmi üçten bu tarafa kan gelir
Homo zulmü alem oldu cihana
22/09/2018
Mehmet İslami
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Çukurdan Alır mısınız?
Yeşil yaylalarda seyrân edenler
Kaç çiçek var desem bilir misiniz?
Gül yüzlü peşinde koşup gidenler C
Cennetin yoluna gelir misiniz?
Temaşa eylerim etoburları
Kılavuz etmişler metezorları
Cırcır cırıldayan şavklı korları silen
Böceği bul desem bulur musunuz?
Kulluğunun idrakine mâliksin
Verdiğin ahdine uyan meliksin
Bilirim ki mutlaka cennetliksin
Benimle ol desem olur musunuz?
Kimi ebû cehil kimi nemrutla
Kimi firavunla kimi tağutla
Kimisi avunur ahlât- armutla
Düştüğü çukurdan alır mısınız
Al da geçir beni sırattan salim
Yoksa gulyabani olacak halim
İSLÂMİ: der sensin tek aklı selim
Gönlümde kal desem kalır mısınız?
27 Ekim 2019 Pazar
Mehmet İslami
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Çuvalı Haaa Çuvalı Emi
Ümmeti Muhammed’dir bu necip, asil millet
Kâfir idaresinde yüz yıl yaşandı zillet
Başına geçen çuval geçirenlerin elbet
İhanetini gördün yâhût tezinde gardaş
Çuvalı o çuvalı sakın haaaa unutmayın
O çaldığı kavalı haz ederek yutmayın
On dört Temmuz İki Bin üçü boşa atmayın
Suriye senaryosu park-ı gezi’nde gardaş
Çizilmiş harita Haham başınca
Çözümü Nil, Fırat bazında gardaş
Emrindeki çömezleri koşunca
İhanet yükselen tozunda gardaş
Neyi söylüyorum dinleyin duyun
Olmazdınız, şanlı ataya uyun
Çuvalın içinde oynanan oyun
Coni’nin popunda cazında gardaş
Beni dinleyiniz; siz fosil beyler
Coca cola diyen baştaki şeyler
Senden semirdikçe yularsız taylar
Kurtuluş Çaldıran düzünde gardaş
Az kaldı sizinde atılır paylar
Devrediyor zaman bitiyor aylar
İş başına düştü dağdaki köyler
Yurt için şehidlik özünde gardaş
Cumhuriyet, demokrat diyenlerin
İnsânlık hissi yok özünde gardaş
İslâmi kelime, söyleyenlerin
İslâm’a düşmanlık sözünde gardaş
Dünkü efendisin’ hor görenlerin
Bize; zehri bal diye verenlerin
Cehennem yolunu gösterenlerin
Rabbi yesir yoktur yüzünde gardaş
Rahmeten lil âmiyn ki: buyurur
Tuttuğu orucu, savmdan ayırır
Sahte namaz kıldığını duyurur
İhlâs şart, dermansız dizinde gardaş
Gar daşı da çamuruna su taşı
Mayâ’laki rükûda eğsin başı
Hakkı imtihândır kulların işi
Cennetin muhabbet hızında gardaş
Fıtraten fark etmez beşerin yaşı
Seyretmek isterken bakarsa şaşı
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Cennetin yolunda şaşıran kişi
Kaynayacak siccin közünde gardaş
Aslına ihânet eden bu cinin
Mayâsında dîni yerinde kinin
Olduğunu beyân eden hainin
Zehirli guddesi, bezinde gardaş
Îlmî ile amil olmayan âlim
Îlmî sebebiyle, emânsız zalim
Arş-a direk olur ettiği zulüm
Ab-ı hayat olan buzunda gardaş
Âllâhın dînini istismâr eder
Tapındığı tağutu haham peder
Yaptığı zûlümü muhakkak öder
Hâinlik nakşeder nazında gardaş
Tereddüde düşürürler beşeri
Yâkine yaklaşıp defeyle şeri
Meflûç ettiler vicdâni ma’şeri
Gidenler, bunların izinde, gardaş
Kibriyâ Âllâh’tır kibir şeytanın
Tevâzu u kulluğudur, insanın
Düşün; hikmetini kula, ihsanın
Ölüm var yükselen tozunda gardaş
Düşmanlıkladır her türlü felâket
Muhabbette mündemiçtir saadet
Gardaş eden, Selâm ile muhabbet
Kış olmaz sevginin yazında gardaş
Cinniyi; ateşin alevinden halk
Edip yaratanın hikmetine bak
Cennette kalırdık turap olmasak
Çamur ile suyun hazında gardaş
Dünyâ metâına aldananların
Takva-i Hakk sevdâ yok onların
İSLÂMİ der, hasletsiz nadanların
Hayır yok oğlunda, gızında gardaş
15 Agustus 2019
Mehmet İslami
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Daha Serkitmez
DAHA SERKİTMEZ
Anladın Noktanın sırr hikmetini
Aşinâsısındır seni terk etmez
Ağyarın gülünde bülbül sesini
Alan kulakları diken berk etmez
Beş vakitte Farzı ayın kıldığı
Beşaretin bunu hazır bulduğu
Berzâh aleminde takdir olduğu
Besmelesiz bir ameli derk etmez
Cenneti âlâda kudreti yed’le
Cem etti yoğurdu Hak maharetle
Cümle mevcûdata kat’i senedle
Cevher eyleyûben cinsi fark etmez
Çocuktan büyüdü her büyük olan
Çiçek çiçek açan hazanla solan
Çare yok herkeste akibet olan
Çile çeken imtihanda çark etmez
Dehrinde cevelân eyleyenleri
Dilim var diyerek söyleyenleri
Deryada gemiyle heyleyenleri
Dünyâ meşgâlesi kulu tark etmez
Ellerine kuduretten yakılan
Ezeli kınanın dumanı tütmez
Erenlerle divânına çıkılan
Ezânın okunurken kekliğim ötmez
Felek esbâbını, cefası ile
Farzımuhâl sırtlan kafesi ile
Fakire cevretse aldırmaz file
Fikredersen Fili, Pireye yetme’z
Gardaş dersin gözü diker, cebine
Gallâş dersen doğru batar dibine
Gavurun piyonu bak sen tipine
Garibanlar güzel bakar ürkütmez
Hasreti gönülde volkan cennetin
Hakikat Havva’da dişlenecekin
Hâlbuki hidâyet Rabbül izzetin
Hasbunellah diyen yanlışa gitmez
Islık çalar iken dağın başında
Isırgan oturur yanıbaşında
Itır kokusu var gözün yaşında
Irlanan ömrünce hedefe yetmez
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İçindeki hıfzolunan Kur’ân-ı
İstikbâlde izhar edeni tanı
İnsanın temizse süt ile kanı
İnanın ki say’ini heder etmez
Kemale ermeğin esrarı yanmak
Kazanda kaynayıp taşıp uyanmak
Kahharı zül celâl Zâta dayanmak
Kurtarır cehennem narına gitmez
Leylânın aşkıyla çöllere düştü
Leyl-i Neharlarda çölde dolaştı
Leyla derken mevlâsına ulaştı
Lâyüsel Âllâh’a eli boş gitmez
Menzil alıp hedefine varmayan
Muhakkak ahmaktır bakıp görmeyen
Muhabbet bağından çiçek dermeyen
Mormenevşe, çiğdem itibâr etmez
Nârı imtihana tabi tutunca
Nûr edip de mancıkla atınca
Nâzlı bülbül gülüm diye ötünce
Nemrud eli Îbrâhîm’ine yetmez
Olmaz olmaz deme olmaz olacak
Olacak ki, odunsuz yansın ocak
Omuzlanılan yükü köşe bucak
Olmayacak şeylerle isrâf etmez
Özüme, yüzümü düşman edeni
Ötekinin arkasından gideni
Ölümüne düşmanlığı güdeni
Öyle kolay, canı hulkûma gitmez
Öyle hâzîneler bahşetmiş kula
Ömür sermâyesi sığarmı yıla?
Öteki dünyâda paraya pula
Özel yurttur, kul ihtiyaç hissetmez
Per perişan eder kişi nefsini
Paraya değişiyor künyesini
Parça parça bölenler, ülkesini
Putperestir mozoleye bevletmez
Rahat hayat yaşatmadı atana
Rahatsızlık zerkeyledi vatana
Ruhu: şeytan ordusuna katana
Rahmet melekleri iltifât etmez
Sesi Ayda duyulunca, ezânın
Sadece gelişi müşrik kızanın
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Salâyı duyunca aklı tozanın
Sıratta çakılır daha da gitmez
Ses veriyor ayda Ezân-ı Salâ
Sesi duymayana lâyıktır belâ
Sarılan kadını cenneti alâ
Sabırla beklerken hûriler gitmez
Siperdemi pinekliyorsun halâ?
Süngüler minâre, ihsânı kula
Sürüver cahime yansın budala
Sapla-saman ayrılmayınca yetmez
Şemsi kamer aşkla secde ediyor
Şevk gelince yıldız âmiyn diyor
Şirâzede menziline gidiyor
Şaki olanlarını mihmân etmez
Turapken “EŞREF-İ MAHLÛK”kat kalan
Terkibinde su var, havayı bulan
Tertemiz kebâir-i mescîd olan
Tevekkelü: namertleri affetmez
Usûlünce uzanınca tabuta
Uzaklaşma iktizası tağuta
Uzaklardan bakar iken talûta
Ulu divandan öteye yol gitmez
Üstümüze göğü yorgan eyleyen
Üstün ırksın diyerek müjdeleyen
Üzerine ipek kumaşı giyen
Üzüm-ü esrârdan mamûldür pekmez
Velâkin, imtihan ediliyoruz
Varlık hikmetimizi biliyoruz
Vah-u ah ile emân diliyoruz
Vuzûh-u beyânı tebeddül etmez
Yaratan: “Dünyayı hep senin için
Yarattım” der iken, ihânet niçin?
Yerin yedinci kat altına geçin
“Yâr ettim kendime” der neye yetmez?
Zaten âdem ile başladı fasıl
Zâtına teveccüh özünde asıl
Zâ’îf Âşık İSLÂMİ’sin velhasıl
Zebercedden tahtın hiç para etmez
Mehmet İslami
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Daldığı Zaman
DİNİMİZ İSLÂM, NEBÎMÎZ MUHAMMED ALEYHİSSALÂTÜ VESSELÂM
Ömer bin Hattab radıyallahü anh bir gün Resûlûllah (Sallâllâhü Aley hi ve Sellem)
Efendimiz’in huzûruna geldi ve:
“Yâ Resûlâllâh! Beni Kurayza’dan birine uğradım Bana TEVRAT’dan bazı kısımlar yazdı
Onları size arz edeyim mi? ” dedi
Resûlûllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz gadablandı, mübâ rek yüzü
değişti Ömer (r.a) hemen:
“RAZÎNÂ BİLLÂHİ RABBEN VE Bİ’L-İSLÂMİ DÎNEN VE Bİ-MUHAMME DİN
RESÛLEN”=(Rabb olarak Âllâh’a, dîn olarak İslâm’a, Resûl olarak Muhammed
Aleyhisselâma râzı olduk) dedi ve Resûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz
memnûn oldu Sonra şöyle buyurdu:
“Muhammedin nefsini kudretinde tutan Âllâh’a yemîn ederim ki, eğer şimdi aranızda
Mûsâ Aleyhisselâm bulunsa, sonra siz de ona tabî olsa nız, elbette sapmış olurdunuz
Zirâ sizler, ümmetlerden benim nasîbim bende Peygamberlerden sizin
nasîbinizim”(İtmâmün Nime,İm.Süyûti)
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:
“Belâya uğramış birini gören kimse ‘ELHAMDÜ LİLLÂHİLLEZÎ ÂFÂNÎ MİMMEBTELÂKE
BİHÎ VE FADDALENÎ ALÂ KESÎRİN MİMMEN HALEKA TEFDÎLÂ’ derse ne olursa olsun
ona, bu belâdan âfiyet verilir” Manâsı: (Seni müptelâ kıldığı belâdan bana âfiyet veren
ve beni yarattıklarının bir çoğundan fâzîletli kılan Âllâh’a hamdolsun)
(S.Tirmizî)
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:
“İki haslet kendisinde olan kimseyi Âllâhü Tealâ şükreden sabrede n (diye) yazar
Bu iki haslet kendisinde olmayan kimseyi de şükreden ve sabreden yazmaz
Kim de dînî husûslarda kendisinden aşağıda olanlara bakar (ve kibir lenir) ,dünyâ
işlerinde de kendisinden yukarıda olanlara bakar ve onda olanlar kendisinde olmadığı
için üzülürse Âllâh’ü Tealâ o kimseyi şükr eden ve sabredenlerden yazmaz”
(S.Tirmizî)
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:
“Sabır,sıkıntıdan kurtumağın,ferâhlığa kavuşmağın anahtarıdır Zühd (dünyâya rağbet
etmemek) ebedi zenginliktir”(Hâdîs-i Şerîf, Deylemî,
Müsnedü’l-Firdevs)
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:
“KİM (beş vâkit) FARZ NAMAZIN ARKASINDAN ÂYETÜ’L-KÜRSÎ’yi O KURSA O
KİMSE, DİĞER NAMAZA KADAR ÂLLÂH’IN ZİMMETİNDE (him âyesinde) DİR”
(Hâdîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr)
BÜTÜN İNSÂNLAR PEYGAMBERİMİZE ÎMÂN İLE MÜKELLEFTİR
Âdem Aleyhisselâm ile Havva vâlidemiz ve şeytan hepsi Cennet’ten indirildi
Yeryüzüne indikleri zaman Âllâhü Tealâ, kendilerine TEVBE’ni n kabûlünün icâbı olarak
şöyle buyurdu(MEÂLEN) : “DEDİK: İnin orada n hepiniz Sonra benden size ne zaman
bir hidâyetci (Resûl veyâ kitâb gibi herhangi bir delîl) gelir de kim o hidâyetçimin
izinde giderse (ona tabî olursa) onlara bir korku yoktur ve mahzun olacaklar onlar
değildi r” (Bakara Sûresi, Âyet 38)
Âllâhü Tealâ herhangi bir zamanda gelen hidâyetine tabî olmaları şartıyla bunu vaad
etmişti İşte Âdem Aleyhisselâmın tevbesinin seme resi olan bu vaad kıyâmete kadar
devâm eder Böyle bir hidâyete nâîl olan kimselerin Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi ve
Sellem) Efendimiz’in Peygamberliğini inkâr etmeleri düşünülebilir mi? ...
“ Onlara bir korku yoktur ve mahzun olacaklar onlar değildir” sırrına mazhar olmak
için bir müddet sâlih mü’min olarak yaşamış olmak kâfî değildir Onda sebât edip hüsn-i
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hâtime ile gitmek yani Âllâh’a îmân ve amel ile kavuşmak da lâzımdır… Bunda bir de
(Meâlen) : “Ve onlar ki h em sana indirilene îmân ederler, hem senden ewel
indirilene…” (Baka ra Sûresi, Âyet 4) şartı da vardır Dünyâ ve ahîrette ebedî sâadetin,
ahî rete îmân ve bütün peygamberler ile beraber Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi ve
Sellem) Efendimiz’e ve ona indirilene îmân edenlere mahsûs olduğu da tebliğ
kılınmıştır
Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in Peygamberli ğinden ewel,
Âllâh’a ve ahret gününe îmân eden ve sâlih amel yapanl ar bile TEVRÂT ve İNCÎL’in
hükmünce istikbâlin büyük Peygamberine îmân ile mükelleftirler Buna işâreten
(Meâlen) : “Ahdime vefâ edin ki a hdinize vefâ edeyim…” (Bakara Âyet 40)
buyurulmuştur Böyle olunca Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz
Peygamber olarak geldikten sonra onu inkâr edenler arasında hakîki îmân erbâbı
bulund duğunu tasavvur etmek imkânsızdır
DALDIĞI ZAMAZ
“Yuvayı dişi kuş yapar” demişler.
Yapar da, yerini bulduğu zaman.
Zevci vezir yapacağın’ demişler,
Rezâlet lâlesi solduğu zaman.
Nisa’ nın cihadı, zevcin ındinde,
Başımın tacısın, denildiğinde,
Saadet bahr’ına inildiğinde,
Cennetten bir bahçe açılır heman.
Yuvam cennettir, der halis’e hanım,
Ağzından çıkan söz efendim, canım,
Senin der iliğim, kemiğim, kanım,
Efendi: nazlanıp güldüğü zaman.
İnsan meramını diliyle söyler,
Sözü hakikâtse, müreffeh eyler.
Refaha kavuşan yüzler de güler.
Saadet yuvaya geldiği zaman.
Uğurlarken, güle güle efendim,
Karşılarken, hasretinle tükendim,
Hamdolsun Rabbime, senle evlendim.
Der, sevgi bahr’ınâ daldığı zaman.
Avrat salihaysa, olun hammalı.
Evlâdın salihse neylersin malı:
Yoksa, kan ağlatır, dikenli çalı,
Saplanıp sineyi deldiği zaman.
Cehennemi, bu dünyada yaşatır,
Sevgisini, değerini boşatır,
Suratı kezzaptır lâfı nişatır,
Yakıyor, sinsice güldüğü zaman.
Bayramlı zehir eder zevcine,
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Gülümsemez, dünya koysan avcuna,
Anlatsanda hakimine, savcına,
Kâr etmez, olacak olduğu zaman.
Rabbım! suratsızı, yüzü gülene,
Nasip etme, kadri kıymet bilene,
Kavuştur, her halde gülümsüyene,
İsmâil (a.s) beytine geldiği zaman.
Gelen İbrahim (a.s) ’den başkası değil,
Selâm söyle, geldiğinde İsmâil (a.s)
Bu eşiği atsın, münâsip değil,
Siretsiz gelini bulduğu zaman.
Zevcle zevce arasında küsmenin,
Semeresi budur ayrı düşmenin,
Kuru inad edip köpekleşmenin,
Yürünmez sırımı dildiği zaman.
Eve yaklaşırken kokudan bildi,
Hatun dedi, evimize kim geldi?
İhtiyar birisi, şunları dedi.
Eşik sensin deyip, sildiği zaman.
Kişi belâsını dilinden bulur.
Zehirli dil oku, kâlbe rast gelir.
İSLÂMİ: bi-vefa cevriyle ölür.
Küpü, nefretiyle dolduğu zaman.
Mehmet İslami
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Dalgalar, Sahiller, Koylar Ne Bilsin
DALGALAR, SAHİLLER, KOYLAR NE BİLSİN!
Onların bu şiiri ayet ve hadise tersdir Ayet ve de hadis derki
Müslüman müslümanın kardeşidir Siz iman etmedikce cennete giremezsiniz bir birinizi
sevmedikce iman etmiş sayılmazsınız
Saygılarımla
Herkes Medineli olamıyor ki
Gurbet elde kalmayanlar ne bilsin
Hacılara su dağıtmak yeter mi
Gurbet elde kalmayanlar ne bilsin
Meğer kardeş kardeşini taşımaz
Birbirin sevmeyen Sırat aşamaz
Sorunlardan kaçan İslam Yaşamaz
Gurbet elde kalmayanlar Ne Bilsin
Koca dünya her yerinde türkler var
Haksızlık gördükçe olur alem dar
Suçlumuzda vardır kim ak kaşık ar
Gurbet elde kalmayanlar ne bilsin
Eğer malı varsa yemesinler mi
Haksızlık görünce demesinler mi
Yarına bir umut komasınlar mı
Gurbet elde kalmayanlar ne bilsin
Nefs yolunda toplanmışlar şakırlar
Gurbet elde kalan Herdem fakirler
Sen bakmazsan bekle kâfir bakarlar
Gurbet elde kalmayanlar ne bilsin
Vicdanı olmayan dinden ne bulur
Dünya senin olsa sana ne kalır
Demezse Haruna yazıklar olur
Gurbet elde kalmayanlar ne bilsin
DALGALAR SAHİLLER KOYLAR NE BİLSİN;
Resûlüllâh Sallâllahû Teâlâ Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyurdu
Lar:
“ÇOK AYIPLAYICI, ÇOK MEDHEDİCİ, ÇOK ZEMMEDİCİ (kötüleyici) VE KENDİNİ(riyâ ile
ibâdet etmekten bitkin düşerek)ÖLÜ GİBİ GÖS TERENLERDEN OLMAYINIZ”
(Kuzâî, Müsnedü’ş-Şihâb)
Medineli olmak medeni olmak
Hasretlik çekmeyen şeyler ne bilsin
Bekkeye gidince zemzemle dolmak
Doldurup dökmeyen şeyler ne bilsin
Kardeşim dediklerin kalleş ise
Sevgiye saygıya tebelleş ise
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Problem çözümünde keleş ise
Cinsi sülükleri köyler ne bilsin
Hakkın halifesi kâinat onun
Türktür ki: şiarı Adâlet bunun
Ebû Bekir, Selçuk, Osman oğlunun
Fransızlar mösyö baylar ne bilsin
Edeni olanlar mal sevdasında
Haramidir haram dolu tasında
Umutsuzluk yazar bak; yaftasında
Kadehini, helâl meyler ne bilsin
Fıtratından mayasızlar şakırlar
Ahmaklık tezgâhta işgâl dokurlar
İdraksizdir bu akıldan fakirler
Zeybekler, efeler, heyler ne bilsin
Vicdansızlar lâdinidir muhakkak
Kâfirleri akılsızdır diyor Hakk
İslâmın sikkesini böğrüne çak
Kaf dağına bağlı faylar, ne bilsin
Âşkın denizine dalmayanları
Okyanustan inci almayanları
Cevheri hakikat bilmeyenleri
Dalgalar, sahiller, koylar ne bilsin
Cehennem lüzûmsuz sanmayın sakın
Cennet ucuz değil fiyata bakın
İnsan ikisine pek çokta yakın
İSLÂMİ’yi: müflis huylar ne bilsin
14 Haziran 2019 Cümüa
01 Haziran 1435
11 Şevval 1440
Hızır 40
Mehmet İslami
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Dâvam İlâ i Kelimetullâhtır Benim
DÂVAM İLÂİ KELİMETULLÂHTIR
Dâvamdır İlâi kelimetullah
Doğuştan hadimiyim saati yok
Şerefle donatıp gönderdi Allâh
Hıfzı İlâhidir nekahati yok
Davamla yazılmış benim kaderim
Gölgesiyim nere gitse giderim
Ne emretmiş ise onu ederim
Vazıhtır hakikat işâratı yok
Nı’meti hikmeten a’mâ değilim
Müceddet-i nesle yama değilim
Düşmana füzeyim kama değilim
Cihad-ı Ekberde kabahati yok
Ganidir: Nı’met olduran Allâh’tır
Verip kulunu güldüren Allâhtır
Ebediyet çün öldüren Allâhtır
Münkir, müşrikliğin belâğatı yok
Hikmeti zahirdir denmez ki neden
Zamanda kuzudur kurtları güden
Göre göre güneşi inkâr eden
Halkın; Halîkına itaatı yok
On Sekiz Bin Âlemleredir rahmet
Hasıl oldu muhabbetten Muhammed
Tevrat’ta Ahyed’dir İncilde Ahmed
Şeytanının ferdi maslahatı yok
Duanız olmasa yaratan size
Değer vermez diyor İSLÂMİ’ bize
Girerken sorulmaz Pasaport vize
Uçurur; uluyan iti atı yok
21 Haziran 2019 Cümüa
08 Haziran 1435
18 Şevval 1440
Hızır 47
Mehmet İslami
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De Bakayım
Sorduğunuz için; ben de dedim ki:
Neden; muhabbeti söyle bakayım?
Madem dîni mübinime hadim ki;
Pişirdiği yenirse ye bakayım
Gölgeyi bölgeyi belgeyi alan
Âlem-i İslâmı ettiler talan
Minareyi çaldı kılıfı olan
Bu katırlar anırsa de bakayım
Aynaya bakınca kendimde gördüm
Belli ki başıma suç günâh ördüm
Fitnetüz zamanda kabire girdim
Verirlermi bir tas su de bakayım?
Uyku firardaysa aklı izinden
Cihad çiçeğini koza özünden
Sükutiyyet perdesini yüzünden
Kaldırtmayan keder mi de bakayım?
Cihad kolay hemde zorların zoru
Cevâbı içinde mündemiç soru
Gönül dediğimiz sevda kalburu
Eleyip pak edermi de bakayım?
İSLÂMİ; taşlara tohumu ekmez
Bilirsin; Arife tarif gerekmez
İnanki cehrini bu kantar çekmez
Bu ahmaklık kadermi, de bakayım?
Kutuplarda mı üşüttün kafayı?
Milletin boynuna taktın cefâyı
Kaçar iken şeytan turpu boz ayı
İki tavuk güder mi de bakayım
Mehmet İslami
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De De Te Le
Bu iman var iken Allah bizimle
Bu izan var iken salah bizim
Bu azim var iken melek bizimle
Ebreheye özene satılmış beni dinle
Bu cehd bu sevda da külah bizimde
Ermeni, Yonanlı, Bizanslı rumlar
Bacayı kapatan hain kurumlar
Temizlenmedikçe vahim durumlar
Evet, ehli iman salih müslüman
Kitabın içinden serbest yorumlar
Buyurunuz meydana
Saldım bir ala dana
Bir oyana, bu yana
Bakarak cenge diyor
Yanında da kadana
İstanbul Mersin İzmir en gara
Edirne bolu Tekirdağ ve Adana
Dikkat edin düzenbazın peşinde
Homo putperestleri giden gidene
Devşirme kâfirlerin maharetleriyle
Bu vatan parçasını borçlusundur dedene
Lüzûm varmı acaba niçin nasıl nedene?
Yok, tabii efendi Modelini bir dene
İslâmın’dır mutlaka bu yıl gelecek sene
Dikkatle bakan görür hikmeti doğan güne
Çünkü koymaz mücahid yeryüzünde bit kene
Yeter ki bu içte sirayet eden bedene
Yahudiler süzmeler deyyusluklar mezbele
Sirayet etmişlerdir Kan emen pire, kene
İSLÂMİ durman diyor çabucak DeDeTe le
11 Ramedan 1440
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

De Emi Oğul.!!
DE EMİ OĞUL..!
Göz kapaklarımı gözüme perde
Eyleyen Allâh’a Elhamdü lillâh
Şerefle yadediyor âyetlerde
Söyleyen Allâh’a Elhamdü lillâh
Eline, Beline, Dile Hâkîm ol.!
Elden verdiğine çıkacaktır yol
Dil mükâfatını alırsın bol bol
Peyleyen Allâh’a Elhamdü lillâh
Aşına, İşine, Eşe sahip çık.!
İşin zor olsada dişlerini sık
Emânete karşı olma ha yamık
Hayylayan Allâh’a Elhamdü lillâh
El açık, Gönlün açık, Sofran açık
Olsunda kuş rızkını bulsun saçık
Bu sofralardaki aş olmaz uçuk
Paylayan Allâh’a Elhamdü lillâh
Aybı ört, Sırrı tut, Öfkenide yut…!
Settarın setredeceğine umut
Sır esirin öfke bir kara bulut
Neyleyen Allâh’a Elhamdü lillâh
İSLÂMİ babadan size bu öğüt
Böyle yaşa, desin elalem yiğit
Kök habibullahtır ey koca söğüt
Boylayan Allâh’a Elhamdü lillâh
Mehmet İslami
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De Hele
Harun Karatas, Mehmet Islami ile birlikte.
1 saat ·
DE HELE
Aldı Âşık Mahbub Haruni
Gel aşık islâmî bir ferahlık ol
Hayırı es geçme kıza kıza de
Söz dinlerim akla mana yetiştir
İyilik istersen süze süze de
Aldı İSLÂMİ
Refah revirden nekahat bulmadan
Taburcuda ondan kızarak derim
Gerdanı açıklar zeri almadan
Batılattan Hakkı süzerek derim
Aldı Âşık Mahbub Haruni
Söyledin mi taşı oturt yerine
Ne güzeldir yol göstermek birine
Anlamazsa indir dibe derine
Aşkla şevkle düzle dize dize de
Aldı İSLÂMİ
Hedefi bilmeyen taşı atamam
Cennet yolu açık iken yatamam
Cürmümden büyükse, lokma yutamam
Düşmanları şişe dizerek derim
Aldı Âşık Mahbub Haruni
Şimdi bir iyilik kat eder yüze
Karanlık içlerin aldanma yüze
Araştır olayı kes biç ve yüze
Dost acı konuşur yüz yüze de
Aldı İSLÂMİ
İyilik, kötülük kullara nâci
İrtikap eyleyen bivefa raci
Tahkiki tesbitle tavafta hacı
Şuara bahr’ınde yüzerek derim
Aldı Âşık Mahbub Haruni
İhmale gelmez ki iş ciddi herdem
Usul vardır kanun vardır bir yördem
İyi insanlarda ahlaktır erdem
Önemlinin altın çize çize de
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Aldı İSLÂMİ
Allâh imhâl eder ihmâl etmez ki:
Kul hududullahtan çıkıp gitmez ki:
Kara taşta lâle sümbül bitmezki
Laleler üstünü çizerek derim
Aldı Âşık Mahbub Haruni
Ne diyeyim laf tutmaza pay aza
Fırsat verme ele gelme ha gaza
Akıl ve de iman boyar beyaza
Dil para etmezse yaza yaza de
Aldı İSLÂMİ
Eli olmayana verirsen oku
Tutamaz her yeri batırır koku
Her kimki bir bilmez var ile yoku
Katline fermanı yazarak derim
Aldı Âşık Mahbub Haruni
Söz yeri tuttukça kesme akışı
İyilikler insanlığın nakışı
Göz kalp kulak duyar masum bakışı
Sokma nefsi içe düze düze de
Aldı İSLÂMİ
Nûr akan ırmakta kesilmek olmaz
Güzel bakan gözde kasılmak olmaz
Boş lâflar kulağa asılmak olmaz
Kelâmı kibarı düzerek derim
Aldı âşık Mahbub Haruni
Mahbup haruniyem destanım sona
Ters düş gitmedimse fikrimi ona
Her düsmede rakip yakıyor kına
Aklı selim gelde boza boza de
Aldı İSLÂMİ
Kahramanlar şerefidir bu destan
Ok at; İSLÂMİ’ye: gül gelir dosttan
Hakka ram ol kurtul kederden yastan
Gaflet bize gelmez bozarak derim
Saygılarımızla
14 Nisan 2019 Pazar
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09 Şâbân 1440 Ahad
01 Nisan 1435
Kasım 158
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dedilerki Aramızda Deli Var
DİYORLAR Kİ ARAMIZDA DELİ VAR
Bana karşı horuldayan domuzun
Etrafımda çeşit çeşit dölü var
Vurduğunda ciğer söker, omuzun
Asırlardır bükülmeyen kolu var
Akınlarda kurşun idi fişeğe
Hasretiydi yorgan yastık, döşeğe
Homo sever eşek oğlu eşeğe
Donduracak, tipisi var dolu var
Kök saldı ermeni, yahudi, hırsız
Allâhü Teâlâ: KÂFİR AKILSIZ”
Buyurur; velâkin bilmez asılsız
Ülkemde binlerce gezen ölü var
Hasırın altından, gözüne körün
Mısır firavunu görünür, durun
diyorum dikkatle bakın da görün
Mü’minin cebinde münkir eli var
Tefekkür ederek inceden ince
Safi aba keçe külâh giyince
Hikmetinden esrarı söyleyince
Kılıçtan da sivri keskin dili var
Kelâm deryasında dalıp derine
Hakîkât geldiğinde önlerine
Taaccüp ederek birbirlerine
Diyorlar ki aramızda deli var
Akıncı meydanı akıncı bekler
Akıncıya kinbesleyen ödlekler
Neden hırıldıyor dersen köpekler
Boğazında siyonizmin yalı var
İnsanlığın baş tacıdır iyiler
Kin besleyen sahte kabadayılar
Çifte vuran katır, homo ayılar
Ayağında Napolyanın nalı var
Yerle yeksan oldu kralı, çarı
İSLÂM’ı; davette afakı, dâr’ı
Bu memleket şühedâlar diyârı
Her hanede muhakkak bir velî var
İSLÂMİ’nin bir tek Yaratan yârı
Ruhunda dercetmiş kışı, baharı
Allâh’ın hikmeti esrarı arı
Kovanında petek petek balı var
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25 Cemâziyelâhir 1440 Sept
02 Mart 2019 Cümüa ertesi
17 Şabat 1434
Kasım115
Mehmet İslami
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Dedim Dedi
DEDİM DEDİ
Dedim ki: kız ne güzel
Dedi: güzellikle gel
Dedim ki: kınalı el
Dedi: elinle ezel
Dedim ki: sende aklım
Dedi: boş tıklım tıklım
Dedim ki: sensin saklım
Dedi: dökemem gazel
Dedim ki: sen Hurisin
Dedi: sen Ülkerisin
Dedim ki: sürmelisin
Dedi: kudretten özel
Dedim ki: Mormenekşem
Dedi: Lâle her köşem
Dedim ki: Nergiz neşem
Dedi: Gülüm çabuk gel
Dedim ki: sendeyim ben
Dedi: bendekisin sen
Dedim ki: ne söylesem?
Dedi: her kelimen bal
Dedim ki: Yaratanım
Dedi: sensin sultanım
Dedim ki: sen vatanım
Dedi: Kökten sağlam dal
Dedim ki: İSLÂMİ’NE
Dedi: girdin kâlbime
Dedim ki: çare derdime
Dedi; devan işte al
10 Ramedan 1440 Erbaba
15 Mayıs 2019 Çarşanba
02 Mayıs 1435
Hızır 10
Mehmet İslami
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Dedim ki (2)
Görmüyormusun diyorlar
Bunu diyen körler bana
Pek çok şeyler söylüyorlar
Ebleh, dilsiz pirler bana
Sevgiler aç sevda toktur
İşte âşk yarası, doktor
Âşıklara gizli yoktur
Âşikârdır sırlar bana
Ehilsiz; iş aldığında
Emir; Nisa olduğunda
Hakikâtler solduğunda
Lâyık değil yerler bana
Hadîs-i Şerîf meâli
Sürüyüm derse ahali
Taşı tiksindirir hâli
Vur hançeri derler bana
Emri maruf eyledimse
Lôkmayı helâl yedimse
Sâlih amel işledimse
Kolaylaşır zorlar bana
Ömer isem adâlette
Âli isem azâmette
Bekir isem şecââtte
Yolu açar şarlar bana
Zinnureyn isem hâyâ
Mağara isem kayada!
İslâm işlenen oyada
Nakış, nakış parlar bana
Bil münkeri iş ettimse
Mürtedlerli boş ettimse
Mü’minleri hoş ettimse
Gıpta eder varlar bana
Faris-i hendeğin dibi
Ebû Zerr gıffari, gibi
İltifât ettiyse Nebî
Engel olmaz yarlar bana
İSLÂMİ der: varılacak
Hançer küfre vurulacak
Tek, tek amel sorulacak
Ayân, olur nurlar bana
Mehmet İslami
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Dedim ki:
DİKKÂT!
DİKKÂT!
DİKKÂT!
ÜMMETİ MUHAMMED LÜTFEN MÜTEYAKKIZ OLALIM MERHUM İS LAM VE İNSAN
ALLEMEİ CİHANI ERBAKAN RAHMETULLAHIN MİLLİ DURUŞ VE MİLLİ GÖRÜŞÜNDENİM
DİYENLER VE ÖYLE GÖRÜNENLE R PKK CU HA PA VE BİLUMUM DÜŞMANLARLA AYNI
KULVARDA KO ŞARAK HAYIR DİYORLAR DİKKAT EDİN O İSMİ AYNEN BBP KIRIK
DESTİSİ GİBİ BERABERCE KULLANIYORLAR MİLLİ DURUŞ VE MİLL İ GÖRÜŞ
MEFKURESİNİN MÜDAVİMİ ŞU ANDA REDOĞAN VE YALÇI N TOPÇU DUR MİHENK
TAŞINDA OLARAK GEÇMİŞTE ÖZAL MUHSİN OKKAN EŞREF RECEP YAZICIOĞLULARDIR
HEPSİDE YA KATLEDİLM İŞTİRLER ECELİ İLE SADECE ERBAKANDIR ALLAHIN ALDIĞI
DİĞER LERİNİ ŞEHİD ETTİREREK ALDI AYETİ KERİME “KİM KİME BENZEM EK İSTERSE
ONUNLA HAŞROLUNACAKTIR" YAHUDİYİ DİLİNE ALIP REKLAMINI YAPAN VE EMRİ
İSTİKAMETİNDE HAYIR DİYECEĞİNİ SÖYLEYEN BANA YAHUDİ DİYOR İŞTE ÂLLAH
MÜHÜRLEDİĞİNİ BÖ YLE KENDİ DİLİ İLE REZİL RÜSVA EDİYOR ELHAMDÜLİLLÂH PKK D
EAŞ VE DİĞERLERİNİN KULVARINDA KÜREK ÇEKENLER MÜSLÜMA NMIDIRLAR DİYE
SÛÂL ETSEM ABES ETMİŞMİ OLURUM? ACEBA NE İSE TUTTUM BURNUNDAN
EVET İLE HAYIRIN DÜELLÔSU
Dedim ki:
Yedi deniz dört kıt’âda atımı
Yemin ettim oynatacağım EVET
Yüz senedir yediğiniz etimi
Sizde kaynatacağım için EVET
Dedi ki:
Endülüsü nasıl aldık ise biz
Kabûslarla yaşatmak için HAYIR
Yüz senedir kölemiz idiniz siz
Aklı beyni kuşatmak için KAYIR
EVET
Yezid, Mervan boynuna
Kolanlar için evet
Şerbelânın koynuna
Dolanlar için evet
HAYIR
Ehli beytden kimsenin
Kalmaması çün hayır
Kerbalada süksenin
Ölmemesi çün hayır
EVET
Fatihi model alıp
Ömer bin Hattab olup
Ebûbekirle dolup
Kalanlar için evet
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HAYIR
Nemrudu görmeyenin
Mancınık germeyenin
Ateşe girmeyenin
Kalmaması çün hayır
EVET
Türk, İslâma kod olup
Şeref, şanlı ad olup
Çanlarına ot olup
Dolanlar için evet
HAYIR
Afyonu olan dinin
Dinimdir denen kinin
İnananın tekinin
Kalmaması çün hayır
EVET
Dâvânın ebedisi
“Milletin efendisi
Hizmetçidir, kendisi
Kalanlar için evet
HAYIR
Senin tanrınım aval
Dâvâ diye martaval
Dahâ; dîn diye kaval
Çalmaması çün hayır
EVET
Dostluğa dönen düşman
Riyâkarlığı boşlan
Yaptıklarına pişman
Olanlar için evet
HAYIR
Güç bende haklı benim
Maraba aklı benim
Beyninde çaklı benim
Bilmemesi çün hayır
EVET
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Mü’minlere düşmanlık
Yaparak kahramanlık
Taslayanlar, bayramlık
Olanlar için evet
HAYIR
Ben ağayım ben beyim
Daha başka ne deyim?
Benim şeherim, köyüm
Gülmemesi çün hayır
EVET
Kandil ininde akrep
Zehr kusmasına sebep
Olan bisahih nesep
Yılanlar için evet
HAYIR
İnlerde barınırım
İhanet sarınırım
Ebû cehil sanırım
Ölmemesi çün hayır
EVET
Irakta, Suriye de
Mazlumlar her yörede
Dünyâ denen kürede
Duranlar için evet
HAYIR
Deaşımla pe ka kam
ABD’ededir arkam
Zaten AB’dir parkam
Almaması çün hayır
EVET
Nükseden şerlerine
Ok atıp beherine
Münasip yerlerine
Vuranlar için evet
HAYIR
Dayım varolsun yeter
Dumanım böyle tüter
Türkün askeri beter
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Gelmemesi çün hayır
EVET
Asalak, sülüklere
Emdiği iliklere
Açtığı deliklere
Girenler için evet
HAYIR
Yüz senedir emerim
Sırtımdadır semerim
Zannetmesin binerim
Bilmemesi çün hayır!
EVET
Menderesi yiyeni
Tanrı biziz diyeni
Mukaddes elleyeni
Kıranlar için evet
HAYIR
Yolumuzdan çıkanı
Öldürürüzde kanı
Umman eder cihanı
Solmaması çün hayır
EVET
Özala, Erbakanı
Muhsinim hür bakanı
Ceddime kör bakanı
Görenler için evet
HAYIR
Sarılınca, şanına
Vatanına dinine
Ettiğinin yanına
Kalmaması çün hayır
EVET
Vali Recep, firesi
Gaffar Okkan, neresi?
Eşref Bitlis’ küresi
Soranlar için evet
HAYIR
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Yazıcıoğulları
Allahının kulları
Doğru olan yolları
Bulmaması çün hayır
EVET
İki bükülen, buşa
Eli bağlı temaşa
Eden güruhu tuşa
Vuranlar için evet
HAYIR
Garaoğlanımızdır
İbiş sultanımızdır
Nesebsiz tanrımızdır
Delmemesi çün hayır
EVET
Haykırdın şehre köye
Bayrağa sarıl diye
Şahsiyetle ülkeye
Girenler için evet
HAYIR
Kurduğumuz bu çarşı
Satar her çeşit turşu
Kimse düzene karşı
Olmaması çün hayır
EVET
Ehli küfrün beşini
Rest çekip bir leş’ini
İllet’ mihenk taşını
Kıranlar için evet
HAYIR
Büyüğüyüz dünyanın
Deniz, kara, havanın
Ve işte Ankaranın
Salmaması çün hayır
EVET
Hayim naumun koçu
Aydında onun piçi
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Lawrensler ile üçü
Serenler için evet
HAYIR
Lawrens üstadla hayım
Yaptılar şanlı kıyım
Yahudidir koç dayım
Ölmemesi çün hayır
EVET
Selânik tünekleri
Bu homo inekleri
Ülkeden enekleri
Sürenler için evet
HAYIR
Ceddinizi biz sürdük
Bize mania gördük
Osmanı yıkıp girdik
Gelmemesi çün hayır
EVET
Futbolun lefterini
Taç yaparak serini
Ahmağın beherini
Vuranlar için evet
HAYIR
Oyunu bozantının
Uzaya uzantının
Türklüğe özentinin
Kalmaması çün hayır
EVET
İSLÂMİ’nin serini
Hıfzeden Settâr’ini
Düşmanın defterini
Dürenler için evet
HAYIR
Meydanlarda güreşe
Hak olana peş peşe
Hayır derim güneşe
Gelmemesi çün hayır
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Mehmet İslami
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Değeri Ne ki?
DEĞERİ NE Kİ;
Güzelliğin zekâtını ver dilber
Güzellik kimseye kalmadı baki
Lâle, mormenevşe, çiğdem, nilüfer
Gonca gül yanında değeri ne ki
Gözlerime iyice bak, can gülüm
Anladım ki sensizlik bana ölüm
Gözlerimde uyku firari, ömrüm
Hayatın amması eğeri ne ki
Gecenin matemi sar bedenimin
Karanlığa mil çeken gözlerimin
Sensizliği sensin, gecelerimin
Yüreği yananın ciğeri ne ki
Zamanı zamana kurban ederken
Bahtımın karası akıp giderken
Senin düşünmektendir terim derken
Cami duvarına siğeri ne ki
İSLÂMİ: sevenin dimağı, canı
Sevgidir damarda devreden kanı
Sende görür On Sekiz Bin cihanı
Yabası dirgeni döveri ne ki
24 Ramedan 1440 Erbaa
28 Mayıs 2019 Çarşanba
16 Mayıs 1435
Hızır 24
Mehmet İslami
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Değil mi?
DEĞİL Mİ?
Biliriz ki şeytan icâdı yalan
Dölü münafığın işi değil mi?
Âdemi cennetten çıkarmış olan
Fitne sokup, aynı kişi değil mi?
Buğzumuzda kinimizde hak için
Sengi hürmet dînîmizde hak için
Ehl-i irfan yönümüzde hak için
Yaptığımız nûra koşu değil mi
Düşman 10 bin kilometre uzaktan
Gelipte kurduğu menhus tuzaktan
Mehmedim cevâzı alınca Haktan
Üstünde; Ebabil kuşu değil mi?
Oyalamak için oyun oynuyor
Beyninde fitne kazanı kaynıyor
Yüz yıldır döverim halâ doymuyor
İdrak meflûç gözü şaşı değil mi
Sıtratejik dostlukları hayırdı!
Düşman olan hainleri kayırdı
Bak sen, yine sıkışınca kıvırdı
Mehmed sağlam soktu fişi değil mi?
Faydası yok kıvırmağın, iş tamam
Bu topraklar vatanımdır tastamam
Düzenbazlık,entrikası anlamam
Kırarım sırıtaran dişi değil mi?
İSLÂMİ: hararet kükrüyor kanda
Gönlümüz vatana verilen canda
Filistin, Suriye aynı zamanda
Türkiyenin mihenk taşı değil mi
13 Rebiülâhir 1440 Erbâa
20 /12/2018 perşenbe
07 Kanûni Evvel 1434
Kasım 43

Mehmet İslami
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Deli vardır Deliye Ne Demeli
DELİ VARDIR DELİYE NE DEMELİ?
Dostum sana deli, delisin derse
Biliniz ki cin elinde boğulur
Yanılırda şayet velisin derse
İdrak zarı tuz buz olur dağılır
Delî olmayandan velî mi olur?
Deli olmayan da mal gibi solur
Allâh imhal ediyor günü gelir
Çukuruna düşüp geberir ölür
Deliler Arş-ı âlâya yükselir
Hoş sefa diyerek melekler gelir
Salih amelini tekmilen bulur
Kurtuluş bahr’ine rahmet yağılır
Adn cenneti bunlar için döşenmiş
Kendine de bunlar niçin döşenmiş
Kimi sağır Abdi kimi kör memiş
Lâdiniler cehennemde dövülür
Deli vardır deliye ne demeli?
Katır tırnaklısı şeytan memeli
Deli vardır evliyânın temeli
Deli vardır ebcedine söğülür
Maveradan gelir delilik seli
Allâh velîsini, deliye deli
Gösteriyor; hikmetinin emeli
Delilerce tekeden süt sağılır
İSLÂMİ; delilik sıfatımı hiç
Kimseye veremem sol tarafa geç
Fitnetüz zamanın akîli mefluç
Boş beyinli yaratıklar öğülür
24 Nisan 2019 Çarşanba
19 Şâbân 1440 Erbaa
10 Nisan 1435
Kasım 167
Mehmet İslami
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Demedim mi?
DEMEDİM Mİ?
Allâh ayak vermiş, yolları üzme
Dervişsen âlemi gez demedim mi?
Ayağına giyde demirden çizme
Münkirin başını ez demedim mi?
Hikmeti hüdâ’ya denir mi niçin?
Sırat üzerinden kanatsız uçun
Lütfû İlâhiyle cennete geçin
Yokuş; aşkla olur düz demedim mi
Su hayattır hayat susuz olur mu?
Bağıstanlar şusuz, busuz olur mu?
Malı olan hiç kaygusuz olur mu?
Yatınca kapatma göz demedim mi?
Ümidi olmayan kâfir der Allâh
Müslüman herhâlde ümitvar billâh
Serveti tağutlar bulur mu felâh?
Metâ kuşağını çöz demedim mi?
O gelmezse sen varasın yanına
Gönül müştak yaşar can cananına
Arzı hâli gönder hanlar hanına
Çeliği parçalar buz demedim mi?
Zahmetsiz rahmete muhatap var mı?
Arzı temizleyen yıldız mı kar mı?
Ak Emri; almayan pınar akar mı?
İçilmeyecek su tuz demedim mi?
Ele değil sen bak kendi yüzüne
Hilâl ile sürmelenmiş gözüne
Kırk üç kilidi tak bir tek sözüne
Zemherini eder yaz, demedim mi?
Gelen gidecektir ulvî kanûnda
Aslı rücû vardır ölüm sonunda
Asırlar geçse de bak firavunda
Bak; secdeye çökmüş diz demedim mi?
Mucidi şeytandır söyleyen münkir
Hâdis-i Şerifte beyân böyledir
Ol memnû ağaçtan yemek sebeptir
Dünyanın verdiği haz demedim mi?
Akıl yaratılmış düzenbaz mahlûk
Hem kiri hem nûru akıtan oluk
Söz sarfedilmeden alınan soluk
Gönül tercümânı saz demedim mi?
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Erkeklere göz kapağı perdedir
Göze perde çekemeyen şerdedir
Belâm bin Baura, aynı yerdedir
Utanmazda haya vız demedim mi
Giden gelse deden gelir demişler
Ehl-i zulüm neden gelir demişler
Zindan tenvir eden gelir demişler
Tecelli i kader naz demedim mi?
Hevâ oltasını attıysa eğer
Kurtulur güneşe çıkarsa meğer
Oltası yedi kat yerlere değer
Balık, dedikleri biz demedim mi?
Vettin vez zeytuni Turi Sini”de
Müşrikanın dağ başında inide
İlâhi nizâmâ karşı cânide
Mermerdende katı yüz demedim mi?
Adını; andıkça verilen ahdı
Mutiyi, asiyi gösterir bahtı
Nârda Nûrda hazır insi, cin tahtı
Nârda dağlayacak bîz demedim mi?
Fırtına; kökünden söker ağacı
Rüzigârmı rüzigâdan dâvacı?
Boynunda kırk haçla dönerse hacı
İslâmdan inhirâf tez demedim mi?
Gönül dinsiz değil, bizdeki gönül
Dinin varlığını aşkediyor gül
Dini vatan için figânda bülbül
Feryâdı; İlâhi va’z demedim mi?
İmân zaafiyetinden tekliyor
Azrail cahime yoldaş bekliyor
Her kim gelmem der ise kötekliyor
Kendi mezarını kaz demedim mi?
Allâh’ın hıfzındakine itibâr
Musaddık olana ölene kadar
İlâhi rahmettir üstüne yağar
Emre isyân eden yoz demedim mi
Yollar iradei cüz’iyye ile
Nûra gider hemde nârına bile
Seyreden nefsine çektirir çile
Hakkı batılattan süz demedim mi?
Atalet; tembellik aşkeder ruha
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Ense kalın bak göbekli gürûha
Cırılçıplak gider beş metre çuha
Yoktur; yaptıkları poz demedim mi?
Evliyâ Çelebi bitiremedi
Seyretti sonunu getiremedi
Seyyah ya; rahatça oturamadı
Hevâya muhalif öz demedim mi?
Düşeş dû beş cehar gelse ne yazar?
Zemherirde bahar gelse ne yazar?
Tazı salsan zağar gelse ne yazar?
Süzülür şahinle baz demedim mi?
İdraki mühürlü olanlar yola
Çıktığında bakamaz sağa, sola
Meçhûl bir vadide vermişki mola
Bunların mevsimi güz demedim mi?
Cenup, şimâl, maşrık, mağrip ezelden
Tezyinatı, tezyin eden güzelden
Güzele güzelce amin de dilden
Adle muhalifi çiz demedim mi?
Balık suda yaşar su nedir bilmez
Karaya çıkınca canıda kalmaz
Bir iki olur da iki bir olmaz
Yaylanın sümbülü ma’z demedim mi?
Nûtfeyi yüklemiş yaratan bele
Karına girmek çün bas hele bele
Cennnetin gülünü beşiğe bele
Inga; cennetteki söz demedim mi
Ava giden bazen olur avlanır
Balıklar; oltada yemle tavlanır
Zaman gelir köklü ağaç kavlanır
İlâhi nizâma şazz demedim mi?
Teknolojik çağda seyret bunların
Atom, nötron füzenin baronların
Mü’mine buğz eden can düşmanların
Her dâîm ameli bâz demedim mi
ÜLKÜM; Kızıl alma Dîni İslâmdır
Bu ülküye tabî olan insandır
Tabîiyyet Yaratandan ihsandır
Hikmeti esrarı sez demedim mi?
Aşksız yürek yanmaz, gönülleri aşk
Yaktıkça, Rahmana teveccükde meşk
Sultanını bekler gönüldeki köşk
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Sultandır mühürlü kız demedim mi?
Hasretin hicranı saçı ak eder
Sâlih abdler nûrlanmağı hak eder
Levh de böyle yazmış kalemi kader
Kiri temizleyen köz demedim mi?
Yolunu seçenler tutmuş katarı
Kim biliyor hikmeti ne, föteri?
Elbette var ki beterin beteri
Etti yüreciğim cız demedim mi?
Dili olan konuşacak hak-bâtıl
Eğlenme: meclis-i irfana katıl
Yoksa yazılırsın varlıkta atıl
Bizans oyununu boz demedim mi?
Odunlar geliyor bak paldır küldür
Ocakta yanınca olacak küldür
Vatanda; vatansız yaşamak züldür
Güneyin zıddıdır guz demedim mi?
İçteki yarayı yaratan sarar
İdraksiz kendine veriyor zara
İtidal, istikrar mutedil karar
Muhabbet-i Üveys muz demedim mi?
Eğer nideceksen ne edersen et
Ateşi seversen iblis ile git
Abd-i Sâlih isen nûr rahını tut
Kâfî gelir otuz cüz demedim mi?
Sararan yaprağı yeşertmek için
Nisanda ki ab-ı hayatı seçin
Bin beş yüz senelik düşmanlar için
Son senaryoları sûz demedim mi?
Kırklar meclisinde güzellik boy boy
Burada cem olmuş asaletle soy
Butonun üstüne parmağını koy
Tenvir eden nötür faz demedim mi?
Dilimi katleden dilsiz hödüğe
Dînime buğz eden dini güdüğe
Şo nesebsiz homo’nun ne idüğe
Belli de: cübbesi mez demedim mi?
Koyun yüzer manda yüzer at yüzer
Tavşan kaçar tazı kovar it yüzer
Servetini say bak ellişer yüzer
Netice; beş metre bez demedim mi?
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Şuaraya derdi elem kamçıdır
Dertsiz yürek ciğerlere sancıdır
Adem yolculara, ölüm hancıdır
Seyr-i seyâhati hez demedim mi?
Baktığını göremeyen şaşılar
Basarlara görmemeği aşılar
Finaline ulaşmayan koşular
Arkasında kalan toz demedim mi?
Köprüyü su aldı sele kapılman
Mukadderken amelden pişman
Tolerans ver diye boştur yalvarman
Melekül Mevte bu haz demedim mi?
Ahmaklar bilemez güneşi ayı
Göre göre taşa vurur baltayı
Küfrettirip unutturdu ata’yı
Tağutları top pop caz demedim mi?
Başı pare pare dumanlı dağlar
Bahar hicranından ağaçlar ağlar
Gelincik dağından torosa giden
Abdullah birisi yaz, demedim mi?
Okuyan insandır akıl sahibi
Okumayan hayvan aklı yok tabî
İlahiyatçıya şeytanı nebi
Hahamlar diye çok kez demedim mi?
Karakışta Kürrei arz nurlanır
Masiyetler beyaz karla surlanır
Zemherirde yok denilen varlanır
Ayazın verdiği gaz demedim mi?
Sarıldı İSLÂM’da her köşe bucak
Füzeler atılıyor kucak kucak
Menâsîki Hacda ihram olacak
Lütfeyle derimi yüz, demedim mi?
Açılan yelkenler alaboraya
Düçar olduğunda nazar, foraya
Bir deniz dibine bir de karaya
Baksada gözde fer az demedim mi?
Derviş abasını sırtında taşır
Düzenbaz; göbeği enseyi kaşır
Mazlumun duâsı Rabbe ulaşır
Bataklıkta kamış saz, demedim mi?
Bayrağım çekildi sancağı açın
Filistinden ki; Waşingtona geçin
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Nemrut, ebû cehil, Firavun için
Al’ Osmân’a Haktan va’z demedim mi?
Sofî gardaş İSLÂMİ’ye kulak ver
Demir çarığın içine dolak ver
Hakîkatin bahrine yol, yolak ver
Henüz elindeyken koz demedim mi?
27 Cemâziyelevvel 1440 Sept
02.02.2019 Cümüa ertesi
20 Kanûnisâni 1434
Kasım 87

Mehmet İslami
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Demedimmi Sanki?
Yürü Yaratandan; rahmettir yağan
Bu fitnenin zamanında zordoğan
İzni ile yetmiş düveli koğan
Suriyede tükürüğüyle boğan
İslâm mücâhidi Tayyip Erdoğan
Yâhudinin devâ bulmaz ozanı
Nerden bilsin salâ ile ezânı?
İlâhları gibi düzen bozanı
Sivrisineklerin sütünü sağan
Münkire de De Te Tayyip Erdoğan
Tahtı sarstı sarımsak ile soğan
Mendeburdur istif ederek yığan
CU HA PA’dır küfrün belini oğan
Ağaç kurdu, sağlam ağaca ağan
Bunu itlaf eden Tayyip erdoğan
İSLÂMİ: kutluyor mücâhidleri
Haykırdın; ne güzel hakikatleri
Hırıldasın ama ri ka itleri
İslâm sırtındaki bitleri, koğan
İtlâf edeceksin Tayyişp Erdoğan
26 Ekim 2019 Cümüa Ertesi
Mehmet İslami
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Demişler!
DEMİŞLER
Cümüa günleri du âlemdeki
Bayramı; kuluna sunar demişler
Rûyeti: kuluna verdiğinden ki
Allâhü Teâlâ anar demişler
Gülüşenler ağlayanı bilemez
Aç doyurup susuzları sulamaz
Bahtı kara bağlayanla olamaz
Mezaristan ehli şener demişler
“Kâfir olan umutsuzdur” buyurur
Kelâmı kadimle bize duyurur
Said-Şaki, Ehl-i Furkan ayırır
Asalet şüheda Caner demişler
Isâ; Semavattan inince yere
Mehdi ile birleşecek bir kere
Dar edince dünyayı münkirlere
Zevlesini kırar Saner demişler
Arayanlar bulur aradığını
Kel başı tarakla taradığını
Gördün mü bir şeye yaradığını?
Meydanda enikler üner demişler
Malâyani sözler çeker ateşe
Hele birde uyar ise kalleşe
Ne desen faydasız bu canlı leşe
Mevcûdiyetleri zünâr demişler
Kuşların ki: efendisi Baykuştur
İnsana diyor ki huzura koşdur
İnsana duâda gayrısı boştur
Sabr istersen belâ iner demişler
Ömür boyu filizlenir umutlar
Emr alınca rahmet verir bulutlar
Üçlü, beşli, çeşit, çeşit, buutlar
Seyrederken gözde döner demişler
Yüz senedir hak hukuk var denirde
Var denenler asırlardır yenir de
Hak yiyen zalimler dönerler bir de
Haksızlar muhakkak yanar demişler
Sevgide; doğruluk iyilik dehri
Güzel dalgalanır saadet bahri
İstersen dem âdem zikretsin cehri
Muhabbette asıl hüner demişler
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Müslümanda müslümana var cebir
Cebir yoksa cihadı ekber nedir?
Beşer kucağı açmıştır kabir
Mürted mizan yok sanar demişler
Aldananlar yalan dünya süsüne
“Vel Basû Badel mevt” onun nesine?
Aklı bağlayanlar midesine
İstikrarsız bunlar döner demişler
Kulak seste gözü yolda olanlar
Allâh için karakola dalanlar
Duysaydınız ne der salda kalanlar?
Amel defterine yanar demişler
Her kemalin bir zevali olacak
Her zevalde kemalâtı bulacak
Her doğan da âkibette ölecek
Hidâyet hicrete biner demişler
Belli ki vade-i ömürü yetti
Nuh’un oğlu kenan tufanda gitti
Ağrı’ya Sefine hediye etti
Yüz; deveyi onar, onar, demişler!
Dünyaya gelenler iki nehirdir
Birinden akan nur birinden kirdir
İnkâr eden müşrik ile münkirdir
Odun-u münâfık pinâr demişler
Müslümanlar cehennemden çıkacak
Malik müşrikleri od’a çakacak
Öldürmeyip cayır, cayır, yakacak
Zakkum içenleri, o nâr demişler
Akıl yaratılmış mahlûk muhakkak
Serveti önüne serilmiş kat kat
Ahde vefa ile olur sadakât
Zehiri içen bal sanar demişler
İman Bâtıni’dir zahiri değil
Kâlbine kulak ver azıcık eğil
Doğru bir tanedir iki olmaz bil
Elastiki olan son er demişler
Âşıklara seyran yeri samanlık
Hakikatin yok olması bir anlık
Hâlbuki hür olmakladır sultanlık
Kırık ayakları onar demişler
Akıl ermez Âdemoğlu işine
Bir taş gelse ağında dişine
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Sanki dünya yıkılmıştır başına
Kıyameti koptu sanar demişler
İnsanı severek yarattı Halîk
Kul emri ilahi ediyor ta’lik
Kendi kendisine zulm eder mahlûk
İkaz et sadakat öner demişler
Doğru söz Allâh’ın kitabındadır
Resûlü Kibriya hitabındadır
İdraki meflûçluk bitabındadır
Vasattan öteye, kenar demişler
Allâh’ın mahlûku o kulda bu kul
İslâm şemsiyesi altına sokul
Kurtuluş kervanı kalkmadan takıl
Ateşi harlayana dinar demişler
Hesap bilmeyenin nesebi olmaz
Nesepsiz olanlar hesabı bilmez
İdraki mühürlü olanlar gülmez
Bunların meskeni finar demişler
Ve aleyküm selâm ve rahmetullâh
“Esmai hünsam” der, Selâma Allâh
Güzel kelâmına bin maşeallâh
Sevgiyle dolana toner demişler
Mecnun İlâhi âşk ateşi ile
Yandırdığı için düşmüştür çöle
Mevlâ’nın zikrini alınca dile
Görünmemek için çöner demişler
Gelen gider, konan göçer, bu handan
Mütefekkir; dâvası için candan
Geçer, aileden, dosttan, ihvandan
Parmağını; kana banar demişler
Can emânet kiracıdır, her kulu
Yolcuya; rehberi dosdoğru yolu
İster tipi yağsın isterse dolu
İmanla her ateş söner demişler
Ne olur aldanma gençliğe, yaşa
Bu çağda harcama ömrünü boşa
İster maraba ol istersen paşa
Herkes ameliyle döner demişler
Tatlı söz akrebi delikten alır
Acı söz mücazat olarak kalır
Herkesin ameli önüne gelir
Amele parmağı süner demişler
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Kul olduğu için şaşırır beşer
Düzde seyrederken tökezler düşer
Bazan da aşılmaz dağları aşar
Cilvesidir; kulu dener demişler
Enbiyanın cevher olan sözleri
Evliyalar söyleyince, közleri
Söndürerek nurlandırır bizleri
Cennet rayihası siner demişler
Muhabbetin kadehinden içenler
İnsaniyet ene’sinden geçenler
Destur alıp sahifesin açanlar
Nur u ilmi ampül sanar demişler
Yetime, mazluma öksüze, dula
El uzat, sırt dönüp paraya pula
Biçare miskine, fakir, yoksula
Rahm eden tubaya konar demişler
Hariciler katl tuzağı kurunca
Habib’ine haber verdi karınca
Hikmeti imtihanın kararınca
Rütbe-i Şehadet sunar demişler
Gönül köprüsünü kuran Allâh’tır
Köprüde vuslata ermek mubahtır
Kavuşamaz olanlara eyvahtır
Kan akınca yara pınar demişler
Cenneti bakiye şüheda yurdu
Ruhu kemirince saltanat kurdu
Hamza’yı Ali’yi Osman’ı vurdu
Hasanla, Hüseyni, yonar demişler
Takdiri İlâhi Yazar ezelden
Nasibini alır çirkin güzelden
Sararıp hazanda düşen gazelden
Eçhelde âhiret tiner demişler
Ravdada medfundur Resuli zişan
Ebû Bekir Ömer Osman Âli han
On Sekiz Bin Âlemlerdeki sultan
Kevseri içene kanar demişler
Ezanla geldik Salâyla gideriz
Dosta neşe düşmanlara kederiz
Her ne etsek kendimize ederiz
Herkes tüneğinde tüner demişler
Muhabbet iksiri karışan kana
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Kara gün dostluğu şifâdır cana
Varılır mı; muhabbetsiz Sultana?
Nesimi’nin deri fener demişler
Edeptendir büyük elini öpmek
Sağırı, körünü, kelini öpmek
Kâlbine tercüman dilini öpmek
Maharet sananlar, kanar demişler
Mevlâ’yı bilirde Merve yi bilmez
Arafat la Mina semtine gelmez
Gözünü kapatan çapağı silmez
Çukuru yat villa sanar demişler
Pirler dergâhında kapıcı olan
Gelse de aldırmaz akreple falan
Her kimin ağzından çıkarsa yalan
Şeytan ensesine biner demişler
Pop yapın, hop yapın, ister top yapın
Biri birinizi kutsayıp tapın
Şeceren meydanda gönyesiz çapın
Sümer, Osman, asla döner demişler
Din’den korkup tumanına i…..yen
Sıcak Ağustosta donup üşüyen
Ensesi kalındır göbek kaşıyan
Mazlumu, mağduru kınar demişler
Akıllıya bir gün deliye hergün
Bayramdır farketmez zindanla, sürgün
Olsa da, o kendi nefsine kırgın
Âşkın iksiriyle yunar demişler
Günâhından nedamete gelmeyen
Lâ diyerek istiğfarı bilmeyen
Ene’sinin ciğerini delmeyen
Siccin deresine iner demişler
Devri daim eyleyen kan içinde
Cirit atar tumanı yok kıçın da
İsmail’e bedel Habil koçunda
Bıçak kesmez, kimde hüner demişler?
Kuldur Beytullah-ı gönül taşıyan
Sâlih olur meleklerle aşiyan
Müreffehtir; incitmeden yaşıyan
Bülbüldür gülüne konar demişler
Atalet yok dinde, ananemizde
Terakki tezahür var olan bizde
Karınca çalışır yokuş da düzde
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Emrederse madde yanar demişler
Dün gitti mazidir geriye gelmez
Yarınsa meçhuldür erile bilmez
Hâl bu gündür hesap görüle bilmez
Ayrılır dalından çınar demişler
Rüzgârgülü olan şuaralardan
Seslense de boştur maveralardan
Hikmet işar edip aktan karadan
İşâret vermeyen bunar demişler
Nârı da Nuru da hak ezelden
Çirkinliği ayırmamış güzelden
Miracına adım atmayan tezelden
Külhana da girse donar demişler
Şeytanın ordusu beden içinde
Biliyoruz düşman neden içinde?
Akılları bile güden içinde
Sol omuz başında tüner demişler
Cennet emâneti erkeğin süsü
Hatunlardır, birbirinin örtüsü
Şeytana uyanlar ömür törpüsü
Bıçkı kan akıtan pınar demişler
Zulmette kalana tenvirat lâzîm
Kurtuluşa sebep sabırlı azîm
Hasretlik ateşi gönülde sızım
Yakar imtihandır; dener demişler
Balın kâsesinde verilen ağu
Şimâle varınca dedirtir doğu
Meleke kesbeder gıybeti koğu
Her keser kendine yonar demişler
Yokluğu görmeyen hazırcılarsa
Anaya, babaya muzırcılarsa
Baktığın görmeyen nazırcılarsa
Derede; iblisle yüner demişler
Elbette helâldir miras, ölüm hak
Mirasın helâl mi önce ona bak?
Kurbağalar gibi ederse vak vak
Yorulunca sesi diner demişler
Duanız olmasa Yaratan size
Niye değer versin denmiştir bize?
Fende, teknolojideki mucize
Enbiya dalına konar demişler
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Pazar yeri Azrailler mekânı
Ayak basacağın yerleri tanı
Düşmanıyken, dost belleyen şeytanı
Âhir; cehennemde yanar demişler
İman Bâtıni’dir zahiri değil
Kâlbine kulak ver azıcık eğil
Doğru bir tanedir iki olmaz bil
Elastiki olan son er demişler
Müslümanlar cehennemden çıkacak
Malik müşrikleri od’a çakacak
Öldürmeyip cayır, cayır, yakacak
Zakkum içenleri, o nâr demişler
Habil’e kurşunu atan gardaşa!
İSLÂMİ; çukurda yatan kör taşa!
Şeriata kafa tutan şer başa!
Ateş eder biner, biner, demişler!
19 Haziran 2019 Çarşanba
16 Şevval 1440 Erbaa
06 Haziran 1435
Hızır 45
Mehmet İslami
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Demokrasi Cumhuriyet Sendromu!
BU GİDİŞAT: DEMOKRASİ CUMHURİYET SENDROMU
Mikdat Bal
Takip Et • 23 Nisan •
Bu gidişat!
Bu gidişat değil hayra alâmet
Dünyanın düzeni çöküyor heyhat!
Her yeri çepçevre sardı melâmet
İnsanlık çok acı çekiyor heyhat!
Çatırtı patırtı karıştı sesler
Alabora olmuş uyuştu hisler
Ateşle oynuyor kızgınlar küsler
Gönüllere nefret ekiyor heyhat!
Her şey ayan beyan kalmadı saklı
Maddeye tapanın karıştı aklı
Son devirde yalnız güçlüdür haklı
Zayıflar boynunu büküyor heyhat!
Gözler o kadar aç doyulmuyor ki
Gaflete dalınmış ayılmıyor ki
Acizlerin sesi duyulmuyor ki!
Feryatlar ayyuka çıkıyor heyhat!
Zorbanın gıdası kan ile irin
Vicdanı insafı olmaz hakirin
Karun’dan zengindir hâlâ fakirin
Malına gözünü dikiyor heyhat!
Der Mikdadi hayat döndü drama
Doktor yok mu neşter vursun yarama
Soyut kavramlarda çözüm arama!
Ukalalar maval okuyor heyhat!
DEMOKRASİ CUHMURİYET SENDROMU
Sermayenin bindiği bu alâmet
Melhamei Kübra için kıyâmet
Koparmağa coni adlı melamet
Benzini ataşa döküyor heyhat
Karaduman yükseliyor bacadan
Medet yoktur karısına kocadan
Okuduğu: aldığıdır hocadan
Binayı temelden yıkıyor heyhat
Karışması için akıl lâzımdır
Karıştıran nesli fosil kuzumdur
İhlâs İmân elimdeki kozumdur
Verdiği mengene sıkıyor heyhat
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Aç olan dünyada ekmek yok sanır
Tok herkesi kendi gibi tok sanır
İzzetsizler kuvvetliyi hak sanır
Semâvât üstüne çöküyor heyhat
Demokrasi, Cumhuriyet sendromu
Dünyayı kan gölü eyleyen omu?
Evet oda, ona yonanın rumu?
Bizans bayrağını çekiyor heyhat
Hainin irine doyacağını
Sananlar aldanır ayacağını
Vurunca cahime kayacağını
Bilmiyor ki kanı döküyor heyhat
Dırina köprüsü mostarla gitti
Hazik tabip nanay hepisi bitti
Soyunmuş kavramların tümü itti
Çukura yaklaşma kokuyor heyhat
Hele bir hesap et Yahudi kaçmış?
Bin beş yüz yıl mümin kanın içmiş
Dünya tezgâhının başına geçmiş
Zurnalar fitneyi dokuyor heyhat
Yaraladı, yaralandım, yaralar
Hekim yok ki yaraları saralar
Elde makas ahtapot bu aralar
Yüreği ciğeri söküyor heyhat
İSLÂMİ: sakın ha, adam arama
Dünyalar dolusu odun var ama
Bu yarada dikiş tutmaz bu yama
Güvenilen boyun büküyor heyhat
22 Mayıs 2019 Çarşanba
17 Ramedan 1440 Erbaa
09 Mayıs 1435
Hızır 17
Mehmet İslami
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Demokrasi, Cumhuriyet Fazileti İşter Bu!
Yirmi birinci asrın on dokuzu
Rumlar imam yapıldı İslamboluma
Ermeni ağızda kenger sakızı
Felç indirdi kanadıma koluma
Abdestten bihaber dua bilmeyen
Vatansız: vatanda yuıva bilmeyen
Mağaradan gayrı ova bilmeyen
Kurşunu oldurdu çınar dalıma
Baktım ki mihrapta papazla haham
Cübbe, zünnar, kippa tekmilen tamam
Saf tutan Müslüman dersen inanmam
El atıldı bu emânet kilime
Demokrasi fazileti işte bu
Cumhuriyet rezaleti ile yu
Bu gemiyi taşıyamaz bizim su
Kim çıkarsa hançerlerim yoluma
Alparslan’ın imar ettiği yurdu
Konstantinopolis iken en ardı
Fatih Sultan Mehmed İslâmbol kurdu
Ermeni rum yapışamaz salıma
Süleyman Şah Ertuğrul Gazi hani?
Emânet ederek aziz vatanı
Başına nöbetçi etmişler seni
Nasıl balta vurdurursun dalıma?
Bu çınar tam: Bin Beş Yüz Kırk yaşında
Kanımın rengi var toprak taşında
Fatihanın hayâlinde düşünde
İken leke bulaştırmam elime
Küfrün naralrı çınlatır arşı
Hiddetten galeyana geldi ferşi
İşe bak: Hilâlle haç karşı karşı
Zarar verse yakarım, bir kılıma
İSLÂMİ’nin âhı kalmaz bahara
Din vatan düşmanı çekilir dara
Devr-i fetret muzır oldu bu ara
Sarıp atacağım, Siccin gölüme
27 Haziran 2019 Perşenbe
24 Şevval 1440 Hamis
14 Haziran 1435
Hızır 53
Mehmet İslami
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Denemeyin Haaaaaaaa!
DENEMEYİN HAAAAAA!
Müstemleke bir ülkede yaşarız
Dedim diye beni kınamayın ha
Kâfîr koş deyince bizde koşarız
Yarış diye beni sınamayın ha
Süt içerim içtiğime karışır
Ektiğime biçtiğime karışır
Konduğuma göçtüğüme karışır
Barış diye beni denemeyin ha
Kayayı yıpratan çakıl taşları
Boğazda yular boynuzlu başları
Ermeni, Rum, Mecusi gardaşları
Zerdüşt kümesine tünemeyin ha
Atam dedin çün boynundaki zinciri
Ocağına dikmek ister inciri
İslâm kini ile yürek sancırı
İnsanlık mührüyle onamayın ha
İSLÂMİ diyor ki; vakit geçmeden
Küfrün zekkum şerbetini içmeden
Aşkı nârı cahimine uçmadan
Son nefesinizde bunamayın ha
14 Receb 1440 Hamis
21.03.2019 Perşenbe
08 Mart 1435
Kasım 134
Mehmet İslami
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Derim ki
İzmir de Ezanları dindirip Millete ÇAN SESİ Dinleteceğim diyen zortla yan Surattın
Soyer adlı kefere Deyyusun Kafirlerce CU HA PA, İP, HDP, SP, nin İzmir Büyük şehir
Belediye başkan adayı HINÇ SOYER adlı yara tığın hezeyanına karşı:
DERİM Kİ:
Anan malum kadında babansa külli deyyus
Bire deyyusun oğlu çirkefin akıyor sus
Allâh’ın izni ile zekkum yedireceğim
Artık akşamdan sonra kapanacak bahusus
İzmir de okunacak ezan, dindiremezsin
Gökte dalgalanacak bayrak, indiremezsin
Üç hilâlin yerin haçı konduramazsın
Çan çalarak uyursun sen deyyus oğlu deyyus
Âşık İSLÂMİ size aşılamayan setti
Baban olan kefere çan çala çala gitti
Müslüman uyanınca kandildeki yağ bitti
İlahların perişan feryad ediyor meyus
24 Receb 1440 Ahad
31 Mart 2019 Pazar
18 Mart 1435
Kasım 144
Mehmet İslami
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Derim ki 2
Yürü Yaratandan; rahmettir yağan
Bu fitnenin zamanında zordoğan
İzni ile yetmiş düveli koğan
Suriyede tükürüğüyle boğan
İslâm mücâhidi Tayyip Erdoğan
Tahtı sarstı sarımsak ile soğan
Mendeburdur istif ederek yığan
CU HA PA’dır küfrün belini oğan
Ağaç kurdu, sağlam ağaca ağan
Bunu itlaf eden Tayyip erdoğan
İSLÂMİ: kutluyor mücâhidleri
Haykırdın; ne güzel hakikatleri
Hırıldasın ama ri ka itleri
İslâm sırtındaki bitleri, koğan
Asalaklar itlâf ola Erdoğan
Mehmet İslami
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Dermân derdin İçinde
Giriftar olduğum öyle bir dert ki:
Derdimin dermanı derdin içinde
Âşkettiği sille o kadar sert ki
Hikmeti gizlenmiş kurdun içinde
Bu köprü kılınçtan da daha keskin
Kıldan da incedir geçeni teskin
Eder her sayfası nur ile tezyin
Nice sırlar var bu maverdin içinde
Öyle domuz varki camuz postunda
Ceylânların üveyik’in hastında
Bülbülü de musallanın üstünde
Yatıyor bembeyâz bördün içinde
Âşkın hançerini âşkın böğrüce
Saplayanın gül sokayım bağrına
Doğru denilmezki kökten eğrine
Hesap vardır ince kürdün içinde
Behlül ile cehenneme gittim ben
Malik’e: ver diye ricâ ettim ben
Dedi:“burda od yok niçin geldin sen?”
“Od’unu getirir ardın içinde”
Eli boş gitmeğin ayıp olduğu
Günâh sevap ne ettiyse bulduğu
Elindeki kafasından yolduğu
Saçları, İSLÂMİ: ferdin içinde
10 Eylül 2019 Salı

Mehmet İslami
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Dertli Polat Deli Dumrul
Dertli Polat çık dağlara
Toroslarda yat yiğidim
Dev zilletleri ağlara
Doldurda et mat yiğidim
Ereni, koca’yı asan
Ali kıran başı kesen
Deli Dumrul gülleni sen
Gözünde patlat yiğidim
Yüz senedir kan emene
Emilen benim kime ne?
Kimse göz diken çimene
Kâlbine ok at yiğidim
Umutların arasına
Beytullahın karasına
Erelerin sırasına
Katarı şahlat yiğidim
Kürrei arzın yüzünden
Havalarda kuş izinden
Leyl-i nehârda tezinden
Ab-ı zemzem tat yiğidim
Deli dumrul dede korkut
Koca memil ile var git
Kara Murad gibi yiğit
Şamarı çatlat yiğidim
Dertli Polat Deli Dumrul
Mezapotamyadan doğrul
Rıdvanla Cennetten çağrıl
Şecaat kat kat yiğidim
Ayşe gülle hatçe ana
Kazıklı voyvoda sana
Yapılacağı cihana
İlân edip sat yiğidim
Geldiğimiz yön bellidir
İnancımız, din bellidir
Bırakılan ün bellidir
Satha çektik hat yiğidim
Arifanlar sofrasından
Havz-ı kevseri tasından
İlm ü ledün deryâsından
İrfanı çağlat yiğidim
İSLÂMİ: yedi denizi
Mührü; üç kıt’ada izi
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Halife eylemiş bizi
Yezidi ağlat yiğidim
08 Cemaziyelâhir 1440
Mehmet İslami
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Devâi'ye

Can devai han devai
Meydanda sultan devai
Bizi hadım ettirenler
Sürerler zevki sefâyı
Vatan millet sevdasıyla
Çırağıyla kalfasıyla
Can veren haslar hasıyla
Perdeledik Mustafâyı
Ne idüğü bilinmeyen
Vatanımda bulunmayan
Ka’le bile alınmayan
Ölçtürmedi mi kafayı?
Kâfirlerden karısına
Damızlıkcının hırsına
Meze eden rakısına
Boynuzlunun yaftasına
Alkış tutan Şatıroğlu
Bilki Cehennemde dolu
Çünkü kendi çizer yolu
Şuaralar da yasına
Aldanmazlar ki: İSLÂMİ
Bin beşyüz senedir gemi
Tarassut eder âlemi
Kurban olam İhlâsına
DEVÂİ’Yİ TETKİK VE TAHLİLLE TEYİD EDERKEN ÂŞIK İSLÂMİ
NE DİYOR BAKALIM GÖRELİM HÂL-İ HAKİKATİMİZİ BUYURUNUZ !
Aşık Devai
10 saat •
Ben milliyetciyim diyenler
Benim kültürümü erezyona uğratanlar bu yazım sizedir
Dün istanbula bir sanatcı geldi şakirayı duyanlar en az birer kur kurban parası
fiyatına bilet aldılar peki soruyorum şakira ne verdi veya ne işledi de gençliği oraya
çekti Çekmedi sizler çektirdiniz çü
nkü bir aşık veyseli unutturdunuz bir karaca oğlanı unutturdunuz bir mahsuniyi
unutturdunuz ve devamı olan kültürün temeli olan aşıkları önemsemediniz yıllardır
verdiğimiz mücadelede bizleri ka’ le bile almadınız
Şimdi o gençlikmi suçlu siz yetkililermi yoksa bir
karaca oğlanlar şakira kadar kıymetli değilmi
evet işte verdiğiniz değer bu anlayan anlar
bizi feysinden bile silenler hani gençliği eğitiyordunuz
saygılar anlayana selam olsun hayırlı Cümüalar
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

EVET EVET GARDAŞIM MÜCAHİD DEVÂİM
BUNLARI MÜHÜRLEMİŞTİR ALLAH (C.C.)
Evet DEVÂİ’m bize bizi unutturdular
Batıl hak hak batıl edilerek yutturdular,
İslamın okyanusuna çaldıkları küfür
Mayalarını da severek tutturdular
Kur’ân-ı Peygamberi İslâmı attırdılar
Mürtedi münâfığı mahreme kattırdılar
Mukaddes mefahiri beleşten sattırdılar
Ancak Hakkın hidâyeti ile donattılar
Olduğun gördüğümüz, hissettiğimiz anda
Resûlü kibriyanın yedindedir kumanda
Ümmetin karşısına çıkacak yok cihanda
On beş asır boyunca İSLÂMİ kanattılar
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Devletim Ümmetin Dedidir Derdi
DEVLETİN ÜMMETİN DERDİDİR DERDİ
Milletin devletin ümmetin derdi
Âşıkın sırtından inmeyen yüktür
Müptezel hainler sinemi yardı
Âşıklara vebâli çok büyüktür
Devletin, ümmetin derdidir derdi
Dert veren düşmanlar ipini kırdı
Suriye ye gelip tahtını kurdu
Müslim salomana eziyet Haktır
Türkiye gelme güvenlik yoktur
Diyeni mecliste besleyen b….r
İzzetsizlik iffetsizlik pek çoktur
Düşmana çalışan ona uşaktır
Yapmak zordur amma yıkmak basittir
Meclisteki düşmanlar çok hasittir
Bunlar, domuz, akrep asalak bittir
Topunu üstüne De De Te döktür
Ferhâtın dağdaki oyalarından
Üveysin çöldeki mayalarından
Yüce dağın yalçın kayalarından
Kafasına vurduğunda, kök söktür
Ermenice orneğinden geçelim
Asaletimizden defter açalım
Meselâyı, misâlini seçelim
Habasetlerinden boyunlar büktür
Bende O’nun malda O’nun mülk O’nun
Ati O’nun Hâlde O’nun İlk O’nun
Doldur O’nun boşalt O’nun silk O’nun
On sekiz bin âlemler de bir tektir
Keseceğim; ne yak ki iktidar
Sâhibi değilim benden bu kadar
Yaratan kurmuştur mülkünde radar
İdrâksizler ik’ayaklı eşşektir
Hiçbir ieyi boşa yaratmamış Hak
Domuza Sıçana, Akrebe bir bak
Vazifeşinasttır herhâlde mutlak
Arşı yorgan etmiş ferşi döşektir
Mazi ibret dolu vesika size
Gökyüzünde çeşit çeşit avize
“Halifemsin benim” demişken bize
Neden kullar hakikâte, fişektir?
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Bir tanede yedi başak bitiren
Her başağı yüz taneye yetiren
Bir sevâb; yedi yüz dane getiren
Nesli; ındi Hakk’ta necip kuşaktır
İSLÂMİ: âşık Lâle, sümbülün
Hasretin solar gülü bülbülün
Hamulesi nisyân olan mâmûlün
Mükâfat; tanede yedi başaktır
29/11/2018 Perşenbe
21 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Dikkat' Dikkat! Dikkat!
DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT!
Es Selâmü Aleyküm verahmetullah i ve beraketühü
Aziz ümmeti Muhammed Türk Kürt ve diğer İslam milletlerden mü teşekkil
gardaşlarım!
31 Mart 2019 da Yapıldığı zannedilen güya seçim sendromunun Bi zans entrikalarına
taş çıkartan bir serüven seyredildiği nihayet açık ve net olarak tezahür etmiştir
Bu ihanetin bu mülevvesliğin tezahürünü muhterem Şevki Yılmaz gardaş günler
önceden beyan ederek ve dikkat çekmişti Ama demek ki yan anlaşılamadı veyahut ka’le
alınmadı Halbuki düşmanlar Alman ya, Ama rika, Avrupa birliği 10 Martta seçimin bu
şekilde tezahür ede ceğini ettiğini beyan etmişlerdi Alman 31 marttan sonra İstanbul
bizi m idaremizde dedi bu içerideki piyonlarıda işte paldır küldür ilahına tapınmağa
koştu bu suç değil mi? Ama rika kafiri Türkiye sanki müst emlekesi de seçim geçim
reçetesi yazıyor Bu bile düşmanın düşmanlı ğının en büyük delili değil midir? Tabi
dizayn ettikleri sistemin foyası meydana çıktı bundan dolayı kapattırmak istiyor sanki
Türkiye valisi ne direktif veriyor Bire sığır çobanı senin esamen okunmaz islamda İ slam
coğrafyasında bu güne kadar böyle devam ettiniz sama bitti son unuz geldi kökünüzü
Allahın izniyle sökeceğim yonanı döktürmediniz amma seni denize dökeceğim
Oyunlarınız entrikalarınızı çizen Yahudi hahamlarla beraber dünyanın çöplüğüne
atılacaksınız Bi emri ilahidir bana Evet: Şimdi de YSK vasıtasıyla işgale tevessül ettiniz
Onuda yok edeceğim biiznillah Dur hele:
31 MART 2019 DA PAZAR GÜNÜ YAPILDIĞI ZANNEDİLEN SEÇİMİN REZALET
SENARYOSUNA! 3
Can defa etmezse; vatan uğrunda
Namerdin kem sözlü dilini sevmem
Hançer saplı iken Elif böğründe
Düşmana batmayan milini sevmem
Baktım; seyrederken islâm yolunda
Haham papaz imamların kolunda
Elleri takılı zekkum dalında
Yahudiye aşık gelini sevmem
Fatmayı Ayşeyi Haticeyi de
Kevseri Haceri Asiyeyi de
Meryemi Maria Medineyi de
Rabia, severim Selin’i sevmem
Ceylânın, Geyiğin, Zürefasının
Yıldızın Güneşin Dolunayının
Cennete ileten ben bu dünyanın
Dağını severim bel’ini sevmem
Fırtınası, borasıyla tipiyle
Sehpadaki Şehidini ipiyle
Armudunu Üzümünü çöpüyle
Irmağı severim, sel’ini sevmem
Yaratanın hatırı çün mü dedik?
Hep gardaşımız olduğumuzu söyledik
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Dul, mazlum, mağdurun hakkını yedik
Yetimi severim kılını sevmem
Bin türlü ni’meti önüne seren
Arzda; Halifemsin diye gönderen
Eşrefi ma’lûkat sıfatı veren
Allâh’ı severim kulunu sevmem
Hakîkâtin güzergâhından çıkıp
Kulak küpe, burna halkayı takıp
İnsan suretinde cinlere bakıp
Şeytanı severim yolunu sevmem
İşte oyun açık, oynayanlarda
Hain, ihanete doymayanlarda
Taşı, gediğine koymayanlarda
Marını severim pulunu sevmem
Bizans entrikası dolu sandıklar
İşgâlin asfaltlı yolu sandıklar
Ehli küfrün gonca gülü sandıklar
Tezgâhı severim çulunu sevmem
Özdeki dikenler sökülmedikçe
Etekteki taşlar döküldedikçe
Hilâfet sancağı dikilmedikçe
Sağını severim solunu sevmem
Ama rikalı çoban, Palladino
Homosun ya desteksişz salladino
Fetö emrindeki kıyruklu fino
Böyle lezbi, homo dölünü sevmem
Paris Eyfel kulesinin çukuru
Anne Hidalgo elinde uçkuru
Mehmedin hazzından böyle hıçkırı
Sahibi severim malını sevmem
Mehmet İSLÂMİ’yim: Dînim İslâmdır
İslâma zıt olan bana düşmandır
Yüz yıllık serüneler perişandır
Eşşek arısının balını sevmem
27 Receb 1440 Çarşanba
03 Nisan 2019 Erbaa
21 Mart 1435
Kasım 147
Mehmet İslami
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Dikkât Edin Lâfıza Meflûç olur Hafiza
Efendiler dikkât edin lâfıza
Ledünniden gelen ilim değişmez
Sözü değiştirir idrâk, hâfıza
Senaristi ALLAH: filim değişmez
Kardeş kardeşini bilemiyor ki
Akrepler de kansız olamıyor ki
Adı üzerinde fanidir dünya
Fenaya çağıran behimi hülya
Hayaller haz veren yalancı rüya
Asırlar geçerde yılım değişmez
İsyandan tövbe et Hâlîkına sen
Elindeyse, gelmeyeydin istersen
Geçti gençliğim il namazgâhında
Felek dokudukça el tezgâhında
Sevda meydanının güzergâhında
Dokuduğu metah kilim değişmez
Masura sarılan ipek olursan
Gören takdir eder mert pek olursan
İSLÂMİ: dünyada yaşarken güldür
Beden ölçünü de İdrise bildir (a.s.)
Cennette diktiği elbise tüldür
Hafâzan çekince silim değişmez
İliklerin kemiğinin içinden
Nasiplenecektir dünya göçünden
Allâh’ım! İSLÂMİ kulunu affet
Suçumu bağışla acizi re’fet
Sevdiğin kulların ruhuyla haşret
Lânetli lâdine dilim değişmez
Mehmet İslami
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Dikkat Edin Mü'minler!

DİKKÂT EDİN MÜ’MİNLER;
Bu: Hani şöyle bir ata sözümüz var ya işte onun tezahür etmesi dir aynen bakınız!
"ANANI S.......N KADI
Şikâyet kime, cadı?
Rehbermi edinirsin?
Can düşmanın cellâdı?
Alınca senden atı
Üsküdarı solladı
Geçti Bor’un pazarı
Köseyi sakalladı
Sür eşeği Niğde’ye
Çoban tutmuş iğdeye
Zekkum dolu miğdeye
Bak nasıl afalladı
Deme ha; baba niye
Hasretin börülceye
Ah karım diye diye
Beygiri topalladı
Emanet ettin niye
Ciğerini kediye
Mırdardır diye diye
Midesine salladı
Sitem etme fareye
Dökmüş isen nereye
O akıyor dereye
Katırlar şapşalladı
Beni sokmayan yılan
Bin yaşasın bu yalan
Şu evlâdın bak ulan
Sokulunca falladı
Demişler; ayıdan post
Akrepten de olmaz dost
Ülkeyi işgâldir kast
Hainleri malladı
Başı hahamdır haham
Ama ri ka mı tamam
Uşakları, anlamam
Yalakayı yalladı
Portakalmıdır nedir
Bilmem mandalinmidir
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Narenciye, beridir
İhânette folladı
Kılçığında kiroğlu
Ermenidir ruh kolu
Cehennemedir yolu
Kandili apolladı
Mehmet avcı haini
Domuz imiş kendini
Cinsi ifşa ettiği
Sokaklara yolladı
Yalı yiyen köpekler
Suriyede tepekler
Katledince; bebekler
Kartalı, çakalladı
Dikkat edin mü’minler
Geldi beklenen günler
Sizi melekler dinler
Uhud! gibi kolladı
İlâ kelimetullah
Hâkimiyeti billâh
Arzda kur dedi Allâh
Bunun için dalladı
Demeyin neden niye?
Dallarını kır diye
Seninledir Nûr diye
Şeref şanla kulladı
Durma; yeter durduğun
Kemaneyi kurduğun
Oku atıp vurduğun
Hedefi çuvalladı
Doğudan batısını
Mülâyim katısını
Arzın her kıt’asını
Bayrağımız alladı
Pekin yakın Iraktan
İngiltere meraktan
Alamanya firaktan
Tabanını nalladı
Fransı, adımladım
Filistine üç adım
Varıyor adım adım
Hidâyeti; bolladı
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Lüksemburg Danimarka
Avusturya Hollânda
İsviçre Pensilvanya
Şeyleri trolladı
Onbeş temmuzdan parka
Bakarmısınız farka?
Fecâat sarka sarka
Uykudayken şalladı
Hayâl demeyin sakın
Kur’ân-ı açın bakın
Altın çağadır akın
Mücâhid halhalladı
Yürüyünce İSLÂMİ
Habibinde dümeni
Tayfalarını gemi
Waşingtonda balladı
10 Rebiülâhir 1440 İsneyn
17/12/2018 Pazar ertesi
04 Kanûni Evvel 1434
Kasım 40
Mehmet İslami
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Dikkat!
EĞER İSLÂMI TENEFFÜS EDENSEN BİLKİ İSLÂMIN DİBİ DELİNMEZ
İMÂN BATÎNİDİR VARMI YOKMU AZMI ÇOKMU AÇMI TOKMU BİLİN MEZ
DİLİN ÇIKARDIĞI İFRAZATLARDAN OLURSA EBEDİYYEN SİLİNMEZ
HAÇLI SİYON ORDUSU MÜSLÜMAN KARDEŞİNİ KATLEDERLERKEN GÜLÜNMEZ
O bakımdan İSLÂMİ’de diyor ki:
Ateşi yakan olmasın, kendisine kendisi
Cehennemde yanar iken nerde dostum diyenler
Ona cevabı verecek bir firavunla, bir sisi
İSLÂM’iyet bacasını beraber isleyenler
Yüreklisi, yüreksizi tellere diyorum ki
Demokrasi cumhuriyet nanesini yiyenler
İki ayaklı asalak fillere diyorum ki
Bunlar size, kanımı vererek besleyenler
Kanlı düşmana uyup can üzerine çöken
Âhîret tarlasına zekkum tohumu eken
Hakîkât güneşinin önüne perde çeken
Böylece ehl-i imân gözünü sislendiren
Buna yaşamak denirse inekler yaşıyorlar
Solucanlar, tosbağalar sinekler yaşıyorlar
Siyonisler vurduğunda donlara işiyorlar
Yal yediği çanaklara yüz yıldır pisleyenler
Zamanı merhunu geldiğinden bir molla kasım
Hoop yanlış yapıyorsun, deyince yüz yıllık hısım
Dediler ki: karşınızda bin beş yüz yıllık hasım
İşte bunlar ebû cehli nemrudu sesleyenler
Milattan tam beş yüz sene önce yaşamış yonan
Feylesofu Demokratiks Kıritis’ narda yanan
Bu gördüğün kan deryâsı onun izminden inan
Camuriyet kamuflajı yaparak süsleyenler
Dikkât edin Müslüman Âyet Hadis açıklar
Onlar ile haşrolacak dinden aklı kaçıklar
İSLÂMİ der, maskeli din varlığı buçuklar
Böyle ifâdeler sizi, cahime yaslayanlar
Mehmet İslami
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Dikkat! 2
DİKKAT!

DİKKAT!

DİKKAT!

Elifi mertek sanan fikir sizler olmayın
Fikir kırıntısını carcur edenler etsin
Dibi delik elinde maşrapanın, almayın
Su su diyerek cavcav edecek olan etsin
Hâkikât güneşini gözlerinin önüne
Alem yapsan faydasız ters geliyor yönüne
Kahrolacak bilir dönüp baksa dününe
Güneşe bakıp yoktur diyenlere kul netsin?
Balçıkla sıvansa da güneş yine gülecek
Varsın inkâr etsinler üstlerine gelecek
Çukuruna düşünce varlığını bilecek
İSLÂMİ der odundur: yansında duman tütsün
SATILAN ÜLKENİN ATILAN SAHİB/SAHİBELERİ NENE HATUNLAR, KARA FATMALAR,
HACI İBRAHİMLER, ÇAKIRCALI MEHMET EFELER, ŞAHİN BEYLER ,VE DAHALARI
DÜŞMANLARI SİLÂHSIZ CEPHANESİZ SOPA, OKLAVA, ÇEVİRGEÇ İLE, BİZİM İHANET
ETTİĞİMİZ YEDİ DEN İZ ÜÇ KIT’A OLAN EMÂNETTEN EHLİ SALİBİN PERGELLE ÇİZEREK
L
ÛTFETTİKLERİ BİR KARIŞ VATAN TOPRAĞINDAN YEDİ DÜVELİ KOV ARAK BİZLERE
HEDİYE EYLEMİŞLERDİ BİZ BU BİR AVUÇ TOPRAĞIM IZA BİLE SÂHİB OLAMAYIP NE
İDÜĞÜ BELİRSİZ BİR HOMOYA TAPI NARAK YAHUDİ BATILLARDAN NATO DİYE VE
ABD’DE DİKLERİ HIR SIZ DÜNKÜ VELED SIĞIR ÇOBANLARINA DA 40 TANE ÜSSÜN
TAPUS UNU DA VERDİK 45-50 SENEDİR BU ÜSLER MAHARETİYLE BİZİMLE KEDİNİN
FAREYLE OYNADIĞI GİBİ OYNADI VE HALÂ DA OYNAMAK TADIRLAR BAKTI Kİ TÜRKLER
UYANIR GİBİLER ONUN İÇİN TİRENE PATİNAJ YAPTIRIYORLAR İÇERİYE MÜSLÜMAN
ALİM DİYE LAWREN S MİSALİ YERLEŞTİRDİĞİ BİR YAHUDİ HAHAMA SITART DEDİ VE
15-16 TEMMUZ 2016 CÜMÜA-CÜMÜAERTESİ GECESİ MİLLETİ VE DE VLETİ MİLLETİN
DEVLETİN MALI İLE BİRLİKTE İŞGÂL SAİKİYLE VU RDU LÛTFU İLAHİDİR BAŞKAN
KARŞI DURARAK NESLİ OSMANA SE SİNİ DUYURDU VE BU BİR AVUÇ PEYGAMBER
SEVDALISI MÜ’MİN/ MÜ’MİNE HAİNLERE KARŞI GÖĞSÜNÜ GERİP GAZİ OLDU ŞEHİD
VER Dİ AMA, HAİNLERDEN İHANETLERİNİNDE HESABINI SORDU NE YAZ IK Kİ SİSTEM
DÜŞMANLARIN DİZAYNI OLDUĞUNDAN DÂÎMÂ MÜSL ÜMANIN DÜŞMANLARINI
KORUMAKTADIR İŞTE BU ACZİYETTEN DO LAYI MUHAKEME SENARYOSU İLE
KURTULUŞLARINI TEMİN ETMEK TEDİR HALBUKİ İSLÂMDA MÜSLÜMANDA HAİNİN
KATLİ ANINDA VA CİPTİR YANİ FARZDIR BULUNDUĞU TUTULDUĞU YAKALANDIĞI YER
DE KATLEDİLİR İŞTE BU İHANET HANDİKAPINDAN DOLAYI CEZÂEV LERİNDE
ENTRİKALAR ÇEVİRMEKTEDİRLER
Bendenizde bu Bizans entrikaları karşısında İslâm prosedürüne istinâden acizâne
derim ki:
HANİ ?
Davudâ öldürttü Calût şeytanı
Fikret kavm-i Mûsâ ile Karunu
Ben ilâhım diyen firavun hani?
Denizin dibinde, seyreyle bunu
Atalar boşuna vermedi canı
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vatanın uğrunda akıttı kanı
Hani nerede mülkün Süleyman’ı?
Nerede Seddi çin zülkarneyn han’ı?
Feryâd ediyorlar durma vur, diye
Sen kımıldamazsın yerinden, niye?
Canı fedâ etti evlâdım diye
Çiğnediğin deden, nankör torunu
Galiçya, Dumlupınar, Çanakkalede
Aç, cıplak, silâhsız, kurşun sinede
Vatan için deyip onca senede
Ne çabuk unuttun mendebur onu;
Aç susuz yaşarım vatansız aslâ
Diyerek haykırdı tekbir-î sesle
Bu şanlı bayrağı, kanınla süsle
Hilâfet tahtını kurmaktır yani
Tahtını kurarken Bismillâh dedi
Yaratandan başka bir şey bilmedi
Kaygısı ümmeti Muhammed idi
Sekiz vecede bir, kıbledir yönü
Hoş görmekse boş durmakla aynıdır
Yahudi çün koşturmakla aynıdır
Allâh için koşturmaksa ayrıdır
Arzına halife kılmıştır seni
Altın çağın çiçek açmak zamanı
Geldi be gardaşım afakı tanı
Süleyman’a Davûd adlı sultanı
Veripde almıştır o yarı konu
İSLÂMİ: kesinkes çıktın sefere
Çünkü Hak Teâlâ kefil zafere
Nûh gibi, dünyada bir tek kefere
Koyma Rabbim olsun düânın sonu
Ey kendisini yüce türk milleti diye lanse eden işte OLMADIĞINA dair senedinle
delilin Aslında cüce olduğunun resmidir bu ifadelerin Çünki Sığır çobanı bizi muaf tuttu
demeğin manâsını bana açıklayac ak bir aklı selim müslüman gardaş varmıdır?
Dün sana koydu bu gün irana kim bu kafir Ee hani biz müslüman dık Müslümandık
amma Yahudi köpeği kılavuz yaparak tarih yazan yahudiye inandık Müslümanda
ittihat, ittifak düsturu vardı ne oldu onudamı Yahudi elinden aldı? Demek ki sanada
buyur ağam demek mandacılığı kaldı öyle mi? Evet böyle
MADEM Kİ BEN OSMANOĞLUYUM
YEDİ DENİZ ÜÇ KIT’A BENİM DESEM
BU ÜLKE İSLÂMIN MERKEZİ, BİL SEN
ALLAHÜ TEALÂNIN HALİFESİYKEN
YERYÜZÜNDE BANA, ÜLKEME, İRADEME
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HANGİ YARATIK AMBARGO KOYABİLİR?
VARMI CEDDİM DE BÖYLE BİR ZİLLET?
YOKTUR, SADECE TÜRKİ YE YE HAS BU İLLET
İŞTE BU GÜNE KADAR BAŞA ÇAKILAN
SELANİKTEKİ YAHUDİNİN İTLERİ
VATANIMDIR TARUMAR ETTİKLERİ
DOLAYISİYLE BAŞTAKİ KUKLA BİTLERİ
YEDİKÇE OLDUĞUMUZ MÜSTEMLEKE TİRİTLERİ
İŞTE BU DÖNME DEVŞİRME ÇAKMALAR İTİRAF EDERLER
BUNLARDIR BİZANSIN ROMANIN FİTNETÖR ELİTLERİ
EĞER BEN MÜSTAKİL MUHTAR BİR DEVLET OLSAYDIM BU GÜN NATOYLA ÜSLERLE
İŞGÂL EDİLMİŞ OLMAZDIM
Hırsızlar sürüsü sığır çobanları dünyanın öbür yüzünden buraya gelip Müslüman
ülkeleri tahakkümü altına alıyor ise Benim Allahın halifesi olarak yaşamam abesle
iştigaldir değil mi? Ve bunları ağzı ma alarak alem yapmam Benim islam dinime zarar
veriyor değil mi? Hani Rusyada varmı işgâl? yok, Çinde varmı işgâl? yok Bunlar kendi
leri işgâl ediyor müslüman türkleri yurtlarını Ben yok olduğum için Yahudi ekomonik
dünya sermayesini eline almış Bu kuklarını da iste diği GİBİ OYNATIYOR BENDE
YAHUDİYİ DİLİME ALIP TELAFFUZ ED İYORUM YA DİNİM NEREDE ACEBA DEMİYORUM
HA ALLAH YERYÜZ ÜNDE MEKAN VERMEMİŞ BUNLARA BEN ERMENİ VASITASIYLA VER
DİM VE HER MEFAHİRİMİDE BERABER VERDİM DİLİMİ ALDI DİNİ Mİ ALDI GENİMİ ALDI
BANA SADECE POSAM KALDI POSADAN DA PİS KOKU ÇIKAR DEĞİL Mİ? İşte bütün
zillet vehamet sebebi benim dir ben ben ben Kablumbağa olup kabuğumun içine
çekilince Mey dan ehli küfre yahudiye kaldı O da kırık çanı eline aldı her müslüma nın
bulunduğu ülkede çaldı da çaldı O çanın sesine müselman görün en aslında münafık
deyyuslar gelip daldı başladılar oynamağa oyna dıkça kaynamağa kaynadıkça
aymamağa devam ediyorlar elan Uyan EY EHL-İ İMAN MÜSLÜMAN UYAN YAHUDİNİN
ESARETİNDESİN NAT O VE KIRK ABD ÜSSÜ VAR ÜLKENDE AÇIKÇA SANA AMBARGO
KOYD U SİTTİR ETTİN Mİ? AÇIKÇA SANA SAVAŞ AÇTI SAVAŞIYOR DEFEDE
BİLİYORMUSUN? AĞZINA BİLE ALAMIYORSUN NEDEN? ÇÜNKÜ SÖ MÜRGELİĞİ KABÛL
ETMİŞSİNDE ONDAN SESİN ÇIKMIYOR HALBUKİ BU SAVAŞ İSLÂMIN TÜRKÜN
KURTULUŞ SAVAŞIDIR HEMDE SON KURTULUŞ SAVAŞI HAYDİ HİLAFETİ TAHTA ÇIKAR
BİTSİN YERYÜ ZÜNDE KÜFRÜN HAKİMİYETİ ÜLKEMDE HER ŞEY BENİMDİR BİTTİ HAYDİ
EĞER SALİH MUSADDIK ALLAHIN KULU İSEN BUYUR EMRİ İLAHİ BU VECİHTEDİR
HAYDİ BİSMİLLAH DE VESSELÂM
06/11/2018 Salı 28 Safer 1440
Âşık Zeki HAYALOĞLU
HEM DOST HEM DÜŞMANLA BİR OLUP GEZİYORSUN AMERİKA
KORKUDAN SARARIP SOLUP TEZİYORSUN AMERİKA
Âşık İSLÂMİ
SIĞIR ÇOBANI SIRIKTAN ÇOK UZUYORSUN AMA Rİ KA
KENDİ DERİNİ SEN KENDİN YÜZÜYORSUN AMA Rİ KA
DÜŞMAN DOSTLA OLMAZ ÖYLE GÖRÜNÜR
AHMAK MÜSLÜMANDA ONU BÜRÜNÜR
O VURDUKÇA DOSTUZ DİYE SARINIR
VURMAKTAN YORULMUŞ BAKIN ERİNİR
ÇÜNKÜ ESARETİ KÂBÛL ETMİŞTİR
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O ÇEKTİKÇE ARKASINDAN GİTMİŞTİR
TABİİ Kİ TEPİKLEYİP İTMİŞTİR
CEVAP VEREMEZ Kİ PİLİ BİTMİŞTİR
DÜŞMANA DOST DİYEN ALLÂHÂ KARŞI
GELMİŞTİR KUR’ÂNDA İHVANLIK MARŞI
AÇIKTIR, GEZMEYEN BİLEMEZ ÇARŞI
AZRAİL KURUYOR KÜFÜRDEN TURŞU
YİYEBİLENLERE AFİYET OLSUN
MİDESİ NEMRUDUN NARIYLA DOLSUN
DİKKAT ET MÜSLÜMAN SENDE BİR KULSUN
İSLÂMİ DER SANA EMÂNET FERŞİ
17 Safer 1440 Salı
06/11/2018
ALLÂH MUKAYYETTİR: DÜŞEN YAPRAĞA
Vur serilsin leşler kara toprağa
Lâşeleri selâm verir bayrağa
Bilcümle kâfirler el ele verdi
Mukayyettir Allâh düşen yaprağa
Dünü düşün hele kim idi gelen
Gelipte ırakı bin parça bölen
Öldüren kim idi kim idi ölen?
Kim getirdi nasıl kattı Irağa?
Kadın feryadı figanı bastı
Gavurlar karnıma dölünü astı
Bizim ülmemiz şart imanın kastı
Mü’minler bölendi derde merağa
Bunu duyup da imdada koşmuyor
Şecâatle volkanlaşıp taşmıyor
HAKK için, düşmanla karşılaşmıyor
Yürek dayanır mı böyle firağa?
İSLÂMİ: demedin sen kimsin bire?
Görmeyim defol git geldiğin yere
Zirâatte yapılan dala vere
Toprak anamızken döndü çorağa
13 Muharrem 1440
23/09/2018 Pazar
Mehmet İslami
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Dikkat! Müslümanlık Taslaklarına
DİKKÂT MÜSLÜMANLIK TASLAKLARINA
Ebû Süfyan oğlu Yezit babası,
Allah'tan belanı bul Muaviye
Ümmeti ikiye bölmek çabası
Kim demişki Hakka kul Muaviye
O Dertli Polat
ÂSLI NESLİ KÂFİR DELL MUAVİYE
İSLÂM; hakikâtte tahrif edilmiş
Dinsiz Ebû süfyan, ol muaviye
Va’zı ilâhi zıddına gidilmiş
Vahy kâtibi olmuş kel muaviye
Kâfir muaviyenin hind anası
Hamza kanı, ellerinin kınası
Kapatıldı yem borusu vanası
Yez it in çağırdı ‘gel muaviye’
Çağrılan babası Âli’ye düşman
Dedesi Dîn-Resûl olanda, pişman
Ebcedi münkirlik babında şişman
Geberdi, gelemez; züll muaviye
Kerbelâ da katlettirdi bu cânî
Bu vehamet eski değil haaa yeni
Başı ayağı altında Hüseyn’i
Top diye oynattı bil muaviye
Amr ibn-i As’la meydana geldiler
Hilâfeti, saltanatla böldüler
Otuz yıl dolunca sâhib oldular
Âli’ye; münâfık döl muaviye
Mühürü alınca uydurdu hadis
Tefrik etmek için pek çok muhaddis
Emek verdi lâkin, yalancı necis
Çirkefken denildi, gül muaviye
Vahiy kâtibiymiş küffârın özü
Saltanatlarında etti bu sözü
İslâmı duyunca sararan yüzü
Kızarmış közlerden kül muaviye
Mekke’nin fethinde Efendimize
Ebû süfyan dedirterek acuze
Etmek ister, FETİH büyük mucize
Savaş olmadı ki; mal muaviye
Ebû süfyanın evine, erenler
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Kurtulur dedirtmiş; gelip girenler
Bunca hadis uydurtulmuş yarenler
Ataşı; Babanla böl muaviye
İdrâk fukarası allemeler de
Tuz attılar müzmin devâsız derde
Telâffuz-u yalan, dinlenen yerde
Hakkın can düşmanı dil muaviye
On yıl sonra kızı görmeğe geldi
Ana buyur etti içeri daldı
Resûl minderini gözüne aldı
Oraya yanaşma; gel muaviye
Neden kızım baban değimliyim ben
Babamsın velâkin kâfirsindir sen
Seni o mindere oturtamam ben
Dön, aha geldiğin yol muaviye
Oturmadı döndü gitti geriye
Kâfir sığarmı hiç, İSLÂM deriye?
Kaim peder olmuş Peygâmber’iye
İslâmda lekedir, sil muaviye
Hüseyn’in başının üstünde durdu
Ayağın vurarak şut çekip sordu
Ayağım altında bakın diyordu
Ebû süfyan dede, dell muaviye
İSLÂMİ görerek duydu da yazdı
Kâfir yez it, nesli Resûlü ezdi
Kalkın görün diye mersiye düzdü
İslâm dışı küfr-i çöl muaviye
13 Rebiülevvel 1440 Cümüa
23 Kasım 2018
Mehmet İslami
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Dini Devlet sistemi nizamı İlahidir

Parçaları parlatırken ihâneti serdeden
Devletime milletime küfür eden haine
Olur ise hesabını sormayıpta setreden
Yazık olur bu vatana bu millete bu dine
Bu nasıl bir devlettir kafes küfür sistemi
Tağuta biat etmiş batacaktır bu gemi
Kurunun yanındaki yaş yanmasın öylemi?
Yaşlarda o kurudan, nazar edin kinine
Menderesi yiyene menderesi giyenler!
Yelkenleri indirdi şeferi bilmeyenler
Vatan düşmanı ile vatandaşı yiyenler
Rahmet okuttular ki; düşmanın böylesine
Sadece Hariciler Âli’ye çıktı karşı
Binbeşyüz sene sonra aynı lahana, turşu
Gazâba getirdiler semâvât ile ferşi
Müslümandı sığındı münkirin gölgesine
Adamı İstanbulda yirmi beş sene önce
Bir köpek ısırmıştır; zat Konyaya gelince
Taşı vurmuş beynine bir köpeği görünce
Yanındaki arkadaş sitem etmiş kendine
Saldırmadı ki hayvan senin gözünmü şaşı?
Demiş sen görmedin ki ısıran bu kallaşı
Yahu köpek yatarken başına vurdun taşı
Görünce gidiverdim ısırdığı o güne
Nerde nasıl ne zaman ısırdı bu it seni?
Yirmi beş sene önce İstanbul da bu beni
Arkadaş; ısırarak yaralamıştı teni
Muhatap olduğundan bakarmıyım sinine?
Bire seni yirmibeş sene önce şumuydu?
İstanbulda ısırdı dediğin it bumuydu?
Bu değildi elbette fakat onun soyuydu
Düşmanını yüzüpte saman doldur gönüne
Olmaz böyle proje hepsi hainler için
Kurtuluş reçetesi mahkemeler o biçim
Bu mevzuatta Türkün bir noktası yok, açın
Bakın, bundan dolayı bal akıyor inine
İşte bu gün Urfada bu benim memleketim
Amerika hadunun emriyle koydu yetim
Davâmızın kal’âsı, bedeni şehâdetim
Biat eyle müslüman Hizbullahın timine
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Dîn-i devlet sistemi Nizâm-ı İLÂHİ’dir
Modeli Çanakkale, Uhud, Hendek ve bedir
Babamız âdem ile bidâyetten böyledir
Merhametle af yoktur hain olan cenine
İSLÂMİ’nin şerhleri hakikat Âyet âyet
Devleti Âlî Osman ebed müddet nihâyet
Mevzuatı Kur’ân’dır Sistemi ise gâyet
Koymamak lâzım aslâ, Zülfikârı kınına
14-15 Haziran 2018
Perşenbe-Cümüa
30-Ramadan 1 Şevvâl 1439
1-2 Haziran 1434
Mehmet İslami
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Dinleyiniz Firavunlar, Nemrutlar
Bu dünyada bana düşman olanlar
Görüyorsunuz yâ başımda börküm
Akıp; çirkef çukuruna dolanlar
Burası Türkiye Ben kutsal arkım
Lağımlara leş olarak akınız
Nenenize, ananıza, bakınız
Bin dörtyüz elli, üçe çok yakınız
Bir tek Allâh’tandır dünyâda korkum
Atommuş, nötronmuş, yok füzelermiş
Mescid Ayasofyamsa müzelermiş
Nerde kapatanlar? hepsi gebermiş
Tenimi kapatan hilâfet kürküm
A. Be. De. İngiliz Fransız Alman
Yâhûdi piyonu satılık olman
Ey haçlı fosiller kuyruğu salman
Ben necip milletim bundandır farkım
Beni dinleyiniz nemrut firavun
Heybetinden başımdaki kavuğun
Korkusundan kısırlaşan lavuğun
Ödünü patlatır sıkletim narkım
Muhasara edip kuşatsanızda
Gül diye gösterip taş atsanızda
Dermanı olmayan haşatsınızda
Haine deccâle kapalı terkim
Dünya da ne kadar varsanız gelin
Güneşi görmeyen körseniz gelin
Avcumun içinde parsanız, gelin
Lügâtı korkusuz İSLÂMİ Türküm
23 Eylül 2019 Pazarertesi
Mehmet İslami
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Divan-ı Elhamdülillâh Bölüm 1
DİKKÂT DİKKÂT DİKKÂT UYANIK YAT, GAFLETİ AT BULASIN TAD
TEZÂHÜR EDENLER İLÂHİ MU’CİZÂT
Allâhü Ekber Kebiran E’ûzü bike minke Min hemzihî ve Nefhihî ve Nefsîhî
BİSMİLLÂH,İRRAHMÂNİRRAHÎYM
Es-SELÂMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLÂHÜ VE BERÂKÂTÜHÛ VE RI DAÜHÛ VE
MAĞFİRATÜHÛ VE AFİYETEHÛ VE RIDVANÂHÜ
Ey asaleti Necip seçilmiş Dini İslâm Milleti İbrahim Ümmeti Muham med Devlet-i Âli
Osman tebeası gardaşlarım! Hepini sevgiyle samimiy etle Allâh Azze celle ve Habîbullâh
Sallâllâhi Teâla Aleyhi ve Sellem aşkına kucaklar sineme basarım!
Mü’minler; Dün MÜNBİÇ’te tuzağa düşürdü ta bu hâle getirerek bu güne geldik Bu
gün, acziyetin bedelini ödeteceğimizi anlatabildiğimiz için bambaşka bir senaryo ile geri
tosladığını açıklarken fitneyi yine ikame etti Yıllardır VURUN BU BÜYÜK İSRAİL -ARZI
MEVUD-PROJESİ NİN İLK İLERİ KARAKOLU OLARAK YAHUDİ MUSTAFA BARZANİ TARA
FINDAN BU GÜN SURİYEDE DEAŞ MİSALİ IRAKTA KURDURULAN BU PKK, ASALA
BİLMEM NE NÜSVEDDESİNİ YOK EDİN SİLİN DİYE DİYE DİLİMDE TÜY BİTMİŞTİ İşte bu
hain düşman ama ri ka yı gasbeden hırsız sığır çobanı Şeytan turpu yok edileceğini
anladığı için yerini bu yahudiye bırakmak istediğinden anlaşarak çekilmeğe başladı aslı
var sa tabii Biz durmayacağız durduğumuz hâl bunlara tavizdir Şimdide Fransız kâfir
ağzına kılığına bakmadan rest çekiyor Bu kâfirlerin had dini bildirmek bizim üzerimize
farzı ayındır Çünkü ilahi ferman böyle dir Lâf salatası ile şeytanlar göbek bağlıyorlar Bu
hâllerimize istinâ den bende dedim ki:
DİVAN-I ELHAMDÜLİLLÂH BÖİÜM 1
İsim ile Türk olunmaz bildik Elhamdülillâh
Îlmü Ledünsüz bilinmez bulduk Elhamdülillâh
Bizler Tarık bin Ziyâd’ız Feyzimiz Resuldendir
Dört mezhebin dördünüde aldık Elhamdülillâh
Rızkı veren yaratandır amel şarttır her anda
Maddi sisli perdelerle göz karartan zamanda
Deniz altı yol eyleyen bizim gibi cihanda
Yoktur; özümüze döndürüldük Elhamdülillah
Demokratiks kıritisin komünist maşaları
Cumhuriyet şeytanının tuttuğu köşeleri
Lawrens Hain naumların zimmetli paşaları
Cevher-i edep hayâya daldık Elhamdülillah
Bu üç belâ yüz senedir milletin kanseridir
Biri rüşvet biri torpil birisi meyseridir
Buna tapınan homolar faşizân serseridir
Kafa koçanından bile sildik Elhamdülillah
Conilerle kardaş olan hainlerin sürüsü
Moize lâf ediyor mu bir bak hele birisi?
Bu domuzlar o hınzırın metresesi karısı
Besmeleyle ayakları çeldik Elhamdülillah
Fahşaya pirestij eden azraile askerdir
Tağutunun biri zenne birisi ise zerdir
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Ayağını bastığında titreterek çökertir
Suriye’den kaçışlara güldük Elhamdülillâh
Hacca gidip gelen hüccac boynun kırk haç taşır
Ensesini bit yemekte kaşır ha bire kaşır
İstiyor ki onun gibi sende yolunu şaşır
Biz sıratı müstakimde kaldık Elhamdülillah
Cevherleri kâfîr için taaaa koreye yolladık
Düşmanı dost zanneder dosta kılınç salladık
O cephede; nalsız mıhsız muhalifi nalladık
Can düşmanlarımızı dost bildik elhamdülillâh
Bize verilen cevazda saltanat yok, hilâfet
Hilâfeti lağvedenin dû âlemi felâket
Bana emir edilene kim verdiyse icâzet
Kan dolaşan damarına dolduk Elhamdülillah
Uzansada, evirsede, nedameti eğirsede
Ayağını kulağının ardına değirsede
Haramidir bu melunlar yediğin geğirsede
Darvinist müfterileri böldük Elhamdülillah
Zaman fitnetüz zamandır dikkat ediniz aman
Kalmayacak sanıyorum mevcûd taklidi imân
Elinde ya dünya malı, Yahudi bundan yaman
Taşlar, ağaçlar çağırdı geldik Elhamdülillah
Gör ev i verdik de peki görmeğe göz verdik mi?
Devleti bombalayana vur emiri biz, verdik mi?
Allâh râzı olsun diye bir mescide girdik mi?
Bu güne dek mefâhiri yolduk Elhamdülillâh
Mezhepsizliğe bir bakın oluverdi baş hezhep
Diyanetten ders verenlerin başı Yahudi hep
Müslümanız başımızda Fotör, zünnar, kippa, kep
Mihraplarda haham papaz olduk Elhamdülillâh
Helâl keyfe kâfi gelir harâm bizlere uzak
Bizleri bastırmak için kurmuşlar bunca tuzak
Una ipi sererekten hazırlamışlar kızak
Toplayıp irfan bahrinde saldık Elhamdülillâh
Hiçbir kimse diyemiyor: saçım sarı Gözüm gök
Deveye ıh de oturur, der ki: dedi bana çök
İmâm denen hahamların yularından çekte bak
Diyecekler; sarardıkça solduk Elhamdülillâh
Mahkemeler mülk olurmu padişaha kadıya?
Devlet-i Âli Osmandır Devletimin adı ya
Ekrandaki boy gösteren İSLÂMİ’nin modu, ya
Elestüden ahde sadık kulduk Elhamdülillâh
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22/12/2018 Cümüa ertesi
15 Rebiülâhir 1440 Sept
09 Kânûni Evvel 1434
Kasım 45

Mehmet İslami
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Divan-ı Elhamdülillâh Bölüm 2
DİKKÂT DİKKÂT DİKKÂT UYANIK YAT, GAFLETİ AT BULASIN TAD
TEZÂHÜR EDENLER İLÂHİ MU’CİZÂT
Allâhü Ekber Kebiran E’ûzü bike minke Min hemzihî ve Nefhihî ve Nefsîhî
BİSMİLLÂH,İRRAHMÂNİRRAHÎYM
Es-SELÂMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLÂHÜ VE BERÂKÂTÜHÛ VE RI DAÜHÛ VE
MAĞFİRATÜHÛ VE AFİYETEHÛ VE RIDVANÂHÜ
Ey asaleti Necip seçilmiş Dini İslâm Milleti İbrahim Ümmeti Muham med Devlet-i Âli
Osman tebeası gardaşlarım! Hepini sevgiyle samimiy etle Allâh Azze celle ve Habîbullâh
Sallâllâhi Teâla Aleyhi ve Sellem aşkına kucaklar sineme basarım!
Mü’minler; Dün MÜNBİÇ’te tuzağa düşürdüğünden bu hâllere geti rilerek bu güne
geldik Bu gün, acziyetin bedelini ödeteceğimizi anlata bildiğimiz için bambaşka bir
senaryo ile geri tosladığını açıklarken fit neyi yine ikâme etti Yıllardır VURUN BU BÜYÜK
İSRAİL -ARZI MEVUD - PROJESİNİN İLK İLERİ KARAKOLU OLARAK YAHUDİ MUSTAFA
BARZ ANİ TARAFINDAN BU GÜN SURİYEDE PKK.DEAŞ MİSALİ IRAKTA KUR DURULAN
BU PKK, ASALA BİLMEM NE NÜSVEDDESİNİ YOK EDİN SİLİ N DİYE DİYE DİLİMDE TÜY
BİTMİŞTİ İşte bu hain düşman ama ri kay ı gasbeden hırsız sığır çobanı Şeytan turpu
yok edileceğini anladığı iç in yerini bu yahudiye bırakmak istediğinden, onunla
anlaşarak çekil meğe başladı aslı varsa tabii Biz durmayacağız durduğumuz hâl, bun
lara tavizdir Şimdide Fransız kâfiri ağzına kılığına bakmadan rest çe kiyor Bu kâfirlerin
haddini bildirmek bizim üzerimize farzı ayındır Çün kü İlâhi ferman böyledir Lâf salatası
ile şeytanlar göbek bağlıyorlar Bu hâllerimize istinâden diyorum ki:
DİVAN-I ELHAMDÜLİLLÂH BÖLÜM 2
Ümmeti Türk’ün elinden tuttuk elhamdülillâh
İman çeşmesinden akan süttük elhamdülillah
Kurbağalar çekirgeler bizden çok çok ileri
Solucanla müsâbaka ettik! Elhamdülillâh
Biber gazı, soğan gazı, aynı şeydir doğan gazı
Güneydoğu illerinde insanları boğan kazı
Devletine, milletine, ecdâdına söğen cazı
Kesmek için kırtlağını sıktık Elhamdülillah
Yaratan adam olarak yaratmıştır amennâ
Adam diye yaratılan puta eder temennâ
Beytül mâlden düşmanına aktarırken kumanya
Ambarını, kilerini yıktık Elhamdülillah
Hakîkatte ehl-i kâmil siyasetçi olamaz
Siyasete soyunanda kemalâtı bulamaz
Cümüa günleri öğle namazını kılamaz
İllâ pazar diyenlerden bıktık Elhamdülillâh
Şehitlerin gazilerin emânetidir ülke
Allâh halifemsin dedi tasarufunda mülke
Conilerle mişonlarla cenk etmemizdir ilke
Rabbim! izninle sefere çıktık Elhamdülillâh
Yal için kuyruk sallayan potakları biliriz
Böyle hainlerin hakkı kötekleri biliriz
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Müslüman iken CİHAD’dan, yatakları biliriz
Böyle kelle paçalara çaktık Elhamdülillâh
Şerde hayır hayırda şer dercedilmiştir belli
Tefrik için mücadele etmek şart bundan kelli
Hainleri homoları memleketten temelli
Şeceresin tahkik edip attık Elhamdülillâh
Başımıza Îmân olan devamızı sürünce
Düşmana iltica etti asalaklar görünce
Cami avlusuna çukur kazılmıştır derince
Biti, yavşağı içine ittik Elhamdülillâh
Hıristiyanlar kulübüne sevdalananlar kim?
Ya homodur ya devşirme ya dönmedir nitekim
Kur’ân-ı çiğner ekmeği alırımı! de bakim
Böyle ergen gevenleri sattık Elhamdülillâh
Bunların nesli maymunmuş irfanımı kör etti
İlmi kelâmın yerini kültürünü! var etti
Bu şeytâni felsefeye Darvini de bar etti
Bozulmuş mayaya zehir kattık Elhamdülillâh
Akrabalık akrepliğe galbedileden beri
Düşman telâkki edildi Allâh’ın Peygamberi
Tapındıkları tağutları cinni ejderha, peri
Allâh’ın va’zu emrini bittik! Elhamdülillâh
Mürtedlerle davâmızı, mahkeme i kübrayâ
Erteleyerek havâle ettik yüce Mevlâ’ya
İbret ile bakaraktan necme, güneşe ay’a
Şehâdetin şerbetini yuttuk Elhamdülillâh
Âdemoğlu doymuyor ki bu dünyânın malına?
Mal toplayan deden baban geçirdiği yılına
Hayıflanıp duruyorlar baksan çaput, çuluna
Teneşirden kabre çıplak gittik Elhamdülillâh
Hey İSLÂMİ: dinle hele: yükselmek için engin
Seyretmen lâzımdır ki çöldeki kays olsun dengin
Hamdolsun gözümüz toktur gönlümüz ise zengin
Kabirde diken üstüne yattık! Elhamdülillâh
16 Rebiülâhir 1440 Ahad
10 Kânûni Evvel 1434
23/12/2018 Pazar
Kasım 46
Mehmet İslami
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Divân-ı Türk İslâm Sentezi
DİVÂN-I TÜRK İSLÂM SENTEZİ
Evet efendi Türk demek Müslümanlık demektir
Hilâfeti tahkim için dâîm emeklemektir
İmânsız güruha karşı sarsılmaz kale beden
Resûllüllah sancağı altında gölgelenmektir
İlâi kelimetûllahtır düsturun üstünü
Şeref şanla dalgalanan sancak bayrak büstünü
Azmi Cezmi kastederek ika etmek kastını
Tahakkuk ettirmek için icâbında ölmektir
Ben habîbullaha asker ümmeti Muhammedim
Bire sığır çobanı necisin sen kimsin dedim?
Bu kürrei arz Habîbi Kibrîyânındır kadîm
Bizde düğün ölür iken tekbir ile gülmektir
Zülfikârı sıyırdım bak çıktı artık kınından
Allâh düşmanlarını kuşatım her bir yanından
İlâhi emir icâbı bedenleri canından
Ayırıp parçalayıp dilim dilim dilmektir
Ey kefere ehl-i salip ey Yahudi vatansız
İSLÂMİ; yeryüzünden ki kazıyacak, izansız
Neslinizi künyenizden sileceğim ben ansız
Bu hizmetin liyâkati kulluğunu bilmektir
26 Safer 1440 Pazar
04/11/2018
Mehmet İslami
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Diyorlar ki Sus Aman
Diyorlar ki: Sus aman;
Ciğer yanık, susamam:
Zaman fitnetüz zaman
Lâl değilim susamam
Melhemi reddediyor
Devâ derdimde diyor
Ilgıt ılgıt gidiyor
Çağlarken ben susamam
Şerha, şerha, yaradan,
Kan damlıyor yaradan.
Yâra vuslat buradan
Kan içerim kusamam
Nadanın taşı değil
İbibik kuşu değil
Kerkenez işi değil
Benliğime küsemem
Ey gâfilân kaygusuz
İSLÂMİ’ye sorgusuz
Derman kesildi susuz
Kerbelâda susamam
Mehmet İslami
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Dohtur Beğ
Tedavi etmeğe çabalıyorsun
Reçetene uyamam ki dohtur beğ
Sanki dört ayakla dabalıyorsun
Dertlerim sayamam ki dohtur beğ
Sömeğiyle çok severim mısırı
Serdimmiydi altıma ben hasırı
Kimde gördün bende ki bu kusuru
Biraz bağır duyamam ki dohtur beğ
Böbreğimi file hediye ettim
Dalaksız olanın peşinden getim
Damarlarımdaki kanı tükettim
Domuz kanı koyamam ki dohtur beğ
Nefes almaz ciğerlerim tıkandı
Yüreciğim; sütkostikle yıkandı
Başhemşire tansiyona bakandı
Meleklere kıyamam ki dohtur beğ
Kaloriferciniz Mustan gelmese
Hastabakıcınız Rüstem olmasa,
Serviste hizmetçi Mestan olmasa
Ölmelere doyamam ki dohtur beğ
Beyin tasım bomboş olmuş iniler
Sofrada içi boş durur siniler
Katledendir mütehassıs caniler
Titrlerini soyamam ki dohtur
İdraki, izanı, felç edene mi?
Tefekkür hassesin terk edene mi?
Tahayyülü kökleyip gidene mi?
Sin Kaf ile diyemem ki dohtur beğ
Anlarsın İSLÂMİ: hele büyü de
Yusuf ile beraberken kuyuda
İstirahat et yat diyorsun, iyi de
Uyku düşman, üyemem ki dohtur beğ
11 Temmuz 2019 Perşenbe
06 Zilkade 1440 Hamis
28 Haziran 1435
Hızır 67
Mehmet İslami
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Dolaştı
Vuslatın yanına varıp ulaştı
Ulaştı yaşları taştı dolaştı
Dolaştı da nice engeller aştı
Aştı da peşine düştü dolaştı
Akıncılar akınlara giderdi
Giderdide düşmanla cenk ederdi
Ederdi salâtü selâmı verdi
Verdi de sevdayla pişti dolaştı
Dolaştı dağları indi çöllere
Çöllere inince düştü dillere
Dillere düşünce coşkun sellere
Sellere karışıp coştu dolaştı
Dolaştı dünyayı diyerek Leylâ
Leylâ arar iken bulmuştu Mevlâ
Mevlânın âşkıyla gönülü tavla
Tavla da beyhude şaştı dolaştı
Dolaştı dağlardan inerdi düze
Düze indiğinde bakardı ize
İze baktı götürüyor denize
Denize âşık bir kuştu dolaştı
Dolaştı ardından kaçsada düşman
Düşman olduğuna ederdi pişman
Pişman bile olsa topraktan taştan
Taştan mezarını eşti dolaştı
Dolaştı avının peşinden avcı
Avcı avlanırken tökezler havcı
Havcı avukata tüfenkten savcı
Savcı gugukunu deşti dolaştı
Dolaştı dosyadan dosyaya baktı
Baktı; efkârından cigara yaktı
Yaktı ki beyninin şimşeği çaktı
Çaktı da kazıklar boştu, dolaştı
Dolaştı; öğrenmek için cihanın
Cihanın esrarı vazıh inanın
İnanın Seksen Beş şartı Îslâmın
İslâmın zıddları beşti dolaştı
Dolaştı; sarartıp ak suratını
Suratını gören zâtlar zâtını
Zâtını indiren, devlet atını
Alan Üsküdarı aştı dolaştı
Dolaştı; Bana bak; İSLÂMİ dedi
Dedi ki nazar kıl özüne zâti
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Zâti üç kıt’ayla denizdi yedi
Yed’i kudretiyle koştu dolaştı
Mehmet İslami
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Domuzlar Sofrasında
Molla Tayyip çıkınca, domuzlar sofrasında
Baktılarki meze yok menü çınlıyor çın çın
Müslüman kanı içilen tasın ortasında
Şetan cirit atıyor besketbol oynuyor cin
Oturup istişare ettiler hallerini
Katline ferman için kaldırdı ellerini
On beş Temmuz akşamı estirip yellerini
Dokumağa başladı domuzlar fesadat, kin
Çünkü bin beş yüz yıldır bu hayali kurdular
Piyonları kullanıp ara sıra vurdular
Şerefsizler adresi İSLÂMİ’ye sordular
Dedi: çıkmaz sokaktır bu senin seyrettiğin
Ahmaklar anlamaz nasihat öğüt
Onların sevdası bir salkım söğüt
Götür değirmende un diye üğüt
Yorağı elleme zehir, velâkin
Panzehirde o zehirin içinde
Pislik münafıklar kirin içinde
Cem’i mükevvinât Birr’in içinde
Bidayet nihayet cümlesi tekin
Ağaç kurdu Süleymana dedi ki:
Ben deler takarım ipliği ver ki
Senin rızkın ağaç içinde de ki
Düan müstecabdır nebîsin, senin
Kabûl etti düâsını Süleyman
Kurd ağzına iplik aldığı zaman
İnciyi delerek geçirdi heman
El değmedi insin cinin kimsenin
Herkes: iyiliği hem kötülüğü
Kendisineder olur kendi sülüğü
Katre suyu vermez irfan oluğu
Felekler seyr ile devreder sakin
İttihadda Mü’minlerin huzûru
İttifakla zenginleşir şuuru
Beraber def eder kibri gururu
Böyle va’zediyor şeriatte dîn
Ölüm doğar iken olan vakıa
Doğan için imtihandır bu saha
Yaratılan mutlak döner Allah’a
Ebedi hayata çekilip göçün
Bu savaş ilk doğan insanlar başlar
Yerine oturmaz oynayan taşlar
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Âdem’in üç yüz yıl döktüğü yaşlar
Maşûka vuslatın visali için
Tamamı üç gündür ömür denilen
Toprak iken: ana toprak yenilen
Tadat etsin eğer var ise bilen
Temizse amelin cennete, geçin
“İki karpuz bir koltuğa sığar mı? ”
Toprak istemese rahmet yağar mı?
Zulûmat olmasa güneş doğar mı?
Hak ile batılı burada seçin
Gülün rayihası Habîbin teri
Mest olan şuara olur serseri
Öldüren kim velinimet kayseri?
Görmeğe tarihi sahife açın
Bu toprağın rahmetidir kanımız
Ölümsüz şühedalarda canımız
Selim bedeli dedi vatanımız
İsmaile cennetten gelen koçun
Şah Süleyman ile Çanakkaleden
Çıkar iken Selâm verip eleden
Balkanlarda düşmanları del’eden
Sustuğundan, gırtlak sıkılan haçın
Abdülhamid hanı hal eden düşman
Cevaz verdiğinden Receb’e, pişman
Küffara İSLÂMİ der boşa koşman
Failedir mücâzatı her suçun
KUSUR BULDUĞUNDA KUSUR AKIŞIYORMU?
MAHSUL’ÂTINI AFİŞE ETMEK YAKIŞIYORMU?
DİNİN NE DİYOR FİKRİNLE ÇAKIŞIYORMU?
PAROLAMIZ REHBER KUR'ÂN HEDEF TURAN
NAMERTTİR BU YOLDA SEYİRDEN GERİ DURAN
BAK BAKALIM KİMLERDİR KIÇ ÜSTÜNDE OTURAN?
Mehmet İslami
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Domuzların Poza sını Tarayan
Devşirmeye dönmenlere yamalık
Yapan; kamuflajlı Müslümanlardır
Hepisinin tağutudur papalık
Yal yalamak için figüranlardır
Cumhura başkanlık yapana bakın
Başbakanlık koltuğunda falakın
Bakan yaftasını boynuna takın
Vatana; düşmanı daldıranlardır
Gelendostlu eşşek Ahmad’ın oğlu
Hüseyin Avni’dir Hahamın kolu
Abdülaziz hana açılan yolu
Kan revan ederek solduranlardır
O yüce hünkârı tahtan indirip
Katlederek musallaya kondurup
Kinim Dinim, diyerek inandırıp
Dinini kiniyle olduranlardır
Mü’minler münkirler gör, Kayseri’den
Münâfık mürtedlik her serseriden
Çıkmaz hele şöyle bakın geriden
Bunlar babasını öldürenlerdir
İngilizin, Fransız’ın arkına
Ama rika kovboyunun narkına
Takılınca yahudinin çarkına
Akrebi sıçanı güldürenlerdir
Mossad ile cıa’nın marulu
Yonanlının rum ipiyle örülü
Ermeninin kirmenine sarılı
Şecerelerini bildirenlerdir
Milli Dini hasseleri ataşa
Attılar Resulü, Allâh’ ı hâşâ
Milletin malıyla olunca köşe
İslâmı kimlikten sildirenlerdir
Domuzların poz asını tarayan
Süt vereni sokmak için arayan
Haramzade olduğundan kuruyan
Hasseyi, küffâra deldirenlerdir
İSLÂMİ: kim koydu bunları başa?
Ermeni eliyle tutulan maşa
Bizans dönmeleri dediler; paşa
Allâh’ın dînimi kaldıranlardır
Mehmet İslami
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Dost Dostum Dost
DOST

DOSTUM

DOST

Çekilince demde mey geriye saki kalır
Renkler pörsüyüp solar sadece haki kalır
Mayasında var olan eşşeklik baki kalır
Tahta çıkıp taçta giyse olacaktır maskara
İnsandan cehli almaz, olsa bile diploma
Çünkü nesli ya dönme, ve yahutta toplama
Yaralılar gocunur demişler ya, hoplama!
Ameli suratını edivermiş kapkara
İlâhi kader yazdı bizde geldik pazara
Daha ana Rahminde garkoluverdik zara
Bir tutam et olarak anadan üryan doğduk
Doğar doğmaz başladı düşünce kara kara
İşte bir ömür boyu ruhta açılan yara
Yaralayan dostların nolur gelipte sara
Yokmu oldular dedin; her yeri sıkı tara
Yoksa canlı canlımı gömüldüler kazara?
Gafil olma uyanık ol, belli gidilecek yol
Tek hedeften çıkıyor görünen bu kadar kol
Masiyetle değilde İSLÂMİ mağfiret dol
Beş metrecik çaputla gireceksin mezara
Mehmet İslami
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Duâmızı Kabûl Eyle Allâh'ım!

Zerreye güneş olmak istidadını verensin
Topraktan halkettiğini toprakla besleyensin
Bizi İlâhi güç, siyânetinle teyit edensin
Lütfunda hoş kahrında hoştur sahibimiz sensin
Hayat denen ömür bacasında dumandır, tüter
Göz açılınca başlar kapatıldığında biter
Mukaddesata zıt olan kardeşinide eter
Oluyor, muhakkak ki beterdende vardır beter
İnsanoğlu mücevher alır curuf olarak satar
Ebediyete gider ölümün tuttuğu katar
Boşa geldiğini sanan boşu boşuna yatar
Dibi görünmeyen suya dalanlar elbet batar
İsyânlardayım diye feryattan yırtılacaktır
Halbuki imtihandayım dese kurtulacaktır
Maziden hisse almayanlar böyle olacaktır
Ab-ı hayatsız kalanlar pörsüyüp, solacaktır
İbret al; bakarak şu solup sararan yaprağa
O da yukardan bakardı düştüğü bu toprağa
Fırsat geçmiş değil kurtuluşa imkân var daha
Reçete güzel ahlâklılıktır İSLÂM’dır aha
Masivâya el açmaktan müstağni kıl bizleri
İblise aldananların dermansızdır dizleri
Zâtı kerimine yaklaşmak için gündüzleri
Geceleri ibadetle teçhiz et biz öksüzleri
Efendiler efendisi Habîbi müctebana
Sadakatli ümmet eyle meylettirme yabana
Himmet eyle sürüsü yok, bu İSLÂMİ çobana
Kahhar esmanla kahret, buğzedenleri bana
23 Cemâziyelâhir 1440 Hamis
28 Şubat 2019 Perşenbe
15 Şabat 1434
Kasım 113
Mehmet İslami
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Duyarak Yazın
DUYARAK YAZIN
Öldüğümde; benim mezar taşıma
Yâ Allâh Bismillâh diyerek yazın
Münker-Nekir bakmadı göz yaşıma
Suali cevabı duyarak yazın
Ademi bu dünyâ, bekası yalan
Âdem baba dahil varmıdır kalan?
Sırtımdaki dünya metaı olan
Çaputu bedenden soyarak, yazın
Haşrolacak güzel-çirkin huyuyla
Yusufa mihmandar olan kuyuyla
Teneşir üstünde ihlâs suyuyla
Takva sabunuyla yuyarak, yazın
Ayrılıklar adamına göredir
Kimi Allâh’a; havale edilir
Kimileri de emânet edilir
Mezârımı taştan oyarak, yazın
İSLÂMİ meftûnken Kâf-ı ayn’ına
Günâhkâr yaftası takmış boynuna
Rahtaki han’ımız ana koynuna
Emânetin diye koyarak, yazın
26 Cemâziyelâhir 1440 Ahad
03 Mart 2019 Pazar
18 Şabat 1434
Kasım 116
Mehmet İslami
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Duydun mu?
Eğer yaşamaksa, zillet adında
İlletleri taşıyorum duydun mu?
Baldan üstün deyip zakkum tadında
Yalandıkça şişiyorum duydun mu?
Kanlı düşmanlarına hoş görünüp
Kippa koyup, cübbesini bürünüp
Temmuz ortasında, karda sürünüp
Ağustosta üşüyorum duydun mu?
Hazan vurdu koca çınar büküldü
Dalları kırıldı yaprak döküldü
Vedâsız, beynimden akıl çekildi
Kazdığıma düşüyorum duydun mu?
Âşığım eskidi gönül fistanı
Yama tutmaz dertlerimin destanı
Akrepler doldurdu bağ u bostanı
Varlığıma şaşıyorum duydun mu?
Kendimi şikâyet edince DÂRÂ
Dedi ki: “ENE’Nİ KOY BİR KENÂRA
BEN SENDEYİM BENİ İÇİNDE ARA”
Gece gündüz koşuyorum duydun mu?
Bütün mevcûdatla yoğurup yapmış
HALİFEM diyerek çağırıp yapmış
En sadığım diyen ene’ye tapmış
Kulluğumla coşuyorum duydun mu?
Âdem’deniz ben de, nemrutlar, onlar
Zürafalar, filler, Moğollar, Hunlar
Ham kalma diyerek yanan odunlar
Kaynattıkça pişiyorum duydun mu?
Gönüldendir sözüm, kulak ver hele
Canlı cenâzesin diyen hergele
Teslim etti cetvel ile pergele
Çizgileri aşıyorum duydun mu?
İSLÂMİ diyor ki: akın var akın
Verdiği mesajda hikmete bakın
GALÛ BELÂ’daki ahdi misâkın
İmânıyla yaşıyorum duydun mu?
Mehmet İslami
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Duydunuz mu? Beni Ebû Cehiller
Bu dünyada bana düşman olanlar
Görüyorsunuz yâ başımda börküm
Akıp; çirkef çukuruna dolanlar
Burası Türkiye Ben kutsal arkım
Lağımlara leş olarak akınız
Nenenize, ananıza, bakınız
Bin dörtyüz elli, üçe çok yakınız
Bir tek Allâh’tandır dünyâda korkum
Atommuş, nötronmuş, yok füzelermiş
Mescid Ayasofyamsa müzelermiş
Nerde kapatanlar? Hepsi gebermiş
Tenimi kapatan hilâfet kürküm
A. Be. De. İngiliz Fransız Alman
Yâhûdi piyonu satılık olman
Ey haçlı fosiller kuyruğu salman
Ben necip milletim bundandır farkım
Beni dinleyiniz nemrut firavun
Heybetinden başımdaki kavuğun
Korkusundan kısırlaşan lavuğun
Ödünü patlatır sıkletim narkım
Muhasara edip kuşatsanızda
Gül diye gösterip taş atsanızda
Dermanı olmayan haşatsınızda
Haine deccâle kapalı terkim
Duydunuz mu beni Ebû cehiller?
Mazlumları sömürmekte ehiller
Cehâlet çukurundaki gafiller
Târihler şerefli şânımı derkim
Dünya da ne kadar varsanız gelin
Güneşi görmeyen körseniz gelin
Avcumun içinde parsanız, gelin
Lügâtı korkusuz İSLÂMİ Türküm
Mehmet İslami
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Düâm
Bir ettiğin yarım ayrıldı gitti
Ya o yâri getir ya beni götür
Ahtapot ayrılık canıma yetti
Ya o yâri getir ya beni götür
Çaresiz dert yaratmamış yaratan
Çöl olunca kervan geçmez buradan
Denizden, havadan hemde karadan
Ya o yâri getir ya beni götür
İlâhi: büyüksün nazırın yoktur
Ya o yâri getir ya beni götür
Hasretlik çekmeğin ezâsı çoktur
Ya o yâri getir ya beni götür
Haşa emir değil arzumdur Senden
Himmetini esirgemezsin benden
Senden her gelene razıyım önden
Ya o yâri getir ya beni götür
Attığı ateşle yanıyor gönül
Hayali hülyaya kanıyor gönül
Her saniye gelir sanıyor gönül
Ya o yari getir ya beni götür
Oturtmuştum gönüldeki köşküne
Çıkıverdiğinde döndüm şaşkına
Esmai hüsnandan vedud aşkına
Ya o yâri getir ya beni götür
Kâ’be’de Beytullah binamız için
Fatımatüz Zehra sunamız için
Hadicetül Kübra anamız için
Ya o yâri getir ya beni götür
Leyla derken Mevla bulan mecnunum
Ebû Bekri sıddîk olan meftunum
Yusuf gibi kuyudaki mahkumum
Ya o yâri getir ya beni götür
Aşılmaz dağları aşktır aşıran
Aşksız hımarlardır düzde şaşıran
Gönülden gönüle sevgi düşüren
Ya o yâri getir ya beni götür
Toprağa atılan her tohum biter
Yalınız haddini bilmesi yeter
Gönül yandığında dumanı tüter
Ya o yâri getir ya beni götür
İSLÂMİ’yim doyamadan tadına
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Kırmızı elmalar döndü oduna
Âli, Fatma, Hasan, Hüseyn adı’na (r.a)
Ya o yâri getir ya ben’i götür

Mehmet İslami
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Düet
Âşık İSLÂMİ ile Âşık Mahbub Haruni’nin KALIRMI BİLMEM? Diyerek yaptıkları
muhabbet DÜETİ’dir Arzolunur Efendim
Âşık İSLÂMİ
Ayaklar baş başlar ayak olunca
Menzile ulaşmak olurmu bilmem
İnce mânâ kelimeler kalınca
Bu ok hedefini bulurmu bilmem
Mahbub Haruni
Belli sinirlisin aşık islamı
Menzil olmaz diye durmak olurmu
Her bir seye türlü türlü çare var
Hedef bulmaz diye durmak olurmu
Âşık İSLÂMİ
Sefere çıkınca nefere doğru
Hedefe giderken durduran uğru
Kafası balyozu, hançeri böğrü
Davet etti; emir bilirmi bilmem
Mahbub Haruni
Usluya usul de deliye deli
Ifade edersen gözükür keli
Asker nöbet tutsun secdede veli
Emir bilmez diye durmak olurmu
Âşık İSLÂMİ
Balyozu indirdi küfrün başına
Bir anda karıştı şeytan işine
Tam hançeri saplar iken döşüne
Hevesi kursakta kalırmı bilmem
Mahbub Haruni
Er geci açılır akla karalar
Seytan aciz kalır artık aralar
Dua eyle iyolmalı yaralar
Heves kalır diye durmak olurmu
Âşık İSLÂMİ
İSLÂMİ: Hikmeti bekleme hiçte
Kumandanı kandırıldı Münbiçte
Demedi ki bir hile var bu işte
Artık rahat nefes alırmı bilmem
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Mahbub Haruni
Mahbub haruniyem kar hesap bana
Eden bulur bekle yük alır cana
Ben rahat ölürüm imanla sine
Nefes alır diye durmak olurmu?
Mehmet İslami
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Düğümü Çözer Âşıklar
Mânâ iplikten incedir
Düğümü çözer âşıklar
Beytullâh lâfzı dincedir
Benliği büzer âşıklar
Akılsız baş, cezâsına
Ayak düçar ezasına
Halk edenin rızâsına
Erince sızar âşıklar
Hikmetin tokmağını vur
Basar gözün ile bak gör
Çözülmez dedikleri, kör
Düğümü çözer âşıklar
Aşılmazları aştırır
Mecnûnu âşkla koşturur
Mevlâ; leylâyı coşturur
Çöllerde gezer âşıklar
Denmiş Karaman koyunu
Sonra serdeder oyunu
Kişi, asabe soyunu
İmbikten süzer âşıklar
Mehmet İslami
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Dün Olduğu Gibi Volkanlaşacak
DÜN OLDUĞU GİBİ VOLKANLAŞACAK
Zannetmeyin dünya böyle sakindir
Dün olduğu gibi volkanlaşacak
Âdem ile doğan İslâmi dîndîr
Dağ derya olunca coşup taşacak
Maziyi değilde dünü bıraksak
Kıbleden başka her yönü bıraksak
Beşeri şöhreti ünü bıraksak
Hamlık kemâl bulup olgunlaşacak
Mûsâ’yı besleyen din düşmanıdır
Firavun Antalya’nın aslanıdır
Asiye hakîkâtin sultanıdır
Habîbi Rasûle yakınlaşacak
Batılın merkezi europadan
Zenne olan Erepde Antalya’dan
Malûm hepiside aynı babadan
Kimi şeytan ile kucaklaşacak
Zahirde İbrahim bâtında nemrut
Hilkat garibesi bu ahmak mankurt
Bir tek ilâhı var tapındığı put
Putu bile bundan nisyanlaşacak
Bunların elinden çok şey çekti Hûd
Bunlar ki fahşayı eyledi tağut
Kabûl etmiyecek beş metre çaput
Teneşirde ise üryanlaşacak
Kaleme “YAZ” dedi yazdığı yazı
İlâhi kanûndur kaderimizi
Allâh bir katreden var edip bizi
En yüce şerefle insanlaşacak
İSLÂMİ: kararda çok ile azı
Su iken çeliği parçalar buzu
Muhakeme etseydik kendimizi
Âltın çağ fitnetüz zaman aşacak
Mehmet İslami
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Dün Omuz Omuza Cenk Ettiklerim
On beş asır önce bugünler için
Çizilen plândır gördüklerimiz
Projeye bakıp mâziye geçin
Düşmandır; toplayıp derdiklerimiz
Akından akına koşturan atam
Yağız küheylanı coşturan atam
Yok idi yatarak boş duran, atam
Akrepler; dün ekmek verdiklerimiz
Müslif tacir ticarette yok olur
Pohpohlayıp methedeni çok olur
Ehl-i kanâatin gözü tok olur
Sevgiyi çiğniyor serdiklerimiz
Ben kendime ettim kime ne derim?
Kendi yazdığım bu benim kaderim
Dün omuz omuza cenk ettiklerim
Karşıki cephede yerdiklerimiz
İSLÂMİ’ye gardaş verir zararı
Unutmuşum istikrarı kararı
Hatırın gönül yoktur yararı
Ok atan; savaşa girdiklerimiz
10 Eylül 2019 Salı

Mehmet İslami
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Dünya Böyle Geldi Ve Böyle Kaldı
Pil bitmezki deşarj olur şarj olur
Bitmeğin yerini şarj eden aldı
Düşmanların doldurduğu marj olur
Hınzırlık yerini marjeden aldı
Can kulağı ile dinleyen duyar
Aldığı kıssayı hikmetli sayar
Düsturu nefsine çekince ayar
Cem-i erenlere destursuz daldı
Sen ben ikiliktir hikmeti bizde
İttiba düsturu ittihat özde
Beraberce kürek çekip denizde
Selâmetle sükûn sahili buldu
Görünen dağların arkası yakın
‘Kâfir umutsuz’der olmayın sakın
Onbeş asıra bir ibretle bakın
Nebîler evveli Habîbi kuldu
Uyku küçük ölüm hakikatinde
Ölümün kendisi esraratında
İâdesiz rûhun şatahatında
Belki haneleri figanla doldu
Yitirmeyen neyi nerde arasın?
Kele tarak ver ki saçın tarasın
Nefse dur demez isen maskarasın
Yağır kaşımaktan el nasır oldu
Hesap ettim böldüm çarptım topladım
Beş metre çaput çıkınca hopladım
Geçirdiğim yılları hesapladım
Beş metrecik çaputtan küsur oldu
Dünya böyle geldi böylece kaldı
Ne yaptım diyenler kısmetin aldı
Ben’e sevdalanan sınıfta kaldı
Börtiye, böceğe çul, hasır oldu
Eğer değer verip bakarsan kine
İSLÂMİ: muntazar değilsin dîne
Gelin güvey olup kendi kendine
Kanlı düğün salonu Mısır oldu
Mehmet İslami
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Dünyadaki bütün Düşmanlara
ÜLKÜM DÎN-Î İSLÂMDIR
ÜLKÜ; Dîn-i İslâm şeriatidir
Allâh’ın boyası ulvî renkteyiz
Ülkücü serini koydu kat’idir
ÂLÎ: ile küfre karşı cenkteyiz
Mazinin hikmeti kutlu atidir
Kıssadan hisseyi almak katidir
Mürâi müfteri küfrden kötüdür
Zulmün karşısındaki bülentteyiz
Âdem’le bir yaşta kuzum, ülkümüz
Batılla savaşta hızım ülkümüz
Özümüz ruhumuz bizim ülkümüz
Şecâatte: zülkarneynle denkteyiz
Âdemi topraktan Havvayı ondan
Yaratan Allâh’tır şekmi var bundan?
Yarına teveccüh edilir dünden
Tarık bin Ziyadla bir hevenkteyiz
Ülkü için vareyledi âlemi
Âdem’e cennete sür dedi demi
Kıskandığı için azrail hemi
Alıp çıkarınca dedi tekteyiz
İSLÂMİ’ye rahmet, çektiği çile
Çileye ortaktır Eyyûbi bile
Ebû Bekir Ömer kurşunu ile
Yiv, seti kusursuz bir tüfenkteyiz
DÜNYADAKİ BÜTÜN DÜŞMANLARA
Ne oldunuz teknolojik ilâhlar?
Düşmanına Hakk’ın zağıdır Mehmed
Hani üç bin tır dolusu silâhlar?
Kökünüze haşhaş yağıdır Mehmed
Karşısına geldin coni köpeği
Boynundaki; seni itlaf ipeği
Eşşeğin vurduğu Zerdüşt sibeği
Şeyini korumaz; dağıtır Mehmed
İşte âlem gördü bu teknik çağda
Karlar ile kaplı buz tutan dağda
Ekmeğe katığı gözyaşı ağda
İmân değirmeni öğütür Mehmed
Mazlumlardan Hakka çıkan dilektir
Devr-i dâim eyleyenler felektir
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Masumlara koruyucu melektir
Zulmeden zalime ağıdır Mehmed
Hani el bebek gül bebek baktığın
En moderin silâhlar bıraktığın
Kamuflaj çün binbir isim taktığın
Üstünüzdeki KÂF dağıdır Mehmed
Yahudinin hahamları taptığın
Nasara papazıdır göz kırptığın
Hey ‘A. Be. De seni kendi yaktığın
Ateşin içinde eğitir Mehmed
Kaçmak ile kurtuluş yok elimden
Medet bekle, gebertecek ölümden
Dolarından yularından şilinden
Cümle kâinâtı soğutur Mehmed
Geliyorum; Allah verdi izini
Vaşintından savrulacak tozunu
Utaritten seyrederek hazını
Bismillah diyerek uğutur Mehmed
Katlettiğin kızıl yeşil derili
Diyecek ki ey harami gorili
Bu samanyolundan şu Kayserili
Olmazsa olmayacağıdır Mehmed
Üç maymunken dörde çıkardığınız
Ahmaklar güruhu çökerdiğiniz
Ricattan; malûmdur göğerdiğiniz
Şo Ugandalının sağıdır Mehmed
İkibin uçakla mühimmatının
Beş bin tır ilede çatapatının
Domuz potağısın pis suratının
Ortasına vurup dağıtır Mehmed
Dünyanın ta öbür ucundan gelip
Âlem-i İslâm’da ahmağı bulup
Önce Irak sonra Suriye, delip
Taktığın yularla çağı tır Mehmed
İSLÂMİ der, senin bu sahte düzen
Zalime sırt verip mazlumu ezen
Köpeksiz köy bulup değneksiz gezen
Hınzırlara ayak bağıdır Mehmed
Mehmet İslami
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Düşmanlaradır Mehmedin Notası
DÜŞMANLARADIR MEHMEDİN NOTASI
Selâmün aleyküm Ehl-i imânlar
Dört vecheyle Akdenize doldular
Arz-ı balçık etti dökülen kanlar
Tomurcuklar: açılmadan soldular
Mahdum taşta keler gibi bakıyor
Babasına düşman gibi şakıyor
Ey düşman; dün dedelerin bizimle
Savaştıklarına pişman oldular
Bizde mücadele komünizimle
Hep Dîni İslâm’a düşman oldular
Kurduğunuz tezgâh fitne dokuyor
İmâlâtlar Pavlus Talmut kokuyor
Bu size Mehmedin kat’i notası
Katlinize ferman yahûd kotası
Size çukur coğrafyanın ötesi
Türkü sömürdükçe şişman oldular
Ağzınızdan irin salya akıyor
Hahamlarda istihzayla bakıyor
Düşman senin üzerine gelmeden
Akından akına koşmuştu deden
Yürü be İSLÂMİ: durulmak neden
Mürtedle müslim karışan oldular
İntizâmı Hakk şimşeği çakıyor
Temmuz Ağustosta seller akıyor
01 Ağustos 2019 Perşenbe
29 Zilkade 1440 Hamis
19 Temmuz 1435
Hızır 88
Mehmet İslami
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Düşünsün de Neyi?
DÜŞÜNSÜN DE NEYİ?
Rüzigâr sert esiyorsa
Yumurta, tavuk düşünsün
Ayazda buz kesiyorsa
Yakmayan ağıt düşünsün
Gidenler geriye gelmez
Kuruyan ot feyiz almaz
Köklü çınar bir şey olmaz
Yapılan kâğıt, düşünsün
İman tarlasından giden
Mezbelede tavuk güden
Dinlileri dinsiz eden
İmansız lâvuk düşünsün
Kabuğundan önce süyen
Ekmeği gâvurdan yiyen
Kılıncını çalar diyen
Zilleti, kavuk düşünsün
Bakmaz elin incisine
Bakar gönül sancısına
Hainliğin acısına
Gelir savâik, düşünsün
Düşünsünde neyi nerde
Düşünemez düşmüş derde
Ayak gökte başı yerde
Kellesi kovuk düşünsün
Allah diyor Mehmed değil
Yaratan önünde eğil
Günde beş kez fazla değil
Şeytana dövük düşünsün
Dertli İSLÂMİ: taşınsın
İblis askeri kaşınsın
Kaşındıkça da aşınsın
Ebcede söğük düşünsün
12 Ramedan 1440 Cümüa
17 Mayıs 2019
04 Mayıs 1435
Hızır 12
Mehmet İslami
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Düzelt Düzelirse
Kul Mahbub Haruni, Mehmet İslami ile birlikte.
4 dk. ·
DÜZELT DÜZELİRSE
Âşık Mahbub Haruni
Kendini beğenmez birin buldunsa
Kaşını gözünü düzelt islami
Akılsızım diyen ele aldınsa
İşini izini düzelt İslami
Âşık İSLÂM
Sokaklardan ukaladan geçilmez
Kaşı kalk gidelim diyen düzelmez
Hain kim said kim bunlar seçilmez
Gözü bak nidelim diyen düzelmez
Âşık Mahbub Haruni
Mümkün mü halerden göre bilinmi
Çeşitli dillerden vara bilinmi
Akıntıya karşı dura bilinmi
Başını yüzünü düzelt İslami
Âşık İSLÂM
Akılsız kafanın cezasın ayak
Çekermiş hâlinde dayalı dayak
Hele de bulduysa otlu bir koyak
Yüzü vur bedelim diyen düzelmez
Âşık Mahbub Haruni
Yine ne yaptın ki yaparken yıktın
Neyi yine niçin kafaya taktın
Eğerki bir nefsi kalıba soktun
Eşini nazını düzelt islami
Âşık İSLÂM
Akıntıya kürek çekmekse işi
Milli pirizinden çekmişse fişi
İslâm yuvasından kovunca kuşu
Neydilse duvağın telin düzelmez
Âşık Mahbub Haruni
Mahbub harun elim duadan geçmez
Baktımki her papaz pilavdan içmez
Kimseler kimseye kefeni biçmez
Aşını tuzunu düzelt İslami
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Âşık İSLÂM
Hamakatta tahareti yükselir
Fitne fücûr mahareti yükselir
Güzün belki harareti yükselir
İSLÂMİ; ayazdan yazın düzelmez
28 Şaban 1440 Cümüa
03 Mayıs 2019
20 Nisan 1435
Kasım 177
Mehmet İslami
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Düzene Düzülenler Niçindir?
DÜZENE DÜZÜLENLER NİÇİNDİR?
Düzenin, düzdüğü solucanların
Düzüldükçe sevindiği içindir
Düzmeğin bedeli akan kanların
Can bağında uğunduğu içindir
Bu düzen düzdükçe kaşınanların
Düzülmezler ise aşınanların
Düzerken şişinip eşinenlerin
Tağutlukla öğündüğü içindir
Bu düzenler yatarlarken beslenir
Düzülene kölem diye seslenir
Düzülenler düzüldükçe uslanır
Düşmanına sığındığı içindir
Bu düzen şeytanın Secde etmeyip
İlâhi emir vechinde gitmeyip
Bidâyetten nihâyete bitmeyip
İmtihana yoğunduğu içindir
Bu düzen sanuna geldi İSLÂMİ
Yükünü kâmilen aldı İSLÂMİ
Gayri vâkit tamam oldu İSLÂMİ
Ah vah deyip döğündüğü içindir
29 Safer 1440 Çarşanba
07/11/2018
Mehmet İslami
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Efendi
EFENDİ!
İslâmın şartları seksenden fazla
Birincisi haddin bilmek efendi
Muzırat örtülmez nazla niyazla
Dili masiyetten silmek efendi
Duanız olmasa Allâh ne için
Değer verecek ki: insana geçin
Devlet millet sahifesini açın
Tefekkürle insan olmak efendi
Yücelerin tufanından borandan
Haber versen ecdadını sorandan
Mohaç, Çanakkale, Huş, Çaldırandan
Rahmetidir Gazi kalmak efendi
Depreşen yaralar derinden derin
Halîkın yanında bellidir yerin
Lüzûmlu; değerini mücevherin
Bilmek çün şart, sarraf olmak efendi
Hidâyet Allâh’tan kuldan değildir
Kerâmet sinekte yelden değildir
Balıkta görülen gölden değildir
Kanat ile uçup, dalmak efendi
Bidâyeti nihâyeti O’ndandır
Ferâseti siyâneti O’ndandır
Rehaveti afiyeti O’ndandır
Gayri mümkün geri kalmak efendi
Havada şu giden sinek değil mi?
Balığı yüzdüren Samet değil mi?
Fikretmeyen beyin sakat değil mi?
Kötü şey mühürlü olmak efendi
Kemalât bahrine dalamayanın
Fıtratına tabi olamayanın
Rah’ı müstakimi bulamayanın
Çirkefte şişmesi ölmek efendi
Kulluk kuşağın bele sarmayan
Ne idim ne oldum diye sormayan
Seyr ü seferini tasarlamayan
Liyâkatı boşta kalmak efendi
Rahmândır İSLÂMİ: merhamet eden
Kendine merhamet etmemk neden?
Bütün madenlerle hemhalken beden
Abestir bahane bulmak efendi
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Efendiler Dediğim Sizin İçin ve Dahi Bizim İçin ya
EFENDİLER! DEDİĞİM SİZİN İÇİN;
Efendiler diyorum ben size sizin için
Dikkât edin Abbaslar süllileştirilecek
Şabanı, Muharremi Ramadanı siz seçin
Mevzûatlar Türkçeyle dillileştirilecek
Beşerin yaptığına mevzûat derim, kat’a
Kanûnu Allâh yapar,diyemem,büyük hata
Nerde yedi denizim, memleketim üç kıt’a?
Ebrehedir yahûdi fillileştirilecek
Efendiler! Türkün hür olmasını isterken
Sığır çobanının yok olmasını isterken
Vakit geçti geçiyor demeyesiniz erken
Merkez bankası, derhâl millileştirilecek
Faiz merkezi bankaların mevzuatları
ABD yaftalı Yahudi beygirleri atları
Türk damgalı olacak giren çıkan kotları
Sistem İslâm olarak pillileştirilecek
Bu düzeni, düzeni, düzüleni, ezeni
Boynunda yular ile gostuk gostuk gezeni
Köpeği rehber edip türk tarihi yazanı
Boynuna taka takıp zillileştirilecek
Bak efendi eğer sen düzeni düzemezsen
Düzenbaz oyununu fehmedip sezemezsen
Üzülürsün vallahi sen onu üzemezsen
Çorak olan sineler killileştirilecek
Nerde havuz sistemi ihdasmı edemedin?
Yüz yetmiş beş milyarı faizdirmi demedin?
Hemde son iki aylık trajedi komedin
Havuz sistemi ile küllileştirilecek
Merkez bankın rezervi şu an altmış beş milyar
Dolar dilini silin helâl akar musluklar
Menbaı tıkandımı faiz akıtan kulvâr
Helâl akan musluklar ballılaştırılacak
Şu andaki çok yüksek borç faizini yıkıp
İstanbul airportun hisselerini çekip
Bir trilyon dolara satmak için çıkarıp
Küffârın hazinesi sallılaştırılacak
Milli mevzuat ile merkez bankı yönetip
Para basma diyeni sol ayağınla tepip
Yirmi trilyon sahte dolarını tüketip
Bu terörist devletler nallılaştırılacak
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Sen devlet olmağa bak devlatlığı bırakın
Bindokuzyüzyetmişbir’den bu yana bir bakın
Doları yakıyorlar, siz hepisini yakın
A.Be.De. İngiltere mallılaştırılacak
Bindiğin gemideki tayfala dikkât et
Kurban olam kara gün dostlarına rikkât et
Müezzin salâ vakti der ederse hareket
Berrak saf sular bile kıllılaştırılacak
Dost tatlıyı söylerde tatlılar acı gelir
Tesettür Allâh emri mürtede öcü gelir
Çevrendeki düşmanlar kardeşin, bacı, gelir
Saatler dakikalar yıllılaştırılacak
Beklediğim birşey yok Âşık İSLÂMİ’yim ben
Etrafta görmüyorum bir tek samimisin sen
Muhakkak ki arifsin ayıklarsın istersen
Gayeleri mü’minler kullulaştırılacak
24 Kasım 2018 Cümüaertesi
16 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Efendimiz'in Velâyeti
Âllâhü Ekber Kebiyran E’ûzü bike minke min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi
Bismillâhirrahmânirrahîym
Kürrei arzdaki bütün musaddık Müslüman gardaşlarımın Mevlid-i Nebimizi tebrik
ederim saadet selamet ve afiyete ve sile olmasını temenni ederim
EFENDİMİZİN (S.A.V) VELÂYETİ=MEVLÎD-İ
Â’mâ-da yarattı onu kendinden,
Âşk’ıyla varetti Zâtı,kendinden
“RAHMETEN LİL ÂLEMİN” geldiğinden
Habibin Zişânın hürmeti için
On iki Aralık Pazar ertesi
On iki Rebiül ewelin süsü
Yevm-i İsneyn’dir velâyet gecesi
Tevâfûk; Âllâh’ın, kudreti için
Onsekiz bin âlem Resûlüm diyor
Maden, ağaç, toprak, bayram ediyor
Ebû cehil intikânım güdüyor
İmtihân-ı Rabbin! haşyeti için
Tefekkür eylesen, buzullar erir
Galâksiler, Samanyoluna varır
Mensubiyyet sadâkâti gösterir
Verdikleri ahdin izzeti için
Mükevvinât salevâtı ediyor
Salât, selâmı Habîb’e adıyor
Yevm-i dünyâ kıyâmete gidiyor
Râhim Tealâ’nın şefkâti için
Karada hayvanat, Balıklar su’da
Sinekler zikreder eclel-i Hûda
Echeli cühelânın umudu da
Resûlü-şefâat iffeti için
Âşık İSLÂMİ secye gidiyor
Mü’minin; Nebîi Mevlid-i diyor
Hem kutluyor hemde tebrik ediyor
Rabbül âleminin hikmeti için
Mehmet İslami
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Elif Mim
ELİF=MİM!
Düâ eden bir ses geldi şuradan
Münâfık defolup çıksın aradan
Torunu: Deniz altından tireni,
Dedesi, Gemiyi sürdü karadan
Müslümanla, ülke, ziftten, haradan
Çıkarmak çün bu mendebur sıradan
Moskovadan, Çinden ve Ankaradan
Tekbirler yükselir Hakka buradan
Şansa inananlar, yazı turadan
Medet bekliyordur Amerikadan
Çıldırınca zehir aktı şıradan
Beleş’ten yayılıyorlar merâdan
Pop zırvası zirve yaptı curadan
Şehâdet rütbesi çıktı kuradan
Bir tek şeyi bekler Hûrî, şûrâ’dan
Adl-i semâvâta çıksın karadan
Elif’in Önüne koyarak Mim’i
Farz-ı ayndır HİLÂFET’in tahkimî
Halkedene açtı eli İSLÂMİ
Yalvarana rahmet eder Yaratan
Mehmet İslami
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Elif'den Ye'ye 29 Rabb'ani Arabi Hârf
ELİF’den YE’ye 29 RABB’ani=Arâbi Hârf
DÎN’imiz İSLÂM’iyetin başındakidir Elif, Mim
Eûzü bike minke Bismillâhirrâhmânirrâhîym
Mikâîyl, Cebrâiyl, Âzrâiyl, İsrâfiyl; Beytullâh’ın
İhkâk’ı: şu’belerine remzetmiş Rabbül Âlemiyn
Şahidsindir AHD’ine ki verirken etmiştin yemin
ELİF’i muhabbet yakan, yakılan
Ezelden yazmışlar âşkı yazanlar
Enderûne yarım katre akılan
Elestten Hikmeti esrâr ozanlar
Beş vakitte Farzı ayın kıldığı
Beşârete nûrdur hazır bulduğu
Berzâh alem’inde ahd’dir aldığı
Besmelesiz: varlığını ez anlar
Temelinde mayâsına katılan
Tevâtür değil bu, Hakka satılan
Ter ü taze nûr tohumu atılan
Tevekkeltü alellâhı köz anlar
Seyyidler elinden bâde içerek
Seyislerin gözlerini açarak
Seyri cennet olduğundan uçarak
Seyrederken zemheriri yaz anlar
Cinneti cennetten çıkaran Hûdâ
Cinnler sapıtınca rahmetten cüdâ
Cibilliyetsizler zaten, uykuda
Ciğerleri yakar kaynar kazanlar
Hayat gemisinin dümeni hani?
Hakikat ufkunun dumanı hani?
Harabat ehlinin emânı hani?
Hakk’ın esrârını haydi çöz anlar
Hırlısı hırsızı hepsi kulları
Hızır ile kesişmiyor yolları
Hınzırlık yapıyor hınzır dölleri
Hırlaşıyor kemik için azanlar
Dalımda gülüyüm, Bülbül kokladı
Daldı derunime âşkı yokladı
Dalga dalga yüreğinde sakladı
Dangalağa şahin desen kaz anlar
Zalimin zulmüne mazlûmun âhı
Zâta ulaşınca devirir şâhı
Zâde i sultan püsküllü külâhı
Zamane; iyi yap dersin boz anlar
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Rızâ i Bâri çün cihada giden
Rıda’nın hakkını düşünmez neden
Rıdvâna saualsiz intisab eden
Rızkı bilir, okununca ezanlar
Zevâli yakındır zûlm-ü zalimin
Zevâhiri; helâk eder selimin
Zevâhifler başındaki âlimin
Zevâcir; içtinâb sille yoz anlar
Sinemde dert depreştiren insânlar
Sindirir içine zillet islâmlar
Sinsi sinsi girdiğinde ihvânlar!
Sipsilerden zurna, davul, caz anlar
Şıngır şıngır güler hâllerimize
Şu zünnar sarılı bellerimize
Şıhları zikreden dillerimize
Şırıngadan zehir devâ süz anlar
Sadakât muhlislik şiarındandır
Sadabat evliyâ diyarındandır
Sadelik kul bahtı yârlığındandır
Saadet, afiyet terk etmez canlar
Dadı’mız İslâmın mürebbiyesi
Didârdaki inciler hediyyesi
Dalında kemâle eren meyvesi
Dürri yektâ cennetinde gez anlar
Tılsımlar yahuddan girdi İslâma
Tılsım dene şeyler külli muamma
Tılsımın tesiri yok değil amma
Tılsım yapıp şeriâti bozanlar
Zıddı ile kaim her türlü varlık
Zıddına tekabül eden insanlık
Zıddı islâm olan zifri karanlık
Zındıka elinde bu bozuk kanlar
Aynı yoktur benzeri var her şeyin
Aynını görenler var ise deyin
Ayın, yıldızların, şems, feleklerin
Ayrı ayrı yaptıkları seyrânlar
Ğaybi Allâh bilir birde nebiye
Ğafurur Rahmandır bildirir niye?
Ğayrete getirsin mü’mini diye
Ğara beytullaha özden hayrânlar
Felekler devreder ezelden beri
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ferşinin üstüne örtmüş gökleri
Firdevsi alâda yoktur zemheri
Fikredene ı’yan olur zamanlar
Gaffardır Settardır Vedud’u Celâl
Gayri mülâhaza idrâke muhâl
Gurbetteki ruha hicrandır bu hâl
Gariplerin gönlündeki giryanlar
Keffârettir günâhlara elemler
Külli istiğfarda bütün alemler
Kelâm-ı Kadere yazdı kalemler
Kün Fe Yekûn’dür ilâhi fermânlar
Lâmba yoktu kandil vardı ezelden
Lâ yüselin kandil lâfzı güzelden
Leyl-i; Nûr Otuz Beş âyeti, telden
Levlâke esrârı nûru dermânlar
Mim
Mim
Mim
Mim

Muhammed Muhabbetin özüdür
mükevvinâtın beyni, gözüdür
Kâlbin çaldığı Allâh; sazıdır
ile afiyette müslümânlar

Nûn; Tufanı Nûhu işaret eder
Nûn; İkinci âdem; beşâret eder
Nûn’u Gemi Cûdî dağına gider
Nûn’dur On muharremdeki izânlar
Vaveyla kopardı bezm-i elestte
Vay, ben ateştenim topraktan üstte
Vakti merhununda lânet ibliste
Vav; kulluğun sırrı arifân onlar
Hey Kâbil Habilin kanını nasıl
Her salise taşıyorsun velhasıl
Hep sensin kardeşe temâsın usûl
Hesab’da çalacak münkire çanlar
Lâmelif’tir âşkımızın temeli
Leyl-i nehârımızda söylemeli
Lebbey Âllâhümme lebbeyk demeli
Lâşeyler Şey’i, hep şeytanı anlar
Yedi kat yarattı arzı semayı
Yediye bağladı güneşi ayı
Yediye müncer kılmıştır duâyı
Yedilerdir eren kırklar olanlar
Âşık İSLÂMİ’yim: diyeceğim şu
Kefenmiş; helâlse giyeceğim bu
Islanıp yunurken diyeceğim hû
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Lâ-yok, illâ ile dökülsün zanlar
Mehmet İslami
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Ellerle savaştayız
ELLERLE SAVAŞTAYIZ
Sûreta insân olan
Mallarla savaştayız
Söyleyin varsa yalan
Fillerle savaştayız
Ta cennette başladık
Kâbil ile hoşladık
Şeytanları taşladık
Yollarla savaştayız
Kenelerle bitlerle
Kazıklanmış atlarla
Dalaklarla ödlerle
Kıllarla savaştayız
İnan bu savaş bitmez
Bizi bırakıp gitmez
Sevdiğini terk etmez
Yıllarla savaştayız
Savaşıyor cinn ve ins
Olsada menfûr necis
Yetmiş iki ayrı cins
Kullarla savaştayız
Bu düzülen katar ya
Yirmi üçten tutar ya
Hem çöplük hem batarya
Pillerle savaştayız
Aha; gâvur dağında
Bostanında, bağında
Teknoloji çağında
Tellerle savaştayız
Müslüman iyice bil
Gözünden çapağı sil
Sadece bizle değil
Ellerle savaştayız
Vaşingtondan nereye?
Geldiği yer Sûriye
Aldırmayan töreye
Dillerle savaştayız
Kural, tez dinlemeyen
Benim gücüm var diyen
Hakîm olmak isteyen
İllerle savaştayız
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Kurudur çöller kurak
Vaşingtonsa çok ırak
Palta, kazmayı bırak
Millerle savaştayız
İşgâlciden ibret al
Onun müridi meral
Diyen yokki orda kal
Çillerle savaştayız
Mescidi ahır eden
Yonanistana giden
Çanlar çalıyor neden?
Zillerle savaştayız
Yılan kavından çıktı
Selsiz; köprüyü yıktı
Mefâhirleri yaktı
Küllerle savaştayız
Uyan ey gafil, yatan
Ablukadadır vatan
Dost diye kurşun atan
Ellerle savaştayız
Yoktur artık amanı
Yükseliyor dumanı
Altın çağın zamanı
Hâllerle savaştayız
İSLÂMİ; vurur sille
Yetsin yüz yıllık çille
Figân eden bülbülle
Güllerle savaştayız
21/11/2018 Çarşanba
13 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Emânet Vermeli Beni
EMÂNET VERMELİ BENİ
Bıraktığı yerden ayrılamadım
İrfan mektebinde görmeli beni
Edebi meydanda kayrılamadım
Hayâ dergâhına sormalı beni
Anamın karnında Dokuz ay on gün
Ne nişanım vardı ne şeref ne ün
Bu gün böylesinde ya nasıldın dün
Diyerek melekler sarmalı beni
Kâr zararın zarar kârın gardaşı
Bakıp görmeyenin gözleri şaşı
Başı ayaktadır, ayakta başı
İdraksiz sineye vurmalı beni
Bize göre değil bize, boş vermek
İşimizdir; nahoşlara hoş vermek
Kardeşimiz müslümanı hoş görmek
Keffâret olarak sürmeli beni
Ben; bilirim benim bilmediğimden
Âleme boşuna gelmediğimden
Hikmet deryâsına dolmadığımdan
Hacer’ül- Esved’de kırmalı beni
Halk eden halkına yapmış kanunu
Serdetmiş cennetin nurlu yolunu
Cüz’i iradeyle muhtar, kulunu
Bıraktığı, yerden sürmeli beni
Ektiğimdir kabirimde yolduğum
Herbir şeyi mütekâmil bulduğum
Münker ile nekir ahbap olduğum
Cevapsız suâlle yormalı beni
Gönül meydan’ında dost diye diye
İSLÂMİ’YİM dolaştım biteviye
Şuara canlara olsun hediye
Sevene, emânet vermeli beni
27 Rebiülevvel 1440 Erbâa
05.12.2018 Çarşanba
Mehmet İslami
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Erenler
Âllâhü ekber kebiyran E'ûzü bike minke min hemzihî ve nefhihî ve nefsihî
Bismillâhirrahmânirrahîym es Selâmü aleyküm ve rahmetullhi ve berakâtühû ve
rıdaühû ve mağfiratühu ve afiyetühu ve selâmetihu
ERENLER
Arzı hâli makes buldu sanırım
Densize: kılıcı çaldık erenler
Gönül gözüm ile sizi tanırım
Yola; küheylânı saldık erenler
Davete icâbet sünneti Nebî
Yükümzde günâh geldik erenler
Beş yüz yetmiş birin feyizi gibi
Feyz-i özümüzden aldık erenler
Melânet biliriz koğu, kıybeti
Hiç olmamış gammazların izzeti
Kur’ân-daki ebed müddet devleti
Dokuz yüz yirmüçte sildik erenler
Kerâmet; serpuşta, fotörde değil
Homo da domuz da katırda değil
Tekkede havrada yatırda değil
Biz okuyup bizde bulduk erenler
Kâfirin kurduğu düzen değildir
Mescidlerdeki çan ezân değildir
Türk tarihini, türk yazan değildir
Yahûdi elinden aldık erenler
Düşman hain yüze yüze neciste
Kürsü işgâl için çıktılar piste
Ringonun ahırı olan mecliste
İnsânlığımızdan yıldık erenler
Gök gürülder bulutlar âşka gelir
Âşk ile rahmeti bir başka gelir
Kuwetlide olsa bir dal eğilir
Ümmet-i ittihad olduk erenler
En büyük zenginlik nefsi kanâat
İttiba-ı velînin bu zenâat
Zikri Rahmân Hâbîbine salevât
Ederek ene’yi yolduk erenler
Demiri alınca yelkeni fora
Aldırmadı suya fırtına, bora
Bilinmez kaç balık takıldı tora
Net ettikse onu bulduk erenler
Geminin dümeni Nûh’un elinde
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Delik açılınca arz temelinde
Mekânını kurduağrı belinde
Nûh Nebi’yi ebâ bildik erenler
Çok güzel bir davetiye gönderdin
Benimdir kederin, bendedir derdin
Kulunum, ümmetim diyen her ferdin
Gönlüne destursuz girdik erenler
Yeter be İSLÂMİ fazlası zarar
Manâ-ı mevhûmu derinde arar
Beş yüz yetmiş birde verilmiş karar
Kökümüzde felâh bulduk erenler
Mehmet İslami
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Esrarı İlâhi Birr'i Zikreder
Yâ Allâh, yâ Cebbâr, yâ Zelcemâli
Yâ Ğaffar, yâ Sem’i, Sirri zikreder
Yâ Hayyü, Yâ Kayyûm, yâ Zelcelâli
Rahmân’ı, Rahim’i, Birr’i zikreder
Suya emredince çeliği yarar
Kâr’a, nema kadar sanılan zarar
On sekiz bin âlemlerdeki karar
Yâ Vedud, yâ Settar, Nûr’u zikreder
Kerim hırkasını sırta giyerek
Yâ Hâkim çınar filizi süyerek
Yâ zel Celâli vel İkrâm diyerek
Ecelden, Ebede varı zikreder
Yâ Müstakim seyrederken yâ Gadim
Cennet-i Âlâ’da olan yâ Mugim
Nimeti ihsan eyle yâ Mün’im
Şâdan yâ Evvel, Âhiri zikreder
Mükevvinât sahibisin yâ Melik
İmânım dinimsin benim son ve ilk
Yâ Celil, yâ Cemil, Müteal Halîk
Öze bakan yâ Zahiri zikreder
Adâletin menbaısın yâ Hâkem
Hakikat ehlin ikrâm yâ Selâm
Mizânda mütehassısi yâ allâm
Akîl olan yâ Kebir’i zikreder
İdrakleri nûrlandıran yâ Alim
Bileğilendikçe deriz yâ Azim
Tevekkül babında ahvali Halim
Yara düşen yâ Kâdir’i zikreder
Yâ
Yâ
Yâ
Yâ

Bâri, yâ yâ Kuddûs, yâ Mücemmil
Bais, yâ Ferd yâ Varis yâ Kalil
Mü’min yâ Aziz, Yâ Adl, Mufaddil
Garib, Hannân yâ Vitr-i zikreder

Yâ Tevvab, yâ Vehhab, yâ Hamid, Deyyân
Yâ Mecid, yâ Ehad, yâ Samed, Sültan
Yâ Şehid, yâ Şahid, yâ Ğâfur, Mennân
Mütekebbir, yâ Basir-i zikreder
İSLÂMİ’ümidi Settar, Müahhir
Yâ Müzhir, yâ Rezzak Ya Mütekebbir
Yâ Fettah yâ Hafizü, yâ musavvir
Yâ Rafiü, yâ Semiü yâ Tahir-i zikreder
Mehmet İslami
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Eşşekle Muhavere
Allâh buyurur ki: “EN ÇİRKİN SESİ
ÇIKARAN EŞŞEKTİR” işte Türkçesi
Eşrefi ma’lûkat olmaz böylesi?
Cibilliyetini kendin söyledin
Eşşeğin örtüsü üstünde göktür
Yayıldığı yerden söktüğü köktür
Zurnanın içinden şecere döktür
Açık açık ben bir eşeğim dedin
Çayırda yayılan katr oğlu katır
Eşşekler bilmez ki gönülle hatır
Sap yer saman s… Üstüne otur
Daha daha, neler nettin neyledin?
Kırlarda başı boş yayıldığında
Yük yüklenmek için sayıldığında
Yük ağır gelince bayıldığında
Sahibine nasıl duâ eyledin?
Kaç tane sıpan var, Sayısı çok mu?
Evladın katır bu hesapta yok mu?
Nalın mı aşındı, karının tok mu?
Ayak öpen düşmanları beyledin
Erkeği de kancığı da eşşektir
İnsan oğlu için cevval işlektir
Senin sıpan, koyun’daki şişektir
Yayıl diye çayırlığa heyledin
İSLÂMİ der: amel doğru buyurmak
İt iziyle at izini ayırmak
Lâzım; yoktur haksızlığı kayırmak
Sınıf sınıf, şehirledin köyledin
14 Haziran 2019
Mehmet İslami
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Ettirmesen Ne Olursun
Tırmandırıp yokuşunu
Yorgunluğu iş ettirme
Namlusundadır kurşunu
Hevâmızı kuş ettirme
Ettirmesen ne olursun?
Canda cananı bulursun
Nefesinde âşk solursun
Tenvirat et loş ettirme
Düşmanlarım teyakkuzda
Pusu kurdu Cenûb, kuzda
Savrulsun dumanda, tozda
Pislik kokan leş ettirme
Sefer benden zafer senden
Dîne düşmanlar ilk günden
Ayırmadan canı, tenden
Baharları kış ettirme
Uhud Hendek ve Bedir de
Mekke, Çanakkale bir de
Rum-u bizansla Mute de
Yolumuzu taş ettirme
Senin bu ordun, son ordu
Koruyacak dîni, yurdu
İhânet; tuzağı kurdu
Er meydanı boş ettirme
İSLÂMİ; On düşmana bir
Mücâhidin fazla gelir
Rabbim! hidâyet sendedir
Şeref verdin tuş ettirme
Mehmet İslami
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Evet
Âllâhü ekber e’ûzü bike minke min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi
Bismillâhirrahmânirrahîym
EVET! SENİN BENİM DİNİN VATAN’IN HÜRRİYETİ İÇİN EVET!
Müslüman gardaşlarım Âli bin Ebû Tâlible savaşanlar da müslü mandılar Fakat
idrak fukaralığından yahudinin senaryosunun piyon u olduklarını anlayamadılar ve işte
bu günde başımızdaki belâ o HA RİCİ gürûhun eseridir Yüz yıldır ülkenin başına
oturtulanlar Müslü manda değillerdi putları homo umumhane mahsulü –ve işte bunun
için Ayasofya kilise yapıldı- dediler ki“Dünyaya bunun bu olduğunu açıklarız”İkincisi
Karabağ ermenisi Bitlis’ten Malatya ya gelince Kü rt oluveren sağır ibiş, Üçüncüsü Anası
putperest babası toptan kayı p robert kolejde yetiştirilen Kara dingiş Şimdikide
Sistemin yetiştir diği ve SKK’nın başına oturtup 10 senede ölülerine ve beşikte ki 9
aylık torunlarına vara kadar SSK’yı peşkeş çekip beytül mâli milyar larca zarar la teslim
edip başlarına genel müdür yaptıkları Tunç eli ermenisi Kılçıklar dolu Hastahanelerde
hastaları esir aldırdı millet yokluk kuyruklarında çile ömür doldurdu 15 senedir
Müslümanlar geldi Bunların yüz yılda bir çivi çakmadıkları arada gelenlerin yaptı
klarınıda yıktıklar ve borç batağında bağırttıkları devleti dünyada düşmanlarımıza türk
devleti var dedirttikleri ve ülkeyi borçtan kur tarıp alacaklı kıldıkları ve dünyanın en
süper gücü olduğumuzu ka bul ettirdikleri için düşmanların uykusunu kaçırdıklarından
haçlı seferini başlattıklarını alenen ilan ettikleri halde mağlubiyetten izni ilahi ile
kurtulamadıkları halde Bu içeride Ahmak kansız hain uşakların seslerinin halâ
kesilmemesi en büyük handikaptır İşte aslımıza dönmek ve dünyada hakimiyet tahtına
oturacağımız için EVET EVET EVET E V E T! Diyeğiz ki kafirin bizim olan sistemle
rini ellerinden almış olacağız işte bunun için savaşıyor dış düşman larımız bizimle Onlar
tamam kafirdir kafirliğini düşmanlığını yapac aklar bizim onlardan bir şikayetimiz
olamaz herkes yani düşmanla rımız vazifesini yapıyor Efendimiz Sallâllâhü aleyhi ve
Sellem Kadın lar hakkında “SİZ NANKÖRSÜNÜZDÜR” buyururlar Evet kadınların
nankörlüğü ailesinedir Yani anası babası, kocası evlâdınadır Fakat erkeklerin nankörlüğü
DEVLETE MİLLETE, DİNE, İNSANLIĞA şamil olduğundan insanın idraki hafsalası almıyor
İçerideki Müslüman ol duğunu deklare eden Osmanlıyım diyen Ahmaklar beni
kahrediyor düşmanlar değil ha O bakımdan acizâne kısaca aklı selim gönül dos tlarıma
ve ben bu toprağın yetiştirdiği fidanım diyen civânlara Ned en EVET diyelim diye,
Arzıhâl ediyorum Esselâmü aleyküm ve rah metullahi ve berakatühu
EVET!
Ey ülkede, dağda, taşta, her yerde
Yetişip boy verdim akıl var serde
Diyorsan basarla bakarak görde
Evet de ceddimin saltanatına
Binen binsin lânet’ullah atına
Yüz senedir sırtımıza binenler
On beş yıldır mete zori inenler
Kıble diye yahudiye dönenler
Fitne dokuyorlar bas tezgâhına
Nazâr kıl mü’minin güzergâhına
Parsel parsel parseleyip vereni
Başına taç yapıp beyne gireni
Hiç iken mülkünde tahtı kuranı
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Mozolede; aldanma şatafatına
Tükür putperestlerin suratına
Bin dokuz yüz yirmi üçten bu yana
Diktatör hançeri saplıydı cana
İbret nazârıyla bakta cihana
Beş höyük başkanlık katafaltına
Kurulmuş hükmeder mahlûkatına
Daha dün seçildi siyon piyonu
Obama diktatörse niçin onu
Tahtına oturtup çevirdi yönü?
İşte: hayırcılar çata patına
Evet deyip yüksel katlar katına
Âllâh mühürlemiş, batılı haktır
Katran kazanında kaynayan aktır
Uyanamaz, ahmaklığı mutlaktır
Nazâr kılar isen sürakatına
Nâr için varacaklar sıratına
Hürriyete can verene diktatör
Diyenler; ne demektir diktatör?
Demek bilmiyorlar bidayetten kör
Aklı ermez kalkan-ı fıratına
Bindirilmiş arz-ı mev’ut atına
Putperestlik sevdâsını güdenler
Îmânı kâmile, bûhtan edenler
Tapınmak çün mozoleye gidenler
Gönül vermiş şeytan şefâatına
Domuzlar bile bakmaz suratına
Yetimin öksüzün evine varıp
Gönüllere şefkat sofrası serip
Hakkın ihsânın gânice verip
Tahtındaki, gönüllerin zâtına
Diktatör diyenin maruzatına
Egosuna esir egoistlerin
Yüz yıllık kuklası Siyonistlerin
Meydanı islâmda böyle pislerin
Evet şamarını vur suratına
Her kimse değer verme kıratına
Siyonistin şişirdiği balonlar
Patlayacak patlatacak kılanlar
Açık seçik olacaklar olanlar
Dikkat! dört unsurun harekâtına
Kelâm-ı Kadim’in hakikatına
İslâmda mü’minin atası iki
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Anasının kocası, birincisi
Kâim babaları da, ikincisi
Gayriye ata demek, fıtratına
Veledi zinâlık, safahatına
Eğer putların putperestlerine
Fayda, ebû cehil nemrut itine
Olurdu değil mi? Süfyan bitine
EVET: De De Te’si haşeratına
Döküp erdiresin tabakatına
Akıl cinn ve inste kâmilen tamam
Akıl ile hikmetini anlamam
Yaratılmış mahlûk, esir olamam
Evet mührünü vur ferasatına
Zekâ düldülüyle yüksel katına
On beş yıldır şüphe ile bakınca
İ Me Fe, Nato’su boyun bükünce
Batılatın gırtlağına çökünce
Erdoğana düşman küfr eratına
EVET: kurşunuyla gir suratına
Şeytanın da aklı şaştı bunların
Fitne tezvir tezgâhlarına, yarın
Oda düşmanları olup onların
Kurtları düşürür sakadatına
EVET mührü, sondur meşâkkatına
İSLÂMİ diyor ki: hastane de
Hastam rehin kalsın dersen gene de
Tezvirat düşün on beş sene de
EVET şerefindir maslahâtına
Liyâkatle şanlı mahâratına
Âşık İSLÂMİ
Kâlpte gönülde dilde elde Rehberdir KUR'ÂN
Hedef de İttihad-ı islâm birliği Turan
Düzenbaz münâfıktır yolumuza set kuran
Nankörler güruhudur davâya karşı, duran
Kâfîre kâfir deyin diye Resûl buyuran
Şunu şunu derseniz silinirsiz duyuran
Gayri Müslim düşmanı behemehâl kayıran
ÜLKÜ’cüye sorarım böylemidir Müslüman?
ÜLKÜ Dîni İSLÂM’dır, bedeninden sıyıran
Makûl ve muvafıkı gürzâhından ayıran
İSLÂMİ: muhakkak ki bunlar kazan kaldıran
Şaha kalktı kalkıyor Kudûs ile çaldıran
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Evet Bu İş Burda Bitti Mehmedim!
Makron iğne batırdı
Putin patlattı balon
Terör tuşa getirdi
Mehmede oldu olan
Yiğit Hulûsi Akar
Süleyman soylu vakar
Ümmeti ateş yakar
Cihangirlikler yalan
Bitirildi bu davâ
Milletim aldı hava
Emekleri bedava
Gitti; sevindi alan
Taviz verildi bitti
Ama rika tüy dikti
Baş terörist turumpti
Yurdumu etti talan
Yahudi Barzaniyle
Iraktadır ne diye?
İlk karakolu köye
Yahudilerdir bulan
Meydanlarda ben yokum
Cihadı etti lokum
Palavralara tokum
Ulaşacak uluyan
İSLÂMİ’yi görünce
Suriyeyi verince
Muradına erince
Arz-ı mev’ud’u plân
BU İŞ BİTTİ MEHMEDİM!
MAKRON İĞNE BATIRDI
PUTİN PALON PATLATTI
TURUMP YERE YATIRDI
TEHLİKEYİ ATLATTI
BİTTİ ARTIK BU DAVÂ
HARCANDI BİTTİ HAVA
SOYLU HULUSİ AKAR
VERİLDİLER BEDAVA
İSLÂMİYİM AK HAKIM
BİTİRDİ BENİ YOKUM
DÜŞMANA OLDU LOKUM
OLUVERDİ KADAVRA
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Evet Deli Dumrul Dertli Polatım
Evet dertli Polat sözde imamlar
Görünür ördekte kazda imamlar
Firavunun eksiğini tamamlar
Zamanı âhirde bizde imâmlar
Ebû cehil, Nemrut azeri geçti
Karun sevdasıyla İslâmı biçti
Müsellemetül kezzap bir zamanlar
Lanetullah iblis izde imamlar
Fitnetüz zamanın maharetidir
Kız-oğlan iç içe hazda imamlar
Ebû Süfyan Yez it zamanda attar
Hıfzeyle kulunu bunlardan Settar
Tavuktan kurbanı kestirenlerdir
Namaz olmaz diye estirenlerdir
Milleti; ORUÇ’â küstürenlerdir
Temmuzda cenk eder buzda imâmlar
Bu ilâhiyatçı matoğlu matlar
İslâmın üstüne inkârı katlar
Böylesinin müslümanlığı lâfta
İmâmetlik ise boynunda yafta
Önde imâm zenne zekerler safta
Hilkât garibesi kızda imâmlar
Ayakkabı kutusundan filoyu
Kurup indirdiler ceplere oyu
Emeviler saltanatı kurdular
Hariciler emre hazır durdular
Süfyaniler Hamzamızı vurdular
Habire kurt arar tuzda imâmlar
Yaktıkları ataş asırlar boyu
Ümmeti haşladı zekkumun suyu
Zünnârı kuşanmış beline tamam
Cübbeli papazdır öndeki imâm
Kippalı hahamda külhanı hamam
Mihrabdaki kızıl közde imâmlar
Bilmiyor ki kıldırdığı namazı
Mihrapda dikilen şeytan çömezi
İSLÂMİ: Resûlü Kibriyâ Nebî
“Benden sonra otuz senedir” dedi
“Hilâfet, saltanat olacak” tabî
Asalet arıyor yozda imâmlar
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Değildir bu hâller İlâhi yazı
Kader-i amelle bıraktı bizi
24 Temmuz 2019 Çarşanba
21 Zilkade 1440 Erbaa
11 Temmuz 1435
Hızır 80
Mehmet İslami
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Evet İle Hayırın Düellosu
EVET
Yezid, Mervan boynuna
Kolanlar için evet
Şerbelânın koynuna
Dolanlar için evet
HAYIR
Ehli beytden kimsenin
Kalmaması çün hayır
Kerbalada süksenin
Ölmemesi çün hayır
EVET
Fatihi model alıp
Ömer bin Hattab olup
Ebûbekirle dolup
Kalanlar için evet
HAYIR
Nemrudu görmeyenin
Mancınık germeyenin
Ateşe girmeyenin
Kalmaması çün hayır
EVET
Türk, İslâma kod olup
Şeref, şanlı ad olup
Çanlarına ot olup
Dolanlar için evet
HAYIR
Afyonu olan dinin
Dinimdir denen kinin
İnananın tekinin
Kalmaması çün hayır
EVET
Dâvânın ebedisi
“Milletin efendisi
Hizmetçidir, kendisi
Kalanlar için evet
HAYIR
Senin tanrınım aval
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Dâvâ diye martaval
Dahâ; dîn diye kaval
Çalmaması çün hayır
EVET
Kur’ân’ın hımarını
Yaparak tımarını
Eşşeğin semerini
Alanlar için evet
HAYIR
Yularımız kolalı
Godoşumuz palalı
Belimizde dolalı
Kolanlar için hayır
EVET
Dostluğa dönen düşman
Riyâkarlığı boşlan
Yaptıklarına pişman
Olanlar için evet
HAYIR
Güç bende haklı benim
Maraba aklı, benim
Beyninde çaklı benim
Bilmemesi çün hayır
EVET
Mü’minlere düşmanlık
Yaparak kahramanlık
Ameli şarlatanlık
Olanlar için evet
HAYIR
Ben ağayım ben beyim
Daha başka ne deyim?
Benim şeherim, köyüm
Gülmemesi çün hayır
EVET
Kandil ininde akrep
Zehr kusmasına sebep
Olan bisahih nesep
Yılanlar için evet
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HAYIR
İnlerde barınırım
İhanet sarınırım
Ebû cehil sanırım
Ölmemesi çün hayır
EVET
Irakta, Suriye de
Mazlumlar her yörede
Dünyâ denen kürede
Duranlar için evet
HAYIR
Deaşımla pe ka kam
ABD’ededir arkam
Zaten AB’dir parkam
Almaması çün hayır
EVET
Nükseden şerlerine
Ok atıp beherine
Münasip yerlerine
Vuranlar için evet
HAYIR
Dayım varolsun yeter
Dumanım böyle tüter
Türkün askeri beter
Gelmemesi çün hayır
EVET
Asalak, sülüklere
Emdiği iliklere
Açtığı deliklere
Girenler için evet
HAYIR
Yüz senedir emerim
Sırtımdadır semerim
Zannetmesin binerim
Bilmemesi çün hayır!
EVET
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Menderesi yiyeni
Tanrı biziz diyeni
Mukaddes elleyeni
Kıranlar için evet
HAYIR
Yolumuzdan çıkanı
Öldürürüzde kanı
Umman eder cihanı
Solmaması çün hayır
EVET
Özala, Erbakanı
Muhsinim hür bakanı
Ceddime kör bakanı
Görenler için evet
HAYIR
Sarılınca, şanına
Vatanına dinine
Ettiğinin yanına
Kalmaması çün hayır
EVET
Vali Recep, firesi
Gaffar Okkan, neresi?
Eşref Bitlis’ küresi
Soranlar için evet
HAYIR
Yazıcıoğulları
Allahının kulları
Doğru olan yolları
Bulmaması çün hayır
EVET
İki bükülen, buşa
Eli bağlı temaşa
Eden güruhu tuşa
Vuranlar için evet
HAYIR
Garaoğlanımızdır
İbiş sultanımızdır
Nesebsiz tanrımızdır
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Delmemesi çün hayır
EVET
Haykırdın şehre köye
Bayrağa sarıl diye
Şahsiyetle ülkeye
Girenler için evet
HAYIR
Kurduğumuz bu çarşı
Satar her çeşit turşu
Yiyenin bize karşı
Olmaması çün hayır
EVET
Ehli küfrün beşini
Rest çekip bir leş’ini
İllet’ mihenk taşını
Kıranlar için evet
HAYIR
Büyüğüyüz dünyanın
Deniz, kara, havanın
Ve işte Ankaranın
Salmaması çün hayır
EVET
Hayim nahumun koçu
Aydında onun piçi
Lawrensler ile üçü
Serenler için evet
HAYIR
Lawrens üstadla hayım
Yaptılar şanlı kıyım
Yahudidir koç dayım
Ölmemesi çün hayır
EVET
Selânik tünekleri
Bu homo inekleri
Ülkeden enekleri
Sürenler için evet
HAYIR
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Ceddinizi biz sürdük
Bize mania gördük
Osmanı yıkıp girdik
Gelmemesi çün hayır
EVET
Futbolun lefterini
Taç yaparak serini
Ahmağın beherini
Vuranlar için evet
HAYIR
Oyunu bozantının
Uzaya uzantının
Türklüğe özentinin
Kalmaması çün hayır
EVET
İSLÂMİ’nin serini
Hıfzeden Settâr’ini
Düşmanın defterini
Dürenler için evet
HAYIR
Meydanlarda güreşe
Hak olana peş peşe
Hayır derim güneşe
Doğmaması çün hayır
Mehmet İslami
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Evet Mi Evet
ŞEYTANIN NÜFÛZ ETTİĞİ GÖNÜL
Doğa: ilmi bırak, kilimde vermez
Senin titreyişin onu güldürdü
Ekmek istersin tek dilim de vermez
Müslümanı açlığından öldürdü
Doğa nedir, ne demektir manâsı?
Tabiatı ilâhidir anası
Dilimizde tüp çocuğu kınası
İslâmi lügatta nûru söndürdü
Doğ’a diye doğuma söyler
Tabiat esrarı hikmeti eyler
Dehr Allah’ın, devr-i dâim-i eyler
Ledünniye parmağını bandırdı
Hinoğlu hin kurmuş, bozuk düzeni
Hep alkışlar mazlumları ezeni
İğfal edip intizamı bozanı
Karıncaya yetmiş deve bindirdi
Hıfzetmezse aşkedilen imânı
İstisnasız hevâ alır dümeni
Lânetullah oluverir gümanı
Cennetteyken anamızı kandırdı
Memnû kılındığı için sevdası
Yüreğinde deva bulmaz gaydası
Yedirince dünya oldu paydası
Beraberce yeryüzüne indirdi
Ömeroğlu Hakk’ın sevgili kulu
Tutmuştur gidiyor müstakim yolu
Hiç tesir etmezki tipiyle dolu
Eleste yüzünü Hakka’a döndürdü
İSLÂM der; Rabb’ım vermesin keder
Hakkı seven kula yazmıştır kader
Türlü belâlarla imtiham eder
Abd korkusu iblisleri sindirdi
Mehmet İslami
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Evet Oduna Ne Köze Ne
EVET ODUNA NE KÖZE NE?
Dîne düşman yahudinin piçleri
Kabuğunu döğüyorsa öze ne?
Nemrut ebû cehil firavn hiçleri
Mescidlere siğiyorsa; vize ne?
Din düşmanı ezan kuran geveler
Bunlar ik'ayaklı mahlûk develer
Âdemoğlu sırtındaki güveler
Yokuşlara ağıyorsa düze ne?
Düşmanın verdiği zehiri yutup
Kabuğundan çıktığını unutup
Boynunu kıranın yolunu tutup
Ebâsına sö…..sa söze ne?
Günde beş kez dîni tazeler iken
Gölgesinden çıkıp batarsa diken
Dalında bittiği ağacı söken
Odununu yığıyorsa köze ne?
Ezanı duyunca uykusu kaçar
İçinden aşı yer çanağa s…r
Aldığı haz ile kanatsız uçar
Sı…ğ..a doğuyorsa bize ne
Zanneder minâre üstüne düşer
Korkusundan karnı b…..dan şişer
Elindeki bardağa s…k işer
İçmeğe su sağıyorsa bize ne
İSLÂMİ; duyunca, istihza ile
Değmez diye küfrü almıyor dile
Bu maymun domuzlar akrepler ile
Çukuruna sığıyorsa toza ne?
16/11/2018 Cümüa
07Rbiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Evet-hayır, 31 Mart
EVET-HAYIR 31 MART
Seyrettiğimiz doğru yol
Ölenedek gezeceğiz
Evet evet ne sağ ne sol
Yamulanı ezeceğiz
Hak yol İSLÂM yazacağız
Rehberimiz Kur’ân ile
Gönlümüzde duran ile
Hedefimiz turan ile
Ağızları büzeceğiz
Hak yol İSLÂM yazacağız
Şehy Şamille Fatih ile
Bir çuval et satih ile
Yahud kulu turpa bile
Düzen verip üzeceğiz
Hak yol İSLÂM yazacağız
Kanuniyle Selim ile
Edebâli âlim ile
Can oldukca elim ile
Projeyi çizeceğiz
Hak yol İSLÂM yazacağız
Filistinin dibeğine
Yahudinin sibeğine
Vaşintonun göbeğine
İnce ince sızacağız
Hak yol İSLÂM yazacağız
Erdoğanla Devlet ile
Soylu, Akar Fidan ile
Çin seddine Sudan ile
Küfre kuyu kazacağız
Hak yol İSLÂM yazacağız
Evet, hayır otuz bir mart
Said–asi kimlermiş tart
Hainliğin itlâfı şart
Derisini yüzeceğiz
Hak yol İSLÂM yazacağız
İSLÂMİ der homolardan
Memleketi kimolardan
Kurtararak tomolardan
Batılatı süzeceğiz
Hak yol İSLÂM yazacağız
20 Cemâzüyelâhir 1440 İsneyn
25 Şubat 2019 Pazar ertesi
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12 şabat 1434
Kasım 110
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Ey Kafakoçanı Müselmanı
Âşık isen cehalete
Sakın kanma adalete
Din girerse siyâsete
Yularından kurtulursun
Kurtulmağı istemezsin
Ben bumuyumdur demezsin
Kendin kazanıp yemezsin
Yallanarak tartılırsın
Tartılınca hiç çıkarsın
Secerende piç çıkarsın
Lağımından güç çıkarsın
Hırlamaktan yırtılırsın
İSLÂMİ: yırtığı diker
Odunu hızara çeker
Keser biçer eğer büker
Liyâkatini bulursun
Mehmet İslami
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Ey Milleti Merhume Cevap ver bir kere de
EY MİLLETİ MERHUME CEVAP VER BİR KEREDE
Ey milleti merhume cevap ver bir kere de
Turan diye turlayanlar Turancılar nerede?
Meydanlar boş yok hani sanıyorum kaldılar
Büyük Yahudi devletin aktığı derede
Hani vardı ya hani sağ elimizde Kur’ân
Türk-İslam devletinin hayallerini kuran
Böyle derken düşmanın kucağına oturan
Ben düşman askeriyken yoktu güney korede
Açık net soruyorum: müstemleke miyiz biz?
Sualin muhatabı sen ben o şu hepimiz
Kervân başı çık diyor hazır mıdır dengimiz?
Bizim muhtar herhâlde şimdi alaverede?
Yahu: yedi denizde yetmiş düvel geziyor
Benim olan suyumu imbiklerden süzüyor
Verip içirdikleri içince de azıyor
Herhâlde meyveleri döker kısa sürede
Biraz tahayyül edin evvelki günü şöyle
Yedi deniz üç kıt’a giderken bile öyle
İşgâl edilmiş iken dahi olmadık böyle
Düşman dost olmaz denmiş, dostluk dalaverede
Melheme i Kübra’yı başlatıyor Yahudi
Allah’ın lanetleyip tarh ettiği şey idi
Vatan için analar doğuruyor yiğidi
Cihad farz ekber der Halkeden bir sûrede
Zünnarı bele sardı kippayı koydu başa
Cüppeyi giydirince dedik sağ bin yaşa
İslambola Eyyûbe el Ensâri gelmiş boşa!
Başa yular taktıran bir sen varsın yörede
Vatan işgal edilmiş nato üssünü kurmuş
Ama rika nasılsa gelmiş girip oturmuş
Yahudi ipin çekmiş, o anda da kudurmuş
Otur yerinde diyor, bağımsızlık nerede?
Formülü gayet açık, basit söyleyeyim bir daha
Hilâfet tahta çıksın bu ümmet kalkar şaha
Halifenin emriyle mücahid kaynar saha
Hayat hakkı yok olur domuz, akrep, pirede
Bak İSLÂMİ: etrafa afakı parlattılar
Kazanın altındaki ateşi harlattılar
Hilâle; intikam çün haç oku fırlattılar
İslâm Turan birliği kurulmalı kürede
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Ey Oğul!
EY OĞUL
Hele bir kulak ver eğil ceddine
Sana kefen biçmek kimin haddine?
Söyleyiniz düşmanlığın haddi ne ?
Türk ayağa kalktı savulun bire
Ey oğul! Yemende, seddül bahirde
Mücahidi İslâm tayyib, tahir de
Bin beşyüz senedir yiğidlik serde
Bu imânla nâil oldun zafere
Ummana; izinsiz ırmaklar akmaz
Haykırışından şimşekler çakmaz
Doğduğuna pişman eder bin kere
Dînî mübin, vatan için askere
Giderken ardına bakmaz, sefere
İzinsiz akamaz ki ırmak, dere
Akar ise pişman eder bin kere
Bulacağım mutlak kaçsanız nere
Yok etmek çün gelip kaçtığın yere
Nasıl ki aklınca çarmıha gere
Anana sor Türkü, çalmıştı yere
İSLÂMİ der;davâ yükledim sere
Serim yükselerek değer göklere
Allah için yürümüşüm bir kere
Durduramaz beni köprüsüz dere
Mehmet İslami
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Ey Saman Sarısı Trampet Zurna!
EY SAMAN SARISI TRAMPET ZURNA
İYİDEN İYİYE ANANA BENİ!
Ey kâfir sürüsü sığır çobanı
Gütmeği bilirim, güdülemem ki
Bilmiyorsun gayri meşru babanı
Etmeği bilirim edilemem ki
Ben Türk’üm Nesebim İslâmiyettir
Düsturu hayatım samimiyettir
Bana beslenilen sui niyettir
Necip’im bırakıp gidilemem ki
Ben sina çölüyüm geçilmez kumum
Zulûmâtı tenvir eyleyen mumum
Dostuma bal düşmanıma zekkumûm
Akında; beylerce tadılamam ki
Cebeli Tarıkla girdim içine
Kızgın şişi saplayınca kıçına
Baktırdım; kaçarken ayak ucuna
İzzetsizliği ben bilemem ki
İyiden iyiye, anana beni
Sorarsan; Türk koydu karnıma seni
Diyecektir, Türkün malı, ülkeni
Domuz ile adım atılamam ki
Sen dünkü veledi zinasın ama
Ders veren Lânetli hahamlar sana
Okyanusun içinde yana, yana
Batışına bende katılamam ki
Sonun geldi firavunun sonuna
Döndü girdiğin bu nemrut donuna
Aldanarak ne geldiyse önüne
Dilim dilim dildin ben dilemem ki
Dolarını yuların yuronu
Ahvalini yok edince gör onu
Ebû cehilinde bu oldu sonu
Çukurunda geber ben silemem ki
Yeryüzünde tek Yahudi kalırsa
Türkler tek tek canlarını alırsa
Allâh lillâh için, birtek bulursa
Düşeğimde rahatça ölemem ki
İngilizi Fransızı Alman felekten
Avusturya, İsveç İlalyan hepten
Norveç, Danimarka, ince elekten
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Bana biat edeni elemem ki
Yok olmak zamanı geldi küfürün
İçine zekkumlar doldu küfürün
Yeri cahimdedir bildi küfürün
Yetkim yoktur kaderi, delemem ki
Gelen belâ, HAKK’tan azıldığından
Çukur cehenneme kazıldığından
Kudret kalemiyle yazıldığından
İlâhi kanûndur ben gülemem ki
Öyle bir gücüde vermemiş kula
Leşinizi sarmam çaputa çula
Atarım şeytanın yattığı göle
Yerkürede yahudi bulamam ki
Bin beş yüz senelik kine doymayan
Kural koyup kendisi hiç uymayan
Yahudidir gayri, insan saymayan
Dolarları ile satılamam ki
Titanik yaptılar sonra, kâfirler
Allâh bile batıramaz dediler
Anında ilâhi tokat yediler
Emridir; düşmanı dost bilemem ki
Bin dört yüz kırkıncı senedi şimdi
Sanıyorum İsa inmiştir imdi
Şeytan turampına Türk ruhu bindi
Gebersede suya ben salamam ki
Düşmanın piyonu türkün postunda
Düşmanlarca Vatan işgâl kastında
Devleti Âlînin meclis, destinde
Hırıldayanlar bir olamam ki
Yüz senedir düşürüldü cinnete
Kanlı düşman oldu ırkı ümmete
Gitmez ya; münâfık mürted cennete
Gitseler, onlarla ben gelemem ki
İSLÂMİ: yaşadığın âhır zaman
Yüksele nemrud-u ateşten duman
Mü’minken müşrikten şefâat uman
Mürtedle bir yolda yürüyemem ki
Mehmet İslami
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Ey Türkoğlu Suriye'de!
Devletinin temeline
Dinâmiti koyan hain
Homo ile emeline
Semirerek doyan hain
Seyret hele meclisini
Görürsün kiri isini
Ermeninin iblisini
S.S.K.ya koyan hain
Gökten zembil ile gelen
Nesli gayri sahih yılan
Her bir şeyi hazır bulan
Münâfıklık boyan hain
İnsanlık kökten sökülen
Umumhaneye dökülen
Mihenk taşında dikilen
Düşmanı dost sayan hain
Yıkayarak beyinleri
Felç ederek geyinleri
Oynadığı oyunları
Her sahneye uyan hain
Keçi desem keçi değil
Kuzu, toklu, koçu değil
Nasaranın haç’ı değil
Kippa zünnar koyan hain
Dünya servetine tapan
Binayı gökdelen yapan
Nurlu yoldan şerre sapan
Öz nefsine kıyan hain
Susadıkça zekkum içen
Doğmamışa donlar biçen
Konup göçen gelip geçen
Mazlumları soyan hain
Düşmanına dilsiz şeytan
Ama görünüşte insan
İnsanlık tiksinir bundan
Domuz; ora koyan hain
İSLÂMİ der ki azdığın
Aha kendine kazdığın
Kuyu, fermanı yazdığın
Ölüm, gelir uyan hain
09 Rebiülâhir 1440
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Ey Ümmeti Muhammed Türkoğlu!
EY ÜMMETİ MUHAMMED TÜRKOĞLU!
Dikkat et Türkoğlu Türklük sekerat
Çekmektedir, yok olmağa gidiyor
Fikr-i tahayyülle muhakeme et
Yüz senedir seni kimler güdüyor?
Suçlu sensin seni güdenler değil!
Üzerinden isli dumanları sil
Hakikâti üstüne ihlâsla eğil
Göreceksin kimler nasıl ediyor
Kadın hakkı diyen kadın düşmanı
Seni bendeyledi seni, sen tanı
Bırak bir tarafa cinni şeytanı
Dost dediğin insi şeytan ne diyor?
Kadını kelepir diye mezatta
Satışa çıkaran kavim tezatta
Bu deyyûslar dînimizden azâtta
Azrâîl neşeyle seyir ediyor
Allâhı bıraktı, çünki: kulları
Şeytanla muhabbet eder dilleri
Kapattı cennete çıkan yolları
Allâh büyük: beni afveder diyor
Halbuki zan bir afdan ibârettir
Bu düşünce küfri, bir zihniyettir
Afva sebep ilâhi hidâyettir
Belâmlar hep cehenneme gidiyor
Nerededir Ebû Bekir Ömer’ler?
Âlî, Osman, muaviye semerler
Haklıya batıldan akan hünerler
Uyu yavrum uyu sen, ninni diyor
Uyandır uykudan Halife Selim
Uzatta; öpeyim mübârek elin
Hışımla; bizlere kükreyen selin
Sâyhası, duyana acep ne diyor
İSLÂMİ’ye diyor Tekbiri çekte
Sefer et seninle melekler gökte
Gayzını düşmanın üstüne dökte
Gör; dünyâdan nasıl çekip gidiyor
28 Kasım 2018 Çarşanba
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Ey Yahudi Hahamların Köpeği
Eceliniz geldiğinde domuzlar
Cami duvarına siyeceksiniz
Suriyede birbirini omuzlar
Kendi dışkınızı yiyeceksiniz
Şeytan turpu yahudinin köpeği
Morfin esrar kendir onun ipeği
Silmez isen gözündeki çapağı
Kaçıp, cehenneme tüyeceksiniz
Sen kimsin necisin nerelerdensin?
Suriyede gelmektedir bed sesin?
Düzen kurup katlettiğin herkesin
Donunu kendiniz giyeceksiniz
Biyetten sonunuza ateşi
Verdiniz seyredin serilen leşi
Çiğnedim dünyâya yön veren beşi
Bilâ mecbûr beni, duyacaksınız
Bin beş yüz senedir yapılan pilân
Yalan üzerine idi hep yalan
Yeter mazlumları ettiğin talan
Gaspını yerine koyacaksınız
Süt tozuyla zehirledin yüreği
Kokareçle değiştirdin çöreği
İkrâm ettiğiniz sütlü böreği
Ben değil, onu siz yiyeceksiniz
Bitti artık İslâmiyet çilesi
Elem keder dolsun küfrün filesi
Bakın isyân eden eyfel kulesi
Küfür kaftanını soyacaksınız
Allâh bile batıramaz dediniz
Tam ilk anda titaniki yediniz
Fırat kalkan, zeytin dalı idiniz
Türk zülfikârıyla doyacaksınız
Münbiçte kurduğun tuzakta hiçtir
Tuzağa basacak buştoğlu piçtir
Ümmet karşında direnmek güçtür
İSLÂMİ’ye şartsız uyacaksınız
Mehmet İslami
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Fatiha Suresinde olmayan 7 Harfin Esrarı Hikmeti
FÂTİHÂ SÛRESİNDE OLMAYAN YEDİ HARFİN ESRARI VE HİKMETİ
Rum Meliki KAYSER, Ömer’e (R.A) gelip “İncil kitabında içerisinde 7 harften hâli olan,
kendisinde 7 harf bulunm ayan sûreyi kim okursa onun için cennet vardır’ yazıyor Ben
incili baştan sona tetkik ettim. İçinde 7 harf bulun mayan sûre bulamadım. Siz kendi
kitabınıza bakın araş tırıp bana bildirin” diyor. Ömer (r.a)ehli Kur’an’ı çağırıp
araştırmalarını emrediyor ÜBEYY bin KAAB (r.a) “Yâ Em irel mü’minin! İçinde 7 harf
bulunmayan sûre FÂTİHÂ s ûresidir.” diyor. Ömer efendimiz rum meliki Kayser’e “ ne
Tevrat ne Zebur ne de İncil’de olmayıp yalnız bizim kitabımız Kur’an-ı Azimüşşân da
bulunan içinde 7 harf bulunmayan sûre;Fâtihâ Sûresidir” diye bu sûreyi yazıp
gönderiyor.
Binaen aleyh rum meliki Müslüman olup İslamiyet üzerine ruhunu teslim ediyor.
FÂTİHÂ SÛRE’sinde olmayan bu yedi harfin kadri cel ili olup şanıda yücedir Bu yedi
harfin bazıları hayra bazı larıda şerre delalet eder.
Fatiha’da 29 harften 7 harf yoktur Bu harfler şunlardır:
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
1- ( ﻴPELTEK SE) harfinin olmaması: Allah bu sûreyi okuyanlara sübürun olmaması
ve olmayacağına delil gö stermiştir. Kıyamet gününde ceza görecek olanlara ve onların
feryatlarına karsı
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴ
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“siz bir defa helâkinizi çağırmayın, bir defa yok olup gitmeği dilemeyin, binlerce defa
cağırın, binlerce defa yok olup gitmeği isteyin” (Furkan 14) buyuruluyor. SÜ BÛR=
HELÂK demektir. Yalnız bu sûreyi okuyan kimsel er sübûru davet eden, çağıran
zümrenin felâketine düş meyeceklerdir. Böyle bir felâketten kurtulacağına,kurtu
lduğuna delildir.
2- ( ﻴcim) harfinin olmaması: o kişinin cehennemin i çindeki ‘CEHİM’ tabakasından
necât bulacağına delildir. Bu sûreyi okuyanları Hakk Teâlâ narı cehenneminden k
oruyacaktır. Nitekim ayeti kerimesinde:
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“şu azanların, kıble kabe bilmeyenlerin, Allah Peygamb er tanımayanların,
mukaddesata küfredenlerin, yer ve makamları kararğâhları, zincirlere vurularak
gidecekle ri yer narı Cehimdir.” (naziat 39) buyuruyor. Bu sureyi okuyup amel edenler
nar-ı cehimden azad olanlardır.
3- ( ﻴHI) harfinin olmaması: bu sureyi okuyan husrana uğramaktan beri ve
müberradır.
( ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴHacc 11)
dünya ve ahreti husrana ugrayan demektir. Bu sureyi okuyan kimsenin hem dünyası
hem ahireti mamur olur.
4- ( ﻴKESKİN ZE) harfinin olmaması: okuyanın zefir ve şehiyk olmayacagına delildir
Hakk Terâlâ cehennemden bahs ederken;cehennem içine kâfirleri münkirleri aldığı
zaman öyle bir ses çıkaracak ki
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“cehennemin içinde, cehennemin öyle bir sesi var ki ZA FİR ve ŞEHİYK (merkep anırır
ya) cehennem ehlinde bö yle bir ses çıkacak” (hud 106) buyuruyor.
Merkebin nefesini içeri alırken sesi vardır, bir de nefe sini dışarı verirken sesi vardır.
Bu ne insan ne de kuş se sine benzer. Bu sûreyi okuyanlar bu zefir ve şehiyktan
kurtulacaklardır.
5- ( ﻴŞIN) harfinin olmaması: bunu okuyan mü’min lerin şekî olmadığına delildir.
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Çünki Hakk Teâlâ:
ﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“kim benim hidâyetime yoluma uyarsa asla dalâlette ka lmayacaktır. Asla şekîde
olmayacaklar.” (taha 123) buy uruyor. Bu sûreyi okuyan şekî olmaz, eşkîyadan olamaz
6- ( ﻴZI) harfinin olmaması: okuyan için ahirette alev alev yanan cehennemin
tabakalarından olan LEZA ’ﻴﻴﻴﻴﻴﻴya düçar olamayacağına delildir. Rabbimiz:
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ*ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“cehennem sizin anladığınız gibi değil, öyle bir alev, ate ş var ki, el ve ayakları
dolaştırıyor Birbirine yapıştırıyor ”Binaen aleyh bu sûreyi okuyan böyle bir felâketten
kur tulacaktır.
7- ( ﻴFE) harfinin olmaması: okuyanın firaktan ayrılı ktan kurtulacağına delâlet
eder Hakk Teâlâ:
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“fırkanın biri cennette diğeri cehennemdedir” (Şura 7) buyuruyor. Bu sûreyi okuyan
firak ve ayrılıktan kurtula
caktır
Tevrat’ta, Zebur’da, İncil de hattâ
Bak; yedi harfli, yüz, tabi, suhufâ
Hepsi dercedilmiş zarfı kımâtta
Cem ettim buyurmuş; nâbî, Fâtihâ
Kurân-ı Kerîm’in Kalbidir Yâ Sîn
Yâsine başlarken Fâtihâdasın
Dîni mübîn Fâtihâ’dır bilesin
Hakk kelâmı dîn kitâbı Fâtihâ
Kulluk kelepçedir, koluna takın
Halifemsin demiş iken Hallâkın
Basar gözle mükevvinâta bakın
Siliyor defterden habı Fâtihâ
“Cennette seninle müşerref oldum
Huri’ye gılmana musahhar kıldım
Sana senden yakın kendimi bildim”
Beyin’in yüreğin tab’ı Fâtihâ
Takva ile erdirip kemâline
Salih kullar kavuşur emeline
Cenneti âlâ da Hakk cemaline
Kadeh-i Kevser’in sapı Fâtihâ
Rum meliki KAYSER, Ömer’e (R.A) gelip “İncil kitabında içerisinde 7 harften hâli olan,
kendisinde 7 harf bulunm ayan sûreyi kim okursa onun için cennet vardır’ yazıyor Ben
incili baştan sona tetkik ettim. İçinde 7 harf bulun mayan sûre bulamadım. Siz kendi
kitabınıza bakın araş tırıp bana bildirin” diyor. Ömer (r.a)ehli Kur’an’ı çağırıp
araştırmalarını emrediyor ÜBEYY bin KAAB (r.a) “Yâ Em irel mü’minin! İçinde 7 harf
bulunmayan sûre FÂTİHÂ s ûresidir.” diyor. Ömer efendimiz rum meliki Kayser’e “ ne
Tevrat ne Zebur ne de İncil’de olmayıp yalnız bizim kitabımız Kur’an-ı Azimüşşanda
bulunan içinde 7 harf bulunmayan sûre;Fâtihâ Sûresidir” diye bu sûreyi yazıp
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gönderiyor.
Binaen aleyh rum meliki Müslüman olup İslamiyet üzerine ruhunu teslim ediyor.
Fatiha’da 29 harften 7 harf yoktur Bu harfler şunlardır: ﻴ ﻴ ﻴ ﻴ ﻴ ﻴ ﻴ
1-  ﻴSABİTÜN (Peltek SE) harfinin olmaması: Allah bu sureyi okuyanlara sübürun
olmaması ve olmayacağına delil göstermiştir. Kıyâmet gününde cezâ görecek olan lara
ve onların feryâtlarına karşı:
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴ
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“siz bir defa helâkinizi çağırmayın, bir defa yok olup gitmeği dilemeyin, binlerce defa
cağırın, binlerce defa yok olup gitmeği isteyin” (Furkan 14) buyuruluyor. SÜ
BÛR=HELÂK demektir. Yalnız bu sûreyi okuyan kimse ler sübûru davet eden, çağıran
zümrenin felâketine düş meyeceklerdir. Böyle bir felâketten kurtulacağına, kurt
ulduğuna delildir.
PELTEK SE ( )ﻴharfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı HA VA’dır Menzili ise SA’DİL
BELİ’dir SE harfinin ruhaniyetin in tabiatı mu’tedil (Orta hâlli) olup, bütün hayır
amellerin de münâsiptir “LÂ TED’UL YEVME SÜBÛRAV VÂHID EV VED’Û SÜBÛRAN
KESÎRÂ” (14) (25/Furkan) (Shf. 362)= Onlara denilir ki:“BU GÜN YALNIZ BİR KERE
YOK OLMAĞI DEĞİL, BİRÇOK DEFALAR YOK OLMAĞI ÇAĞIRIN”
PELTEK SE’yi okutmuyor Fâtihâ
Okursan Sübûrun görürsün daha
Arzıhaller ulaşacaktır şaha
Şehr-i İlm Kurân’ın babı Fâtihâ
2-  ﻴCEBBARÜN (CİM) harfinin olmaması: o kişinin cehennemin içindeki ‘CEHİM’
tabakasından necât bula cağına delildir. Bu sûreyi okuyanları Hakk Teâlâ nârı ce
henneminden koruyacaktır. Nitekim ayeti kerimesinde:
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“şu azanların, kıble, kabe bilmeyenlerin, Allah peygam ber tanımayanların,
mukaddesata küfredenlerin, yer ve makamları karargâhları, zincirlere vurularak
gidecekle ri yer nârı cehimdir” (naziat 39) buyuruyor. Bu sûreyi okuyup amel edenler
nâr-ı cehimden azad olanlardır.
“KELLÂ * İNNEHÂ LEZÂ (15) NEZZÂA TEL LİŞ ŞEVÂ” (16)
(70/Meâric)=Hayır,cehennem (imândan)yüz çevir
ip de (dîne) sırtını döneni, malını biriktirip (kimseye ha kkını vermeden) saklayan
kimseyi çağıran, deriyi döküp kavuran alevli bir ateştir) (15-18)(Sahife 570)
CİM ( )ﻴharfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı HAVA’dır Menzili ise SÜREYYÂ’dır CİM
harfinin ruhaniyeti ileri ge len insanların arasında olmak, büyük insanların, dünya
erbabının ve kalem ehillerinin arasına girmek için kulla nılır “FE İNNEL CEHIYME HİYEL
ME’VÂ”(39) (79/Naziat )= Şüphesiz Cehennem öyle kimselerin varacağı bir yer
dir(Sahife, 585)
CİM’i kari cehimine varacak
Dû âlemde defterini dürecek
Okumayan Cemâlillullah görecek
Geçirecektir sıratı Fatihâ
Cebbarı mütekebbirim Cim’i
İçinde hazfetmiş acaba kimi
Ferşine Halife kılmıştır seni
Dini İslâmiyet sabî Fâtihâ
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3-  ﻴHABİRÜN (HI) harfinin olmaması: bu sûreyi oku yan husrana uğramaktan beri
ve müberradır.
( ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴhacc 11)
“dünya ve ahireti husrana uğrayan demektir. Bu sûreyi okuyan kimsenin hem dünyası
hem ahireti mamur olur
“KALEHBİTÂ MİNHÂ CEMÎAM BA’DUKÜM Lİ BA’DUN ADÜVV * FE İMMÂ
YE’TİYENNEKÜM MİNNÎ HÜDEN FE MENİTTEBEA HÜDÂYE FE LÂ YEDILLÜ VE LÂ
YEŞKÂ”(12
3) (20/Tâhâ)
“ALLÂH! Şöyle buyurdu: “BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLAR AK HEPİNİZ İNİN ORADAN
(cennetten) ARTIK BENDEN SİZE BİR HİDÂYET (kitâp ve Peygamber) GELDİĞİ ZAM
AN, KİM BENİM HİDÂYETİME UYARSA İŞTE O, SAPIKLI ĞA DÜŞMEZ VE ÂHİRETTE
BEDBAHT OLMAZ) (Shf.321)
HI ( )ﻴharfi: Bu harf nemli soğuk olup tabiatı SU’dur Me nzili ise SA’DİL SUUD’tur Bu
harfin ruhaniyetinin tabiatı mu’tedil (Orta hâlli) dir Said olup bütün hayr amellerin de
yardımcı olur
Kıraatsiz, harfi HI’yla oluna
Benliğini sürü cennet yoluna
Balta vuru lain iblis koluna
Resulü Zişân ashâbı Fâtihâ
4-  ﻴZEKİYYÜN (Keskin ZE) harfinin olmaması: okuyanın ZEFİR ve ŞEHİYK
olmayacağına delildir. Hakk Teâlâ ceh ennemden bahs ederken; cehennem içine
kafirleri mün kirleri aldığı zaman öyle bir ses çıkaracak ki:
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“cehennemin içinde, cehennemin öyle bir sesi var ki ze fir ve şehiyk (merkep anırır ya)
cehennem ehlinde böy le bir ses cıkacak” (hud 106) buyuruyor.
Merkebin nefesini içeri alırken sesi vardır, bir de nefe sini dışarı verirken sesi vardır.
Bu ne insan ne de kuş se sine benzer. Bu sureyi okuyanlar bu zefir ve şehiykten
kurtulacaklardır.
KESKİN ZE ( ) ﻴHarfi: Bu harf nemli sıcak olup tabîatı HAVA’dır Menzili ise ZERA’dır
ZE harfinin ruhaniyeti has talıkların defi’Melekut (RUHLAR ÂLEMİ) nin fethi, bütün hayır
ve şer amellerde kullanılır“FE EMMELLEZÎNE ŞEKÛ FE FİN NÂRİ LEHÜM FÎHÂ ZEFÎRUV
VE ŞEHİYK (106)”(1 1/ Hud)” (Sahife 234) “Bedbaht olanlar cehennemdedir ler Onların
orada (CEHENNEMDE) çok feci nefes alıp ver meleri vardır)
KESKİN ZE: şifanın membaı iken
ZEHFİR ile ŞEHİYK acıtmaz diken
Masiyetin boynu bükülür iken
Kevser ırmağının kabı Fâtihâ
Bu harfler tahtında, temaşa eder
Acaba biz kime vermişiz keder?
Hak gelince batıl oldu derbeder
Âdemi Havva’da yapı Fâtihâ
5-  ﻴŞEKÜRÜN (ŞIN) harfinin olmaması: bunu okuyan mü’minlerin şekî olmadığına
delildir. Çünki Hakk Teâlâ
ﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“kim benim hidâyetime yoluma uyarsa asla dalâlette kalmayacaktır. Asla şekîde
olmayacaklar.” (Taha 123) buyuruyor. Bu sûreyi okuyan şekî olmaz, eşkîyadan ol
amaz.
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ŞIN: ( )ﻴharfi: Bu harf kuru sıcak olup tabiatı ATEŞ’tir Menzili ise BELDE’dir ŞIN
harfinin ruhaniyeti karışık olu p, dünya işlerinin hiçbirisine yaramaz
ŞIN harfini okumayan mü’minin
ŞEKİ’ sayhasıdır perdesi dinin
Şahinin, Kartalın, Doğan hindinin
Ruh-u insanlığa kapı Fâtihâ
“VE MİN NÂSİ MEY YA’BÜDÜLLÂHE ALÂ HARF * FE İN ESÂBEHÛ HAYRUNITMEENNE
BİH * VE İN ESÂBETHÜ FİT NETÜNİNKALEBE ALÂ VECHİHÎ HASİRAD DÜNYÂ VEL ÂHI
RAH * ZÂLİKE HÜVEL HUSRÂNÜL MÜBÎN (11) (22/Hacc)
“İnsanların kimide ALLÂH’a, dînin yalnız bir tarafından ibâdet eder (şüphe ve
tereddüt içindedir) Eğer kendisine bir hayır dokunursa ona razı olur, yatışır Eğer bir
belâ is abet ederse yüzüstü döner (dinden çıkar) Dünyada da âh irette de pişman
olmuştur o İşte bu aldanış, apaçık ziyan ın ta kendisidir) (Sahife 334)
6-  ﻴZAHİRÜN (ZI) harfinin olmaması: okuyan için ah irette alev alev yanan
cehennemin tabakalarından olan LEZA ’ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴya düçar olamayacağına delildir.
Rabbimiz:
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴ*ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“cehennem sizin anladığınız gibi değil, öyle bir alev, ate ş var ki, el ve ayakları
dolaştırıyor Birbirine yapıştırıyor ” Binaen aleyh bu sûreyi okuyan böyle bir felâketten
ku rtulacaktır. ZI ( )ﻴharfi: Bu harf nemli sıcak olup tabiatı HAVA’dır Menzili ise
FERAUL MUAHHİR’dir Bu harfin ru haniyetinin tabiatı MÜMTEZİC olup sebepler ve
deneme lere mani olur
Cehennem dâvetkâr zevki sefaha
ZI’ okuyan gider LEZÂ’ tavafa
Cennetinde erdirecek refaha
Yasini Şerif ahbabı Fâtihâ
7-  ﻴFERDÜN (FE) harfinin olmaması: okuyanın firak tan ayrılıktan kurtulacağına
delalet eder. Hakk Teâlâ:
ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴ ﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴ
“fırkanın biri cennette diğeri cehennemdedir” (Şura 7) buyuruyor. Bu sûreyi okuyan
firak ve ayrılıktan kurtula caktır.
FE ( )ﻴharfi: Bu harf kuru sıcak olup, tabiatı ateştir Bu harfin menzili ise EKLİL’ dir Bu
harfin ruhaniyeti geneld e hayır amellerinde kullanılır Ruhaniyeti belli değildir B u harfle
dünyadaki SÂLİH (iyi) ameller için amel ederse n ALLÂH’(celle celâlü)ın izniyle felâha
kavuşursun“ VE KEZÂLİKE EVHAYNÂ İLEYKE KUR’ÂNEN ARABİYYEL Lİ T ÜNZİRA
ÜMMEL KURÂ VE MEN HAVLEHÂ VE TÜNZİRA Y EVMEL CEM’I LÂ RAYBE FÎH * FERÎKUN
FİL CENNETİ VE FERİKUN FİS SEIYR” (7) (42/Şura) “Şehirlerin anası ol an Mekkelilere
ve etrafındaki memleketlerdeki insanlar a gelecek tehlikeleri haber vermen için ve
hakkında hiç bir şüphe bulunmayan o toplanmak (kıyâmet) gününün dehşetiyle
korkutman için sana böyle arapça bir Kur’ân vahyettik O kıyâmet gününde
toplananlardan bir kısmı (mü’minler) cennettedir, bir kısmı (kâfîrler) de cehenn
emdedir) (Shf,484)
FE: hıfzedimiş rahmetin özü
Ağustosta harlar alevli közü
Baktıkça gül açar bakanın yüzü
Külli âlemler ahfadı Fâtiha
Yedi harfle Kur’ andan uzağa gitti
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Cennet pasaportu mü’mine yetti
Amerika, Avrupa’yı fethetti
Afrika, Roma, Bağdadı Fâtihâ
Geçmiş Nebî ümmetlerine kat’i
Yedi harfle perdelemiş cenneti
Bundan muaf Habîbi’nin sünneti
Cihad’daki şevkin abı Fâtihâ
Deve dikeniyle Katırtırnağı
Olduğu yerlerde şeytan parmağı
Hakk Teâlâ sevmez boş oturmağı
Lâle, gül, menevşe hepi Fâtihâ
Ömrümce dönmedim kıblesiz yöne
Mevcûdatı vakıf eylemiş dîne
Haktan ayarlanan geceye güne
Mükevvinât afıtabı Fâtihâ
Yüz Yirmi Dört Bin Enbiyâ sünneti
Yedi harfle perdelenmiş ümmeti
Cehenneme uğramadan cenneti
Ümmete lütfetti Hadî, Fâtihâ
Bak İSLÂMİ: şu sen olan kitâba
Düşündün mü kimim diye, acaba;
Bir lôkma için mi bu kadar çaba?
Cennet yeli sabâ bad-ı Fâtihâ
25 Şâbân 1440 Selâse
30 Nisan 2019 Salı
17 Nisan 1435
Kasım 174
Mehmet İslami
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Feth-i İslambol Düşmanlarına
FETHİ İSLÂMBOL DÜŞMANLARINA
Ey nesli Fatihan, ey nesli cedid
Melez eden tapındığın put homo
Kemâlâtın ile idin müceddid
Yobaz diyen tapındığın put homo
Bin Dört Yüz Elli Üç’ te Salı günü
Bizansın kalbine soktun süngünü
Velâkin korkudan unuttun dünü
Korkutansa tapındığın put homo
Fatih gemileri saldı karadan
Denizin altını yüce Yaratan
Torununa gel geç dedi, buradan
İnkâr etti tapındığın put homo
Dünyaya taç diken topu dökünce
Bizans belini büküp diz çökünce
Ulubatlı Sura Bayrak dikince
Nerde idi tutunduğun put homo?
İçerdeki veli Cibali baba
Topun mermisine gerince aba
Gâvurcuklarımı edemem heba
Demiyen mi tapındığın put homo?
Akşemseddin velî ilham-ı Hakla
Hâle vakıf kıldı, düayı tıkla
Deyince; Yarabbi Haklıyı sakla
Cibâli mi katındığın put homo?
Çağ Kapayıp yeni bir çağ açanı
Dediniz ki: bunlar mısır koçanı
Ayasofya mabedine o çanı
Takan senin tapındığın put, homo
Yahudi ordusu Çanakkalede
Kim kurdurdu haydi bana de hele
Üç kıtayı hazırlayıp işgale
İkram eden tapındığın put homo
Bin Dokuz Yüz Otuz Üçte ne diye?
İki Yüz Yahudi Profesöre
Eğitimi teslim etmekler niye
Damızlıkçı tapındığın put homo
İki Yüz Bin Yahudiyi Türkiye
İstenmeden getirilmesi niye
Türk İsmi Türk kimlikleri ile
Veren yapan tapındığın put homo
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İslambolun en güzide, İzmir’in
Birde en mutena semtini verin
Devletin mihenk taşına getirin
Düşman alan tapındığın put, homo
İki Bin Rum Sekiz Binde Ermeni
Kim istedi Türk kimliği vermeni?
Türkün dizlerinden kesmek dermanı
Terziyanlar tapındığın put, homo
Hepsini çöplüğe gömdün velâkin
Bin Dört Yüz Elli üçten beridir bu kin
Diyen kâfirlere hançeri çakın
Derim biri tapındığın put, homo
Bülbül âşka figan eder güle de
İdraksizde akıl gidip gele de
Çakma bir yaratık, Çanakkalede
Olmayan şey tapındığın put, homo
Orayı geçilmez yapan doksan bin
Bu vatanın öz evlâtları lâkin
Düşmana denizin dibine inin
Diyen Seyyid: değil ilah put homo!
Orada Peygamberdi Baş Komutan
Kulsan Allah’tan kork Resulden utan
Onda kandı deryaları dolduran
Yoktu senin tapındığın put, homo
İSLÂMİ: nihayet Yavuz dirildi
Gümüş yaylar: Allah için gerildi
Altın oklar, tir keşine verildi
Hedefinde: tapındığın put, homo
25 Ramedan 1440 Hamis
30 Mayıs 2019 Perşenbe
17 Mayıs 1435
Hızır 25
Mehmet İslami
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Fetöşör
Satılmışsın; sahi fiyatın kaça?
Düşmanlarımı tutarsın Fetöşör
Düşmanlar piyonu ettiği piçe
Kelepirsin ne satarsın fetöşör
Müslümanlık masken meftunsun koça
Hep çöplükte ne ötersin fetöşör
İntihal titrinle dönmüşsün hiçe
Sen iblisten bin betersin Fetöşör
Tüm düşmanlar ile ortaksın suça
Çöplüklerinde yatarsın fetöşör
İndirmemiz için havada uça
Kustuğunuzu yutarsın fetöşör
İSLÂMİ’yi gördün yapıştın haça
İsli, isli pis tütersin fetöşör
Sıkıştığın anda sarıldın göçe
Milliliğe zehr-etersin Fetöşör
Mehmet İslami
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Fikreden İncelesin
Ağaysa beyse, değer
Hak ile yoracaksın
Günahkâr ise eğer
Hesabı soracaksın
Eğer hesap sormazsan
Defterini dürmezsem
Zalimliği görmezsem
Gök girsin kızıl çıksın
Gökler girsin aklından
Yüz Yetmiş ton altından
Sormaz isem alnımdan
Gök girsin kızıl çıksın
Dine kurşun sıkanı
Mescidleri yıkanı
Almazsam intikamı
Gök girsin kızıl çıksın
Haini dost edeni
Taşıdığı bedeni
Dağıtmaz isem beni
Gök girsin kızıl çıksın
Milletin felâhını
Kesen iflâhını
Almazsam külâhını
Gök girsin kızıl çıksın
Yüz Yetmiş ton Altından
Götürenin aklından
Şüphesizsem yakından
Gök girsin kızıl çıksın
Devlet can damarına
Kıyarak Omarına
Yahudi hımarına
Gök girsin kızıl çıksın
Ahmaklara ne desin?
Aldıkları nefesin
Çıktığı yere kesin
Gök girsin kızıl çıksın
İSLÂMİ: ne eylesin?
Fikreden incelesin
Eğer çıkmazsa sesin
Gök girsin kızıl çıksın
Mehmet İslami
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Fil Posta Pulu
Mahbub duyuran selam vereni
Rüzigâr telefon dil posta pulu
Gurbet elde eşi dostu yareni
Selefon mektupda gel posta pulu
Muhabbet bahri daldığın zaman
Sevdaya sefine olduğun zaman
İnciyi derinde bulduğun zaman
Mercan muhbirindir al posta pulu
Emr alınca okyanusa batamaz
Lânettullah istesede tutamaz
Ateşsiz bacadan duman tütemez
Zarf olan közlere kül posta pulu
Kaderini kulunun ameline
Bırakmış Yaratan bak emeline
Kendi ölüm fermanını eline
Alan yazıyorsa sil posta pulu
Kurtuluş ilânına tellâl resûl
Âdemden Havva’dan bu gelen usûl
Adam olmaktadır maharet asıl
Nameler ceylandır fil posta pulu
İSLÂMİ: odunu çekendir katır
Kırılmasın diye nemrudu hatır
Elhamdülillah de salevât getir
Tefekkür et düşün bil posta pulu
04 Temmuz 2019 Cümüa
22 Haziran 1435
02 Zilkade 1440
Hızır 61
Mehmet İslami
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Fire'ye Kadar
FİRE’YE KADAR
İsteyen istediğin vererek
Geldin ya yurdundan buraya kadar
Hırsın ile toprağını sürerek
Beslersin sinekten pireye kadar
Kızıl alma âşkı yürekte canda
Cevabına muktedirsen şu anda
Ver de feyzin alsın handa sultanda
Noktadan virgülden tireye kadar
Açın da gözleri at gözlüyle
Bakmayın, ahmağın öküzlüğüyle
Seyredin yamacı dik düzlüğüyle
Basar gözü ile dereye kadar
Yüzde seyredersen düşen çukura
Değer verme küfri miyâra kura
Teveccüh et Hak kelâmı okura
Bir katreden külli küreye kadar
İsterim ki her tarakta bezimiz
İstiyoruz her yemekte tuzumuz
İsterim ki her ocakta közümüz
Parlasın Hacer’den Sâre’ye kadar
Şîd’in tezgâhında dokundu isen
Davûd’un diliyle okundu isen
Seddi Zülkarneynden sakındı isen
Akın; Seddi çinden buraya kadar
Dişine dokunan helâlse eğer
Cana has ibâdet imişrtir meğer
Kendinde nakıslık fehminse eğer
Davuldan zurnadan curaya kadar
Dört kapının anahtarı elinde
Yüz on perecenin pervaz dilinde
Gönye,şakül, terâzi pergelinde
Tondan kilô, gram, fireye kadar
İlm-i irfan derki: dikkât et söze
Emânettir bedendeki can bize
Halkedince verdi şeref şan yüze
Üçgenden dikdörtgen, kareye kadar
Servetin; beş metre çaput İSLÂMİ
Sırttan alınacak kaput İSLÂMİ
Tahtın cansız tahta tabut İSLÂMİ
Âlem-i bekâ da süreye kadar
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17/11/2018 Cümüaertesi
08 Rebiülevvel 1440

Mehmet İslami
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Fitnetüz Zeman Heryer Toz Duman
Fiyatlar yüksek,
kadınlar çıplak,
Kısırdır toprak
Karanlığa bak
Camiler boşboş
Kimseler yok koş
Hükümsüzlük hoş
İlâhi emr loş
Hırsız safa da;
Hırlı cefâ da
Zan Mustafa da
Mücahid o da
Zina helâldir
Nikâh muhaldir
Karı kraldır
Koca hamaldır
Hükmeder nisa
Kıvranır Musâ
Ne yapsın Îsâ?
Hükümü buysa
Fitnetüz zeman
Heryer toz duman
Can çeker imân
Dokunma aman
Tabibi dertli
Derman kasvetli
Yahûd kasketli
Dertler buketli
İftira yalan
Söyler yol alan
Sürünen yılan
Geride kalan
Zekerler kadın
Erkektir adın
Şişirir budun
Vurunca odun
Zülmeder hergün
Lütuf yok birgün
Haneden sürgün
İnliyor, yorgun
İşgal altında
Küfrün tahtında
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Kara bahtında
En alt katında
Nefsine dargın
Yemiştir vurgun
Edilmiş sürgün
Dönecek bir gün
Fakir yağmurda
Yürür çamurda
Böyle ömürde
Yaşıyor birde
Yok, şemsiyesi
Kısıktır sesi
Acz sermayesi
Yok bahanesi
Tövbe edelim
Başka nidelim?
Haydin gidelim
Bizi güdelim
Nerede deme
Yanlış söyleme
Bunca cereme
Çektiren çene
Titrer küresi
Baştaki nesi
Kıyâmet fesi
Yoktur böylesi
Bak şu mavala
Delik çuvala
Koyar kavala
Bakma avala
Şartları bilsen
Abdesti alsan
Namazı kılsan
Cennete yaslan
Sağ elin versin
Sol el görmesin
Verdiğim dersin
Eza edersin
Oruç tut gündüz
Namaz kıl dümdüz
Leblerini büz
Emmareyi üz
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Oruç tutup da
Ecri atıp da
Çirke batıp da
Ecir hatıp da
Diyor iseniz
Yeriniz deniz
Yoktur kimseniz
Şahidsiniz siz
Başı örtersin
Açık gezersin
Parfüm tütersin
Ne olmuş dersin
Müsafir gelir
Güler yüz alır
Gidince alır
Gıybeti kalır
Velhasıl böyle
Çuvalla öyle
Nereye söyle?
Merhamet eyle
Yâ Rabbim! Derim
Sensindir; Kerim
Senden isterim
Ben derbederim
Mağfiret eyle
Bu kulun köle
Düşmüştür çöle
Hem bile, bile,
Hakikate tok
Bahanesi çok
Hikmetini sok
Beynide mi yok?
Varda boş beyin
Taşıyan beyin
Söyleyin, deyin
Askeri neyin?
Akıllı olun
Hikmeti bulun
İçine dalın
Derinde kalın
Allâh’ın malı
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Olur pahalı
Onu almalı
Kârlı kalmalı
Yaptığın amel
Tuttuğun emel
Atınca temel
Nüksetti sömel
Nefsi sürüyor
Allâh görüyor
Her gün eriyor
Şeytan sarıyor
Makarasına
Bak arkasına
Maskarasına
Taslamasına
Yok ki istikrar
Bilsin; kâr zarar
Dînden aşikâr
Utananlar var
Fe Sühbanellâh
Vallah ve Tallah
Vekilim billâh
Yaratan Allâh
İSLÂMİ: yok ah
Fi Emânillâh
Rezzak’ım Allâh
Estağfirullâh
Mehmet İslami
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Fravnlar Nemrutlar

ALLAH’a meydan okuyan FİRAVN, NEMRUT, EBU CEHİL ve benzeri şeytanilerin,
ayağına ALTI MÜCÂHİD-İ İSLÂM taş koydu
123456-

ABDÜLAZİZ HAN
SULTAN ABDULHAMIT HAN
ADNAN MENDERES
TURGUT ÖZAL
NECMEDDİN ERBAKAN
RECEP TAYYİP ERDOGAN

1- Abdülaziz (r.a) hi Kinim dinimdir diyen Gelendostlu Eşşek Ah madın oğlu
Hüseyin Avni Yahudi maşası yemiştir
2- Abdülhamid (r.a) 3 Kıt’a Yedi denizi Elimizden alıp üzerinde elli devlet kurduran
ve bir avuç bu vatanıda işgal ettiren Lawrensle Aydın doğanın gayri meşru babası
Rahmi Koçun mezkur şecereli babası Takma adı Vehbi koç hayvanın gayri meşru babası
Hain Naum Yahudileridir
3- Adnan Menderesi Birinci dünya savaşında işgal edilen son rası Yahudilerin
Askeriyenin başına çaktıkları putperest olarak as keriyenin başına geçen kafirlerdir İşgal
altında düşmanın kontro lünde eslaha yok asker yok silah yok iken Kahraman Maraşta;
Süt çü imam (r.a) hin kadınımızın başını açmağa uğraşan fıransız aske rini görünce
öldürerek kurtuluş fitilini ateşleyen ve ülkede kadın çocuk ihtiyar çeteler efeler
riyasetiyle düşmanı kovduktan sonra Bu milletin başına nereden nasıl kimler tarafından
getirilip çakıldık ları halâ muğlak olan mareşalliği kendinden menkul Fevzi Çakmak ve
zübeydenin şeyi ve Karabağ ermenisi sağır ibişi tahta perçinley ip hayali yalandan
kurtuluş senaryolarını tanzim edip yutturan ne sebi gayri sahih Yahudi kafirleridirler
4- Turgut ÖZAL (r.a) hi de yine bu ehli küfür şürekasının sağır ibişin gargamel
erdal ve babası gayri sahih karadingişlerdir zehir leyip şehid edenler
5- Necmeddin Erbakan (r.a) Yine aynı nesebsiz dini gayri sahih Yahudi askeriyeyi
kullanan kafirlerle mason sırp Süleyman sami ve nesbsiz karadingişlerdirler hâl edenler
6- DEVLET BAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan: Yaratanın hıfzında olduğunu
bilmediklerinden bu k3afir sürüleri envai çeşit Bizans entrikaları çevirdiler kurdular
ama Allah başlarına geçiriverdi elan da uğraşıyorlar Çünki bunda da eksiklik pek çok
çok çok çok Hila fet tahtına çıkarmayarak en büyük günahı işlemke berdevamdadır
OLMAZ OLMAZ İMİŞ OLMAZLAR OLUR
Aşık POYRAZOĞLU yalan dünyâya
Yirmi birinci yüz yılın başında
İnzal eylenmiş ki güneşten aya
İnerken şeytanı görmüş düşünde
Olmaz olmaz imiş olmazlar olur
Herkes akacağı mecrâyı bulur
Kemâline eren sonunda ölür
Kalemin yazdığı kader başında
Kandırmış; lânetlinin perestleri
Boş teneke ya çok çıkmış sesleri
İnanmış bilmeden, bu nekesleri
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Hikmet vardır yaratanın işinde
Velâkin şuara veliyyullâhtır
Bunu müjdeleyen habibullahtır
Hikmet, esrar bağışlayan Allah’tır
Dîn binâsı dört kolonun döşünde
Avam yanlış yapar mazur İSLÂMİ
Havasslara şeytan muzir İSLÂMİ
Îlimin şehrine vezir İSLÂMİ
Seyredelim İmâm Âlî peşinde
Mehmet İslami
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Gar Daş Ayırtlaş Yar Baş
GAR DAŞ AYIRTLAŞ YAR BAŞ
Başı ayak, ayakları baş etmek
Düşmana; serveti samândır gardaş
Budur, lânetullâh peşinden gitmek
Demek ki fitnetüz zamandır gardaş
Her nefes alışta, nefes verişte
İki defâ ölüm yaşarız işte
Veremedik, alamadık, finişte
Serüveni hayat, tamamdır gardaş
Günâhlara keffârettir hastalık
Hastalıksız hayat dumandır gardaş
Firavun hiç ağrımadı, mostralık
Mü'min kullarında imândır gardaş
Yetmiş dokuz yıldır kara bahtında
Biz kıvrandırıldık zûlüm kahtında
Çiğnenler bu gün kendi tahtında
Boyuna dolanan yılandır gardaş
Derken: Yeter artık döktüğünüz kan
Rad’gibi gürleyip şimşekçe çakan
Bin dokuz yüz yetmiş dörtte Erbakan
Sırtlarından semer alandır gardaş
Kaderdir Âllâh’ın muhkem kanûnu
Şeytana kul olan anlamaz bunu
Tamamlandığında vâkti merhûnu
Sûâli: çizdiği pilândır gardaş
İlân ediyorlar beldeye, köye
Obamanın kurduğu DAEŞ’ diye
İncirlikler NATO kapanmaz, niye?
Ucu: elindeki kolandır gardaş
Bunu diyen ABD’nin kendisi
Modelleri; Mısır’daki hin sisi
İslâm beldesinde, münkir’an pisi
Hadu arığından dolandır gardaş
Yaşamı, kuramı dilim söylemez
İlâhi düsturu imhâl eylemez
Müslüman: cihada, nasıl gidemez?
Münâfık geride kalandır gardaş
Gönülden gönüle köprü kurumu
Güzel ahlâk, yoktur başka yorumu
Mükedder perişan mazlum, mağduru
Zalimin elinden alandır gardaş
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Kim ki: kapatırsa gönül gözünü
Diken görür artık gülün yüzünü
Her kim eritmezse ENE’ buzunu
Yaşarken cahime dalandır gardaş
Yusuf kurtulmağı bekler kuyuda
İzni ilâhiyle arzı mev’ûda
Tekbir ile girdi şimdi pusuda
Hakkın intikâmın alandır gardaş
Düâ müşterek der: Âşık İSLÂMİ
Beni unutmayın düâda emi
Dûâlemde Bayram Cümüa hemi
Rüyetle, bahtı yâr olandır gardaş
Mehmet İslami
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Gebereceklere Ölmek Olur mu?
GEBERECEKLERE ÖLMEK OLUR MU?
Gönülün diktiği fidanlarını
Nadan teşvikiyle yolmak olur mu?
İslâmın hadimi ihvanlarını
Defteri kebirden silmek olur mu?
Âşk yolunda seyredenler âşıktır
Mizânı ekberi en son eşiktir
Perde çekenler eşiği aşıktır
Esrarı; çaputta bilmek olur mu?
Bu söz bana muzırattır erenler
Beni sokmayan yılanı verenler
Evlâdını soktuğunda görenler
Ahmaktır; peşinden gelmek olur mu?
Yiğidi öldüren namerttir çukur
Cinni şeytanına emirber budur
Hain zındık zakkumunu ye kudur
Gebersin bunlara ölmek olur mu?
Mâziye takılan Atî’de köle
Olmağa mecbûrdur, imânı bile
Kâlbe nüfuz etmez pelesenk dile
Mefahiri kesip dilmek olur mu?
Bak hele lığını bırak sele
Nasreddin tutmayacak, bile bile
Çalmamışmı idi mâyâyı göle?
Ehl-i Haktan arda kalmak olur mu?
Olamaz olursa zillete düşer
Belhum Adall olup illete düşer
Cihadı ekber de millete düşer
Küfrün dizginini salmak olur mu?
Tarikat şeriat ma’rifetmi ki?
İnziva eylemek hakikâtmı ki?
Kippalı cübbeli dinî zatmı ki?
Dahâ açılırken solmak olurmu?
Tarikat, şeriat, marifet değil
Hava da sinekler tur atıyor bil
Hud denizde susuz, esrara eğil
Ummana paletsiz dalmak olur mu?
Kadere sarılda bırakma sakın
Dün seni doğuran anaya bakın
Peşinden gitmeğe vâktimiz yakın
Ruha gel demeden ölmek olur mu?
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İSLÂMİ; Yarayı sarmağı bilir
İz’ansız gönülü yarmağı bilir
İffetsizler kanat kırmağı bilir
Giderken kütüksüz olmak olur mu?
Mehmet İslami
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Geliyor
GELİYOR
Biz: Üç yüz senedir dâvet etmeden
Lâl olmuş ümmete baktı, geliyor
Emri Rahman menceine gitmeden
Şeytana boynunu büktü, geliyor
İmânsız kâfîrin üç yüz senedir
Hedefteki düşmanı bir tanedir
İslâmdır, o terörler bahânedir
Kürreden Kamere çıktı, geliyor
On beş Temmuz Akşamına bakınca
Hürriyet düşmanı ateş yaçınca
Başkomutanımdan şimşek çakınca
Milletin korkusu yoktu, geliyor
Kendi uçağımı kendi tankımı
Kendi mermin ile milli halkımı
Katleyleyen maskariye saklımı?
Hain ebî ceddi boktu, geliyor
Millette sadâkat vatana tamdır
Hainin giydiği etektir dondur
Ülkeyi işgâle tevessül sondur
Hainler çuvalda çoktu, geliyor
MİT’de Hakan FİDAN canını bile
Ömer HALİSDEMİR baş ağa! çile
Baş ağamız! Barış DEDEBAĞ ile
Hâinin bağrına çöktü geliyor
Hazır ol vaktine haçlı gürûhu
Kâlbîn tenvirâtı îmânın şûhu
Şahlandı; Halid bin Velid’in rûhu
Yaydaki okları aktı, geliyor
FBI, SIA,ya MUSSAT’tır kanat
Fıransız İngili köhne saltanat
Yahudi Almanya Hitlere inât
Özüne kurşunu sıktı, geliyor
Yirmi iki ülke var idi hani
Sınırını tanzim edecek hini
Hadunun dizâyın ettiği geni
Suriye’de ine soktu geliyor
Işid, Pe.Ye.D’nin eğerlerine
Oturan AB ve diğerlerine
Daeş hdpkk ciğerlerine
Cerâblusta kazık çaktı geliyor
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Pe.ye.de’ye sinsi hâmi A.be.de.
Münâfıklığını izhar eyle be
Bakın: Çobanbey’deki mücâhide
Cihâd meşâlesi yaktı, geliyor
Sıranın Menbiçe’de geldiğini
Fetö,Ypg, SIA, İngiliz bildiğini
Tapındıkları putun güldüğünü
Görenler çadırı söktü, geliyor
Şimdi sıra AZEZ’deki Domuzun
Dişlerini, sökmek için upuzun
Kerpetenle oturtulunca sızın
Tek tek boğazına döktü, geliyor
Mücâhid askerimizin beheri
Bismillâhla Âllâh İçin seferi
Lûtfu ilâhiyle aldı zaferi
İtlâf-ı düşmandan bıktı, geliyor
Şimdi dâvet ediyorum düşmanın
Hesabını sormak içtiği kanın
Ata emâneti kutsal vatanın
Kutsal sancağını çekti, geliyor
Beşyüz yetmiş iki, Âdem’in soyu
Mücâdele eder asırlar boyu
Hilâfet arkından imânın suyu
Akınca; sancağı dikti, geliyor
Faras gözü ile baktığın o an
Hâkîkât-i hâller görünür hemân
Müşâhade edilen âhîr zaman
Ye’cüc, Me’cüc seddi yıktı, geliyor
İSLÂMİ Câfer’î kanat takınca
Sır perdesinin ardına bakınca
Dost görmedi nûrdan şimşek çakınca
Bir LEŞ’miş zilletler! koktu, geliyor
Mehmet İslami
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Geliyorum Haçlılar Gürûhu Hazır Olun
GELİYORUM HAÇLILAR GÜRUHU HAZIR OLUN
Ben ashâbı yeminimdir zannetmeyin soldayım
Sizler haramilerle, ben yetim öksüz duldayım
Hüküferma oldunuz ya bu fitnetüz zamanda
Bezm-i elestüde bakın petek petek baldayım
Siz geçmeyen akçesiniz ben mücevherlerdeyim
Ben müslümanım ümmeti Muhammedin ferdiyim
Ehli küfrün deva bulmaz can alıcı derdiyim
Soruyorum bu durumda aceba ben nerdeyim?
Ebediyete taşıyan dört ayaklı saldayım
Yaratanın dur diyerek yarattığı yerdeyim
Bin tane trump olsa yüzbinde netanyahu
Esameleri okunmaz, bunlar kimdirler yahu?
Hazır olun sonunuza ey haçlılar gürûhu
Sina’dâ Yavuz Sultan Selimle hasbühâldayım
Yaratanın dehr-indeki hem Leyl-i Nehardeyim
Sevinmeyin lânetliler; geliyorum yoldayım
Güzergâhında seyreden bacaktayım, koldayım
Köküm TUBÂ ağacında kırılmayan daldayım
Hevâi hevesin bana bahşettiği hâldayım
Tan attığı zamandaki nur saçan seherdeyim
Sefer eyle emri üzre sefer ettim gelirim
Herhangi kılığa girsen kâfir seni bilirim
Yerin altına saklansan yine arar bulurum
Yedi kat yerin altında eskimez çuvaldayım
On Sekiz Bin Âlem içre yerlerde göklerdeyim
Ben; İsânın neferiyim; CİHAD FARZ’ı ayn bana
Kıyâmeti koparmaksa yakışıyor tam sana
Duysun; ilân ediyorum hakikâti cihana
Bidâyetten nihâyete işre bu ahvâldayım
İzni ilâhi lütfuyla teknik bir sensördeyim
Değilmi ki beraberiz ol yüce Hakk divânda
Torpil rüşvet para pulun geçmediği o anda
Bir yanda köle marabada, ağa, zengin bir yanda
‘Eşrefi ma’lûkatımsın’ alınacak kâl’dayım
Sıratın üstünde, alaboralı mibzerdeyim
Karn’ında Dokuz Ay On gün çıkarmayarak yedim
Doğduğumda anama cennet diliyle söyledim
İblis hep lâ dedikçe de bende illâllâh dedim
Seyyid Câfer-i Sâdıkın şerhettiği faldayım
Lâ yok; İlâhe illâllâh denilen beherdeyim
Ben Âşık olan İSLÂMİ: maşukum cevherdeyim
Ruhlardayım, dimağdayım, kulaktayım serdeyim
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Obadayım, köydeyimdir, belde de şeherdeyim
Hikmet ile nakşedilmiş kilim, halı, çuldayım
İdrâkini açmak için sağırdayım, kördeyim
21 Mart 2019 Perşenbe
14 Receb 1440 Hamis
08 Mart 1435
Kasım 134
Mehmet İslami
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Gerdanlık
Ağustosta dolu, kar yağan başa
Kene virüs pire bit ağan başa
Deterjan De. De. Te. Te’sir eder mi?
Anadan doğarken kel dığan başa
Mehmet İslami
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Getir Şeref, Şanı Getir
GETİR; ŞEREF, ŞANI GETİR
Getir amma Dîn’imizden
Özüm olan geni getir
Kimler aldı bizi bizden?
Arayıp bul beni, getir
Dû âlemde Bayram günü
Cümüa; toyu düğünü
Gören mi var güldüğünü
Altın çağı yeni getir
Emeksiz yayılıp yemek
Böyle olur malım demek
Harlananı körüklemek
Dört ayaklı deni getir
Yananı görür yaratan
Yakanı çeker aradan
Davul, zurna tanburadan
Tef çalacak sani getir
Mayamıza karılan harç
Fıtratından hasudluk borç
Mutlaka münasibi berç
Devri dâim günü getir
Bal diye yutturdu zehri
Akrep, hınzır doldu dehri
Paça sıvamadan bahri
Geçirtecek yönü getir
Besmele gürzünü ele
Alınca tekbir çek hele
Ne bend kalır ne de kale
Mazi olan dünü eyle
Yüksek uçan düşer derin
Çukurluklar olur yerin
Haddini bilen neferin
Sütü temiz canı getir
Şuaradır fişlenilen
Motiflerle dişlenilen
Desenlerle işlenilen
Lamelif sultanı getir
Dolaşta bak gör ormanı
Yel varsa savur harmanı
Yaban kesecek dermanı
Devletlü hakanı getir
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Hani Âli, Hani Ömer
Nerde Ebû Bekir kamer
Utarit venüsü emer
Ülkersindir seni getir
Osman’ı zinnûreyn noldu?
Kerbelâ müsebbip oldu
İki gonca gülü soldu
Akıtılan kanı getir
Kimdir said kimdir asi
Hakkın imtihan belâsı
Bedir, Uhud, Kan kalesi
Şereflerle şanı getir
Gayri ciddiyetler cemi
Nazar kılmaz onlar sâmi
Handır; müsafire gemi
Yokuşa akanı getir
İSLÂMİ: diyor ves selâm
Kâlbden gelir dile, kelâm
Rahmete hamile belâm
Görmeden bakanı getir
17 Haziran 2019 Pazar ertesi
08 Şevval 1440 İsneyn
04 Haziran 1435
Hızır 43
Mehmet İslami
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Getirir de Götürür
Namahrem namahrem ile bakışmaz
Lâin iblis onu ona götürür
İmân inkâr bir gönülde çakışmaz
Cenneti a’lâdan yana götürür
Nimeti ekberdir ameli cihad
Divanı kebirde sonsuz mükâfat
Her nefis her baldan alamaz ki tad
Esrarı arıdan cana götürür
Ava giden bazen avlanır imiş
Yoldaki kervanlar tavlanır imiş
Razıktan yılanlar kavlanır imiş
Yılanı; Akrepler sokar götürür
Akıl aynı akıl sinde, yasinde
Zikri Hakk terennümdür kimisinde
Of, ah, vah, yalancı şeytan sesinde
Mâmur haneleri yıkar götürür
Melekül mevt perde olur ruhlara
Emâneti tehir yoktur bahara
Yedi Yüz tanedir bak tohumlara
Nasibi olana söker götürür
Cenneti a’lâdan arza getirir
Vadesini kemâline yetirir
Yiyeceği ekmeğini bitir
Ameli sahiha bakar götürür
Mevlâna’nın Şeyh Said’in Sinan’ın
Elâ gözlü kalem kaşlı sunanı
İSLÂMİ’nin âşkı ile yananın
Gönlünü gönüle takar götürür
Mehmet İslami
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Göçer Her Zaman
Sonbahar gelince kuruyan dallar
Yeşil giyer çiçek açar her zaman
Çeç tutan petekler kovanı sallar
Bal yapan arısı uçar her zaman
Bir katreyken verdi kelâmı lisân
Nankörlüğün neden ey gafil insan
Bunca ni’met içindeyken bu nisyân
Cehennemde senden kaçar her zaman
Hümâ’ların Kâf dağında mekânı
Bir tek baykuş düşünüyor insanı
Asaletsiz konakların sultanı
Sinek karşısında naçar her zaman
BEZM-İ ELESTÜ’de verdim ikrârı
İSLÂMİ: sadakat bilmez şikârı
İhsânı rahmettir yağmuru, karı
Ferşe; semâvattan saçar her zaman
Mehmet İslami
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Gök Girsin Kızıl Çıksın
Kul hakkını yutana
Gök girsin kızıl çıksın
Çalışmayıp yatana
Gök girsin kızıl çıksın
Devlete yan bakana
Haine şarlatana
Milleti aldatana
Gök girsin kızıl çıksın
Dadanmışlar ketene
Taşlar bağlı ite ne;
Vatanını satana
Gök girsin kızıl çıksın
Papazı papazlayan
Şeyini hapazlayan
Hinliği ayan beyan
Gök girsin kızıl çıksın
Sıtratejik diyene
Ortak kisve giyene
Fetöyü besleyene
Gök girsin kızıl çıksın
Allahımız buyuran
Âlemlere duyuran
Hainleri kayıran
Gök girsin kızıl çıksın
“Yahudi nasaranın
Dinlerine, inanın
İsterlerki aldanın”
Gök girsin kızıl çıksın
“Senden hoşnut olmazlar
Şirkten geri kalmazlar
Hakikati bilmezler”
Gök girsin kızıl çıksın (Bakara 120 Âyeti)
“Okuyanı bu kitâb
İlliyyinle muhatab
Bilmeyene müktesâb
Gök girsin kızıl çıksın
Bu kitabı eline
Aldığında diline
Esfeli safiline”
Gök girsin kızıl çıksın
Bu fermân ilâhidir
İşte kâfir böyledir
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Misillemesiz midir?
Gök girsin kızıl çıksın
İSLÂMİ; kul utana
Rahmet oku atana
Hakk’a kafa tutana
Gök girsin kızıl çıksın
Mehmet İslami
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Gönül
GÖNÜL
Gönül: Nûh Nebî’ye bakıp ibret al
Meyveyi setreden yaprak önemli
O ulvî ağaçtan süğen yaban dal
Tohumu besleyen toprak önemli
Deve: Kâf dağının başına geçen
Büyük okyanusun suyunu içen
Farenin haini, lâğımdan kaçan
Kediyle geçtiği matrak önemli
Biziz diyenlerin bize kasti ne?
Oturmuşlar düşmanların destine
Milli servetini millet üstüne
Attığı kurşunda tak tak önemli
Yüz yıl yalan tezgâhında dokunan
Değer verip gözlerinden sakınan
En şerefli apoletler takınan
Rütbeli kartpostal rap rap önemli
İSLÂMİ: vatana kurban, hasılı
“Hûbbül vatan minel imân” Resûlü
İmânın, devletle varlık usûlü
HAKK’a selâm duran bayrak önemli
DERİM Kİ:
Delilik mi? yiğit sıfat
Ahmaklığın, tür general
İnsanlıktan uzak kat kat
Böyle münzevür general
Mayasında hiyânet var
Ekmeğinde cinâyet dar
Ebî ceddi melânet bar
İntihâlledir general
Nesebi yok süzme bunlar
Ya etiler yahud hunlar
Yontulmamış bu odunlar
Ocaktaki nâr general
Dizginleri kafirlerde
Tuhaf lûtidir general
Yediğin hoşafın birde
Hesabını ver general
Dersiz olmaz şualar
Şeytan perdeyi aralar
Mescid de bile yaralar
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Şeytanına zer general
Generalse heyle geri
Cizvitçinin köleleri
İSLÂMİ der; böyleleri
Çifeleri yer general
Mehmet İslami
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Gönül 4
Gönül köprüsünde buluşan gönül
Seyreder âleme gönderisini
Ta GALÛ BELÂ”da tanışan gönül
Görmez namahremliğin perisin
Dün gece rüyâmda ummana daldım
Derinliklerinde inciyle oldum
Uyandığım zaman elimde buldum
Görmedim ben inciden gayrisini
Dördüncü cemreydi düştü gönlüme
O sırma zülüflü gözü benlime
Dedim ki: bu melek kendi kendime
Bilmiyorum dünya da gerisini
Gönlümün gülzarı hayat suyuna
Kavuşunca dikkat dedi, soyuna
İSLÂMİ: meftundur selvi boyuna
Gözü görmez dünyanın merisini
Mehmet İslami
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Gönül Beytullahtır
GÖNÜL BEYTULLAHTIR
Allâh’ın emrine mütîyim dersen
Resûlün emrine itaat eyle
Helâl haram demez bulduğun yersen
Müminlik sözünden feragat eyle
Zahm-ı âşka gelip merhem sarmağa
Ferhat olup bir gün bağrın yarmağa
Kudretin yok ise Beyt-e varmağa
Gönül Beytullah’tır ziyâret eyle
Kulun rızkın verir ol yüce Bârî
Açılan gülleri incitmez hârı
Kötülük değildir er kişi kârı
Kemlik edenlere inâyet eyle
Kâlbini geniş tut sıkma SEYRÂNİ
Rızâ-yı Bârî’den çıkma SEYRÂNİ
Gönül Beytullah’tır yıkma SEYRÂNİ
Elinden gelirse imâret eyle
Âşık Hacı Ahmed Seyrâni
Isparta 1800
Mehmet İslami
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Gönül Dürdanesin Sen
Sultanımsın derim sevdiğim sana
Âşk bahrinde gönül şahanesin sen
Cevri cefa hoştur hoş gelir bana
Vuslatıma gönül bahanesin sen
Verdiği ni’mete şükret sen gönül
Fıtratına tabi Fikret sen gönül
İlâhi vuslata zikret sen gönül
Şuara da gönül divanesin sen
Bir bina ki Yüz on dörttür kapısı
Birden geldi bir de onun tapusu
Bidayetten nihâyete hepisi
Sana müştak gönül dür danesin sen
Âşkın ile devrediyor felekler
Rükûda, Secde de cümle melekler
Seni zikrediyor taşlar böcekler
Âşıklara gönül nûr hanesin sen
Ebû Bekir gibi ferasetteki
Ömerül Faruk u icazetteki
Aliyyil mürt eza belağattaki
Osman’ında gönül yegânesin sen
Cibril’e: Sidretül Münteha dur der
Habîbi Kibriya ‘sen yürü gir’ der
Şahittir bu sırra semavatla yer
Birden geldin gönül bir tanesin sen
Hata varsa İSLÂMİ’nin sözünde
Alâmetlerini görün yüzünde
On Sekiz Bin âlemlerin özünde
Cevherisin gönül var tanesin sen
04 Temmuz 2019
Mehmet İslami
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Gönyesiz Şakülsüzler
Necip asil seçilmiştir müslüman ümmetler
Hırıldasın kitabı bol kitabsız milletler
Bu yahudi piyonu ipsiz sapsız zilletler
ingilizin ajanı bu tezatsız illetler
Ebû cedden satılmış ABD maşaları
Orgeneral Amiral Fransız paşaları
İçleri irin dolu ermeni şişeleri
Lenin Mao kruşçef zerdüşlük köşeleri
Ağızı kirletmeyin reklamnı yaparak
Zaten odun oldular putlarına taparak
Saflarına girmeyin müstakimden saparak
Cahime gidersiniz ellerini kaparak
İSLÂMİ der ki: bunlar benimser her gelleri
Bu cetvelsiz şakülsüz gönyesiz pergelleri
Doğum değil Rahimden atılmış vargelleri
Bu yurdun bu milletin düşmanlık sürgelleri
Mehmet İslami
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Gör Hele Gelen Nasıl Gelir
GÖR HELE GELEN NASIL GELİR;
Allâh birr Resûl Hak Cibril’i emîn
Âllâh yürü derse ağır mı gelir?
Afakını seyir ederken demin
Aşiyânı Nebî mehir mi gelir?
Bir sultanlar sultanına uyunca
Bülbül figânını narda duyunca
Beytullâhı; İbrâhimi koyunca
Bu mukaddes görev ağır mı gelir?
Ceylânları; mağarada beslerken
Cilve yapıp anasına seslerken
Cilbab ile aynasını süslerken
Cennet çağırırken sağır mı gelir?
Çok bol ni’met verdi kullarım diye
Çocuklar cennetten güllerim diye
Çilelerle meczdir yıllarım diye
Çiçekler açınca kahır mı gelir?
Dedim ki: âdem’e cennettemisin?
Dedi ki: EY OĞUL! cinnettemisin?
Dedim: evlâdlara himmettemisin?
Dedi: evlât yükü ağır mı gelir?
Ey salik; nazar kıl; Arş-ı alâya
Elestü bezminden GALÛ BELÂ’ya
Emri Âdem ile ruhlar sılâya
Ezelden dönmüştür kahır mı gelir?
Fâzilete kurban olsun rezâlet
Feleklerin devri bulmaz nihâyet
Firdevs-i alâya canlar begayet
Feriştahtan cinne sahir mi gelir
Gardaş dedi müslümanlar gardaştır
Gardaş sevdasıyla yana ataştır
Gariban gardaşım omuzda baştır
Garibi güldürmek ağır mı gelir?
Hikmetinden suâl olmaz amennâ
Hain herkim olsa etme temennâ
Hikâyet muazzez sanmayın bennâ
Hakîkât bahrinden zehir mi gelir?
Ilık ılık estiriyor yelleri
Islık çalıp gezdiriyor elleri
Işıl ışıl bal akıyor dilleri
Itırın kokusu ağır mı gelir
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İlk insân ilk Nebî âdem babamız
İkincide ondan Havva anamız
İşte Habil-Kâbil Hayat binâmız
İçinde kıtellik sağır mı gelir
Kadir mevlâm şeref ile donatmış
Kullarını kullarına kınatmış
Kimin şadeylemiş kimin bunatmış
Kudretine raci ağır mı gelir?
Lâ yüseldir evvel O’dur Âhır O’
Lâyemuttur nehir O’dur bahîr O’
Lem yekünlehû O’ samed, zahir O’
Levlâke esrarı, öğür mü gelir?
Meleklerin hurilerin şahıdır
Muhabbette Âlî, Fatma mahıdır
Müzeyyendir nisaların ahıdır
Mevlânın nimeti kahır mı gelir?
Nârında hoş nûrunda hoş abdine
Nasıl eder hainliği ahdine?
Ne iştahlı, ateşlenen vaktine?
Nihâyet varacak uğur mu gelir
Ol deyince mükevvinat oluyor
Olma derse hiçbir şeymi kalıyor
O rûhu alınca ruhu geliyor
Olana olmazdan böğür mü gelir?
Öl deyince mükevvinat ölüyor
Ölme derse taşlar bile soluyor
Öyle bir kudret ki: cana geliyor
Ölümdeki vuslât ağır mı gelir?
Pirim âli rehberim Resûlüllâh
Pek yüce seviyor kulunu Allâh
Periperişânım; elhamdülillâh
Perde cehenneme, nehir mi gelir
Resûlü zişanın nûru Nûrundan
Ravdasında medfûn mevcûdat ondan
Ruhul kudûs ile gardaştır candan
Rabbül Âleminden tehir mi gelir
Sûre-i Muhammed üstüme eğil
Sen gönlüme yüksün omuza değil
Sen canımda teksin, nemize değil
Sırta; yürekteki ağır mı gelir?
Ş arıl şarıl akan cennetten Nile
Şaşı bakan abdi yükledi çile
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Şahidi ben olsam zalimin bile
Şükr edilmek için Tahir mi gelir?
Turnalar katarı tuttuğu zaman
Tutî; bülbül gibi öttüğü zaman
Talihimiz yâver gittiği zaman
Teneşirde iken çağır mı gelir?
Ulül ebsar dergâhında uyuma
Uyanık ol zehir katar suyuma
Ulaşmak istersen Habîb huyuma
Usûlünce gel sen, tehir mi gelir
Üveysi karani deve güderken
Üzerinden kuş katarı giderken
Üstüne ağıdı boca ederken
Üzülüp diş sökmek ağır mı gelir?
Vav iken ananın rahm-ı maderde
Verâseti LâmElif’sin kaderde
Vaveyla eylersin düşerek derde
Vah-ı feryad ile dehir mi gelir?
Yoktan vareyleyip mükevvinâtı
Yaratan Allâh’ın sonsuz san’atı
Yer kürreden hamuledir hilkatı
Yetim şerefiyle sahir mi gelir?
Zilzal sûresinde baksan İSLÂMİ
Zevil hayat iken yoksan İSLÂMİ
Zindandan arşına çıksan İSLÂMİ
Zül kudretim metin sehir mi gelir?

Mehmet İslami
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Gördüğüm Bu Memleketin Halipür Melâlidir
Eğer dinleyeceksen sabır ile azizât
Gördüğüm bir ülkeyi anlatacağım kat kat
Kimisi bakar kördür kimisi koşar sakat
Kimisi Ağuıstosta şimşekleri çakıtır
Boynuzlu, deyyusların toplandığı yer mehenk
Yaylaya çıktığımda gördüm ki hevenk hevenk
Her çeşmenin başında çöreklenmiş pezevenk
Kurnası elindedir hep kendine akıtır
Kimis havyarı yer kimi soğan bulamaz
Kimileri bulurda parası yok alamaz
Boynunda davul aslı tokmak vurup çalamaz
Zurnayı öttüğünde, sıçanları şakıtır
Şakıyan sıçanlarla akrep, kobra yılanı
Parsel parsel etmişler yurdumda her alanı
Milli mefâhirimde yaptıkları talanı
Akl-ı selim herkese zekkumunû kokutur
Vatnın toprağında köksalan bu ayrıklar
Devşirme homodurlar rum ermeni gayrıklar
Açlığın yatağında can çekerken sayrıklar
Bu kâfir azraile bile rahmet kokutur
İSLÂMİ: akınımız küfürün üzerine
Vur İslâm kılıncını boynunun üzerine
Zülfikârı saplayıp oturt ki ciğerine
Meryem suyu ararken, melül mahzûn bakıtır
Mehmet İslami
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Gördüğün Meydanda Azımız vardır
GÖRÜNEN MEYDANDA AZIMIZ VARDIR
Tarih tekerrürdür demiş atalar
Hisse hissetmeyen cızımız vardır
İdrâksizler sahâveti öteler
Gözlerine giren hızımız vardır
Bin beşyüz senelik düşman sürüsü
Kazıklı voyvodaların çerisi
Kovanın içindedir bal arısı
Görünen meydanda azımız vardır
Sene dokuz yüz altmışın mayısı
İrâdeme yirmi yedi deyyûsu
İpotek koyanlar, kutup ayısı
Böyle ik’ayaklı mozomuz vardır
Kaynağı kuruttu domuz sürüsü
Bu günedek hesap soran birisi
Çıkmadığı için, hain perisi
Şeytana muntazır gözümüz vardır
Mehmetçiğe tamdır halkın güveni
Şehit olur mahcup etmez seveni
Sarıkamış’ta kar beyaz kefeni
Vatana söz verdik sözümüz vardır
Mehmed’cik benimdir itimat tamam
Kisvesine sarınanı anlamam
İkinci baş hainleriyse imâm
Uçağını kapan bazımız vardır
Yıl İki bin on altının akşamı
On beş Temmuzun mozolar aksamı
İşgâle kalkınca milli ahkâmı
Tankları durduran kızımız vardır
Zekâi AKSAKAL Hakk mücâhidi
Cennete uçurdu HALİSDEMİR’i
Binbaşımız Barış DEDEBAĞ gibi
Özümüz yanında, yozumuz vardır
Devşirme, süzmeleri, İSLÂMİ’ye
Kara çalmak istiyorlar ne diye?
Çukurlardan ulusunlar badiye
Topunu boğacak tazımız vardır
Mehmet İslami
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Gördün mü
GÖRDÜN MÜ?
Güller diyarından selamlarımla
Adana da bir gül açtı gördün mü?
Petektelerdeki bal kelâmlarımla
Adanaya arı uçtu gördün mü?
HAKK’tır konuşturan meczup deliyi
Şûâralar bilir, seçer velî’yi
Postşinastır, pir elinden doluyu
Zeki HAYALOĞLU içti gördün mü?
Okuduğu salevâttan Ezandan
Torosları titretiyor kozandan
Baş kaldıran müsteşriki fizandan
Dertli POLAT kesip biçti gördün mü?
Sözlerimden anlar ârifân beni
Biz dedi yok etti ben’i ve sen’i
Doğduğu memleketinden HASAANÎ
Doyduğu toprağa göçtü gördün mü?
Çektiği cefâya kedere, neden
Kaderin kazası tecelli eden
Keffarettir diye hamd-ü şükreden
ÖMEROĞLU adl’i seçti gördün mü?
İSLÂMİ’ye dâvet geldi Hanya’dan
Sultan Veled cevâb verdi Konyâ’dan
Bir gün olup diyecekler, dünyâdan
İSLÂMİ’de gelip geçti, gördün mü?
Mehmet İslami
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Gugukçular Guguklar
GUGUKÇULAR GUGUKLAR
Evet evet; guguklar
Gurka yatmış buçuklar
Fetö fermanı ile
İhâneti, malcıklar
Alenen serdediyor
Düşmanlara gidiyor
İşgâl ediniz diyor
Bu; fahişe kancıklar
Seçim maharetini
Görünce şaşan cini
Şüphelenince beyni
Yüzü gözü uçuklar
Demiyesiniz niye
Kurt düştü bizim köye
Seçimle işgâl diye
Coştu aklı kaçıklar
İSLÂMİ: dal derine
Göndermek çünyerince
Sehpanın üzerine
Kurulur salıncaklar
07 Ş’âbân 1440 Cümüa
12 Nisan 2019 Cümüa
30 Mart 1435
Kasım 156
Mehmet İslami
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Gül Demedin mi Bana?
GÜL DEMEDİN Mİ BANA?
Kemik yalayanları
Dil; demedin mi bana?
Haini plânları
Böl; demedin mi bana?
Şayet olsa da Çin de
Hakkı her bir biçimde
Karanlığın içinde
Bul; demedin mi bana?
Topal, sağır bacaksız
Gök gözlü patavatsız
Bir de sarı, suratsız
Kel; demedin mi bana?
Zülkarneyni mâi iç
Kurduğu sed incecik
Sermayen beş metrecik
Çul; demedin mi bana?
Esen fırtına dalaz
Tipi bora da ayaz
Âşka engel olamaz
Çöl; demedin mi bana?
Yüz senedir yuttuğun
Zehirdir unuttuğun
Sağlam olsun tuttuğun
Dal; demedin mi bana?
Yaratan tek nitekim
Kuluyum bende tekim
Göz nuru; öksüz, yetim
Dul; demedin mi bana?
Uyuşma Hakkı savun
Sana diyorlar, kavun
Nemrut, Cehil, firavun
Gil; demedin mi bana?
Düşman düşmanı güder
Mümine gelse keder
Gülerek bayram eder
El; demedin mi bana?
Münâfıklar kaçacak
Haine açık kucak
Altın çağda açacak
Gül; demedin mi bana?
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Fazîlet, asalette
Zaferler, şehâdette
Uyurken ibâdette,
Kul; demedin mi bana?
Mancınıklar kurulur
İbrâhîm’e gerilir
Yen içinde sarılır
Kol; demedin mi bana?
Surlarına çıkandı
Ulubatlı dikendi
Düşmanında tükendi
Pil; demedin mi bana?
İşgal etmeğe koşan
İmân görünce şaşan
Helâk edecek, coşan
Sel; demedin mi bana?
Düşmanını ömründen
Çıkma Allah emrinden
Merhameti gönlünden
Sil; demedin mi bana
Küfrün vadesi yetti
Son nefestedir bitti
Mağribi, meşrık etti
Tel; demedin mi bana?
Tuttuğunuz hak yolsa
Kütükte kaydı bulsa
Düşman babanda olsa
Sil; demedin mi bana?
Gittiğiniz bu yol düz
Isâ askerleri, siz
Nehirler kan aktı yüz
Yıl; demedin mi bana?
İSLÂMİ'şiş batırır
Çukuruna yatırır
Rahmetini getirir
Yel; demedin mi bana?
09 Ramezan 1440 Selase
14 Mayıs 2019 Salı
01 Mayıs 1435
Hızır 9
Mehmet İslami
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Gül Kavuşalım
GÜL KAVUŞALIM
Gönül köşkündeki sultanım Fatmam
Yeter çektiğimiz gel kavuşalım
İnanki sevdiğim ben sensiz yatmam
Bülbülünüm aşkım gül kavuşalım
Çeke çeke hasret ipi gerildi
Koparsa bilki ipe un serildi
Şirin için Ferhada dağ yarıldı
Aşkın iksirini sal kavuşalım
Kahreden bu hicra bizi nur Fatmam
Aşkın kalesinde beden sur Fatmam
Aşık maşuk esir olmaz, hür Fatmam
Vuslat menzilinde ol kavuşalım
Senide beni yakıyor hasret
Fatmam Fatmam diye çekiyor hasret
Kâbus: üstümüze çöküyor hasret
Ahdimize sadık kal kavuşalım
Canım Fatmam mesrur eyle köleni
Âşkın iksiriyle taşlar deleni
Çiçeklerden derliyorsun poleni
Kovanda peteğim bal kavuşalım
Âşkın: İSLÂMİ’de sönmeyen közdür
Âşıka maşuku bağlayan sözdür
Sevda ummanını coşturan gözdür
Bu nurlu deryaya dal kavuşalım
17 Receb 1440 Ahad
24 Mart 2019 Pazar
11 Mart 1435
Kasım 137
Mehmet İslami
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Gümüş Sözü Destan Etsin
De dersinde demezmiyim?
Gümüş sözü destan etsin
Dost verince yemezmiyim?
Dağı; bağ u bostan etsin
Dünya mevta eyleyen
Kulun eli neye yetsin?
Hakikâtleri söyleyen
Dil dostları düşman etsin
Kâinâta kılıp azar,
Kâlp kelâmı plân bozar
Ele kalem alıp yazar
Muhatabı pişman etsin
Himmete muhtaç bir dede
Gayre nasıl himmet ede?
Yol tükendi gide, gide,
Mezaristan şişman etsin
Boş ambarım fare dolu
Bilmem; nasıl bulmuş yolu
Oda Allâh’ın bir kulu
Dosta; cevri dosttan etsin
İSLÂMİ’ de hâlmi kaldı?
Mevta gitti, salmı kaldı?
Kovanlarda balmı kaldı?
İster arı kasten etsin
Mehmet İslami
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Gün Yine O gün Dün denilense Bugün
Din iman vatan için kulak versen atana
Şemâlini görünce tirtir titrer sırtaran
Allâhü ekber deyip can verdiler vatana
Sütçü İmâm nene hatun bu vatanı kurtaran
İnsan denmez cenk variken durup silâh çatana
Selâm vermez savaşırken karısıyla yatana
Hani Sümeyye bacı nerede Fatma ana?
Oklava çevir geçle düşmanı yurttan kovan
Günler yine o gündür dün denilense bugün
Cihâd şeb-i aruzdur Şehadet ise düğün
Elini koynuna sokak atalarınla öğün
Olmuşsun sineklerle saf tutan şahin, doğan
Düveli muazzama, aldı gemi azıya
Pirestij ediyorlar yahud’ adlı cazuya
Tavşana kaç der iken tut diyorlar tazıya
Bir molla Kasım gelir boğazın sıkıp boğan
Bak; İSLÂMİ diyor ki, her işin var kolayı
Yetmiş düvelde olsa düşmanların alayı
Telaviv, vaşingtonda yapacağım balayı
Ağdalaktır; köklü çınarın başına ağan
Mehmet İslami
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Güzel İle Çirkinin Cengi
GÜZEL İLE ÇİRKİNİN CENGİ
Güzel ile çirkin yer değişirse
Kâf dağı yerinde duramaz olur
Süzme lakırtılar içselleşirse
Küheylan menzile varamaz olur
Sandalı batarken kürek çekerse
Sevdaya hevâi heves talipse
Behimi duygular hisse galipse
Güvercine gönül veremez olur
Kardeşinin kanı içiliyorken
Tomurcuk fidanlar biçiliyorken
Düşman hızarından geçiliyorken
Kendi yarasını saramaz olur
Gönül gülzârının tipi boranı
Vurduğunda bulamazsın duranı
Başına taç eden yüce Kur’ânı
Üzültecek hâller, göremez olur
Ülkede hakimken domuz çıyanlar
Dost ile düşmanı anlamayanlar
Kendi cellâdını alkışlayanlar
Dertmende dermanı soramaz olur
Başında hahamın kippası ile
Sırtındaki papaz cübbesi ile
İnanca zünnarı eden vesile
Başını secdeye seremez olur
Beyin tarlası kil kıraç, çorak
İşkembe torbası bunlarda yürek
Gücü yok atınız sekiz on kürek
Kendi kendisine yaramaz olur
Dinim İslam bende müslümanım der
Kafirlerin yemediği haltı yer
Cibilliyetsize tek bir dolar ver
Dinsizliğe leke süremez olur
Kanı bozukların sütleri çayda
Mayaları bozuk tutmuyor ayda
Hamarattır diye ünsalmış köyde
Hamuru yoğurup karamaz olur
Dedeleri Lawrens; bilir İSLÂMİ
Sonra hain naum gelir İSLÂMİ
Yahudi; Vehbi koç olur İSLÂMİ
Bu defteri kimse düremez olur
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Mehmet İslami
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Haberin Var mı?
HABERİN VAR MI?
KUR’ÂN-I KERÎM’de bize bildirilen 28 peygamber Salevâtullâhü Aleyhim ecmaıyn ve
Zatından başka bir şey yok iken Nurunda Âşık olduğu nurum ben Haberin var mı?
A’mâ-da nûruna nazar kılınca
Habîbi nurum ben haberin var mı?
“KÜN” emri Habîbi nûra gelince
Âleme surum ben haberin var mı?
Bu fani dünyayı ihdas edince
Cinleri var etti sırri Îlmince
Onlar; var edene isyân edince
Kırmızı korum ben haberin var mı?
Nihayette boş kalmıştı ya dünya
Kürrei arza halife oldun ya
Cennetini terk eyleyip geldin ya
Dünyada varım ben, haberin var mı?
Üçü birden indirildi aleme
Mutabık kaldın mı? ahd-i belâ’ma
Tarzı hayatımız imtihan amma
İblise zorum ben, haberin var mı?
İlk doğan nesildir Kâbille Habil
Kardeşi katleden ilk defa kim bil?
Yol gösteren karga katleden değil
Hırslara barım ben, haberin var mı?
Şer’i şeriat’ı izhar eyledi!
Kâbil hakikati inkâr eyledi
Nesli cedidini münkir eyledi
İkizi yarım ben haberin var mı?
Bidayetten nihayete her katl’de
Günâhın büyüğü cânî Kabilde
Anlayacak dersen bir anlat gelde
İdrâki zorum ben haberin var mı?
Cennet ucuz değil, Cehennem dahi
Beşer için elzem lüzum var sahi
Sâlih’e; sıratı müstakim kâfî
Nârında nurum ben haberin var mı?
Gayr-i meşru amelleri nafile
Karunluk, Ham an’lık hepsi nafile
Firavuna, nemrut, Ebû cehile
Dünyada darım ben haberin var mı?
Buğday almak için geldi kafile
Sarıktır; yaftası sardı safile
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Yusuf’undan gelen bir gömlek ile
Yakub’u; körüm ben haberin var mı?
Yüz değnek vurmağa hiddet küpüyle
Ahdetti karıya, palta sapıyla
Eyyûbe ki: yüz süpürge çöpüyle
Bir defa vurum ben, haberin var mı?
Haberdar mı bu meydana dolanlar?
Arayınca; yitiğini bulanlar
Nâsihat anlamaz odun olanlar
Zararı kârım ben haberin var mı?
Haber sordum cevap verdi karınca
Yok olduğu malûm, kafa burunca
Otsuz koyaklardan otu yolunca
Sütleğen şirim ben haberin var mı?
Böğürtlen dikeni çiçek açarken
Gören cırcır böcekleri uçarken
Solucanlar korktuğundan kaçarken
Güzeli marım ben haberin var mı?
Yaratan belde-i emîn düzünde
Ebâbiller, adâletin özünde
Attığı taş fil sâhibi gözünde
Beyaz-ı morum ben haberin var mı?
İncir, Zeytin dağı Tur’i sinine
Hâzel Beledil Emîn-i yemine
Ederek kuvveti verdi dinine
Benzin-i borum ben haberin var mı?
Gözüne hayr gibi görünenleri
Yılan olup yerde sürünenleri
Kuş iken altını bürünenleri
Hikmet’en sırım ben haberin var mı?
Hayrıdır şerrin içinde gizlenen
Şerlerin içinde hayır gözlenen
Âlem-i fenâ da bekâ özlenen
Cennete yurum ben haberin var mı?
Harici düşmandan eşet dâhil’i
Domuz, Potak işgâl etmiş sahili
Kâ’be ye yüz süren Ebu cehil’i
Çiğ iken yerim ben haberin var mı?
Ebû süfyan denenin karısına
Sara tuttu kalktı, bak gerisine
Hamza’yı katleden hint çerisine
Hançeri şerim ben haberin var mı?
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Sevr mağarasında iken ikisi
Peşinden düşmanın mütebakisi
Gelir iken bak, örümcek gibisi
Kapattı derim ben haberin var mı?
Üçler, Beşler, Kırklar, birle yediler
İzciye; sen bunamışsın dediler
Güvercin, örümceği söylediler
Gurk basan pirim ben, haberin var mı?
Sanmayın bu inciler İSLÂMİ’den
İlm ü Ledünni’nin HADİM’ iyim ben
“KÜN” deyince akıtıyor gelmeden
Nesimi derim ben haberin var mı?
02 REBİÜLÂHİR 1440 Ahad
09.12.2018 Pazar

Mehmet İslami
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Haberin Var mı? 2
HABERİN VAR MI? 2
Gözüne hayr gibi görünenleri
Yılan olup yerde sürünenleri
Kuş iken altını bürünenleri
Hikmeten sır etti haberin var mı?
Hayr şerrin içinde gizlenen
Şerlerin içinde hayır gözlenen
Alem-i fenâda bekâ özlenen
Cenneti zor etti haberin var mı?
Harici düşmandan eşet dahili
Domuz, potak işgâl etmiş sahili
Kâbeye yüz süren ebû cehili
Bilemiyor etti haberin var mı?
Ebû süfyan denenin karısını
Sara tuttu kalktı, gör gerisini
Hamzayı katleden hind çerisini
Gülemiyor etti haberin var mı?
Sevr mağarasında iken ikisi
Peşinden düşmanın mütebakisi
Ağla kapattı örümcek gibisi
Gelemiyor etti haberin var mı?
İSLÂMİ der ey erenler yediler
İzciye; sen bunamışsın dediler
Güvercinle örümcek söylediler
Bulamıyor etti haberin var mı?
22 Rebiülevvel 1440
30/11/2018 Cümüa
Mehmet İslami
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Haberin Var mı? Duydun mu?
Derde deva okyanusta derinde
Korkak dalgıç dalamıyor duydun mu?
Bizim muhtar bekçilerin emrinde
Erkek nefes alamıyor duydun mu?
Kırıldıkça boynuzunu üttüğün
Şişi kızartırken yanıp tüttüğün
Geçen sene boğa diye güttüğün
Fare kafes bulamıyor duydun mu?
Yuvası mecliste kanlı düşmanın
Siz hâlâ siyasi bir parti sanın
Müsebbibi bunlar dökülen kanın
Yüreğine dolamıyor gördün mü?
Malûmâtdarmısın beslenen kinden?
İntikam alıyor Bizanslı, senden
Güç alıyor Waşington’dan Pekinden
Puşt hahamsız kalamıyor duydun mu?
Bizim köy dünyanın beri ucunda
Bize baş kaldıran geri ucunda
Ebu cehil firavunluk öcünde
Köylü Musa bulamıyor duydun mu?
Dün semer vurduğun o yağır eşşek
Ne yorgan bıraktı ne sağlam döşşek
Sanki namlusundan kurtulmuş fişşek
Binenler hiç sulamıyor duydun mu?
Semerini yularını aldılar
Geber diye maşatlığa saldılar
Ebcedine temelinden daldılar
Temiz sütlü bulamıyor duydun mu?
Ara Mehmet ara belki bulursun
Yoruldun mu İSLÂMİ’ ce solursun
Düşmana hem kale hem bendolursun
Şahin kemik yalamıyor duydun mu?
28 Şaban 1440
Mehmet İslami
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Haberin varmı? 1
KUR’ÂN-I KERÎM’de bize bildirilen 28 peygâmber Salevatullahi Aleyhim ecmaiyn ve
Zâtından başka birşey yok iken Nûrunda Âşık olduğu nurum ben:
HABERİN VAR MI?
A’mâ-da nûruna nazar kılınca
Habîbi var etti haberin var mı?
“KÜN” emri Habîbi nûra gelince
Âleme nûr etti haberin var mı?
Bu fani dünyayı ihdas edince
Cinleri var etti sırri Îlmince
Onlar; var edene isyân edince
Kırmız kor etti haberin var mı?
Nihâyette boş kalmıştı ya dünya
Kürrei arza halife oldun ya
Cennetini terkeyleyip geldin ya
Dünyada dur etti haberin var mı?
Üçü birden indirildi aleme
Mutabık kaldın mı? ahd-i belâ’ma
Tarzı hayatımız imtihan amma
Azrâil var etti haberin var mı?
İlk doğan nesildir Kâbille Habil
Kardeşi katleden ilk defa kim bil?
Yol gösteren karga katleden değil
Hırs; kini bar etti haberin var mı?
Şer’i şeriâti izhâr eyledi!
Kâbil hakîkâti inkâr eyledi
Nesli cedidini münkir eyledi
İkizi yâr etti harbin var mı?
Bidâyetten nihâyete her katlde
Günâhın büyüğü cânî Kabilde
Anlayacak dersen bir anlat gelde
İdrâki kör etti haberin var mı?
Cennet ucuz değil, Cehennem dahî
Beşer için elzem lüzûm var sahî
Sâlihe; sıratı müstâkim kâfî
Nârını nur etti haberin var mı?
Gayr-i meşrû amelleri nafile
Karunluk, hamanlık hepsi nafile
Firavuna, nemrut, Ebû cehile
Dünyâyı dar etti haberin var mı?
Buğday almak için geldi kâfile
Sariktir yaftası sardı safile
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Yusuf’undan gelen bir gömlek ile
Yakub’u; gör etti haberin var mı?
Yüz değnek vurmağa hiddet küpüyle
Ahdetti karıya, palta sapıyla
Eyyûbe ki: yüz süpürge çöpüyle
Bir defa vur etti haberin var mı?
Haberdarmı bu meydana dolanlar?
Arayınca; yitiğini bulanlar
Nâsihatta etsen odun olanlar
Zararı kâr etti haberin var mı?
Haber sordum cevâp verdi karınca
Yok olduğu malûm, kafa burunca
Otsuz koyaklardan otu yolunca
Sütleğen şir etti haberin var mı?
Böğürtlen dikeni çiçek açarken
Gören cırcır böcekleri uçarken
Solucanlar korktuğundan kaçarken
Güzeli mar etti haberin var mı?
Yaratan belde-i emîn düzünde
Ebâbiller, adâletin özünde
Attığı taş fil sâhibi gözünde
Beyazı mor etti haberin var mı?
İncir, Zeytin dağı Tur’i siniyne
Hazel Beledil Emîn-i yemiyne
Ederek kuvveti verdi diniyne
Benzini bor etti haberin var mı?
Sanmayın bu inciler İSLÂMİ’den
Îlmü Ledünni’nin HADİM’iyim ben
“KÜN” deyince akıtıyor bilmeden
Çok hayrı şer etti haberin var mı?
29/11/2018 Perşenbe
21 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Haçlılarla Savaştayız Yüz Yıldır
Yüz senedir dostluk perdelerinin
Gizlediği çirkeflere batan kim?
Yaptırılan işgâl darbelerinin
Kurşun atan tetiğini tutan kim?
Haçlılarla savaştayız yüz yıldır
Piyonları başımızdaki çuldur
Yaratan dedi ki çultarı kaldır
Kaldırmağa cesareti yeten kim?
Sıtratejik dostluk bariz yalanı
Göremezsin senden atı alanı
Hahamın çizdiği hain plânı
Dertlerime deva diye yutan kim?
Ama ri ka da ki sığır çobanı
Nadagaski hiroşima kurbanı
Dünyayı boyayan, içtiği kanı
İlk kez Atom bombasını atan kim?
Bahanesi Japonyaydı kâfirin
Hedefi; dünyaya kustuğu irin
Aklı şaştı gören mütefekkirin
Kâfirlere izzetini satan kim?
İSLÂMİ der; deyin seni hokkabaz
Yerin nerde sen nerdensin madrabaz
Yer senin değil ki; hırsız düzenbaz
Seni böyle coğrafya ya katan kim?
Mehmet İslami
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Haçlının Hilal Düşmanlığı
Zahmeti rahmete merdiven yapmış
Tezgahı kurup dokuyan olmasa!
Kâinâtı rengarenkle donatmış
Gül mü açardı şakıyan olmasa?
Dağ kabul etmedi; o, taşırmıydı?
Hilâl ile haçlı savaşırmıydı?
Hımardan başka şey dolaşırmıydı?
Yer yüzünde; ben’ okuyan olmasa!
On beş Temmuzda düşman şaşımıydı?
O Yahudi feto onbaşımıydı
Kurşun hacerül esved taşımıydı?
İslâma düşman taki yan olmasa!
Fatih nesli suçlu görünürmüydü?
Necip millet yasa bürünürmüydü?
Zillet çukurunda sürünürmüydü?
Hahamlara kul hakiyân olmasa!
Gasbederek milli servet sâmân’ı
Yaktığı milletten çıkan dumanı
Belki verebilir idi emânı
Fıtratından kör şakiyan olmasa
Hevâi hevesi tağut ederdi?
Kardeş iken kardeşe kin güderdi?
Rahı hakikâtten çıkıp giderdi
İSLÂMİ’de; Dîn bâkiyan olmasa
Mehmet İslami
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Hainliğin Gülencesi
Vatan millet düşmanının nicesi
On Beş Temmuz hainliğin incesi
İkibin On Onaltı işgâl gecesi
Öz Milli servetin küfürüncesi
Tarih çöplüğünde böyle dalâlet
Cengiz de vâkimi böyle mel’anet?
Yoktur, yapılmamış haince vahşet
Müslümanlık değil, bu gülencesi
Solucanlar bile ettiler hayret
Tosbağalarda da bu milli gayret
Nüksetti toprak yığınını seyret
Budur Demokratlığın elencesi
Yirmi yedi deyyûs, Dokuz yüz altmış
Tarihinde milli ruhu kanatmış
Dokuz yüz seksende menfûr sanatmış
İşte: ihânetin askericesi
Terör diye koca koca ağızlar
Utanmadan hem böğürür hem sızlar
Terörist değil ki: bu uğursuzlar?
Ehli salib, hadunun eğlencesi
Size söylüyorum dinleyin, bakın
Akın var İSLÂM’a haçlıdan akın
Sineklerle uğraşmağı bırakın
Bataklığı kurutmağın HÜ’cesi
Efendiler; problemin güğümü
Kırıp, devlet içindeki düğümü
Çerçeveyi sökerek, gördüğümü
Hemhâl olsun milletle askercesi
Bu tefrika kalkmadığı müddetce
Mezâlime düçarızdır milletce
“Silâh verdiğiniz eli kuvvetce
Muhafaza etmektir” erkekcesi
Dikkât etmek lâzım emin, emniyet
Bunlar edilir vatan, emânet
Canımızdır: derler, vatana diyet
İlâhi kudretin, hikmetincesi
İşte fırsat, Rahmeten lil âlemiyn
Verdi ki: nûrlansın küre i zemin
Meclisten başlayıp, zindana hemin
Gönder; budur saadettin hecesi
Destan destan yazılınca adalet
Okuyanlar hisse alırlar elbet
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Asilsin yâ, o bakımdan vekâlet
Çözülecek ihânet bilmecesi
Milletin serine, millet kâlbine,
Milli istihbarat, öz, milli sine
Milli güvenliğe, mukaddes dine
Füzeleri atmağın haincesi
Cengiz Hanla, Aksak Timur yapmadı
Yedi düvel böyle bir zevk tatmadı
Kimse; böyle vatanını satmadı
Bu hainler, fitnelik örümcesi
Ne yapılsa nafiledir ahbaplar
Meclisimde beslendikçe gavatlar
Daha çok füzeler, bombalar patlar
İşte bu: demokrasi lâtincesi
Demokrasi, çamuriyet, dedikçe
Krıtisin herzesini yedikçe
Adli hâkikâti eylemedikçe
Düşmanların Millete işkencesi,
İlâahir devâm eder bitmez ki
Kulluk yapmayana rahmet etmez ki
Dilden düâ yaratana gitmez ki
Mü’minde yaşayış kâfirincesi
Elenizim tarlasında yaşamış
Demokrat Kıritis nâra susamış
Çamuriyet hançerini döşemiş
Ta milâttan beş yüz sene öncesi
İSLÂMİ’ye kulak verin erenler
Temizlensin sadrımıza girenler
Müslümândır altın çağı görenler
Nûr akseder gündüzüyle gecesi
Mehmet İslami
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Hak-batıl Savaşı
BATIL HAK SAVAŞI
Hak; hiçbir kuluna şerri dilemez
Belâ kuşağını kul kendi bağlar
Beli incinirce neden, bilemez?
Eyvah yankısını verirken dağlar
Herkes ettiğini kendine eder
Şeytanın peşine düzülür gider
Diken batığında büzülür gider
Hem kendisi düşer hem kendi ağlar
Atalet yorganı ağır mı ağır
Altına girenler hem kör hem sağır
Olur, görmez, duymaz, istersen bağır
Böyle komplolarla örülü çağlar
Düşman etti gardaşına gardaşı
İlk günden, hak ile batıl savaşı
Halâ, kaşık sallar haramken aşı
İblis; boğazındaki ipi yağlar
Mihrimah ruhlara verince hazzı
Uhrevi haslette devasız sızı
Olduğundan dertli oğulu kızı
Kandırır diriyi ölüme zağlar
İSLÂMİ: sözüne vermezsen değer
Özüne rücû u yapmazsan eğer
Gider it Cami duvarına siğer
Ciğer yanar gözlerinden kan ağlar
29 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
16 Haziran 1435 Sept
26 Şevval 1440
Hızır 55

Mehmet İslami
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Hakikati ihtimâl İlâhi Bu Senin kulun olan Ordudur

Hakîkât-i ihtimâl hainliği istimâl bakarsın boşa gelir
Komünistler ihtilâl yaptığında CU HA PA kesinkes başa gelir
Homo mayaladıktan sonra ermeni sağır ibişin yoğurduğu
Devlet, Millet, düşmanları milletin ındinde yüz yıldır tuşa gelir

Resulün ordusudur mücahid dolu ordu
Yüz yıldır kukla yapan Siyonist düşman gördü
Fırat kalkanı ile beynine yumruk vurdu
İlâ i kelimetullahtır en ulvî derdi
Yürü Mehmed münbiçte vuracağız durmak yok
Sıtratejik ortaklıkmış bu ne diye sormak yok
Dermanı biz olsakda küfre merhem vermek yok
Yüz senelik sinsi düşman yalandan dostuz derdi
Şunu iyi biliniz yeryüzü kâfirle!
Kalacaksınız artık bir kemikle bir deri
Kılıfından çıktı bak Habibullah cevheri
Tekbirin sedâları kürrei arzı sardı
Yâ İlâhi bu Senin hadimin olan ordu
Allâhü Ekber deyip müşrike hançer vurdu
Hilâfetin merkezi olan bu mazlûm yurdu
Düşmana mezar eyle kesilsin artık ardı
Ramak kaldı hedefe muhakkak göreceksin
Domuzsun deliğine mutlaka gireceksin
İSLÂMİ ne isterse şüphesiz vereceksin
Sancağı şerifeyi mükevvinata gerdi
Mehmet İslami
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Hali Pür Melâli Müslümanlığın!
HALİPÜR MELÂLİ MÜSLÜMANLIĞIN!
Dizgini şeytanın elindekini
Allah bile doyuramaz ahbabım
Mevhumu bencilik beynindekini
Ene’sinden ayıramaz ahbabım
Bizi bilmez kitabında yeri yok
Özü bilmez hitabında yeri yok
Sızı bilmez üzerinde deri yok
Çirkeflikte hayrolamaz ahbabım
Köşeyi dönmekle şişe dolmuyor
Adâletin semtine hiç gelmiyor
Arzın tapusunu versen olmuyor
Ebeveyni kayıramaz ahbabım
Hâli pür melâli Müslümanlığın
İşte bu minvalde, sen Hakka sığın
Kütük, lâta, tomruklar yığın yığın
Plânyalar sıyıramaz ahbabım
Tağutudur dünya malı sevdası
Evlâdına bile olmaz faydası
Hırsla doldurulmuş beyninin tası
Kimse Hakkı duyuramaz ahbabım
Dünyada zenginden fakir görmedim
Halis altınlardan bakır görmedim
Minnoşlar içinde tekir görmedim
Haktan batıl ayıramaz ahbabım
İSLÂMİ der: zulmeden acınmaz
Yarası olmayan kimse gocunmaz
Zemheride sıcak Temmuz da ayaz
Ahmakları deftere yaz ahbabım
18 Ramedan 1440 Hamis
23 Mayıs 2019 Perşenbe
10 Mayıs 1435
Hızır 18
Mehmet İslami
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Halkeden Allâh Belâlarını Versin!
Bu Millete; düşmanını mecliste
Besletene; Allâh, ulasın versin
İçinde çalkalanın bu neciste
Allâh; belâların alâsın versin
Nasıl derim ben bu devlete başım
Öldürülüyor meclisten gardaşım
Bu hâle kan ağlar toprağım taşım
Yontulmadık kütük kalasın versin
Yurt dışında elçileri öldüren
Mecliste hemcinsini güldürer
Neden yok bunlara haddin bildiren?
Susuz derelerden sulasın versin
Domuza görünmen şöyle dolanın
Diyerek zehiri veren yalanın
İslâmi cilâyla cilâlananın
Allâh türlü, türlü, belâsın versin
Dünya beşten büyük bu beşte nedir
İslam'a nasara ve yahudidir
Rockefeller, Morgan ailesidir
Rothschild, Rhodes dalasın versin
Oppenheimer’le beşi tamamlar
Yahudidir şeyhül islam, imâmlar
Bunların afâki silahı zamlar
Beşine belânın âlâsın versin
Papa altıncı Alexander miki
Dünyayı ikiye böldü tabi ki
Batıdaki kısım İspanyanın ki
Portekize, şarkı bilesin, versin
Dünya hâkimidir Abdülhamid han
Diyor, bu yahudi masonlar inan
Bütün gücümüzle yıktığımız an
Yehova tanrımız, bilesin, versin
İçteki farmason yahudi rumlar
Gizli oturumu yaptılar bunlar
Devlet-i Aliye üstü oyunlar
Entrika, ihânet hilesin versin
Yirmi dört maddelik protokolle
Yuları takmadık kolmamış kelle
Yertişemediği tek sensin belle
İhânete karşı, kilesin versin
Bin dört yüz doksan dörtteki proje
Zeker zevkiperest kadında oje
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Mukabili Konya muadil Nije
İdraksize ahmak kulesin versin
Tezgâhını kurmuş illimunati
İhânet çaputu dokuyor kat’i
Yâhûd tapınak şövalyesineki
Allâh’ım bumerun selesin versin
İSLÂMİ: neylesen bu serüveni
Arşına da dayasan merdiveni
Meczup diye yaftalarlar bak seni
Aklı; batılatı silesin, versin
21 Temmuz 2019 Pazar
Mehmet İslami
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Halkedenin Âşkına Allahü Ekber de Vur
HALKEDENİN ÂŞKINA ALLÂHÜ EKBER DE VUR
Biz Allah’ın kulum dediği müslümanlarız
Müslümanda kardeşlik düsturunu anlarız
Bu emri İlâhiye tabii insanlarız
Ya Allah Bismillâhi Allahü Ekber de vur
İmânın kılınçları küfrün boynunda durur
Bu emri ilâhiye şeksiz ittiba eden
Sizden olan Emire itaat edin diyen
Kılavuz Habîbullah izini takip eden
Gardaşların şevkini ki coşturmak için vur
Süngünün ucundadır hürriyet huzur uğur
İlai kelimetullah dâvasını güden
Cihadı ekber açıp bizleri davet eden
Bismillâhi diyerek şeksiz icâbet giden
Ehli imân gaziler şühedalar için vur
İhanet bu hainlerden edecektir sudûr
Ölüme gider iken kefen elbise giyen
Düşmanla cenk etmeğe Şeb-i Aruz’ dur diyen
Meleklerinin zikrini tekbirlerini duyan
Mehmed Ahmed Muzaffer muharipler için vur
Kara Fatma Nene Hatun Abdülhamid için vur
Yedi deniz üç kıtâ’ İslâm şanını koyan
Kahrolsun Misakdaki verdiği ahden cayan
Mehemmedin kükrüyor silkin be gardaş uyan
Ali Şaban Mürteza Hamza Celil Cemil için vur
Âsumandan duyulsun kılıncının sesi vur
Bu uğurda kanımız canımız Sebilullah
Müslüman kardeşleriz tarafımız Hizbullah
Ma’lûkat efendisi, tek korktuğumuz Allâh
İçimizde barınan iki bin yüzlü bu ur
Bismillâhi Allâhü Ekber diyerekten vur
Yüz senedir sırıtıp kanımı emip durur
Kansızlıktan bedenler gazel misali kurur
Leşlerini koymağa kendi kazdığı çukur
Doldurulması için leşkerlerini hep vur
Kazdıkları çukuru leşleri ile doldur
Kâfir iken İslâmın zarfındaki gizliler
Yahudi piyonudur bu münâfık sözlüler
Damarda kan olarak gezen domuz yüzlüler
Ruma, Ermenilere, Tekfur u Bizansa vur
Alemdaroğlun denen ermeni başa da vur
Ne demekmiş efendim ekonomiyi gâvur
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Parası düzenliyor diyende yoktur şuur
Duymazdan gel aldırma kim ki diyorsa dur
Sabetayist Yahudi basur yavaşa da vur
Kendini ilah yapan kahpe savaşa da vur
Makendonya ya sürgün edilen şu Kapani
Ermeniyken meclisten havlayan itler gibi
Hayvanların yemeyip seçtiği otlar gibi
Düşmanların uymaz bilki akan su uyur
Yonanlıdır bu hain Yonanın Rum’una vur
Allah aşkına durma tehir yoktur bu yolda
Meymenetsiz güruhun leşleri kokar salda
Atıver cehenneme gitsin götüren selde
Hakikate saldıran kalas-ı Kamal a vur
Boşaltılan İslâmın cenk zembereğini kur
Yüz senedir laçkalaştı küften mefluç oldu
Mukaddes mefahirler işte sararıp soldu
Ebû Bekir ebu süfyan Kerarrı Ali kuldu
Vur savleti Yasin’i şerif hürmetine vur
Halkedenin âşkına Allahü Ekber de vur
Vur Fatiha, Resulü Zişan’ın hürmetine
Gireceksen Allahın Adn Firdevs Cennetine
Ciğerlerini söküp aldırma cinnetine
İşte cihadı Ekber Rabbimin emrinde dur
Ebu Bekir, Ömer’in, Osman’ın âşkına vur
Yürü Allahü Ekber diye tekbirle yürü
Seninledir Allaha kul olanın her biri
Yeryüzünden kazıyıp yok etmek için kiri
Allahın va’zı olan düsturu İslam budur
Vur mücâhid müslüman Kur’ânın âşkına vur
Vurduğun leşlerini malûm çukura sürü
Allah’a, Peygamber’e düşman olan kâfiri
Câiz olsaydı derdim yakasın diri diri
Kerbela da Hüseynin katline sebep sudur
Hariciye yezide ebu süfyanlara vur
İmânın farzı altı üstünde yüce Allâh
Dağ olan ehli küfrü etmiştir cüce, Allah
İbreti der iseniz Ebrehe’ye derim Vah
Kahraman fil Mamud’u dedi kâfir gitme dur
Uymayınca; Ebabil kuşuna dedi ki vur
Aynen bunun misali önümüzde ışıktır
Recep, Mevlüt, Hulusi, Soylu, Fidan aşıktır
Yıldırım Devlette ki, hainlere düşüktür
Firavunun uşağı Şeytan trumpu odur
Bunla Ebu Cehildir, nemrut güruhuna vur
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Azmimizle yürüyün dağlar taşlar yol verir
Hilâfeti ihya et melek sana el verir
Küfrü helâk et diye taş, Ağaca dil verir
“Akılsız kâfirlerin fizyonomisi bodur
Müslümansın Allah’ın Habîbi Âşkına vur
Cinnetine aldırma ciğerlerini de sök
Yahudinin malıdır ayakta durduran kök
Üzerine kezzabı şifadır diyerek dök
İSLÂMİ: Zülfikarı vurdukça delir, kudur
Diyerek vur müslüman Allâhü Ekber de vur
09 Ramezan 1440 Selase
14 Mayıs 2019 Salı
01 Mayıs 1435
Hızır 9
Mehmet İslami
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Halkolana Halkolunandan Fayda Yok
HALKOLANA HALKOLUNANANDAN FAYDA YOK
Sevenleri ancak ölüm ayırır
Sevmeyendir beklenilen derdi çok
Sâlih/Sâlihayı Allâh kayırır
Halkolandan halkolana fayda yok
İmân hançerini ciğerine sok
İzini sürmekte nafile amel
Bırakıp gidende terketmek emel
Yolunu gözle nede salla el
Onun bol cebinde senin gibi çok
Cennetin gülünü ceplerine sok
Mahzundur mahcûbi dertten kederden
Âşkedilen nakşolunan kaderden
Yıldırım düşerken şimşeği birden
Çakınca girecek bir tek delik yok
Bivefayâ; İSLÂMİ’nin karnı tok
23/09/2018
Mehmet İslami
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Hallaç'lar Nesimi Ender Yâ Rabbim!
HALLAÇ’LAR NESİM’İ ENDER YA RABBİM!
Gönül şehrini sis duman kapladı
Rahmet rüzigarı gönder Ya Rabbim!
Ehl-i küfür dîne hançer sapladı
Bumerang et geri dönder Ya Rabbim!
Rabbim; kan ver güldür, sararmış yüze
Timsaha sarılır düşen denize
Ümmeti Muhammed kulunuz, bize
Resûlü Kibriya önder Ya Rabbim!
Ta “KALÛ BELÂ” da biz ahd-i verdik
Rızâ i bârin çün cenklere girdik
İzn-i ilâhinle ezelden serdik
Erler meydanında minder Ya Rabbim!
Îlm-i fenne dalıp kendine gelen
Soruya cevabı arayıp bulan
Ben kuluyum derken Allâh’ ı bilen
Ehl-i şuur kâfir, dinder Ya Rabbim!
İSLÂMİ: asl olmaz Âdem, Habil’siz
Habibullâh’ından gelen nesiliz
Zamanı fitnenin âhirindeyiz
Mansurlar, Nesim’ler ender Ya Rabbim!
27 Haziran 2019 Perşenbe
24 Şevval 1440 Hamis
14 Haziran 1435
Hızır 53
Mehmet İslami
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Hamdedip Şehadet Getir
HAMDEDİP ŞEHADET GETİR
Getir dendi getirdinse
Serilen postuna otur
Çölde lâle bitirdinse
İbrâhim ol nara otur
Aldı isen özümüzü
Açtı isen gözümüzü
Kâinâta sözümü
Yazdı isen satır satır
Kemaneye gerip, oku
Deyip durdu isen taki
İmâm Âli Taki, Nâki
İncitmedi gönül hatır
Sakın kalmayasın atıl
Mukaddes kervana katıl
Ayırdınsa Haktan batıl
İnce elemeği bitir
İSLÂMİ: muhaller kâbil
Oluyor numune Habil
Bilesin geldi ebabil
Hamdedip şehâdet getir
15 Şevval 1440 Selase
18 Haziran 2019 Salı
05 Haziran 1435
Hızır 44
Mehmet İslami
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Hânenin İşgâlci Müsebbipleri
ALLÂHÜ EKBER KEBİYRAN E’ÛZÜ BİKE MİNKE MİN HEMZİHÎ VE NEF HİHÎ VE NEFSİHÎ
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎYM
Es-Selâmi aleyküm ve rahmetullahi ve berakâtühû ve rıdaûhü ve rahmetühû ve
mağfiretihû rıdvanühû ve afiyetehû ve selâmetühû
Resûlüllâh Sallâllahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyurmuşlardır:
“MUHAKKAK ALLÂHÜ TEÂLÂ HAKKI, ÖMER’İN LİSÂNINA VE KÂLBİ NE YERLEŞTİRDİ”
(Sünen-i Tirmizî)
HANENİN İŞGÂLCİ MÜSEBBİPLERİ
Asrın mezelleti pis illetlerde
Hükümran kılınan hakikâtler var
Düçar bırakılan bu zilletlerde
Çeşit çeşit türlü tabakâtlar var
Edep mevta olmuş sizlere ömür
Hayâ firârdadır, çarığı demir
Ayağına giymiş arıyor emir
Seyr-i sülûkunda derecâtlar var
Kapısında beslediği uşağı
Ağanın belinden alır kuşağı
Çelme takıp düşürünce aşağı
İmtihan icâbı mucizâtlar var
Düşmana kapıyı açıp içeri
Girince; ciğere sokar hançeri
Bostan korkuluğu bir kemik, deri
Kalan, yaratılmış hacivâtlar var
Menfur bir komşusu haneye girip
Benzinle ocakta odunu kurup
Masum bir ulakı kalbinden vurup
Havasını kesen zerzevâtlar var
Dünyanın taaa öbür tarafındaki
Sığır çobanının etrafındaki
Şeytanın müşahhas sarrafındaki
Geçmeyecek sahte cevherâtlar var
Müstakil bir hane safsatasıyla
Yüz yıldır aldanan kafatasıyla
İşgalin altında hûlâsatıyla
Meziyet denilen kabahâtler var
Hane bir odalı o bir oda da
Kırk taht birden kurulu lavobada
Odun diye füze dolu sobada
Fosillerde böyle mahâretler var
Mahremini ikrâm ettiği çeri
Sığır çobanıdır gasıp göçeri
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Bu böyle Kabil zalimden beri
Ebeveyne nice felâketler var
Bin yaşasın beni sokmayan yılan
Serdettiği her şey külliyen yalan
Kendi, nesilini sokuyor yılan
Dahâ nice nice fecâatler var
Hânenin işgâlci müsebbipleri
Veli nimetine diyor gel beri
Gelir; edildiği için serseri
Düzenbaz mugâllit fesadatlar var
Müslüman ağzından çıkacak lâfa
Çıkarmadan önce yormalı kafa
Çıkardığı zaman dolapta rafa
Koyup kilitleyen maslahatlar var
Dünkü eteğini öpen kâfiri
Yadedişe bakın sanki amiri
Böyle cüceleri ederek iri
Gözünü diktiği menfâatler var
Diyemiyorlar ki: komşum değilsin
Bura benim hânem, yadlar ne bilsin?
Bana ancak komşu olanlar gelsin
Diyemiyendemi matahatlar var?
İSLÂMİ; derine daldığı zaman
Cilânıza hayran kalmıştı inan
Gördü ki: o ibret aldıklarıdan
Bakar kör sararmış mor suratlar var
04 Kasım 2018 Pazar
26 Safer 1440
Mehmet İslami
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Hariciler Vazifeyi Devraldı
HARİCİLER VAZİFEYİ DEVRALDI
Bin beş yüz senelik yazılan yazı
Projeyi çizen harici yahud
Yazanın emrinde avlanan tazı
Ümeyyeler ebû süfyana kavud
Senaryoyu koydular ki sahneye
Ne için yaptığın bilmesin diye
Ebû cehil kâfirinden hediye
Çünkü fani dünya metaı tağut
Adana, Mersini, İzmir Bolu’yu
Ters’den İstanbula doluyu
Adana da sivrisinek oluyu
Daha neler gösterecektir, somut
Sen ermeni yonan rumu ayırma
Öz gardaşın müslümanı kayırma
Mümkünmü ki: dişlerini sıyırma?
Sen ceddi atanı durmadan unut
Bizanstan Sezar birütüs yolladı
Yetmiş iki buçuk millet nalladı
Çiviler çürükmüş nalı salladı
Yüz kırk beş senelik bu gelen umut
Hariciler vazifeye başladı
Pontus rumu Ayasofya taşladı
Tıynetine layık işi işledi
Git: rum kayserinin ellerini tut
Hâl içinde hâl var akıla muhâl
Türkiyeden gayrısında yok bu hâl
Zembilli Aliden gelen izmihlâl
Yaktı viran etti mümkünse soğut
Parti parti bölüp parçalamakta
Emeline göre basmıştır makta
Zehiri bal diye sundu tabakta
Mümkünse asalak bitleri dağıt
İSLÂMİ: akan su çeliği keser
Rahmet rüzigârı seherde eser
Kul olsan afiyet olur müyesser
Hakiki kulluk çün yaktığın ağıt
29 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
16 Haziran 1435 Sept
26 Şevval 1440
Hızır 55
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Mehmet İslami
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Hasbiyallâhü Gönül
HASBİYÂLLÂHÜ GÖNÜL
Sana yan bakanları
Kaleye katma gönül
Mescidi yakanları
İtlâf et, atma gönül
Cehenneme için dikkat
Hazırlık yapana bak
Patırtısından bunak
Zurnası; ötme gönül
Tefekkür eyle gelde
Diken var neden gülde?
Her şey; bel, elde, dilde
Hassedir; atma gönül
Kurulan tezgâh fitne
Dokumuş ilmiğine
Bak hele ibiğine
Kusmuğa; batma gönül
Bilmediğini bilip
Rah-ı sadata gelip
Hatice ana kalıp
Hizmetten bitme gönül
Şerrindeki hayırı
Hıfzeylersen kayırı
Kül etme ha çayırı
Ataşa batma gönül
Dikkat et hikmetine
Sahip ol izzetine
Lekesiz iffetine
Süfliyat katma gönül
Ebû Nekirle Ömer
Osman Ali muteber
Ebû cehile geber
Demeden yatma gönül
Elin gülünü alma
Mahrem kapıyı çalma
Kaybetmediysen bulma
Kelepir katma gönül
Meryem aşinamızdan
Aişe ana-mızdan
Asiye da’nâmızdan
Behr’i uzatma gönül
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Ali İzzet Beğoğlu
Şeyh Şamil’in hak yolu
Budur; Allâh’ın kulu
Silâhı çatma gönül
Dokuması da müşkül
İşgâlimizle meşgûl
Düşman ikramı keşkül
Çanağa katma gönül
Hasbiyallâhü gönül
Doğdu Vallâhi gönül
Yıldız, Tallâhi gönül
Amâlık etme gönül
Helâlinden ışık yak
Nûrun deresinden ak
İSLÂMİ; diyor ki bak
Bacımız Fatma gönül
04 Nisan 2019 Perşenbe
28 Receb 1440 Hamis
22 Mart 1435
Kasım 148
Mehmet İslami
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Hasret Hançeri
HASRET HANÇERİ
Gönlümün şehrine ateş düşüren
Âşkım hakikattir sanma hayâli
Vuslat umuduyla dağlar aşıran
Çare kabul etmez çaresiz hâli
Üç harf ile beş noktadır âşkla meşk
Bir yandan hasretlik, her taraftan âşk
Harabeye döndü gönlümdeki köşk
Çekilir mi bu hicranın vebali?
Uykuları haram etti gözüme
Âşk ilmiği taktı hasret dizime
Sevda bukağısı burdu sözüme
Yâd eyledi ana, baba ıyali
Gönül gözü ile görünce âşkı
Sevda kazanında kaynattım meşki
Hasret halısıyla döşeyip köşkü
Bekliyorum teşrif etsin er deli
İSLÂMİ: hayatı kararttın niye?
Hasretlik, hançeri hak etsin diye
Sevda; hançer saplıyor biteviye
Âşk hırsının deva bulmaz bu hâli
24 Ramedan 1440 Erbaa
28 Mayıs 2019 Çarşanba
16 Mayıs 1435
Hızır 24
Mehmet İslami
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Hasretini Çektiğim Bu Dâvâ
Bu dava Allahın mukaddes kılıp
Kul da; emaneti muazzez bilip
Başının üstüne taç diye alıp
Kıyâmete kadar götüreceği
Bu dâvâ İlâ i kelimetullah
Hadimiyim diyen kul bulur felâh
Bu dâvâ HIRA’da Emri İKRA’dır
Bu dâvâ burada ulvî vak’adır
Bu dâvâ mü’minle mutabıktadır
Münkiri cahime batıracağı
Bu dâvâda düstûr yaratan Allâh
İstisnasız yaşayan habibullah
Bu dâvâ ilk doğan Kâbille Habil
Bu dâvâ sembolü ikisidir bil
Bu dâvâ İlâhi, beşeri değil
İmtihan sedrine oturacağı
Bu dâvâya fedâ olan can silâh
Mü’minin başında mücevher külâh
Bu dava kullarda kulluğun hası
Bu dava İlâhi mevcûdat süsü
Bu dava cennete keser sülüsü
Hasreti cennette bitireceği
Bu davada banî, ol Rasulullah
Allah’a kul olan yüklenir Vallah
Bu dâvâ İslâmdır, dîndir, îmândır
Bu dâvâ nârına karşı emândır
Bu dâvâ devreden külli zemândır
Aslılolan fenâyı bitireceği
Bu dâvâ cennette ki rüyetullâh
Kuluna teveccüh edecek Allâh
Bu dâvâ Âdemden Havva’ya olan
Bu dâvâ Cennetten dünyâya gelen
Bu dâvâ’ya sebeb Tavusla Yılan
Yevmi arasata getireceği
Bu dâvâdır ilâhi sünnetullâh
Hâdimidir âşık İSLÂMİ: Tallâh

Mehmet İslami
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Hasretiz Sana Köy Adlı Ana
Sabah kalkar yemeğimizi yerdik
Edep hayâ vardı en bönlerinde
Sığırları yaylalarda güderdik
Görünmezdik ihtiyar önlerinde
Erenlerden kızılinin önünde
Kanlıştaştan sığırerik yönünde
Dibekli sekiden sığır ininde
Saklanırdık rahmetli günlerinde
Koru üstü ilabadalı koyak
Seğirdiverirdik biz yalın ayak
Kuyubeleninden aşağı kavak
Met oynar dururduk harman yerinde
Göğüllü göğsünden Kayabaşına
Çıkar kurulurduk zirve taşına
Göktepede çakal arkadaşına
Muhabbetle gezer idik derinde
Göktepeden ince bele inerdik
Saklanbaçla saklanırdık sinerdik
Başörenli meleklerle dönerdik
Armutlu çukurun mehenk yerinde
Tahtacı yurdundan kızıloluktan
Sorkun yaylasına çıkan balıktan
Aksu menşeindenki bulanıktan
Oltamızı çeker idik derinden
Cancanalar dağında odun getirir
Ocağa kor etrafında oturur
Anamız bizleri erken yatırır
Kaldırırdı sabahın seherinde
Düğün olur henk meydana kurulur
Zurna çalar çifte davul vurulur
Davetliye yer sofrası serilir
Bereket kaynardı her beherinde
Henk meydanı ya bu herkes gelirdi
Kerttin süllü dayı deve olurdu
Oynatacağı bir ayı bulurdu
Bu tad yoktu halkalı şekerinde
Kalmadı hayatın tadıyla tuzu
Babayı tanımaz oğulu kızı
Kupay tavşan olmuş tavşanlar tazı
Bu yalan dünyanın mahşer yerinde
Bu sevda gemisi dümene hasret
Vatandaş vatanı Yemene hasret
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yaylalar yeşile çimene hasret
Vuslat muhakkaktır günün birinde
Hasret kaldık sana köy adlı ana
Helâl edermisin sütünü cana?
Allâh’tan gümrahlık dilerim sana
Elbet vardır beteri beterin de
İSLÂMİ; gözümde tütüyor vatan
Gök Mehmedin oğlu Hüseyin yatan
Imbılın Mustafa katarı tutan
Fatiha arzusu böylelerinde
15 Temmuz 2019 Pazar ertesi
12 Zilkade 1440 İsneyn
02 Temmuz 1435
Hızır 71
Mehmet İslami
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Havada Turnalar Balıklar Su'da
HAVADA TURNALAR BALIKLAR SU’DA
Dikkât et gardaşım; hikmeti hûdâ
Münkiri, müşriki pislendirendir
Turnalar havada balıklar suda
Seni duâlarla beslendirendir
Türk’ü tebrik ile takdir ederek
Tereddütsüz; düşmanlara giderek
Rızâ i bâri çün cengi yederek
Azan düşmanları uslandırandır
Ateşin yakmadığı İbrahim’i,
Bıçağın kesmediği İsmail’i,
Ademin can düşmanı azraili
Kıssası gönüller hislendirendir
Kuyunun boğamadığı Yusufu
Hud yunusun karınında Zünnûnu
Kurtların elinde olan Eyyûbu
İbret alın diye seslendirendir
Alem yap semâya ulaşır tarzda
İlâ i kelimetûllâhı arzda
Kerâmet-i kulluk Sünnette Farzda
Bünyeyi; mirâçla süslendirendir
Bu emelle DURMA,yürü İSLÂMİ
Bunları; kürekle kürü İSLÂMİ
Leşker leşlerini sürü İSLÂMİ
Yiğidi dağlara yaslandırandır
14 Rebiülâhir 1440 Cümüa
07 Kânûni Evvel 1434
21/12/2018
Kasım 44
Mehmet İslami
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Hayıra Karşı Evet
Hayıra karşı Evet
Abdülhamid Han gibi
Sen taçsın diye, evet
Din düşmanı zibidi
Sen hiçsin diye, evet
Dört kıt’a, yedi deniz
Tıkaç vurulan geniz
Yüz yıldır solan beniz
Gül açsın diye, evet
Senarist Ali Cengiz
Hep piyonları densiz
Sefâ sürenler, bensiz
Zehr içsin diye, evet
İslâmı yasaklayan
Edebi pasaklayan
Kâfîrliği sıklayan
Şer göçsün diye, evet
Kul hakkıyla beslendi
Mozoleden seslendi
Ermeniye yaslandı
Sen piç’sin diye, evet
Mü’minler sakın şaşman
Faydasızdır son pişman
Türk, asalete düşman
Sorkuçsun diye, evet
Çıkardınız canını
Akıttınız kanını
Bu millet kaftanını
Hür biçsin diye, evet
İSLÂMİ: şahsiyeti
Âsil, cibilliyeti
Îlmi hüsn-ü niyeti
Kul seçsin diye, evet
Mehmet İslami
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Hayy'ı değil mi?
HAYY’I DEĞİL Mİ?
Hesabını yapamayan zevâtlar
Âdemoğlu Kâbil soyu değil mi?
Suratını cilâlayıp savatlar
Bunlar lânetullah boyu değil mi?
Hâl fukarasına hâlini deme
Hakîkât zıddına kelâm söyleme
Namertlere lütuf ihsan eyleme
İhânet bunların huyu değil mi?
Kâbil’inden devralarak zulümü
Nihâyete alem olan zalimi
İmtihan çün vareylemiş ölümü
Münâfık çukuru kuyu değil mi?
Babamız cennetten dünyaya gelir
Sultan veled uçup Konyaya gelir
Nihâyet ağaçtan somyaya gelir
Beşerin ömürü hayy’ı değil mi?
İSLÂMİ der: yağızımız dorumuz
Gönlümüzde alevlenir korumuz
Allâh için seferde her birimiz
Düşmana ok atan yayı değil mi?
31 Aralık 2018 Pazarertesi
24 Rebiülâhir 1440 İsneyn
18 Kanuni Evvel 1434
Kasım 54
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hazır Ol! Haç-hilâl Cengine Gardaş
HAZIR OL HAÇ-HİLÂL CENGİNE GARDAŞ!
Dünya beşten büyüktür ümmeti Muhammed de
Dünyadan da büyüktür, onlar i sırtında yüktür
Hesabı sorulacak ne yaptıysa, ahrette
Köydeki düşmanların ebi ceddi güdüktür
Güdükler tam On yedi sene gözün önünde
Asker, silah, yığarken ülkenin dört yönünde
Dur; diyecekler sanki yahudinin dininde
Olmasa diyecekti, Haydi Mehmed kök söktür
Söktürürdük ki; bunlar ülkenin malı değil
Bin dokuz yüz yirmi üç tarihine bir eğil
Eğilde bak ermeni, yonan, rumâ kim kefil
Bunlar düşman elinde öttürülen düdüktür
Düdükleri ötüyor ülkenin aleyhinde
Sanki ülke Sibirya hainlerin dilinde
Biliyorum dizgini yaratanın elinde
Anlamayan satılmış ermeni rum hödüktür
Hödükler anlamazlar güneşi yok sayarlar
Bu vatansız haini Yahudiler ayarlar
Ülkemin karşısına düşmanları koyarlar
Ülkeyi muhasaraya alanlarsa zübüktür
Zübükler silâhlandı dünyanın her yerinde
İSLÂMİ: Taarruzcu hainin beherinde
Kara da ve Deniz de, Hava da, seherinde
İslâmın nûru ile boyunlarını büktür
07 Ramedan 1440 Ahad
12 Mayıs 2019 Pazar
29 Nisan 1435
Hızır 7
Mehmet İslami
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Hedefi adım adım
Teşekkürler ozanım
Ben hakikât yazanım
Allahın dostu sizler
Benim oğul kızanım
Küfre karşı nazarım
Değdiğinde ezerim
Bahr-ı âşkta gezerim
Örleklere sazanım
Arşa çıkıyor tozum
Zilliyetlere yozum
İslâmiyettir kozum
Cevher dolu kazanım
Mehmet İSLÂMİ adım
Ömrümce adım adım
Hedefi adımladım
Haykırınca tozanım
Mehmet İslami
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Hepsi Bir
Vatana sevdalılar nedense, susuyorlar
Bunlar sustukça hainler zehir kusuyorlar
Mehmedciği katl için tetiğe basıyorlar
Milletin can damarı meclisine doldular
Artin agopyan için mebus bile oldular
Meclise küfrederek direktif veriyorlar
Sekiz Mehmedciğimi o anda vuruyorlar
Küfürü duyuyorlar edeni görüyorlar
Hainlerle meclisimde muhatab oldular
Üç hainin küfrüne baş sallayan oldular
Yüz senedir Milletin kazancını yiyenler
Te Ve de ihanetin kefenini giyenler
Ve halâ mescidlerin duvarına siyenler
Çukurlar; çukur için biletini aldılar
ABeDe Pensilvanyasında mekân buldular
Gaflet, yalan fasarya nutukları atarlar
Ülkenin kaymağının üzerinde yatarlar
Semirdiği vatanı bu hainler satarlar
Sığınacak, yunmayan elenizmi buldular
Babalarına gidip çırılçıplak kaldılar
Hariçden değil bizi, uğraştıran düşmanlar
İçimize taht kuran sütü bozulmuş kanlar
İhaneti namerdi civân mert olan anlar
Üfürdük; değince de açılmadan soldular
Cehennem çukurunda ki zekkumu yoldular
Birlikte silkinince bu necip asil canlar
Haşmetinden kaçana, sâhib oldu yonanlar
Deden gibi yonarız, yonduklarımız anlar
Egeye istisnasız combadalak daldılar
İhânet şifresini A Be De’den aldılar
Eğer ben İSLÂMİ’ysem, şundan ibret alsınlar
Bir Âllâh’tan korkarız, bunu iyi bilsinler
Ne kadar düşman varsa beraberce gelsinler
Dur; diyen Türkten korkup yaşar iken öldüler
Çember-i İhânetle sarılınca bildiler
Mehmet İslami
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Her Şakada Gerçek Pay
HER ŞAKADA GERÇEK PAY
Kul Mahbub Haruni
Aman ey İSLÂMÎ gel dikkat eyle
Dalları sallarken taşı düşürme
O taşıda geri sallarsın lakin
Dolular dururken boşu düşürme
Âşık İSLÂMİ
Ve Aleyküm selâm açmışsın ayak
Gideceğin yola yaşı düşürme
Bilirim zalime çekersin dayak
Dostlarına karşı kaşı düşürme
Kul Mahbub Haruni
Eksik istenmez ki usul boy ister
Güzellikte ahlak ister huy ister
Gönül budur gülmek ister toy ister
Hata varıp başa kışı düşürme
Âşık İSLÂMİ
Açılan gedikten düşman saldırır
Eksik kalan delikleri doldurur
Genç ihtiyar sabi yetim öldürür
Gez, göz,arpacığı şaşı düşürme
Kul Mahbub Haruni
Sende aynı, olur olmaz çatarsın
İşte ivedisin sağlam tutarsın
Gaflette kalana şaplak atarsın
Hasmı hafif alıp dişi düşürme
Âşık İSLÂMİ
Domuzları akreplere güttürür
Ahmakları zurna gibi öttürür
Şarj ederken sigortayı attırır
Pirize takarken fişi düşürme
Kul Mahbub Haruni
Mahbub Haruniyem açarım eli
Rabbim doğrultmasın zalimin beli
Yoksa ne olacak masumun hali
Hakikatta olan başı düşürme
Âşık İSLÂMİ
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İhlâsla Allah’a açılan eli
Boş çevirmez elbet ol gani belî
Elalem akıllı İSLÂMİ deli
Mehdi’ye ermeden naşı düşürme
01 Nisan 2019 Çarşanba
25 Şâbân 1440 Erbaa
18 Nisan 1435
Kasım 175
Mehmet İslami
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Her Şey Aynı
Ağabeğim KARAKOÇ’un Deyişine İthafen
HER ŞEY AYNI
Burda ki kadı başka
Kadı’nın adı başka
İslâm’ın Tadı başka
Kasım olsa da aynı
Hasım olsa da aynı
Eyaletimiz Katar
Kâfir kancayı atar
Neden mi sara tutar?
Rasim olsa da aynı
Rüsûm olsa da aynı
Eğilmeyen Âli o
Allah dostu velî o
Ebû ceddin dili o
Nesim olsa da aynı
Kesim olsa da aynı
Sallanıyor tahtınız
Kararıyor bahtınız
Cilâlı külâhtınız
Seçim olsa da aynı
Suçum olsa da aynı
HIRA’ dan doğan güneş
Nûruna zamane eş
Leşmişsiniz hepten leş
Göçüm olsa da aynı
Geçim olsa da aynı
Pislediniz dünya’yı
İşgâl ettiniz ayı
Rabb ettin masivâyı
Açım olsa da anyı
Saçım olsa da aynı
Defteriniz dürülür
Hesabınız görülür
Cehenneme sürülür
İçim olsa da aynı
Biçim olsa da aynı
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ALLÂH’ın hesabı bu
Çeliği parçalar su
İSLÂMİ: diyor ki şu
Keçim olsa da aynı
Koçum olsa da aynı
Mehmet İslami
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Hezimete Zafer Diyen Kim İdi?
HEZİMETE ZAFER DİYEN KİM İDİ?
Hezimete zafer diyen kim idi?
Bir homo, ermeni İslâmı silen
Lozanda devleti yiyen kim idi?
Yahudi naumun ağzıyla gülen
Bunlara karşıydı çıkılan sefer
Komutan! askerlik bilmeyen nefer
Kadın kız ihtiyar çor çocuk zafer
Kazandı: elinden bunlardı alan
Utanmak için de önce yüz lazım
Yüzü taşıyacak gönül haz lazım
Ceddimize düşman uğursuz nâzım
Müslüman istedi homoydu gelen
Liyâkata layık olanı verdi
Homoda milletten namusu derdi
Hilafeti dini yerlere serdi
Üstünde tepindi müslüman olan
Türk esir olamaz edilmemiştir
Şeyh şamil pilevne buna şahittir
Türk ya zafer veyahut da şehid der
Su esâret vardır; diyor ki, dolan
Üç kıt’amı parsel parsel böldüler
Kalanı da küfri sele saldılar
Salanlarda baş komutan oldular
Avuç içi kadar millettir alan
Satılınca işgal edildi vatan
Sütçü imam idi ilk kurşun atan
Kadın kız çor çocuk ucundan tutan
Ülkede kafiri kökünden yolan
Kanımı Yahudi, homo, ermeni
Nasara, Zerdüştler zındıklar gani
Uğraştılar kirlettilermi hani?
Kanımdır bayrağımdaki renk olan
Arşivleri bulgaristana sattı
Ceddimden ne varsa denize attı
Müslümanım diyen üstüe yattı
Homo korkusu beyn’esir alan
İş ehl-inden alındığı zamanda
Seate nazarkılt aynı zamanda
Erozyon hâkimdir dînî îmânda
Müslümandır cehenneme yuğulan
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Nesbsiz homoyla ernmeni sağır
Mareşal denilen çakmaya bağır
Kendinden menkuldür dur ağı ağır
Hakikâti hâldir çıkacak olan
Hilâfet lâğvoldu sessiz sedasız
Söylen burada müslğümanmı gadasız?
Boşta salıncakta kaldık adasız
Mahremiyetimiz edildi talan
Talan eden ise deculiyetsiz
Nesebsiz ermeni cibilliyetsiz
Baş komutan denen askeriyetsiz
Yalandır tarihler her bir şey yalan
Kan ile yazılır tarihi destan
Bir mendilden çıkardılar bin fistan
Kan ağlarken Kafkaslarla Türkistan
Her hâlde mü’mine oluyor olan
Müslümanlar putperesttir İSLÂMİ
Yelini; seherde estir İSLÂMİ
İdraksize karşı pes der İSLÂMİ
Hakîkât değilse deyin ki; yalan
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hınzırlıktan İtlenmiyor Azizim
Beşeriyyet testisinin çatlağı
Löklenmiyor löklenmiyor azizim
Etmiş beytül mali domuz otlağı
Hödlenmiyor hötlenmiyor azizim
Şiir yazsan sazda çalsan nafile
Anlamıyor bu mendebur kafile
Azraille tuttukları saf dile
Bedlenmiyor bedlenmiyor azizim
Arşivlerde ihânetler dizi dizili
Hodgamlığı, hainliği yazılı
Hakikâte düşmanlıkta azılı
Fitlenmiyor fitlenmiyor azizim
Derlerdi ya bir yokmuşda bir varmış
Maya bozuk sütünde de kir varmış
Mehremini ikram edip yalvarmış
İtlenmiyor itlenmiyor azizim
Düşmanını alkışlarken sevinçten
İzzet iffet namus şeref şan içten
Çıkarıp atılmış, dolmuş hariçten
Kitlenmiyor kitlenmiyor azizim
Homo kotçu putçularla bire bir
Yedikleri her bir zekkum irin kir
Boş beynine kurtlar düşmüş kemirir
Bitlenmiyor bitlenmiyor azizim
İSLÂMİ bak; kalmış deriyle kemik
Helâl yutmak için acizdir ümük
Kimi kamuflâjlı kimi gölgelik
Etlenmiyor etlenmiyor azizim
Mehmet İslami
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Hidâuyet Dilerim Allâh'tan sana
Yine bastın ama rika fakına
Güvencimiz idin etme be Recep
Necip millet çıkmış iken akına
Ölü toprağını ekme be Receb
Pa Ka Ka’yı Ye Pe Ga’yi ölümden
Kurtardın, yok ederiken elimden
Yine yarın kurşuyla, gülümden
Neden vuramadın tekme be Receb?
Münbiçte tuzaktan da eşeddir
Bunlar gib beslediği eşşektir
Ona hediye etmeside şektir
Dedim dik dur, boyun bükme, be Recep
Çekeceğim dedikleri deaştır
Y.P.G.si falan filan telaştır
Bunu ahmağa yapanlar kalleştir
Kâfir ateş, bakma dedik be Recep
Ye Pe Ge’yi kurtarınca sevindi
Neşeden teşekkür ediyor kendi
Suriye’ye gökten zenbille indi
Kâfir önünde diz çökme be Recep
Yetmiş yıldır feryât ettim biz diye
Kul olalım, dağ taş olur düz diye
Kulağı kapadın duymadın niye?
Yalakalara yal dökme be Receb
Lânetullah diyor şüheda, ölü
Oyuna getiren, oynayan sülü
Asil milletimin diktiği gülü
Turump hatırına sökme be Recep
İSLÂMİ’yim ilân ettim cihâna
Hilâfeti verdi yaratan bana
Hidâyet dilerim Allâh’tan sana
Yollarına güller dikme be Receb
Mehmet İslami
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Hikmet
Öyle
Öyle
Öyle
Öyle

bir cevâp ki: suâlden beter
bir suâl ki: cevâp içinde
sevâp var ki: günâha iter
günâh var ki: sevâp içinde

Öyle
Öyle
Öyle
Öyle

bir
bir
bir
bir

tacir ki ticâreti yok
tüccar ki gözü gönlü tok
defter ki sahifesi çok
sahife, hesap içinde

Öyle
Öyle
Öyle
Öyle

bir
bir
bir
bir

köprü ki kıldan da ince
kıl ki kılınçtan keskince
geçen var nahif teskince
derttir ki iksir içinde

Öyle
Öyle
Öyle
Öyle

bir
bir
bir
bir

domuz ki camuz postunda
gözü var islâm kastında
kasıt ki hınçı destinde
hınclanmış masap içinde

Öyle
Öyle
Öyle
Öyle

bir
bir
bir
bir

düşman ki dostlar başına
Devâdır başlı başına
panzehir dertli aşına
kaşık ki dehrin içinde

Öyle
Öyle
Öyle
Öyle

bir
bir
bir
bir

çetrefil bilmece çizer
İlim ki İSLÂMİ: çözer
meydan ki namertler gezer
kahraman da var içinde

Mehmet İslami
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Hikmet Var
HİKMET VAR!
Tahtı su üstünde seyrân ederken
Nûru mükâşefet hâlde hikmet var
Nûrunda rûhuna “HÂBÎBİM” derken
Arının esrârı balda hikmet var
Âdeme bakıpda görünce vakar
Meleklerin gözleri şimşek çakar
Cennetten; dünyâya üç ırmak akar
Kevser-i Zemzem-i Nilde hikmet var
Meryemin anası istedi Haktan
İsâ rûhullahtır Âdem topraktan
Altı günde mükewinâtı yoktan
Önce yarattığı kulda hikmet var
Dedi “Âllâh bizimledir üzülme”
Güvercine emreyledi “ezilme”
Örümcek ağını gerince silme
Kâbil ile Hâbil dölde hikmet var
“İKRÂ’ emrini cebrâil verende
Dedi “Okumağı bilmemki, sende,
Kucaklayıp sıkıp zihni derende
“Bismi Rabbike”i dilde hikmet var
Şeytanlar pazarda hükümrandırlar
Beşerin hayrına verirler zarar
Ölçü kaçırmayan olur bahtıyâr
Mizân-muvâzene telde hikmet var
Rahman,Rahîm,Selâm,Basar hem Sem’i
Cehenneme yaptı Yed’iyle hemi
Etti; üç unsuru Âdemde, cem’i
Elinde, dilinde, belde hikmet var
Kavmi kurtarmağa eyledi çaba
Bütün emekleri olunca hebâ
Nûh’u tufan ile ikinci Ebâ
Eyledi, denizde gölde hikmet var
Öfkesinden kavm yanında kalmadan
Ayrılınca hicret emri gelmeden
Zennûn suya, yüzmesini bilmeden
Kurtaran Yûnûs-u salda, hikmet var
Derdinin devâsı içinde, elin
Olsaydı başına çalardı, kelin
Leylâ’yla âşkına düşen Veyselin
Mekân eylediği çölde hikmet var
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İSLÂMİ: fermûar çekte diline
Rüzigârın savurduğu külüne
Nasreddin hocanın, fikir gölüne
Mayâsını çalan elde hikmet var
Mehmet İslami
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Hikmetinden Auâl Soracaklara!
Cennette buğdayı yedirmek için
Yalancı dünyada harman gizlemiş
Rabbül âleminsin dedirmek için
Zerre bir tohuma orman gizlemiş
Peygamberden evlât ıyâlin alıp
Akıla muhalif dertlere salıp
Kalbine diline musallat kılıp
İki küçük kurda sarman gizlemiş
Feryadı figandan çekinen içün
Yerinde hiddetle yekinen içün
Zikre mânî’inden sakınan içün
Yılanın zehrine derman gizlemiş
Hikmetinden suâl soracaklara
Hakikate karşı duracaklara
İslâma mancınık kuracaklara
Kur’ân-ı Kerîmde ferman gizlemiş
Destur verdiğinden İSLÂMİ giren
Cihadı farz kılıp cenneti veren
Mükevvinâtına sancağı geren
Waşingtona deyip durman gizlemiş
03 Ağustos 2019 Cümüa Ertesi
02 Zilkade 1440 Sept
21 Temmuz 1435
Hızır 90
Mehmet İslami
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Ihlıyorsun deh dedikçe Habire
IHLIYORSUN DEH DEDİKÇE HABİRE….
Adâlet felç oldu yatar kötürüm
Tabip acilinde bilmiyormusun?
Ölüm kararını verdi oturum
Sen halâ inatla ölmüyormusun?
Guguk acilde bilmiyormusun
Hepsi bu milletin canına düşman
Böyle karar verdi en son oturum
Eli işe değmez Altı Yüz Elli
Ensede kurdular tahtı temelli
Köşelerden mücevherat sömelli
İşgâlin altında kalmıyormusun?
Güya ben asilim bunlar vekilim
Karşısında korkulukça dikilim
Ellerim bağlanır tutulur dilim
Kılebent çekerek dalmıyormusun?
Yüzde Doksan Sekizi de müslüman
Kafa koçanında, özde süslüman
Koltukta uyurken bari tıslaman
Gördün horlayanı bilmiyormusun?
İstisnalar; malûm bozmaz kaide
Hulûsi Akar’la Soylu sâid’e
Bunların benzeri birkaç nâdide
Zevâtla beraber olmuyormusun?
Bu devletin bu milletin hayrına
Bir taş alıp duran yol ayrımına
Yoktur; gören varsa der hayırına
Soyana beddua salmıyormusun?
Deh dedikçe ıhlıyorsun habire
Seçtiğin sokacak seni kabire
Sakın kalkma hakîkati tabire
Vekiline köle olmuyormusun?
Allah’a küfreder Resule çatar
Yahudinin çektiğidir bu katar
Dolar görünce anasın’ satar
Bu hâle şaşırıp kalmıyormusun?
Devletin düşmanı başının tacı
Sövüp saydıkları an’avrat bacı
Acep varmı domuzluğun ilâcı?
Tıbbi literatür bilmiyormusun?
Hain Naum sahifesini açın
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Süzmesidir bunlar Yahudi koçun
Namaz kılıp oruç tuttuğun için
Guguk zindanına dolmuyormusun?
Kırk dokuz yıl bu devlete can ile
Hizmet eden şeref ile şan ile
Hainlere karşı duran bin kere
Hulûsi Akar,la dolmuyormusun?
Sen paşalık tahtındaki Âlisin
Tarık bin ziyâdın son misâlisin
Sana yan bakanları ezmelisin
Merhume Hamido olmuyormusun
Bu ermeni, homo, bu Yahudiler
Devlet-im Âli Osman’ı yediler
Sâhibi aç öldü yedirmediler
Ermenide gıda olmuyormusun?
Harici düşmandan tereddüdüm yok
Bu kenef cuhapaya hançeri sok
İhânette bunlar hainlerden çok
Hışımı üstüne salmıyormusun
Okudukça hafakanım şakıyor
Sanki homo kalkmış bana bakıyor
Ermeni sağıra yular takıyor
Eğerin üstünde olmuyormusun
İSLÂMİ’ der: hesap sormalısındır
Mücâhid-i İslâm karmalısındır
Devlet-i âlinin sarmalısındır
Müslüman gönülde kalmıyormusun?
Mehmet İslami
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Ilm-i Kâmil Dilerim
İLM-İ KÂMİL DİLERİM
Gardaş derd’i gardaşını dağlarken
Didelerden hicran nehri çağlarken
Kazakistan şühedaya ağlarken
Ecri cezil sabrı cemil dilerim
Edep hayâ, ilmi kâmil dilerim
Ateşin, düşünce yakıyor yeri
Gördümki sırtından alınmış deri
Azâlarının kül olmuş beheri
Alevli közleri küle belerim
Kan akıtan dideleri silerim
Müslüman müslümanın gardaşıdır
İSLÂMİ ülkücü gönüldaşıdır
Güzel ahlâk; edep, hayâ, başıdır
Toplarım, çarparım, sağlar bölerim
Kesir gördüm şaha kalktı heylerim
24 Receb 1440 Ahad
31 Mart 2019 Pazar
18 Mart 1435
Kasım 144
Mehmet İslami
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İbrahim Ateşten Gülerek Çıkan
Atalar demişler görünen dağın
Dumanı eksilmez, erimez karı
Ardında, gül açan bağçenin bağın
İçinde: bülbüle dikendir barı
Âşkını figanla gülüne bülbül
Hasret-i Habible şahlanır düldül
Başukum diyerek bülbüle bir gül
Hallâkı künfekan beşerin yârı
Seyretti dünyayı Leyla diyerek
Mevlâya varında kalmadı gerek
Çöllerde kumlarla gülüseyerek
Yokluğun içinden devşirdi varı
Rençberin iyisi toprağa atar
Üç tane tohumu, heğbeye katar
Tarlada; ektiği yerinde biter
Yetişen buğdaydır, arpadır, darı
Allâh’ın kurduğu binâyı yıkan
Ateşin içinden, İbrâhim çıkan
Müstakim sıratta gitmekten bıkan
Ateşi görünce oluyor sarı
Eğer ki İSLÂMİ: derseniz niçin?
İthafta acizsem kefeni biçin
Nûra mı, Nâr’a mı yolu siz seçin
Hakîkat nûrunun yanında nârı
22 Temmuz 2019
Mehmet İslami
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İbrahim Nebi Hak. Muhtasar
MUHTASAR İBRÂHİM NEBÎ
Kemâlât özde meraktır
Merâksız gönül çoraktır
Çorak tohumu firâktır
Emeli zer-i sim idi
Yaratandan kula hitâb
Eden yüz yirmi dört kitâb
Kurân’dır hepsine mikâb
“İKRA’ BİSMİ RABBİK” dedi
Rahmeti: dolu yağmur kar
Kışı, yazı, son-ilk bahar
Tefekkürde çok sevâb var
Eden’i: İbrâhim idi
Nemrudla firavun aynı
Korkudan kaynardı beyni
Cümle erkek cenineyni
Katleder firavun gibi
İbrahimi mağarada
Doğurdu koydu orada
Geyiklerse bu arada
İbrahimi besler idi
Rahme düşünce ölmüştü
Orda ebâsız kalmıştı
Azer anayı almıştı
Azer emücesi idi
İbrahim büyüdü inde
Kendisini bildiğinde
Benim Rabb! ım kimse
Bilmek istiyorum dedi
Aya baktı acebâ bu
Rab olabilirmi yahu?
Ay battığında soluğu
Olamaz bu, Âllah dedi
Güneş doğdu baktı büyük
Aydınlatır koyak höyük
Sanki kaptanı yok kayık
Aştığında ıh; bak dedi dedi
Doğup batıp, aşıp giden
Nasıl Rab! Olacak neden?
Edebiyyen ve ölmeden
Var olan bir Âllâh dedi
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Büyüyünce gitti eve
Azeri benzetti dev’e
Put yapardı seve seve
Böyle ilâh olmaz dedi
Azeri küpe bindirdi
Gitti nemruda indirdi
Birbirlerini kandırdı
Akıldane iblis gibi
Putpersetler Bayramıydı
Hepsi putun hayranıydı
Kabaranda ayranıydı
İbrahim girdi içeri
Hep putları kırdı yıktı
Bir büyük putu bıraktı
Baltayı boynuna taktı
İzni ile çıkıp gitti
Bayram günleriyde hepsi
Topladılar, tabak tepsi
Çaldı davul, öttü sipsi
Eğlenirken biri dedi
Büyük puttan gayrileri
Parçalanmışlar her biri
Nemrud çağırdı Azeri
Kim yaptı ne bu hâl dedi
Aradılar taradılar
Kıranı bulamadılar
Ve ibrahimi aldılar
Nemrud kim kırdı de, dedi
İbrâhim: Balta boynunda
Bak iki eli koynunda
Kıran budur ya sonunda
Gören budur sorun, hadi
Dediler bu konuşamaz
Kıpırdayıp yanaşamaz
Eli kolu oynaşamaz
Dediler ki cansız tabi
Dedi cansız olan puttan
Ne beklersiz taştan ottan?
Mercimek burçak nohuttan
Akıl kârı mıdır? dedi
Bir anda hepsi şaşırdı
Doğruyu akla düşürdü
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Herkes başını kaşırdı
İbrahim doğru der dedi
Velâkin durur mu iblis
Bakıp da sırıttı pis pis
Beyinlere kattı necis
İbrâhime düşman idi
Bu destan bitmez İSLÂMİ
Misâli; Nûh, Tufan, Gemî
Enbiyâların hatemî
Resûlüne Ebî idi
ÇOK HASSAS CİDÂR
Azıcık bekleyin, birâz işim var
Zannetmeyin bu ağzımda dişim var
Gözümün üstünde sade kaşım var
Bir saç fukarası ayna başım var
Hayaloğlu Zeki, Hasaani kol at
Nazım, Harun, Muhsin Gürkani Polat
Selman işleyeni hasuda patlat
Şûara canını Âllâhâ adar
Kimse darılmasın gelir gerisi
Bize yaklaşamaz cinni perisi
İk'ayaklı şeytanların çerisi
Ecinni güruha olmuştur medar
Cevrani Babayla Ozan Devâi
Abdullahla İlyas sürsün sefâyı
Refik Kutlu çeker cevri cefâyı
Püryâni, Ruhani, Efsani radar
Demiroğlu, Darbazoğlu Mahcubi
Erdodu, Duygulu, Veysel, Miskini
Kurdoğlu Safai, Şöhret Feryâdi
Turgutoğlu Gilançaylıya bahar
İhsani, Reyhani, Çobanoğlundan
Mevlânadan Tabtuk emre yolundan
Pir Sultan Ebdaldan Fizân elinden
Hacı Bektaş Velî nice bahadar
Seçkini, Orakçı, Yörükoğluyla
Sadık gül Yazıcı derviş koluyla
Hekimi de Öksüz ozan doluyla
Şâirin hışmına dayanamaz bar
Hasan Yılmazla Nurani Nurali
İstikrardadır ahdinde duralı
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Öztürkoğlu ebûbekir Zamani
Arzırumda şahlandıyorlar bar
Selâmi Mengilli Fuzuli ile
İmamali âşık Ruhani bile
Zafer karataydan yükselen çile
Gönül gülzârına yağdırıyor kar
Aşık Dolaksızla Özkılıç, Pala,
Mahmud Aldemirle Necâti Kaya
Teveccüh etmişler güneşe, aya
Sayamadıklarım afvetmekte, kâr
Kusuruma bakma! sayamadığım
Adlarını tek tek diyemediğim
Mazur görün vardır eksik gediğim
Dünyâ kabuğumdur sığamadım, dar
Didelerden akan kanlı yaşım var
Cenneti alâ’dan gönül kuşum var
Kara günde dostum can gardaşım var
Doğan Silleli’den Diler’e kadar
Son devirde Reyhaniyle İhsani
Tamamladı eksikleri noksani
Şûaralar Resûlûllah Hassanî
Merhemini milli yaraya sarar
Mekâna girmeğe az kaldı dostlar
İSLÂMİ’den arda söz kaldı dostlar
Birde kaldırdığı toz kaldı dostlar
Yırtılmak üzere beyinde cidâr
Mehmet İslami
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İbret Al Hallâk'ın İhtişâmından
İBRET AL HALLÂK’IN İHTİŞAMINDAN
Durduğum yer arş-ı alânın altı
Titrerim Allâh’ın ihtişamından
İmândır insana farz olan altı
Ruha nakşedilen diğergâmından
Nefsî;Yaratana fenafillâhken
Allâh’a sevgili veliyyullâhken
Müstakim sırattan sapıtıp giden
Sadık iblis kulu ol Belâmından
Ne idim ne oldum ne olacağım
Diye tefekkür et balacağım
Ne ektimse ben onu yolacağım
Diye dalgalanan şeref şanından
Basıpta incitme bilip bilmeden
Bastığın ya baban yahutda deden
Vatanı emânet edipte giden
Nöbette bekleyen şehid kanından
Sana ambargoyu koyan kefere
Bugünde irana çıktı sefere
Beraberce soyunanupta zafere
Kurtulak gafletin cevelânından
Besmele çekerek çıkılan sefer
Zafere racidir Allâh’tan zafer
Şehâdet aşkıyla kükrer her nefer
Haz gelir Resûlü düâhânından
Ebrehe’ydi nefsî mâliye tapan
Ebâbil atınca ok oldu sapan
Düâları ile nûru parlatan
Seker iken düadâr Ceylânından
Kulluktaki esas ittibâ şartı
Hakka teslim olmak tevekkül artı
Gelirken verilir gidişin kartı
Külli mevcûtanın serencâmından
Ümid ağacına yapış İSLÂMİ
Nâradır sırattan sapış İSLÂMİ
Rahmet yağar tıpış tıpış İSLÂMİ
On sekiz bin âlemler Sultânından
25 Safer 1440 Cümüaertesi
03 Kasım 2018
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Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İdam
19 Rebiülewel 1438 İsneyn 06 Kanûni ewel 1432 19 Aralık 2016 Pazarertesi günü
değerli vijdana sâhib Rusya büyükelçi si Andrey KARLOV Angarada (bizim
hakimiyetimizi bitiriyor) Rusya ile Türkiye Beraberliği diyerek dünya düşmanlarımız ta
rafından suikastle katledilmesi üzerine o ızdırap ve acıyla Ka leme aldığım Bu
ahmaklıktan milli meclisin –içindeki yeni ve eski hainler müstesna- kurtulup acilen bu
hususun hayata ge çirilmesi için ikâz ve ihtar mâhiyetinde dedim ki:
İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM
Bünyeyi kaplayan kene, bitleri
Kökünü kazacak idamdır idam
Kartal yuvasındaki akrepleri
Eleyip süzecek idamdır idam
Yüz yıldır bu vatan oldu tarumar
Her yer katır dolu çoğuda hımar
Bunların sırtından, atılıp semer
Tımara dizecek idamdır idam
Beynelminel prosedür havayı
Bırak da gör kaynattığı tavayı
Fitne fesat imâl eden kafayı
Çukurda ezecek idamdır idam
İşte dünya nizamını kurarak
Komşulukta sadakati görerek
Yeryüzünden defterini dürerek
Genini bozacak idamdır idam
Boşbakanlık makamında başbakan
Başkan olup milli nûru parlatan
Çevresinde yuvalanmış şarlatan
Gürûhu ezecek idamdır idam
Düşmanlığı için, dostluk kuranın
Tuzak kurup elçisini vuranın
Nato ile incirlikte duranın
Beynini yaracak idamdır idam
Bu gün büyük elçi yarın ateşe
İhânetler seyrediyor peş peşe
Muhakkak ki bir tek devâ bu işe
Sehpayı kuracak idamdır idam
Milli irade çengelde talkımı?
Düşmanların tahakkümü saklımı?
Mü’min olan ahmakların, aklını
Başına derecek idamdır idam
Destekleyen Amerika Almanya
Al diyen kim sizin ile olmam ya?
Kancık merkel kucağında kalmanya
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Huzur getirecek idamdır idam
Senaristlerinin her attığını
Tıkınıp tıkınıp abarttığını
Vurunca ardından çıkarttığını
Ona yedirecek idamdır idam
Anası babası ızı kardaşınını
İrtibat kurduğu arkadaşını
Boyunundan koparılan başını
Eline verecek idamdır idam
Ömer olun, beytül mâlî yakmayın
Meclis ile fosiline bakmayın
Eğer ki siz bu ilmeği yakmayın
Size: dedirecek idamdır idam
Beşiktaşta Kayşeride kalleşi
Gördün nasıl tırnakladılar leşi
Hiddetinden, dillendirip güneşi
Kısas dedirecek idamdır idam
Çabuk getirerek dağıtın sisi
Aydınlığa kavuşturun meclisi
Âşık İSLÂMİ: en adaletlisi
Kâinât görecek idamdır idam
Mehmet İslami
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İhsanâ Doğru
Sofi olduk çul abayı büründük
Döndük yönümüzü Kur’ân’a doğru
Aşık olduk mecnûn diye göründük
Harcarız ömürü Ğufrana doğru
Ata evlâdına merhamet eder
Çünkü müşfikliği yazmıştır kader
Kâbil hevâi hevesinde gider
Âdem baba sürdü haramana doğru
Derviş olup tekkelere varınıp
Davâmız uğruna çölde sürünüp
Allâh için masivadan arınıp
Yürüyüp gideriz divana doğru
Sorulan sualler amelde zahir
İki musluk vardır birisinden kir
Akıyorken diğerinden ise nûr
Eriyip akarız mizâna doğru
Fıtrata binâen seyreden derviş
Fenâ âleminde murada ermiş
Cenneteki makamınıda görmüş
Hasletle bakarız sultana doğru
Said iken şaki olan insanlar
Hak ve hakikatı batıldır sananlar
En büyük düşmanına aldananlar
Onca; sevkeyledi ormana doğru
Memnû olan bu ağaça yaklaşma
Nefsi zulm edip kibre bulaşma
Dikkât et mücâzatla karşılaşma
Ebleh; baş kaldırdı fermana doğru
İmtihanda azmi ile fiili
Hikmeti terennüm eyleyen dili
Cenneti alânın solmayan gülü
Hasatını verdi ihsana doğru
Salihâ hatunu verdi Yaratan
Cehl-i hudusatı çekti aradan
Farklı değil buraları oradan
Seher yeli attı dermana doğru
İSLÂMİ; kitâbdır kendin’ okurken
İlâhi cehr-i zikr ile şakırken
İslâm tezgâhında imân dokurken
Attığı her ilmik irfana doğru
Mehmet İslami
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İk,i Ucu Görünüyor Hatların
İKİ UCU GÖRÜNÜYOR HATLARIN
Yok iken var etti yahudi seni
Efendinken; sana kul etti beni
Toprak bile kabûl etmedi teni
İngilizin sırtında kaputların
Hani kurtaracaktı tağutların
Atı alan Üsküdarı geçsede
Zekeriyya diyerekten biçsede
İsâ diye çarmıhlardan uçsada
Köpeğin ağzında canın butların
Gelemez; ayağı yok tabutların
Bir casus papazı meh şeytan turpu
Elinden alarak düzelten törpü
Hakim savcı avukat denen görki;
İçinde gizli kripto kotların
Neden gelmez çıkarmağa putların?
Devletin milletin yurdun vatanın
Emansız düşmanı savcıyı tanın
Adı muammer Akkaş kaltabanın
Devlet sanki yelkenidir yatların
İnkişafı zahir mucizatların
Aç amcası yüz kilocuk altınla
Beş milyon dolarcık üstü altınla
Onyedi yirmi beş aralık tınla
Mit tırını turalayan atların
Eğeri palanı dolu katların
İSLÂMİ anlamam ben bu kâfiri
Sistemi kökünden silecek biri
En kısa zamanda gelseler bâri
İki ucu görünüyor hatların
Çanına ot tıkanacak putların
05 Safer 1440 Pazar
14/10/2018
Mehmet İslami
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İkazımdır
Âşık İSLÂMİ
İKÂZIMDIR
"Daha Âllâh ile cihân yoğ iken
Biz anı var edip ilân eyledik
Hakka hiç bir lâyık mekân yoğ iken
Hanemize aldık mihmân eyledik"
Erol Giryani
Batını hak kabul etmem
Sözüm ehli sünnet benim
Şianın yolundan gitmem
İzim ehli sünnet benim.
Dönüpte bakmam vurana
Selam yollarım yarana
Bağlıyım yüce kurana
Özüm ehli sünnet benim
Hanı nerde dede peder
Bütün canlar hakka gider
Teller mevlayı zikreder
Sazım ehli sünnet benim
Millete attılar golu
Sevemem sağ ile solu
Şükür oğlum iman dolu
Kızım ehli sünnet benim.
Her yıl orucumu tuttum
İmanıma sabır kattım
Musa gibi davar güttüm
Yozum ehli sünnet benim
Silindi kalbimde sisler
Bunu anlayamaz pisler
Kuğular hayalim süsler
Kazım ehli sünnet benim
Giryanim dosta yanarım
Mürşit ne derse kanarım
Yönüm kıpleye dönerim
Yüzüm ehli sünnet benim.
Âşık İSLÂMİ
Kabûl etmem demek şazzdır
Yazım ehl-i sünnet benim
Âhirete itirazdır
Gözüm, ehl-i sünnet benim
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Zahir batın iki hece
İlâhidir bu bilmece
Misâlide gündüz gece
Düzüm ehl-i Sünnet benim
Ehl-i sünnet olmayanlar
Müstakıymi bulmayanlar
Dîn-i islâm bilmiyenler
Hazım ehl-i sünnet benim
Sûâlsiz cennete giren
Cennet nimetini deren
Rabbül âlemini gören
Nazım ehl-i sünnet benim
Hem diyorsun hakikâtim
Nedendir kelimen sakim?
Kur’ân yokmu diyor bakim!
Çözüm: ehl-i sünnet benim
Dersin: ‘nerde dede, peder
Bütün canlar Hakk’a gider’
Döner batn-ı inkâr eder
Sızım, ehl-i sünnet benim
Güzel dersin buralarda
Sapıtmak ne, aralarda?
Deniz hava karalarda
Buzum ehl-i sünnet benim
Nefesimiz ak ciğeri
Canlı tutarken beheri
Namaz’la Oruç diğeri
Cüzüm ehl-i sünnet benim
Peygamberlerin mesleği
Koyun gütmüştür her biri
Zikreder gönül telleri
Güzüm, ehl-i sünnet benim
‘Pis olanı kâfirdir’ der
Hakk Teâlâ beyân eder
Şahin Kartal yüksek gider
Tozum ehl-i sünnet benim
İbret alsak gece-günden
Şeref dalgalanan dünden
Halîl Îbrâhîm izinden
Tuzum ehl-i sünnet benim
Tenâkuzunu silersin
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Dîn imân diye melersin
Belki kendine gülersin
Kuzum ehl-i sünnet benim
Feyz alam dersen derinden
İç Hâbîbin Kevser’inden
Ehl-i KEHF’in Kıtmir’inden
Tazım ehl-i sünnet benim
Dost yanar dostu uğruna
Dostlar devâdır ağrına
Gözlerini dik bağrına
Cız’ım ehl-i sünnet benim
Mürşit zahir batını der
Müridi hazmederek yer
İSLÂMİ: şûârayı gör
Muz’um ehl-i sünnet benim
Mehmet İslami
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İki Binin On Dokuzu
Baktığımda gözlerine
Küfre karşı azanım ben
Kâfir amel defterine
Cehennemi yazanım ben
On Ekim eldeki kozu
Tam ikibinin ondokuzu
A. Be. De’den uçan kazı
Kör etmek çün tozanım ben
Hainliğin câhiliyim
DÎN-İ İSLÂM sefiliyim
Mazlûmların kefiliyim
Zalimleri üzenim ben
Alenen göz göre göre
Dîni, Milli mefâhire
Yamuk bakan münkirlere
Sözmez kinle kızanım ben
A. Be. De’nin balonunu
İngilizin yalanını
Yahudinin pilânını
Suriyede bozanım ben
Vermem düşmana tekini
Vaşington sonra pekini
Haktan batıl çirkefini
Eleyipte süzenim ben
Vurunca Mehmedin eli
Akıllıyı eder deli
Suriyede yüz düveli
Bir Mehmedle ezenim ben
Elestte Ahd verdiğimde
Ördükleri kördüğümde
Yan bakanı gördüğümde
Hortum olup tozanım ben
İSLÂMİ: sebil kanının
Bayrakta şeref şanının
Bu Ümmetin düşmanının
Derisini yüzenim ben
Mehmet İslami
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''ikra'' Oku İlk emri İlâhidir Müslime
Asırlar öncesinde Yunus emre demiş ki:
İlim, ilim, bilmektir, ilim kendin bilmektir
Bu Hakiki düsturu nefsine söylemiş ki:
Sen kendin bilmemekle benliğini silmektir
Okumak ile kurar ilim tahtını başa
Bu yolda sarfedilen emekler gitmez boşa
Cehli ilim getirir her hâlûkarda tuşa
İlimle amil olmak dû âlemde gülmektir
Ehl-i irfân her yerde emri bil maruf söyler
Bildiği ilim ile amel etmeyen şeyler
Sırtında tevrat yüklü eşşeklerdir bu beyler
Böylesinin ameli şeytana kul olmaktır
İSLÂMİ’nin Halife-i güzin selefidir
Muhammed Mehdi ile İsâ’da halefidir
“İKRA” OKU! İlk vahyi İlâhi ki kâfîdir
Hak Teâlâ’ya sâlih kul olarak ölmektir
Mehmet İslami
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İlâ i Kelimetullahtır Sevdam
Dinleyin Şuara ehli irfanlar
“Kün Fe Yekün”emri billâhtır sevdam
Bir katrecik sudan bunca insanlar
Yaratan Halkeden Allâh’tır sevdam
Bu sevdası ile a’mâ-da, Habîb
Maddenin derdine kılındı tabib
Yaratılmamıştır ol gibi edib
İlâi kelimetullahtır sevdam
Bu sevda cinleri anasırından
Yarattınca halkeyledi varından
Ümid kestikleri için yarından
Helâk eden sübhanellahtır sevdam
Azraili dostu olduğu için
Dedi ki Melekler katına geçin
Burada dünyalık kefeni biçin
Yüce ulvî hasbiyallahtır sevdam
Yasağa temâyül meylini koymuş
Hava azrailden güzel şey duymuş
Âdem’de meyledip fıtrata uymuş
Diyerek indiren vallahdır sevdam
Memnûyu tadınca üryân oldular
Avret mahalline tin’i buldular
Tamda ÜÇYÜZ SENE giryan oldular
Tecelli i kader, Tallahtır sevdam
Üçü birbirine düşman olarak
Cinlerden boşalan yere dolarak
Özündeki anasını bularak
Haydin cedelleşin yallahtır sevdam
Bu sevda ruhtadır bu sevda candır
Bu sevda iliktir damarda kandır
Bu sevdayâ düçar olan sultandır
Halîka estağfirullahtır sevdam
Bu sevdâ cennetten çıkan Havvadır
Bu sevdâ mukaddes ulu dâvâdır
Bu sevdâ onulmaz derde devâdır
Kopmayacak bir hablûllâhtır sevdâm
Bu sevda ilâhi behimi değil
Ebedidir; lâkin, dahimi değil
Resûlü kibriyâ, sevdasıdır bil
Çözülmez ‘kör düğüm’ vallahtır sevdam
İSLÂMİ kulunu imtihan eder
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Kudreti kazadır tecelli kader
Geldi ki ezelden ebede gider
Hodbine namerde silâhtır sevdam
Mehmet İslami
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İlâhi Düstûrun Şuaralara!
Sevgi de buğuz da Allâh içindir
Dostu düşman sayan şuara olmaz
Dostuna bu ihânetler niçindir?
Kini arşa yayan şuara olmaz
İlâhi düstûrun suralara
Lütfedip esrarın vermiş onlara
Hüsnü kabûl göster aşiyanlara
Müşrikânı ı’yan, şuara olmaz
Allâha köledir kuldur akiller
Bunu vazeder ilâhi nakiller
Âdem evlâdıdır firavungiller
Tapınarak kayan şuara olmaz
Huzurun yağması kesildiğinde
Saadet afiyet gördünse, kimde?
Yossi Kohen takdimi hiç biçimde
Onu özden sayan şuara olmaz
Türke yamanılan türk değil iken
Türklük ayağından bundandır diken
Türkoğlu üç kıt’aya hükmederken
Gözlerini bayan şuara olmaz
Küfrden arkında saadete gelenler
Bunlar; şüphesiz Hakk’a yükselenler
Bizi Ene’ defterinden bizi silenler
Hevâsına uyan şuara olmaz
Şaşkın ördek götün, götün, yüzermiş
Şuaralar esrarı hak yazarmış
Olmayanlar sayfaları çizermiş
Haram yeyip doyan şuara olmaz
Kınamak maharet, marifet değil
Azmedip Fiili amele eğil
Af zandan ibârettir kesin değil
Zırh libasın soyan şuara olmaz
Bastı zaman üzre seyretmez ise
Malâyani şeyi gayretmez ise
Rızâi bâri çün hayretmez ise
Mihraba her uyan şuara olmaz
Küp şırayı sızdırınca dışına
Bakmaz hiç kimsenin gözde yaşına
İmân kılıncıdır başlı başına
Vurduğunu sayan şuara olmaz
Mücâhid-i İslâm şüpheden ârî
Seyrederken bakmaz dönüpte, geri
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Kahramandır Habîbullâh askeri
Ayakları kayan şuara olmaz
Karga Hak, Hak, diye eder zikrini
Kim anlasın Baykuşların bikrîni?
Behimi sevdaya yorsa fikrini
Gül yüzlüyü duyan şuara olmaz!
Arıdır Allâhın esrarlı malı
Bin derde devâ yaptığı balı
Bülbül gül yerine koyarmı çalı?
Esrarından cayan şuara olmaz
Tükenmez ilâhi Âşkın efkârı
Yaratan; yeşili gösterir sarı
Âşığın kış olur yazı baharı
Muhabbete kıyan şuara olmaz
Kösteğe kastağa aklını yoran
Zanneder kendini bir Âli kıran
Baş kesen kim diye varmı ki soran?
Uyuyana uyan şuara olmaz
Mehmet İslami
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İlâi Kelimetullahtır Sevdam
İLÂ İ KELİMETULLÂH’TIR SEVDAM
Dinleyin; Şuara ehli irfanlar
“Kün Fe Yekün”emri billâhtır sevdam
Bir katrecik sudan bunca insanlar
Yaratan Halkeden Allâh’tır sevdam
Bu sevdası ile a’mâ-da, Habîb
Maddenin derdine kılındı tabib
Yaratılmamıştır ol gibi edib
İlâi kelimetullahtır sevdam
Bu sevda cinleri anasırından
Yarattınca halkeyledi varından
Ümid kestikleri için yarından
Helâk eden sübhanellahtır sevdam
Azraili dostu olduğu için
Dedi ki Melekler katına geçin
Burada dünyalık kefeni biçin
Yüce ulvî hasbiyallahtır sevdam
Yasağa temâyül meylini koymuş
Hava azrailden güzel şey duymuş
Âdem’de meyledip fıtrata uymuş
Diyerek indiren vallahdır sevdam
Memnûyu tadınca üryân oldular
Avret mahalline tin’i buldular
Tamda ÜÇYÜZ SENE giryan oldular
Tecelli i kader, Tallahtır sevdam
Üçü birbirine düşman olarak
Cinlerden boşalan yere dolarak
Özündeki anasını bularak
Haydin cedelleşin yallahtır sevdam
Bu sevda ruhtadır bu sevda candır
Bu sevda iliktir damarda kandır
Bu sevdayâ düçar olan sultandır
Halîka estağfirullahtır sevdam
Bu sevdâ cennetten çıkan Havvadır
Bu sevdâ mukaddes ulu dâvâdır
Bu sevdâ onulmaz derde devâdır
Kopmayacak bir hablûllâhtır sevdâm
Bu sevda ilâhi behimi değil
Ebedidir; lâkin, dahimi değil
Resûlü kibriyâ, sevdasıdır bil
Çözülmez ‘kör düğüm’ vallahtır sevdam
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İSLÂMİ kulunu imtihan eder
Kudreti kazadır tecelli kader
Geldi ki ezelden ebede gider
Hodbine namerde silâhtır sevdam
Mehmet İslami
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İlan Dikkat
Allâhü Ekber Kebiyran Eûzü bike minke Min hemzihî ve nefhihî ve Nefsîhî
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎYM es-Selâmü Aleyküm ve Rah metûllâhu ve berakâtühû
ve rıdaühû ve mağfiratühû ve Afiyetehû
İLÂN DİKKAT!
İşte CHDPKK’nın gizli misyoneri ülkücü olarak yıllarca kendisi ni kamufle edip servetine
servet katan sahtekârın Türk olmadığı ve kendisi akıttığı bu irinle açıklamış olan ve
Tapındığı rum dölü Yahu di TÜR KEŞ’in evlâdı olduğunu söyleyerek nesebinin de gayri
sahih liğini ifşa eden arif şirin denen gibilere atfen Müteveffa merhum Ab dürrahim
KARAKOÇ Ağabeğimin "Türküler var başı belden aşağı / Çalmayan radyonun pili
cennetlik/Kâfir meyve inmez daldan aşağı Yoksulun yaktığı çalı cennetlik" diyerek
TASVİR ETTİĞİ Bu Kâfir m eyveyi yiyenlere afiyet olsun
Ermeni sağır ibiş sokak süzmesi kara dingiş ile birlikte bağları kırdırdılar
Bizi yıllarca kandırdılar 100.000 vatan evlâdını birbirine vurdurdu lar
Sağcı Solcu Dev genç, Dev yolcu Pol Der diye bir kazana katıldık
Bizlerde gençlik heyecanıyla başbuğa sağıra kara dingişe satıldık Kâfirin tüfeğinden
Domdom kurşunu olarak biz bize atıldık
YEMİNİ BOL VERMİŞTİK ADAM SANIP EŞŞEĞİ
BATMASINA SAMAN ALTINA HASIR DÖŞŞEĞİ
SEREDİK BUKALEMUN İMİŞ YAHUDİNİN FİŞŞEĞİ
ŞİMDİ TIMAR EDECEĞİM ELİMDEKİ KAŞŞAĞI
Ermeni sağır ibiş sokak süzmesi kara dingiş ile birlikte bağları kırdırdılar
Bizi yıllarca kandırdılar 100.000 vatan evlâdını birbirine vurdurdu lar
Sağcı Solcu Dev genç, Dev yolcu Pol Der diye bir kazana katıldık
Bizlerde gençlik heyecanıyla başbuğa sağıra kara dingişe satıldık Kâfirin tüfeğinden
domdom kurşunu olarak biz bize atıldık
BUYURUNUZ
TÜRK İSLAM DÜŞMANI BABAMDA OLSA
VURANA KURBANDI BU CANIM BENİM
Diyen mürtede (Ben demiyorum haa Allah Resulü ve diyor mürted diye) Bakınız!
DÜNKİ; İSLÂM TÜRK DİYEN
BUGÜN YAHUDİYLİYEN
HAİNİ DESTEKLİYEN
BU; ADI OZAN ARİF
KÜFÜRÜ ŞİRİNLİYEN
Îman, vatan diyerek göçürdük direkleri
Girdik Horda gemiye asıldık kürekleri
Yaktık masum muazzez anada yürekleri
Yahudi verdi yedik zehirli börekleri
Meydana şimdi çıktı kurtlanmış çörekleri
Dün: Bahçeli Ecev it ile diye düşmandın
Bu gün; sen ben ecev it oldum diye düşmansın
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Anlaşıldı Yahudi menşeli bir ajansın
Eğer seni doğuran müslümansa utansın
Milli mefâhirlere zehirli ok atansın
“BU KİTAB OKUYANI İLLİYYİNE, ÇIKARIR
OKUYANLARI ESFELÎ SAFÎLİNE ÇAKARIR”
Yaratan diyor, mühürleyip nâra çökerir
Dibi delik, dolar, erir, akar, dolar, erir
Burası fâni, âlemi bekâya varınca görür
Cennet ucuz değilmiş bilmeyiz ger ekleri
Cehennemde lüzûmsuz değildir ger çekleri
Hamimizdir Yaratan, yerleri gör, gökleri
Bunlar varya bunlar ah ah bunlar bunlar
Yahudi siyonistin fitneci gergefleri
Müslüman Mücahidler mü’min sanıp yaladı
Kendi hempalarından korktuğundan solladı
Onbir sene sürgünde Müslümanlık kalmadı
Komünisteler tutarak ayağını nalladı
Müslümanlar gelince çiftesini salladı
Bahçeli insan değil diyen müfteri hain
Ben’ uğruna terk ettin vatan sevgisiyle din
Türk İslam düşmanı babam olsa da yemin
Ediyorum vurana kurbandır canım benim
Mücahid şemsiyeler gölgesinde, diyensin
Ne oldu da bu gün sen hainle berabersin?
Devlet Bahçeliye de diyorsun ki gebersin
Bu yakandan koynuna dökülecek taberhin
Demek ki: gâvûr dölü; ebî ceddini senin
Nereyemi diyorsun? muhakkak siccindesin
İSLÂMİ: bilki şu an ÜLKÜ’nün tek Hadimi
Ülkücü gönüldaşlar Alperenler, nedîmi
Davâmız ilâ i kelimetullâh, kadîmi
Münâfıksın sen kimi kandıracaksın kimi?
Devâ bulmaz çağırsan bile Lôkmân Hekimî
03 Rebiülevvel 1440 Pazar
11/11/2018
Mehmet İslami
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Îlm-ü Ledünn Âlî Velâyetinden
Gûş ile fehmettim ifadelerden
Akıl muhal kalır dört cihetinden
Mayâ tutturduğu ol kâselerden
Öznesi turabın kesâfetinden
Denizin yanına kazılmaz kuyu
Velev ki kazılsın; içilmez suyu
Sorarsın dağların evveli deyû
Arzın istikrarı kerâmetinden
Erenler elinden badeyi içen
Suda balık, sinek havada uçan
İSRA’da Burakla perdeyi açan
Sâadet; teessür vehâmetinden
Semâvat dağına mirâç dayağı
Yüz on dörttür merdivenin ayağı
Sidretil Müntehâ REFREF kayağı
Nûrun âlâ nûrun afâkatından
İlâhi zikr’e aşinâ dudağı
Yüz bin dalda milyarca var budağı
Onsekiz bin âlemlerdir adağı
İlmü LEDÜNN Âlî velâyetinden
Özü unutanla yürümek zordur
Lâmelif Mim bilmez yabani tordur
Âdem babamızın ruhu memurdur
Saniyen Nûh Nebî şecâatinden
Ervâhı âlemde cemi huzurda
Bir rûh nar içinde biri de turda
Hilâfet tahtına çıkıp oturda
Seyret âlemlerin ferâsetinden
Meczûp İSLÂMİ’nin dili sivridir
Düşmanı vurmağa sathı yivlidir
Namertlerin meydanı silivridir
İbret alınmalı şaâmetinden
17 Eylül 2019 Salı

Mehmet İslami
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İmtihân
Kuş uçmaz, orada su olmayınca
Kervan geçmez, kırbalar dolmayınca
Hacer İsmaille (A.S) mekân tutuyor
Verilen ahd yerini bulmayınca
Altın tasta sunulunca zehirler,
Kanla taşdı tuna gibi nehirler.
Çirkef ile boyanınca dehirler
Arınmaz, Rahmedip HAKK silmeyince.
O ıssız vadiye Cennetten suyu,
Akıttı, sevindi ey zem, zem, deyu
Tükenmeği bilmez bu dipsiz kuyu
Hayata münkirlik kök salmayınca
Hâbîb; Halîkının sirrinden deyû
Mükâfat mücâzat varından deyû
Rayihası Resûl terinden deyû
Arı; gülden poleni almayınca
İSLÂMİ: İmtihan suali çetin
Teslim de talebe İsmâil metin
Kazandığın bu koç senin diyetin
Kurban emri insandan, olmayınca
Mehmet İslami
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İmtihanın İcâbı
İMTİHANIN İCÂBI
Şeytan Allah velisiyken üstün zekası ile
Emre boyun eğmiyorsa imtihanın icâbı
Kabil öz kardeşi iken kıydı ise Habile
Şeriate sığmıyorsa imtihanın icâbı
İç erikli dış erikli siyasetin sesinde
Külli esrarı kainat Besmelenin Be’sinde
Yaratanın hikmetleri faziletin Fe’sinde
Ruhları eğmiyor ise, imtihanın icâbı
Gün aşığı gün nereye gitse oraya döner
Bukelemûn tabiyatında mündemiçtir hüner
Yal için ışıldayan menfaat kandili söner
Küfüre taş yağmıyorsa imtihanın icâbı
Hafızaları dumura uğratıyor vahamet
Hürriyet dokuz ışıkta Üç hillâlde selâmet
Sancağımız Hilâfette dercedilmiş saadet
İdraklere sığmıyorsa imtihanın icabı
Dün din diye çırpınanla dinsizliğin sembolü
Bu gün bir bak ikiside cehennemin sümbülü
Müslümanlar bilmeyerek oldu homo bülbülü
Gül bülbülü sevmiyorsa imtihanın icâbı
İt iken girmişse kurtlar kuzuların postuna
Dinimizi içeriden hançerlemek kastına
Kuyruğunu sallamıştır rumi bizans dostuna
Tufan-ı Nûh boğmuyorsa, imtihanın icâbı
Lânetullah; pasaportu kestirmişti bunlara
Bunlar milli kıyamda ki on çektiler hunlara
Kuşlar kurtlar ağıt yaktı kıydıkları canlara
Nur u güneş doğmuyorsa imtihanın icâbı
Olacaklar bitmeyecekler kıyamete kadar
Devamlı kaydediyor hali bir ilâhi radar
Allâh’ın kulu canını dini mübine adar
Rahmetini sağmıyorsa imtihanın icâbı
Ağaç kurdu yıkmak için girdiğinde çınara
Altında ezileceksin çekilmezsen kenara
Hainlerin yüz senedir çaldıkları minâre
Kılıfına sığmıyorsa, imtihanın icâbı
İSLÂMİ; Dinler arası diyen müslüman değil
Mü’minlerin demir atacağı bir liman değil
Yorgi, coni, trump obamalar Süleyman değil
Düa Hakka ağmıyorsa, imtihanın icâbı
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23 Receb 1440 Cümüaertesi
29 Mart 2019 Sept
17 Mart 1435
Kasım 143
Mehmet İslami
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İncitme Gönül
İNCİTME GÖNÜL;
Mudulu dürte dürte
Yolu incitme gönül
Kirkidi sürte sürte
Halı incitme gönül
Ata otu gösterip
Tutup dizgini gerip
Arıya şeker verip
Balı incitme gönül
Davet eve dalıp
İzin almadan kalıp
Bülbüle diken olup
Gülü incitme gönül
Farz iken yapacağın
Tatlı dil dökeceğin
Dikkat et öpeceğin
Eli incitme gönül
Yoktur amma hiç suçun
Yanarken için için
Çama kızdığın için
Çalı incitme gönül
Batmaya takar iken
Yemine bakar iken
Mıhını çakar iken
Nalı incitme gönül
Hevâi nefs güderek
İstikrarsız giderek
Düzlüğe meylederek
Beli incitme gönül
Kazıktan söküyorken
Düveni çekiyorken
Daneyi döküyorken
Malı incitme gönül
Batılatı hak sanıp
Azrailine kanıp
Akıllıya aldanıp
Deli incitme gönül
Ruhun koşuyor iken
Tenin üşüyor iken
Seni taşıyor iken
Salı incitme gönül
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Seller gibi çağlayıp
Feryâdile ağlayıp
Karaları bağlayıp
Alı incitme gönül
Görmedim güldüğünü
Cümüa bayram günü
Karalayarak dünü
Hâl’î incitme gönül
İSLÂMİ’yi acıtma
İncin amma incitme
Dimâğını sancıtma
Dili incitme gönül
22 Rebiülevvel 1440
30/11/2018 Cümüa
Mehmet İslami
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İndi İnmedi
Âşkı İlâhiyle arşı alâya
Çıkan gönül indi Sevdâ inmedi
Nazar kılmazmısın GALÛ BELÂ’ya?
Şems ü Necm ü indi Ayda inmedi
Her biri Üç yüz yıl ağlayıp durdu
Yasağa uyarak terk etti yurdu
Lanetullah Havva anayla vurdu
Mesih Îsâ indi seyda inmedi
Elestü bezminde verilen sözden
İkrarı almıştı yaratan bizden
Kaderi ilâhi razıdır bizden
Melekül mevt indi fayda inmedi
Altın tarak ile zülfün taratmış
Beni toprak seni nurdan yaratmış
Allah Levhi kaleminde biretmiş
Mûsâ Turdan indi soyda inmedi
İsra ile kudus şehrine geldi
Nebiler imâmı, namazı kıldı
Zâtı Kerîmini sidrede buldu
Müntehadan indi çayda inmedi
Melekler ceminde kurdun tahtını
Can İSLÂMİ’n ağartacak bahtını
Dinleme behimi şatahahtını
Kar, dolu indide şeyda inmedi

Mehmet İslami
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İnlerin, Başkan
İNLERİN, BAŞKAN
VACİB’tir hainin anında katli
İdâm; kurtuluşu bunların başkan
Bunların düzeni gugukçu adli
İzmlerle sarılmış yanların başkan
İdâm cezasına evet diyorum
Velâkin haine reddediyorum
İhânete; kurtuluş biliyorum
Bu günkü acımız dünlerin başkan
Allâh bir Resûl Hak dinimiz İslâm
İslâmda vazıhtır müslüman insan
Kula Müslümanlık en büyük ihsan
Kurbanıdır sui zanların başkan
Hahamın papazın ardına geçin
Yahudun elinden zehiri için
Papaz vaftiz etsin cennete uçun
Diyen; kıçı açık donların başkan
Sözün mücevheri hakkı haykıran
Küfre karşı seher vâkti haykıran
Vurulan küfr boyunduruğu kıran
Şahsuvari eti, hunların başkan
Şeytan turpu ister Azrail olsun
Ettiğini osmanoğlundan bulsun
Bombalıyor Mehmed altında kalsın
Başına yıkılan inlerin başkan
Kitâpsızlar hak kitâbın düşmanı
Okusun; aldanma amelin tanı
Bu hainler cehennemden şeytanı
Nârı cahim yalnız onların başkan
Ceza evlerine tüneller kazmak
Kazılan tünelden devlete sızmak
Beytül mâli yeyip yedikçe azmak
Aklına gelir mi cinlerin başkan?
Hallâkı künfekândır tapılacak
Varoluş hikmetimiz, yapılacak
Bunlar odun atarlar kucak kucak
Artık başlangıcı sonların başkan
Bu şirret şerlerin odağındaki
Kazık Cu ha pa’nın budağındaki
Dili; yahudinin dudağındaki
İtlâfı farz böyle jönlerin başkan
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Devleti işgâle tevessül eden
Milleti sürümsün diyerek güden!
Başaramayınca yonana giden
Kökü kazınacak hinlerin başkan
Dost kimdir düşman kim bilemiyorsak
Özdeki haini silemiyorsak
Sıkılacak bizim,ilk önce, kursak
Yok olması şarttır bönlerin başkan
Ali İzzet Beğoğludur modelim
Allah için yakanızdadır elim
Yeter; hilâfet tahkim edelim
Halifesi; bütün yönlerin başkan
Harici düşmanlar bunlara göre
Bu münâfıklardan dosttur bin kere
El at hilâfeti koyduğu yere
Tülû u arzetti tanların başkan
Yüce yaratandan böyle vesile
Afiyete döndürülecek çile
Vatansız hainin itlâfı ile
Sükünet bulması kinlerin başkan
Evkat-ı hamsenin vukuu mirâç
Kılınan namazla zekâttır sirâç
Ezan okununca secde eder haç
Vebâli; alınan canların başkan
Kimdedir diyorsa eğer İSLÂMİ
Bütün mes’uliyet yüklü bu gemi
Kâfir sürdürdük devrânı, demi
Belâlar bir değil binlerin başkan
29 Safer 1440 Çarşanba
07/11/2018
Mehmet İslami
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İnsanı Hımardan Ayıran tek Özellik Âşktır
Beyazıt camii şerifindeki
Kürsüde va’zeden Cemaleddin’i
Duyunca; hayretle varıp bedevi
Hocam benim adım omar demişler
Halveti demiş ki; buyur gardaşım
Bir arzun var ise söyle, sırdaşım
Koca bir taş düştü yarıldı başım
Bu oynanan nasıl kumar demişler
Çarşıya harç için gelen bir kişi
Eşşeği takacak yeri buluşu
Harcını görerek bitiren işi
Eşşeğin yanına döner demişler
Bağladığım yere geldiğim zaman
Yerinde yellerle esiyor duman
Kapınıza geldim hocam el eman
Eşşekle vuruldu şamar demişler
HALVETİ: Ey cemâati müslimin
Sevgisi sevdası yoksa her kimin
Söylesin hatırı için Hakîm’in
Sahibine olsun kamer demişler
İçinizde sevgi sevda bilmeyen
Kim var ise âşk haliyle gülmeyen
Kalksın ömründe bu yola gelmeyen
Kalkanlarda; bunlar kumar demişler
Birisi kalkarak demişki hocam
Âşk yok ki ocakta, çıkarsın bacam
Hanemizde çözülemez bilmecem
Ellerindekine tomar demişler
İkincisi kalkmış demişki bende
Âşk,sevda,duygusu yoktur bu tende
Böyle şey aranmaz boşta gidende
İşte bu ikiye hımar demişler
Âşık olamayan: duygusuz hissiz
Ahmaktır sesi hem bedir hem tiz
Aman ürkütmeyin yanaşıp, sessiz
Tutunca ediniz tımar demişler
Bedeviye dönmüş demiş Halveti
Kaybettiğin bir tek eşekti kat’i
Bak ben sana buluverdim tam iki
Güle güle kullan Omar demişler
İSLÂMİ bilirsin ki Âşk Allâh’tan
Âşk bilmeyen bin beterdir fellâhtan
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Hımarların; sevgiye her silâhtan
Tesirli; sırttaki semer demişler
HALVETİ: Ey cemâati müslimin
Eşşek göründüyse gözüne kimin
Hatırı çün desin mutlak hakimin
Sahibine olsun kamer demişler
Mehmet İslami
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İnsanlarda Sara'dan Başka Bir Şey Görmedim
İNSANLARDA SARA’DAN BÂŞKA BİR ŞEY GÖRMEDİM
Yetmiş senedir fenâ âlemine bakarım
Cinnet veren har’adan başka bir şey görmedim
Doğru; Asi nehriyim hep dikine akarım
Erozyonlu merâdan başka bir şey görmedim
Terazinin kefesi delik deşik olunca
Lâbeleb tağutlarla putperestle dolunca
Dökülen incileri düzenbazlar bulunca
Cinnet veren har’adan başka bir şey görmedim
Beşeriyete nefsi kılavuz olduğundan
İçlerinde sadece tağutlar kaldığından
Dökülen incileri düzenbaz bulduğundan
Ayar tutmaz daradan başka bir şey görmedim
Zaten zarar ile kâr, ikisi bir kardeştir
Kapılırsa hevâi hevesi çok kalleştir
Ona akılı veren iblisi tebelleştir
Yazı attım turadan başka bir şey görmedim
Aldıran yok, sarîka çaldıran çok çaldıran
Çaldırmak için tava, tencereyi kaldıran
Gelmedi hainlere hadlerini bildiren
İnsanlarda saradan başka bir şey görmedim
Her şey zıddiyle kaim imtihan iktizası
Başımıza gelenler amelin muktezası
Tecelli eden her şey kaderinin kazası
Baktım amma buradan başka bir şey görmedim
Hevâi hevesinle mücâdele ederken
İstiğfar etmek için dahâ vakit var derken
Açık olan elinde kabristana giderken
Ateş dolu küreden başka bir şey görmedim
Yara kabuk tutunca iyi olacak demek
Bunun için değilmi yetmiş senelik emek?
Bakış zavîyesine bağlı bilip bilmemek
Dirilişte; sıradan başka bir şey görmedim
Yürü dedi Yaratan ümmetisin orduna
Yürüyen mücâhidler hiç bakmadı ardına
Ciğerleri sökülür göz dikenin, yurduna
Seyret hele verâdan başka şey görülmüyor
Benim silâhım İmân aşılmaz ki bu kaya
Bu domuzlar merkürdenmi geldiler dünyâya?
Hükmetmeğe yeltenir kıt’a amerikaya
Bak hedefe; oradan başka şey görülmüyor
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İSLÂMİ: sevinmeyin zulümün zalimleri
Diyor; sizin kulvarda zamane âlimleri
İstisnâlar müstesnâ galada filimleri
Seyrettimde karadan başka bir şey görmedim
İ
Mehmet İslami
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İnterdert Çağında
İNTERDERT ÇAĞINDA;
İnternet çağının tozlu yolları
Yolcuyu iletir haşatlığına
Hevai hevese esir kulları
Nalcıyı getirir boşatlığına
Temel çürük ise binâ göçerde
Kaçan, ahır kapısını açarda
Domuz cinsi katırları seçerde
Nallayıp yatırır maşatlığına
Bak hele çirkine, güzel iyiye
Hepsi iç içedir aceba niye
Fikretmiyenleri sebeb ne diye
Soyarda yatırır duşatlığına
Tanrıyı uluttu minarelerde
Uludu müslüman biganelerde
Türkiye müstesna her ülkelerde
Rastlanıyor elan puştkıtlığına
Gayri Müslim hiçbir ülkede yoktur
Kardeşi, babayı katleden doktor
Besleyenler açtır beslenen toktur
Anasını verir dişetliğine
Bu köy muhtarmıdır müstemleke mi?
Yabancı sürüden gelen teke mi?
Avradının üzerine çeke mi?
Karar size kalmış, zilletliğine
İSLÂMİ’ye diyor suyunu al iç
Suyumu kendime satıyor bu piç
Dedimmi mü’minler der ‘bunları geç’
Değmeyin; üstündeki illetliğine
24 Kasım 2018 Cümüaertesi
16 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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İntikâmın Alacağım Ümmetin
Türk alevi laz kürt çerkezde benim
Abaza Arnavut herkezde benim
Her ırk müslümanla merkezde benim
Kâfirler tek millettir ya müslümanlar?
Boşamı akıyor dökülen kanlar?
İngilizdi hâkim olan dünyaya
Siyonistler nalla yolladı aya
Şu anda dünyaya hâkimler baya
Üçbuçuk yahudi ya müslümanlar?
İslâmın, dünyada dökülen kanlar
Bize emri budur Farz’ı-sünnetin
İntikâmın alacağım ümmetin
Anahtarı budur Firdevs cennetin
Ezanın okununca susacak çanlar
Bizden; bunu bekler aldığı canlar
Vehhabi çağırır arabistandan
Yahudi gel diyor bak filistinden
Kudüsteki ol Mescidi Aksa’dan
Feryâdı figandadır müslümanlar
Hani bizim kardeşimizdi onlar
Birbuçuk Yahudi bayram namazı
Kılarken veriyor zehirli gazı
Müslüman gardaşlar bekliyor bizi
Muhasarayamı aldı yonanlar?
Irakta kimdi kepaze olanlar?
İSLÂMİ’yi bekliyor Antartika
Şimdi de ingiliz de ama ri ka
Haham mahareti bunca entrika
Çevirenler oynattığı piyonlar
Kâfiri boğacak döktüğü kanlar
12 Agustus 2019
Mehmet İslami
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İrşat eden ikaz
MUHTEREM HALİFEM RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEĞEFENDİ KORE YE TÜRK ASKERİ
BU KAFİR AMA Rİ KA İÇİN GÖNDERİLDİ VE KIÇINI KURTARDIK BİZİ DERKEN BENİ
DEĞİL AHMAKLARI İMA EDERİM KAN DIRDILAR DOSTUZ DİYE HALBUKİ İLK GÜNDEN
BERİ TÜRKİYEYİ TA NIMAYAN BU SIĞIR ÇOBANIDIR ŞİMDİDE MADURA YİĞİDİ VENEZÜ
ELLA YA BİR KAÇ TÜMEN GÖNDERMEN LÂZIM HEMEN HATTA EĞER BU VAZİYETTE
İCÂBEDERSE KUZEY KOREYEDE GÖNDERMEN LÂZIM ÇİN
DE ALSIN NASİBİNİ TÜRKTEN DÜN DÜŞMAN İÇİN GİTTİK BU GÜN O DÜŞANIN
DÜŞMAN OLDUĞU DOST İÇİN GİDELİM HAYDİ GÖRDSÜN KAFİRLER OSMANOĞLUNU
FAKAT EN BÜYÜK GAFLET CUHAPA KAFİRİ Nİ YOK ETMEMENİZDİR“ERDOĞANA DIŞARI
ÇIKIŞ YASAĞI KONSUN” DİYEN NATENYAHUNUN DÖLÜ BÜLENT TEZCAN DENEN HOMO
BUNU DİYOR KİME DEVLET BAŞKANINA DEVLETE DEVLET YASAK KOYACAK MIŞ BUNU
ANCAK BEYİNSİZ YAHUDİ HOMO DER HİÇBİR KAFİR BİLE BÖYLE BİR GÜLÜNÇLÜĞE
TEVESSÜL TENEZZÜL EDEMEZ BİRE YAHUDİ SÜZMESİ SİZ ERMENİLER BUÜLKEDFE NE
ARARSINIZ? SİZİ GETİREN DE ERMENİLERDİR BU ÜLKEDE KÖK SALANLARSINIZ AMA
KAZIYACA ĞIM KÖKÜNÜZÜ KESECEĞİM ALLAHIN İZNİ İLE KÖKÜNÜZE KEZZAP
DÖKMESEN KURAN BANA HAKKINI HELAL ETMESİN YETER Kİ ALLAH ’IM YOKTAN
FIRSARTI VERSİN DAYANIN BAKALIM ARTİNİ CUMHUR BAŞKANI YAPACAĞIZ DİYE
MÜCADELEYE DEVAM EDİN ZATEN BU TE MİNATI VERDİĞİNİZ İÇİN SOKAK ŞEYİ ECEV
İT E TESLİM EDİLDİ BU NA MUKABİL AJANLARI FETÖYÜ HEMEN ÇEKTİLER BAŞKAN
MEVZUAT A GÜVENMEĞİ BIRAK EN BÜYÜK DÜŞMAN ZATEN GUGUK ESKİDEN AS
KERDİ ŞİMDİ GUGUK AYAKKABINDAN BİLE ŞÜPHE ET BENDEN BİR GARDAŞ
TAVSİYESİ GAYRİSİNİ SEN BİLİRSİN
Mehmet İslami
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İsâ-ı Ruhullâh Gelince, dedim
İSÂ –I RUHULLAH GELİNCE DEDİM
Müslüman gardaşlar ehl-i küfürün
Mü’mine zulümü edince dedim
Müslüman kılıklı aslen kâfirin
Puthaneye koşup gidince, dedim
Tapındığı puttan şefaat uman
İstanbıul üstüne çökecek duman
Karıştığı için sap ile saman
Ermeni sofile adınca, dedim
Bu vatan isimsiz kahramanların
Can verip döktüğü onca kanların
Üzerinde çalınacak çanların
Yahudi dilinde yadınca, dedim
Viyana’dan tezgel diye el eden
Allâhü ekberle vardı, budinden
Besmele çekerek Çanakkaleden
Süleyman şah çıkıp gidince, dedim
Düşman bayram ettiği geldiğim için
Zalimin zulmünü sildiğim için
İlâhi adâlet olduğum için
Resûlü Kibriyâ yedince, dedim
İslâm sancağıyla süsledim burcu
İmân mayâsıyla karmışım harcı
İnsan fıtratının mukaddes borcu
İnkişafât-ı hâl edince, dedim
Huzura kavuştu asya Avrupa
Beni: dâvet etti arzda her kıt’a
İçteki düşmanlardan bu inkıta
Kâffesine ebcedidince, dedim
İdrâk edin diyor İSLÂMİ; şunu
Küfr istemese de Yaratan bunu
İzhar edecektir vakti merhunu
İSÂ-I Ruhullah gelince dedim
15 Nisan 2019 Pazar Ertesi
10 Şâbân 1440 İsneyn
02 Nisan 1435
Kasım 159
Mehmet İslami
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İslâm Güzel Ahlâktır Hâyâdır Edep İle
İslâm güzel ahlâktır; edep, hâyâ membaı
Dilde şehadet edip kâlbde inkâr var ise
Can düşmanı kurmuştur tutulduğu bu ağı
Güneşi inkâr eder gönül gözü kör ise
Sarımsağa, soğana bak neler vardır neler
Belki sekiz on kattır iç içeki perdeler
Kar çiçeği bir âlem buz tutan karı deler
Solucan cenge başlar, Allah yürü der ise
İslâmiyetin emri ittihat ve terakki
Her hususta düşmandan üstün olmaktır kat’i
Siyonist ama rika yahudi olmuş neki?
Azmiyle yere serer mümin muktedir ise
Sevâp günâh kulların fiilidir amelde
Anlatabilir isen anlat ahmağa gelde
Boynunda kırk haç taşır, Müslümanlığı dilde
Şüheda ecdâdımızı garkoluyor yeise
Nereden, niçin, nasıl, geldim diye soracak
BEZM-İ ELESTÜ’deki Ahd-i üzre duracak
Mâlik olup nemruda mancınığı kuracak
Evet; İbrâhim–i İsmâil sadakatı bu ise
İslâma düşen ataş İSLÂMİ’nin canında
Kemmiyetin hükmü yok keyfiyyetin yanında
Sâhibi; Onsekiz bin âlemler cihânında
Kesiverir mevcûdata can veren su, ise
Mehmet İslami
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İslâm Mühürünü Vur Müşrikanâ
İSLÂM MÜHÜRÜNÜ VUR MÜŞRİKANÂ
Vuracağız sikkemizi trumpa
Zaten siğdikleri İslâmi rampa
Beynini oymağa az kaldı Dumrul
Yahudi nasara basıyor pompa
Çünkü Türke farzı ayın mühürü
Basta böğürerek ulusun sürü
Allahü ekber de üstüne yürü
Basacağı kendi kurduğu tonga
İslâm mühürünü vur müşrikanâ
Bölensin yüz yıldır içtiği kana
Cehennem farz bunlara acıyana
Yüz senedir benden yontuğu yonga
Nalıncı keseri oldu hepisi
Görülmedi hiç testere gibi
Kimi Kenan kimi yonan kimisi
Yonttukça dediler hep bana kanka
İSLÂMİ diyor ki hiç kıvırtmayın
Kafir gürüldedikçe sırıtmayın
Üstüne bastığın mayındır mayın
Patlatınca diyeceksiniz vinka
Mehmet İslami
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İslam'a Mancınık Kuracaklara
Cennette buğdayı yedirmek için
Yalancı dünyada harman gizlemiş
Rabbül âleminsin dedirmek için
Zerre bir tohuma orman gizlemiş
Peygamberden evlât ıyâlin alıp
Akıla muhalif dertlere salıp
Kalbine diline musallat kılıp
İki küçük kurda sarman gizlemiş
Feryadı figandan çekinen içün
Yerinde hiddetle yekinen içün
Zikre mânî’inden sakınan içün
Dertlerin içinde derman gizlemiş
Hikmetinden suâl soracaklara
Hakikate karşı duracaklara
İslâma mancınık kuracaklara
Kur’ân-ı Kerîmde ferman gizlemiş
Destur verdiğinden İSLÂMİ giren
Cihadı farz kılıp cenneti veren
Mükevvinâtına sancağı geren
Waşingtona deyip durman gizlemiş
03 Ağustos 2019
Mehmet İslami
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İslamda Kadın-erkek
İSLÂMDA KADIN ERKEK
İlâhi emânet Hak’tan mühürlü
Olarak verilen erkek başının
Tacıdır hassastır nazik tehirli
Gözünün nurudur seven kişinin
Erkekler bülbüldür Kadınlar güldür
Gülün değerini bilen bülbüldür
Dalından koparan çukurda züldür
Kokusundan durulmazki leşinin
Gül güzel dalında Bülbül figanda
Kadınlık analık iki cihanda
Hak budur; anlasan anlamasanda
Kocası kölesi olur eşinin
Kadına verilen vazife tekdir
Bu vazifede kocayı sevmektir
Gayrisi ikrâmı olan emektir
Râzı olmasına gönül kuşunun
İSLÂMİ: sıratı müstakiymde git
Kadın kadınlığa takılan kilit
Bütün ihtiyacı kocaya ait
Şuurunda; memnûn etmek işinin
Mehmet İslami
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İslamdan Çark Edenleriz
İSLÂMDAN ÇARK EDENLERİZ
Lâle bir ot kuruyacak
Çaktıkları çiviyi biz
Sökmezsek kim koruyacak?
Düşmanla birlik kimimiz
Gasbetmektir gasıp işi
Suya kırdırırlar dişi
Özünü bilmeyen kişi
Kimdir ki: söylermisiniz?
İnekler boğadan yana
Ne yapsın buzağı, dana?
Gönlünü vermiş düşmana
Yeşil ot yer sütü temiz
Çile dertli bülbül çile
Bilmiyorsun; gonca güle
Nasıl yapılıyor hile?
Diyemiyorsun, sendeniz
Bir bak hele yaşanana
Bele Zünnâr kuşana
Üç talâkla boşana
İslâm’dan çark edenleriz
Soyanlar soyduğu kadar
Keseyi dolduran gider
Bükülmeyen belimiz var
Hınzır Akrep güdenleriz
Daha daha daha neyi
Hani yok akıncı beyi
Unutan ceddi dedeyi
Lâşe olmuş bedenleriz
Eçheli cühela lala
Seçilince başa pala
Vuracaktır daha halâ,
Anlamayanlar nerdeniz?
İstanbulda battı güneş
Konstantinopolis beleş
Pontuslu rum gelip yerleş
Deyip yerleştirenleriz
Su Ağustosun ayazı?
Zemheririn sıcak yazı
Çevir de yanmasın kazı
Ermeni rum çevredeniz
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İSLÂMİ uzatma sözü
Ermeniye verdin kozu
Toplayıp ütüp andızı
Yiyecek olan bizleriz
29 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
16 Haziran 1435 Sept
26 Şevval 1440
Hızır 55
Mehmet İslami
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İslâmi Ağlama, Şehidler Ölmez
Vatanla Milletin başı sağolsun
Emri ilâhidir “ŞEHİDLER ÖLMEZ”
Bu sefer Saadet asrı çağ olsun
Onlar nöbetçidir: “ŞEHİDLER ÖLMEZ”
Kötülük edenin, yanına kalmaz
Bin beşyüz senedir kuyu kazdılar
Kuyulara irin olup sızdılar
İrin içip kudurarak azdılar
Vatanda bekçidir “ŞEHİDLER ÖLMEZ”
İhânet edenler berhüdar olmaz
Emri ilâhiye uyup yürüdüm
Harici süfyanın leşin sürüdüm
Yeryüzünden cehenneme kürüdüm
Af dilekçisidir “ŞEHİDLER ÖLMEZ”
Mazlûmlar ağlarken zâlimler gülmez
Öldü demek küfür, şühedalara
Yaratan rahmediyordur onlara
Kanıyla suladığı topraklara
Onlar nöbetçidir: “ŞEHİDLER ÖLMEZ”
Pis akılsız kâfir hikmeti bilmez
Yaratandan cihâd emri verildi
Tekbir ile Suriye’ye varıldı
Kimler dostmuş kim düşmanmış görüldü
Onlar ehl-i furkan: “ŞEHİDLER ÖLMEZ”
Resûlün diktiği fidanlar solmaz
Gelinliği giydirirince, sunayı
Askerde, Kurbanda yakar kınayı
Emânet ettiği DOLU ANA’yı
Onlar tâziz eder: “ŞEHİDLER ÖLMEZ”
Her hâlde, evlâtlar anasız olmaz
İhlâsla, imânla mücehhez ana
Canını ruhunu adayıp ona
Doğrurunca fedâ eder vatana
İSLÂMİ: ağlama: “ŞEHİDLER ÖLMEZ”
Zahmet çekmeyince rahmeti gelmez
Mehmet İslami
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İslâmi ile Fayda Ola Muhabbeti
İSLÂMİ İLE FAYDA OLA MUHABBETİ
Aşık Mahbub Haruni
Kendi deyip kendi duymaz
Kime ne faydası ola
Alır kıymetini bilmez
Kime ne faydası ola
Aşık İSLÂMİ
Hemi okur hemi yazar
Kaleme ne faydas'ola
Tükeniyor azar azar
Kelama ne faydas'ola
Aşık Mahbub Haruni
Bir kalıba oturmamış
Bir kolaylık getirmemiş
Girmiş işe bitirmemiş
Kime ne faydası ola
Aşık İSLÂMİ
Asalaklar kan emerek
Beslenir, çekmeden emek
Yal verene paşam demek
Yalama, ne faydas’ola
Aşık Mahbub Haruni
Aranmalı iyi yanlar
Haz vermezmi büyüyenler
Neye yarar uyuyanlar
Kime ne faydası ola
Aşık İSLÂMİ
Yanı yönü bir etmezse
Seyri kıbleye gitmezse
Dost yangınında tütmezse
Halama ne faydas’ola
Aşık Mahbub Haruni
Yusuf gibi satılmazsa
Hakikata tutulmazsa
Aşk yayıyla atılmazsa
Kime ne faydası ola
Aşık İSLÂMİ
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Varmı eyyüp varmı Yusuf
Tevbei Nasuha vasıf
Bilmiyorsa Hüsuf küsuf
Palama ne faydas’ola
Aşık Mahbub Haruni
Hak resul dersin bilmiyor
Otur kalk dersin olmuyor
Çağırsan ele gelmiyor
Kime ne faydası ola
Aşık İSLÂMİ
Mühürledi ise Allâh
Açamazsın vallah billâh
Dedirtemezsin bismillah
Âlâma ne faydas’ola
Aşık Mahbub Haruni
Çok derim daha yetmedi
Bin haruni bir etmedi
Amel rızaya gitmedi
Kime ne faydası ola
Aşık İSLÂMİ
İSLÂMİ: dikti bitecek
Aç gönüle ne yetecek?
Akrep kuş gibi ötecek
Belâm’a ne faydas’ola
17 Cemâziyelevvel 1440 Hamis
24.01.2019 Perşenbe
11 Kânunisâni 1434
Kasım 78
Mehmet İslami
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İslâmi Sever Ölümü!
İSLÂMİ SEVER ÖLÜMÜ
Himalâyalar aşarken
Âşıkanlar yorulmuyor
Hikmeti düzde şaşarken
Neden diye sorulmuyor
Ne kanat ne motor vardı
Dağların zirvesi kardı
Tipi boran ayaz sardı
Âşkın azmi kırılmıyor
Gidiyoruz koşa koşa
Zannedilmesin ki boşa
Kâinâtı baştan başa
İğneleriz dirilmiyor
Elif, mertteki hâl gibi
Mim, kovanında bal gibi
Namert olanlar dal gibi
Eğiliyor, kırılmıyor
Ölüm haktan bir hediye
Afallamak neden niye?
Rûhumu çağırdı diye
Nazlanıpta burulmuyor
İSLÂMİ: sever ölümü
Ölümsüz ölüm dölümü?
Firdevsinde ki gülümü
Koklamadan durulmuyor
24/11/2018 Cümüaertesi
16 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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İsmini Ters Eyledi
İSMİNİ TERS EYLEDİ
Ters giden ördek gördün
Bin Konstantinopolis
Kendine kafes ördün
Sen Konstantinopolis
Kararttın nurlu yurdu
Yonan, Erep, kudurdu
Rum tahtta bağdaş kurdu
Sun Konstantinopolis
Dünyanın göz bebeği
İken kırdın sibeği
Besle Pontus bebeği
Bön Konstantinopolis
Fatihi saf dışına
Çıkardın ya boşuna
Taş yağarsa başına
Fan Konstatinopolis
Fatihle İSLÂMBOL’ dun
Sonra İstanbul oldun
Arıyor idin buldun
Çan Konstantinopolis
Yetmiş iki buçuk ben
Kaynaşırken edeben
Seni İstanbul eden
Din Konstantinopolis
Çöplüklere hasretin
Susuzluğaysa çetin
Kâfirlikmiş niyetin
Den; Konstantinopolis
Dadaşlarım okuyor
Gakkoşlarım kokuyor
Efelerim şakıyor
Can Konstantinopolis
Bizans odun dikiyor
Fatihanlar söküyor
Sana ağıt yakıyor
Van Konstantinopolis
Velev ki olsa yara
Duyurulmaz ağyara
Kendi içinde sara
Yen Konstantinopolis
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Bu; Rum, Pontus ajanlı
Meğerse kızıl kanlı
Sütü malum yonanlı
Han Konstantinopolis
Kutlu ismini yutan
Bari ceddinden utan
Alnında leke tutan
Zen: Konstantinopolis
Yoktu kimsede tadın
İslâmbol idin adın
Urganını yağladın
Yan Konstantinopolis
İSLÂMİ der sana dön
Bir tek o’ kıbledir yön
Kaşınıp durma bön bön
Ban Konstantinopolis
26 Haziran 2019 Çarşanba
23 Şevval 1440 Erbaa
13 Haziran 1435
Hızır 52
Mehmet İslami
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İsraili muhatap almak Hakka İsy6andır
İSRÂİLİ MUHATAP ALMAK HAKK’A İSYÂNDIR
Asil bildiklerimin meğer mayası çandır
İmiş, İsrâil ile muhatablık isyândır
Yahudinin yanında korkuluklar insândır
Bunların şürekâsı ik’ayaklı şeytândır
ÂLLÂH; Âyeti Kerîme’yle beyân ediyor
Yahudi mü’minlerle aslâ dost olmaz diyor
Moskofla, Çinle, Romanya, İtalyayla, tamam
Siyonist yahudiyle mutabakat, anlamam
Putin çok akıllıdır, olacaktır Müslümân
Çin, İtalyan, Romanyada uyanış hemân
Olacaktır oluyor çünki âhîri zamân
Kıyâmete işâret âşikâra iktimân
Mezellet şerhederken, yahudi piyonları
İslâmbolda katletti yirmi sekiz canları
Otuz sekize karşı Üçyüz seksen bin yetmez
Biliyorum amenna ecel tegâyyür etmez
Yaratan merhameti mayâmıza katarak
Müslümâna şefkâtle yapış demiş muhakkak
Mü’minin müslümana acıması haktır hak
Ey azîz ehli beytim kalkta hâlimize bak
Fiilen mezheplere fitneyi soktu yahud
Nadirâttan müslümân denebilecek mahud
Pavlos; köle görüyor, topyekün insânları
Zevk ile seyrediyor bizden akan kanları
İnşe Âllâh dökülen kanımda boğulacak
Zahmetten sonra rahmetin güneşi doğacak
Bin dokuz yüz yirmi üç, kurduğu kâfîrlerin
Tahtlarına iki bin üçte çıkan erlerin
Emri ilâhi ile ettiği mücâle
Açıktır düşmanlarda feverân, infiâle
Çaresi yok, münkirin vakti inkirâzıdır
Müslümânın azminden Hak teâlâ râzıdır
Ucuz insanlarda pahalı değerler aramayız
Küfre taviz verirsek hedefe varamayız
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Hayâsıza şerefi izzeti anlatamam
Edeple mücehhezim edepsize satamam
Üstüme gelen hain, vatansız sürüsüne
Âllâh’ın balyozunu müşrikân virüsünde
Vururum Vallâh billâh canım tende durdukca
İşâreti alırım Dînîm için vurdukça
İslâmda taviz yoktur gayri müslüm her kimse
Her şey Hakkın fermânı Habîb’ten ne dedimse
Bin dokuzyüz kırk sekizde ermeni sağır ibiş
Tanıttırdı ülkeye İsrail adlı çebiş
Malûm; vatanın mihenk taşındaydı kâfirler
Müslümânın hamisi idi şühedâ, pirler
Aynı safta dururdu lânetullâhla, dingiş
Homo’dan kotarılmış bu cehenneme gidiş
Hak Teâlâ Bu Yahudi ehl-i zillet üstüne
Tur dağını kaldırıp gölge yaptı destine
Böyle iken karşı çıkıp yaratanın dostuna
Müttekifleri şeytanın ram oldular kastına
Yâ Mûsâ Haktan bize yiyecek iste derdi
Âllâh; Kudret helvası, Bıldırcın eti verdi
Bunlar Soğan, sarımsak, pırasayı istedi
Mûsâ; gidin pazara, bunlar orada dedi
HAKK’ TEÂLÂ kırk sene sina çölüne serdi
Münâfıklıklarını kâinâta gösterdi
Ben Habibin ümmeti olduğum halde nasıl?
Olabilirim Lânetlenen kavmle muttasıl?
Olacakmışım; Nasıl? Allah için söyleyin
Olur diyor iseniz, bin lâdiniyiz deyin
Açıktır emri çünki; ilâhi Habîbî’nin
Benzemek istediğiyle haşrolacak cenin
Bu üç buçuk lânetli devlet diye telâffûz
Etmek Allâh’a isyândır çünki yahudi soysuz
Dinlerine girmezisen sana düşmandır bunlar
Modelleri aksak Timur, Cengiz handır, Moğollar
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Mûsâ’nın, Dâvûd’un, ne Meryem oğlu Îsâ’nın
Emrine karşı durup çarmıhlara asanın
iki yüz peygamberi yarım günde kesenin
Arkasından da dört yüz evliyâya basanın
Varlığını kabûl mü? Dînî islâmın emri?
Hayır Allâh korusun, vur kafasına demri
Çünki; taşlar diyecek, arkamda Yahudi var
Gelde öldür Müslüman; açıktır hakîkâtlar
Onlara büyük şeref mü’min ayağı öpmek
İçtiği su mü’minin malı, yediği ekmek
Âşık İSLÂMİ; kahyâsı değil hiç kimsenin
Vacip elini tutmak, yanlış dalı kesenin
Dalı kestiği anda cehenneme gidecek
Müslüman; emri ma’ruf, nehyi münker edecek
Mehmet İslami
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İstilâdan Kurtulacak Memleket
İSTİLÂDAN KURTULACAK MEMLEKET
Koğu gıybet bizim mefahirimiz
Arpacıksız gezsiz atan atana
Yok ki Hayâ kaftanında birimiz
Kâfirin koynuna katan katana
Hatasız kul olmaz velâkin dosu
Ayarlanmaz ise felç eder bizi
Başka gören yoktur bu edepsizi
Coniyle, artinle yatan yatana
Edep düdüğünü alamanyada
Sesini duyarlar antartikada
Sığır çobanıyla amarikada
Davul çalıp zurna, öten ötene
Şuaralar Allâh’ın velisidir
İzansızlar şuara delisidir
Bekir, Ömer, Osman’ı Âli’sidir
Dîni raptediyor azîz vatana
“Hubbül Vatan Minel imân” buyurmuş
Bu hikmeti Ferşten arşa duyurmuş
Düşmanlar uyumaz sular uyurmuş
Müstemleke vatan, satan satana
“Dağdaki çobanlar şehire gelip
Kat be kat binalar yapar” dinelip
Her köşe başında bir ehli salip
Verdiği zehiri yutan yutana
Kartal yuvasına akrepler dolmuş
Bülbül hücranından goncalar solmuş
Fareler domuzlar mühendis olmuş
Üçgen altıgen katan katana
Büyük balık güçcük balığı yutar
Diyerek yutturmuş, tosbağa tutar
Beş parayı görsün anayı satar
Birbirin’ ateşe, iten itene
Kardeşine kurşun atıp vuranı
Gördüğünde korkup geri duranı
Hamama girince bıyık buranı
Külhanında duman tüten tütene
Bu memleket müstemleke ülkesi
Ta Ama ri kadan yönetmek sesi
Geliyor açıkca bu neyin nesi?
Ültimatom; akdenizde batana
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Destur alan İSLÂMİ’dir dîninden
Âli Zülfikârı çekti kınından
Hainleri girdikleri ininden
Çıkarıp çukura atan atana
15/12/2018 Cümüaertesi
08 Rebiülâhir 1440 Sept
02 Kanûni Evvel 1434
Kasım 38
Mehmet İslami
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İstisnalara Hariç Sözüm meclisten İçeriye
İSTİSNALAR HARİÇ SÖZÜM MECLİSTEN İÇERİYE
Basar gözlüğüyle etrafa bakın
Düşmanı güldüren meclistekiler
Zerdüşle haini, değiliz, sakın
Demeyin dolduran meclistekiler
Kim idi idâmı ve kimin için
Kaldırtan, kaldırttı, aceba niçin?
Kaldıran sizlere kefeni biçin
Vatanı böldüren meclistekiler
Elhamdülillâh, Rabbül Âlemini
Mücâhid Erdoğan’ın İslâm dîni
Yüz yıldır millete beslenen kini
Milli rûh öldüren, meclistekiler
Mehmedcik pusuyu kurduğu anda
Pusunun bilgisi aynı zamanda
Haine verenin sütüyle kanda
İhânet bildiren meclistekiler
Onbeş temuz ikibin on altıda
Ne varsa kara’da hava’da su’da
Bomba yağdırırken ol Ganî Hûdâ
Zırhları deldiren, meclistekiler
Tayyib ilk gün dedi meclisten gelsin
Yeter ki idâmı getiren olsun
Tasdikleyeceğim kâinât bilsin
Teneke çaldıran meclistekiler
Bir nesebsiz kuklasına düşmanlar
Artin emânetleriyd’ o zamanlar
Böyle sebil oldu alınan canlar
Kan revân olduran meclistekiler
Talimât-ı Resûl Âllâh’tan kat’i
İtlâf et bu hain ik’ âyakl’ iti
Mecliste beslenip kanlanan biti
Millete saldıran meclistekiler
Asala, Ha de pe, Pa ka ka çatı
Altında; can aldıklarının atı
Can’a ot olmayan koyaktan otu
Sizsiniz yolduran meclistekiler
Vazife biliyor mü’min vurmağı
İhânet etmekte bilmez durmağı
İdam edilmesin diye parmağı
Sizdiniz kaldıran meclistekiler
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Vatanın başında vatansızları
Dikipte, emrine verdin, özleri
İzzetten iffetten soyup, sizleri
Mecliste solduran, meclistekiler?
Ümmeti Muhammed sevdası çile
Rab kelimetullâh dâvâsı ile
Hakk’ın hatırına batılı bile
Kütükten sildiren meclistekiler
İnsanlıkta sûretalar anlamaz
Hakikate kulakları çınlamaz
Mecliste haine vurunca, Namaz
Abdestsiz kıldıran meclistekiler
Allâh için, Resûl için, Dîn için
Ente için, ene için ben için
Bir, üç, yedi, kırklar için bin için
Hilâfet geldiren meclistekiler
Mecliste millete beslenen kin ki
Eşşek ahmadoğlu avniye din ki
Sevinerek yüce millet desin ki
Sehpayı bulduran meclistekiler
Âşık İSLÂMİ: Hakk için isteyen
Bu toprağın hububatıyım diyen
Mevzuat hükmü idâmı katiyyen
İsterse olduran meclistekiler
Mehmet İslami
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İşâreti Nebî
İŞARETİ NEBİ
Senin bilincininde
Feto pilincininde
İnsan suretindeki
Cümle kafir cininde
NUR ALLAH'ın esması
Bühtan eder haspası
Yahudada tasması
Hepsini haham önünde
Bunların bilcümlesi
Papaz noel ininde
Pansilvanya dönmesi
Tek ceketin hüznünde!
Haham, papaz kasıyor
O da asıp kesiyor
İslama kin kusuyor
Hemde haçlı önünde
De: neyi herzelersin
Der: müslüman delirsin?
Ta Kabilden gelirsin
Bak Arasat gününde
Mihrabta başındadır
Kippa yüz yaşındadır
İslâmın dışındadır
Cübbe papaz dininde
O harika hırkası!
Seyredin bu atlası
Çağdaşlık harikası
Kini insin cininde
Avanağın çantası
Doldurur dağı, taşı
İblislerin kankası
Hesabı var dününde
Zaten beslendiğiniz
Onlar seslendiğiniz
Aha süslendiğiniz
Domuzların yününde
Nur Allahın nurudur
Nurcu mûhlis kuludur
Salih rûhlar velidir
Hayat olur dininde
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Tanrıları ulu der
Ulur uluyup gider
Mürai namerttirler
Hayır yoktur sininde
Müfteriler suludur
İblisin has kuludur
Hasırıdır, çuludur
Dünyanın fon fininde
Altın çağın şimşeği
Çaktı artık İSLÂMİ
Geliyor tufan; gemi,
Gider AĞRI yönünde
KUTLAYIN NASARANIN YILBAŞI BAYRAMINI!
Cennete katacaklar koşun Haham, Papaza!
Tabi idir ilk şartı tapınmak istavroza
Noel babalarıda gönderiyor hakezâ
Sonrada gönderirler kütük dolu moloza
Yeter mi yoksa devamını getireyim mi?
Pazar! için ipliği büküp bitireyim mi?
Papaz vaftizleyince suya batırayım mı?
Yoksa nâra gidene bakıp oturayım mı?
İSLÂMİ: bu bukağı sürünmekle kırılmaz
Hipokrat’ın eliyle, Mü’min yara sarılmaz
Sarılır diyen varsa, sarılanlar darılmaz
Kör gönül gözü ile, neye baksa görülmez
Mehmet İslami
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İşlemesi Farz-ı Ayın Mehmedin
Ehl-i küfrün senin formun DINA’yla
Aşlaması Farzı ayın Mehmedin
Ermeni diyor ki lay lay dinayla
Kişlemesi Farzı ayın Mehmedin
Rehberi Resûlü Zişâna uyup
Amentü Billâhi kürkünü giyip
Yâ Allâhü ekber Bismillâh deyip
Başlaması Farzı ayın Mehmedin
Arzın art yüzünden gererek yelken
Sûriyede devlet kurmağa kalkan
Asyayı bilmeyen ne bilsin balkan
Haşlaması Farzı ayın Mehmedin
Oradan kalkıpda geldiği Irak
Ekmeği mezalim katığı firak
Sende var ya mangal gibi bir yürek
Şişlemesi Farzı ayın Mehmedin
Arkasına almış islâma düşman
Dünyada ne kadar var ise şişman
Kanımı dökmekten olmuyor pişman
Dişlemesi Farzı ayın Mehmedin
Bizde baş yapıldı bunca melânet
Yirminci yüz yıldır asrı cehâlet
Arzı tenvir eden asrı saadet
Düşlemesi Farzı ayın Mehmedin
Ayağına giyindiği pabucu
Sanki hançer ciğerinde bir ucu
Dengesini bozdu sabır orucu
Taşlaması Farzı ayın Mehmedin
Dayı bildikleri boz ayı çıktı
Emeği hep kesirli sayı çıktı
Sabır sadağından ok, yayı çıktı
Fişlemesi Farzı ayın Mehmedin
Habibine varıyor asaleti
Bozuktur düşmanın cibilliyeti
Kenara bırakıp da merhameti
Boşlaması farzı ayın Mehmedin
Allâh inâyeti resûl yardımı
Seyrettiği hedefine vardımı
Gözde bile hainleri gördümü
Tuşlaması Farzı ayın Mehmedin
İSLÂMİ diyor ki düşmanlar size
Katliniz Farz oldu Allah’tan bize
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Zülfikârı çalmağı ensenize
İşlemesi farzı ayın Mehmedin
27 Zilkade 1440 Selâse
30 Temmuz 2019 Salı
17 Temmuz 1435
Hızır 86
Mehmet İslami
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İşte Bu kıriptolar Bizden Başkasında Yok
İŞTE BU KIRİPTOLAR BİZDEN BAŞKASINDA YOK
Yirmi yedi deyyustan zındıktan pezevenkten
İlham alan ermeni yonanlı kriptolar
Satılmış homolarla hepside bir hevenkten
Akpınarı karartan metinleri ot yolar
Bu toprağa atılan bu Yahudi tohumlar
Müjdat gezer yanında gülle yıkanmış Rumlar
Bu memlekete lâyık imiş ki bu durumlar
Nerde vatansız varsa davetsiz gelip dolar
Satih portakal denen katır tırnağı ile
Aynı mesajı gönder müslüm! Abdullah güle
Başkanın mücadele güzel amma nafile
Devlet müstemlekedir taze fidanlar solar
Narenciye cinsinde gayri-meşru olamaz
Şeytan tırnağı girse orda feyiz alamaz
Düşman; böyle satılmış lavuk homo bulamaz
Bunlar şeytanın dölü etiler, Eskimolar
Özgür özel denilmiş yonanlının dölüne
Dikkat güvey girdiği cuhapa’dlı geline
Kezzabı zehir sürüp salıvermiş diline
Hımar anırışıdır notası re mi do’lar
Mü’min gardaşımızdır canözümüz PAK İSTAN!
Çekintimiz yok tramp, obamadan corçbuştan
Ne ingiliz fıransız ne almanya ne rustan
Biz; Allah korkusundan titreyen Hamidolar
Bizde sıfır değerde Yahûdînin doları
Boynumuzu bağlamaz A.Be.Be’nin yuları
Kıyâmet çün ısınır okyanusta suları
Dünyadaki en ahmak öküz işte bu holar
İSLÂMİ: demediği daha neler var neler
Dese fırsat kolluyor taş başındaki keler
Yahûdîden yallanan bu zerdüşt ermeniler
Zehir akıtan pınar dümbelek darbukolar
23 Rebiülâhir 1440 Ahad
17 Kanuni Evvel 1434
30 Aralık 2018 Pazar
Kasım 53
Mehmet İslami
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İşte Bu Yeter
Ekmek verdiklerin Efendiliği
Taslamıyorlar mı işte bu yeter
Münâfıklar ihanette hinliği
Beslemiyorlar mı işte bu yeter
Aldanma dünyanın şatafatına
Kılıncını çekmiş binmiş atına
Müsafirdir; bak şu matahatına
Sislemiyorlar mı işte bu yeter
Engizisyon tezgâhını kurunca
Şeytani zekâyla, bıyık burunca
Altı sivri kazığa oturunca
Tıslamıyorlar mı işte bu yeter
Müsebbibi bunlar döktüğü kanın
Yahudi Uşağı ama ri ka nın
Bünyedeki piyonları inanın
Fişlemiyorlar mı işte bu yeter
Suriye’de şahiddir haltlarına
Irak ta ben oldu ırmaklarına
Mehmed göründüğünde altlarına
Pislemiyorlar mı işte bu yeter
Sakın bakma karasına akına
Nasıl gider bak ıkına sıkına
El sürme dedin mi benim yakıma
Süslemiyorlar mı işte bu yeter
Yahudiler; Filistin de Irak ta
Yahudi barzani’ büyük merakta
Arzı Mev’ud ipliğini tarakta
İşlemiyorlar mı işte bu yeter
İSLÂMİ: şaplağı suratlarına
Vurunca bir bakın yoraklarına
Şecerelerini varaklarına
Yaslamıyorlar mı işte bu yeter
Mehmet İslami
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İşte Îmân Bu
İŞTE ÎMÂN BU
Bu
Bu
Bu
Bu
Bu

îmândır zulûmatı dağıtan
îmândır ziyâ veren güneşe
îmânla akrepleri öğüten
imânla kentler düşer peş peşe
îmânla tenvir olur her köşe

Bu
Bu
Bu
Bu
Bu

îmândır
imândır
imândır
îmândır
îmândır

Bu
Bu
Bu
Bu
Bu

îmândır Suriyede düşmanı
imânla günâhkârın pişmanı
imânla Firdevsine koşmanı
imânla müstakimde yürüse
imanla rahmet iner nefese

Bu
Bu
Bu
Bu
Bu

imândır füzeleri bumerank
imândır berhava eder uçak tank
imândır mürted kafasına dank
imânla düşer abes hevese
imânla kulak verirler sese

Bu
Bu
Bu
Bu
Bu

imândır Küfrün teknolojisi
imânla ketûm olur hepisi
imân İSLÂMİ: melek, hurisi
imânla selâm verir herkese
imâna münâzırdır vesvese

aşılmaz sed kalleşe
rengi veren gümüşe
zikrettiren cümbüşe
put düşüren peş peşe
düşmanları ateşe

Mehmet İslami
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İşte Küfrün Emeli
İŞTE KÜFRÜN EMELİ
Sözüne itimât yok
Sun’i allananların
İşte yedikleri bok
Kanla pillenenlerin
İşte: açık ameli
Bidâyetten emeli
Haramilik temeli
Çanla zillenenlerin
Osmanlıyı sömüren
Veledi, sürü bilen
Kanımızla semiren
Bende o kuklaların
Satlmıştan süzülen
Sexi homo büzülen
Ve şeyinden düzülen
Atılan taklaların
İmâlatı hatalı
Cacığı salatalı
Çeytantırnağı çalı
Yutulan baklaların
Hergele düzmeleri
Helenizm süzmeleri
Yahudi kazmaları
Kabirinizi yarın
Bu gün değil dâimâ
Bu yırtık tutmaz yama
Bırak barrak obama
Beyni bozuk murdarın
Nusayrinin itleri
Kanlanınca bitleri
Bombadan kibritleri
Üstünde yakan, karın
Gugukçu akrepleri
Mendeburdur tipleri
Millet malı jipleri
Hain, kullananların
Olmayan güçlerinden
Kullanan piçlerinden
İslâma öçlerinden
Cinden döllenenlerin
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Millete kuyu kazan
Ezan sesine kızan
Böyle fıtratı bozan
Küfrde dallananların
Millet uyanmasın da
Hakka dayanmasın da
Dînle boyanmasın da
Diye pullananların
Benim kölemsin diye
Yerleşip şehre, köye
İliği biteviye
Emip yallananların
İmâ edip Millete
Virüs olup devlete
Düçâr etti zillete
Soldan tüllenenlerin
Amma yok artık zillet
Uyandı artık millet
Ayağınıza tek tek
Çakıp nallananların
E: kâfîr homoları
Ermeni memoları
Pezevenk kemoları
Yanıp küllenenlerin
Besmele dedi Vâllâh
Başkanlık biiznillâh
Cevâzı veren; ÂLLÂH (celle celâlühu)
Zillet çullananların
Kudursun düşman herkes
Domuz, Akrepdir nekes
Bunca gani mülevves
İpte sallananların
Deyyusluğun zirvesi
Müptezelin zırvası
Hahamların kirvesi
Zünnar kullananların
Dunlar devasız hasta
Tarlaları nadasta
Yalakalar badasta
Kippa züllenenlerin
Hainlerin fistanı
Uyandırdı Osman’ı
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İSLÂMİ’nin destanı
Âşkla ballananların
DİKKÂT DİKKÂT DİKKÂT!
“TÜRKİYEDE BAŞKANLIK SİSTEMİ GERÇEKLEŞİRSE YENİ DÜNYÂ DÜZENİ SEKTEYE
UĞRAYACAKTIR..! MUTLAKA ENGEL LENMELİDİR..! ”
Rupert Murdoch
İŞTE DÜNYÂNIN MEDYÂ BARONU; RUPERT MURDOCH KAFİRİ; PLÂNLARININ AKAMETE
UĞRAYACAĞINI BİLDİĞİ İÇİN TÜRKİ YEDE Kİ SATIN ALDIKLARI DEVŞİRME DÖNME
HOMOLARI SAH NEYE ÇIKARIP MİLLİ İRADEYE ENGEL KOYMAK İÇİN OYNATTI LAR
FAKAT MİLLET OYUNLARINI BOZUNCA KÂBUS GÖRMERĞE BAŞLADILAR ARTIK BU
ENTRİKALARINI SAĞIR SULTAN DUYD U KÖR TOSBAĞA DA GÖRDÜ İŞTE ÇİNDE
DÜNYADAN BOYLARI NIN ÖLÇÜSÜNÜ ALDILAR HALÂ YAĞDANLIKLA YAĞLAMAĞA ÇA
LIŞIYORLAR AMA O KUKLALARI MEZARİSTANDA ŞİMDİ AYAKL ARINI ÖPECEKLERİ
DÜNYAYA YÖN VEREN İSLÂM LİDER ERDO ĞAN VAR BENDEN HATIRLATMAK,
KENDİLERİ BİLİRLER İSTER LERSE BEYAZ SARAYDA CÜMÜA NAMAZIMIZI KILARIZ
ÂLLÂH’ IN İNÂYETİYLE:
Mehmet İslami
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Kâbillerle Cenkteyiz
Ülkü; Dîn-i İslâmdır Hakkın şeriatidir
Ülkücünün dâvaya ser koyduğu kat'idir
Mürailik müfteri, hainlikler kötüdür
Habil ile başladık Kâbil’lerle cenkteyiz
İhlâstır sadâkattır kutsal ÜLKÜ’nün börkü
Türkler şarkıyı bilmez Türk’ü anlatır türkü
İşte budur münâfıklarla mü’minin farkı
Taaa âm-i berzâhtan biz aynı hevenkteyiz
Bu ÜLKÜ cennet eyler fâni olan âlemi
Gönüle yaklaştırmaz hüzün, keder, elemi
Kaderi yazsın diye ilk yarattı kalemi
Bundan; ilk günden beri kâğıtla ahenkteyiz
Mevcûdata buyurdu “SECDE EDİN ÂDEM”e
İblis imtina edip dedi bana et deme
Benlik saiki ile karşı durdu âleme
Emr-i secde âşkıyla kaderle mihenkteyiz
Âdem’ ile bir yaşta ki azmimiz ülkümüz
Batıl ile cenktedir kız iken ülkücümüz
Kalbimizdir börkümüz ruhumuzda özümüz
İSLÂMİ: Seddi Çinde Zülkarneynle denkteyiz

Mehmet İslami
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Kaderi Ma'bud Dedi
Git demesi kolayda gidebilmek kolay mı?
Söyle bakim deyince ellerimi tut dedi
Bu bir lâtifenmidir yoksa hicvi alay mı?
Duymamış ol sözümü, sen dilini yut dedi
Hani ya ahd etmiştik; ölmeden yarılmak yok
Diye yeminler ile teyit etmiş idik çok
Ciğerlerimi dağıttı attığın vefasız ok
Kipriğimden göndermiştim muhabbetle tut dedi
Sen; tipimsin, boranımsın, Temmuzda Ağustosta
Ayrılık arzuhâlidir buyur al dedi posta
Salâmı veriniz dedim muhterem eşe dosta
Arzuhâli okumadan aç sobaya kat dedi
Seni çok kıskanırdım seni, senin gözünden
İnci mercan dökülüir idi her bir sözünden
Dört sene deryayı dert doldum keder sızından
Bunlar âşkın cilvesidir sen onu unut dedi
Sanmayınız bu sözlerle sitayiş ediyorum
Vefasızlık ne kadar da kötü şeymiş diyorum
Nankörlük felâket-ini esefle söylüyorum
Söyle bana, kıskançlıkta var mıdır hudud dedi?
İdam kararını verdin olmayan suçlarımla
Gözyaşımı süpürtürken ak düşen saçlarımla
Ölmeden mezara koydun elmastan taçlarımla
Dediğimde; böyle yazmış kaderi Ma’bud dedi
Kadere bühtan eyleme kederi veren sensin
Ecinni şeytalarından daha da korkunç cinsin
Belli ki: cehennemden gelen zebanilerdensin
Ketumiyim ihtiyarım ebedi sükut dedi
İSLÂMİ: sen bilir iken uymamışsın Hadis’e
Resûl; “sırrını karına bile verme” dediyse
Hikmetini düşünmedim; söyle fikrin neyise
Dedim: hâlde ahvâlde her şeyler sücûd dedi
01 Temmuz 2019 Pazar Ertesi
28 Şevval 1440 İsneyn
18 Haziran 1435
Hızır 57
Mehmet İslami
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Kâfîri Zihniyetin Terennümü
KÂFİRÎ ZİHNİYETİN TERENNÜMÜ
UMÛMHÂNEDE NE DEMEK ÜMMÜ?
Çamuriyet ile çirke gömüldü
Kılıf oldu sapa odunda kadın
Homo ile zübeydeye dönüldü
Cehennem zekkumu tadında kadın
İslâmla; önceki zillet eridi
Bir kişide on beş karı var idi
Kadın sağır kadın dilsiz, kör idi
İslâmla miheng taş, adında kadın
İslâmda Şerefi ihdas eyledi
İffetin izzetin özüyüm dedi
Hatunlarda ilk o imân eyledi
Hatice, Fatıma adında kadın
Âmine anadır Nebî doğurdu
Medeni eyledi edeni yurdu
Hacer iken İbrâhime buyurdu
Sare’dir Yûsûf-i budunda kadın
Adem olmasaydı Havva anamız
Yok idi obamız yurtta binâmız
Ne düve olurdu nede danamız
Esmâül hüsnânın yadında kadın
Farzı muhâl nesli kadın olmazdı
Atılan ok hedefini bulmazdı
Kâinâtta canlı beşer kalmazdı
İlâhi lezzetin tadında kadın
Tam dokuz ay on gün karnında taşır
Bu an bebek yaratana ulaşır
“Gideceğim âlem bana bulaşır”
“Sana melek ana” adında kadın
Ebû Bekr’ı Ömer, Osman, Âlî’yi
Süleyman, Ertuğrul, Selim veli’yi
Abdülhamid, Fatih, Edebaliyi
Doğurup besleyen yedinde kadın
Kâfîrin izmini cilâlayarak
Anasını çırılçıplak soyarak
Selânikte kerhaneye koyarak
Kâfirin iblisi kadında, kadın
Her kadın anadır, anadır, ana
Ateşten kurtulmaz yan bakan ona
Âyeti Kerîme “ceylân” der buna
Hallâkı künfekân adında kadın!
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Biliyorsan konuş, ibret alsınlar
Bilmiyorsan sus da adam sansınlar
Lâf cambazlarına aldanmasınlar
En muazzez varlık, bu dinde kadın
Kadın; İSLÂMİ’nin başının tacı
Afiyet çün Âllâh’ına düâcı
Kadındır her müzmin derdin ilâcı
Kutsaldır her ins de her cin de kadın
Mehmet İslami
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Kâfirliği Yok Edecek Sensin Ümmet geldi Vâkti
KÂFİRLİĞİ YOK EDECEK
SENSİN ÜMMET GELDİ VÂKTİ
Yahudi adlı yılanı
Yıldıracak ümmetsin sen
Şişirilip havlayanı
Solduracak ümmetsin sen
Seni Habîbi yedecek
Sensin; elinle gidecek
Kâfirliği yok edecek
Olduracak ümmetsin sen
İtlâf edip böylesini
Sık gırtlağı kes sesini
Kütüğünden künyesini
Kaldıracak ümmetsin sen
Değiliz ki öksüz, yetim
“Milel imân”dır devletim
Bu oyunu boz milletim
Sildirecek ümmetsin sen
Sakın bunlar nerden deme
Zikr-i Hadîs der âlleme
Cümlesini cehenneme
Dolduracak ümmetsin ven
Bu sığırlar çobanını
Sarıkların abânını
Mıhı çakıp tabanını
Deldirecek ümmetsin sen
Ama rika ta nerede
Müslümanlar cenderede
Bendim kurtaran korede
Bildirecek ümmetsin sen
Yıkıldığında çin seti
Müşrikâna kesin, kat’i
Otsuz koyaklardan otu
Yolduracak ümmetsin sen
Unutanlara şanını
İmânlıyken izânını
Aramağın imkânını
Bulduracak ümmetsin sen
Boşa atıp tuttanları
Egoizmi satanları
Mazlum hakkı yutanları
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Öldürecek ümmetsin sen
Kırıp dürzülük bağını
Aşarak gâvur dağını
Asrın son altın çağını
Geldirecek ümmetsin sen
İslâmi der Türk Milleti
Allâh için bu zilleti
Yok edipte memleketi
Güldürecek ümmetsin sen

Mehmet İslami
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Kainat Dümdüz Olsun
Âşık İSLÂMİ
Peygamber(Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz buyur dular:
“BANA SALEVÂT OKUYUNUZ MUHAKKAK Kİ SALEVÂTINIZ SİZİN İÇİN (manevî) BİR
TEMİZLİKTİR”(Hâdîs-i Şerîf Suyû
tî, el-Câmiu’s-Sağir)
ÎSÂ (A.S) AHMED ALEYHİSSELÂMI MÜJDELEMİŞTİR
Kur’ân-ı Kerîm de meâlen: “O VAKTİ DE DÜŞÜNÜN Kİ ÎSÂ BİN MERYEM ŞÖYLE
DEMİŞTİ: ‘Ey İsrail oğulları! Haberiniz olsun ki ben size Âllâh’ın Resûlüyüm Önümüzdeki
TEVRÂT’I tasdikci ve benden sonra gelecek bir Resûlün müjdecisi ola rak gönderildim ki
o Resûlün ismi AHMED’dir…”(Sâffât 6,Â)
buyurulmaktadır
Îsâ (a.s) ’ın gelişi hem Tevrât’a dâir olan haberlerin doğru luğunu isbât etmiş hem de
AHMED Aleyhisselâmı müjdelem iş ve bu mevzûdaki haberleri tasdîk etmiş bulunuyordu
Lâki n Mûsevîler Îsâ’yı inkâr ettikleri gibi Hıristiyânlarda bu müj deyi, kısmen inkâr ve
kısmen te’vîl ederek haksızlığa sapmı şlar ve eldeki İncil’lerin böyle bir şeyden
bahsetmediğini id diâ etmişlerdir…
Hâlbuki: Alûsi tefsirinde diyor ki: Gözlerini taasub perdele ri bürümemiş olanlar
nazarında İncil’de geçen “FARAKLİT” kelimesinden murad: “AHMED SALLÂLLÂHÜ
ALEYHİ VE SEL LEM” dir Eski İncil tercümelerinde bu kelime faraklit (VEYÂ PARAKLİT)
diye aynen muhafâza edilerek gösterilirken yakı n zamanlarda basılmış olan İncil
tercümelerinde “TESELLİ EDİCİ” diye basılmıştır Aslı bozulmuş olan bu İncil’lerde Ku
r’ân-ın sarîh beyânına karşı muhâlefet edilmek istenilmesi bile Kur’ân-ın haber verdiği
bu müjdenin i’tirâf edilmiş bulu nduğunu gösterir
Bâzı âlimlerde İncil (AVANGEL) kelimesinin esâs manâsı nı tetkîk etmişler ve İncil
kelimesinin asıl manâsı MÜJDE de mek olduğu ve hakîkâtte İncil’in ve Îsâ’nın gelecek
Resûlü müjdelemek için gönderildiği kanâatine vardıklarını söylem işlerdir
İşte Îsâ böyle demiş olduğu hâlde Mûsevîler onu dinleme diği gibi İsevî olanlarda
bunu yalanlar veyâ te’vil ve tahrif il e inkâr ederler Bundan dolayı bu hakîkâte işâret
olarak buy uruluyor ki (meâlen) :“SONRA O RESÛL, YÂNİ ÎSÂ’NIN O SÛ RETLE
MÜJDELEMİŞ OLDUĞU İSMİ AHMED OLAN RESÛL ON LARA AÇIK AÇIK ÂYETLER VE
MU’CİZELERLE GELDİĞİ ZAMA N DA BU APAÇIK BİR SİHİR DEDİLER” (Sâff
Sûresi,Âyet 6)
KÂİNÂT DÜMDÜZ OLSUN
Harami bedenlere
Giren rızık köz olsun
Müstakim gidenlere
Gerdanlığın söz olsun
Solda bir eksik senin
Göstermez örter tenin
Tamdır zenne kimsenin
Yirmi dördü düz olsun
Sevgi akıtan Âllâh
Âşkla bakıtan Âllâh
Bülbül şakıtan Âllâh
Gül açılan yüz olsun
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Irak’ta Suriye’de
Çinde Hind de korede
Adalet her yörede
Gül açtıran yüz olsun
Dîni için savaşan
Küfri engeller aşan
Şehâdete ulaşan
Hatmi otuz cüz olsun
Mütekâmilken insân
Gam, kasavet imtihân
Sebeb kılınmış nisyân
İp serdiği tuz olsun
Kasaveti başına
Sarıpta yokuşuna
Tırmandıkça başına
Nişanlanan güz olsun
Homurdanan potaklar
Domuz nesli malaklar
Kalmasın asalaklar
Zûlûmât ters yüz olsun
Kâinâtı zülfikâr
Temizlesin, daha var
Şarktan ta garba kadar
Kâinât dümdüz olsun
İSLÂMİ’yim azîzim
Aşa tad vermez tuzum
Kandilde bitti gazım
Geceler gündüz olsun
Mehmet İslami
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Kâinâtın Rûhusundur Sen Muhammed Mustafa (s.av)
Mükevvinatı halkeden Hallâkın bir cüzüdür
Evvel âhir mükevvinât cevherinin özüdür
Bidayetten nihâyete Nebiyullâh tezidir
Kâinâtın rûhu sensin yâ Muhammed Mustafa (s.a.v.)
Âdem Toprak ile Su arasında iken Nebî
Kılınmıştır Yaratanın sayesidir pek tabi
Mükevvinata hâlife Rabbülâlemin, gibi
Şakkı Kameri gördü de uyanmadı boş kafa
Ateşe gitmeyin dedin Yaratan kul olun
Lâ İlâhe İllâllâh da kurtuluşumuz gelin
Beraberce dedikmi önüne sed olur selin
İnanmadı kanın, canın, yakının, etti cefa
Keşiş bile kabul etti, sana ümmet olmağı
Ebû Lehebe yok etti hakikati bulmağı
Hattab; Ömer’e lütfetti katletmeğe gelmeği
İttiba eden ümmeti cennette bulur safa
Taş attılar kanlı ayağın altında İSLÂMİ
Kara yere düşürmedi damlalarını hemi
Şefaatinle yol aldı Nebîi Nûhta gemi
Rahmetenlil âleminsin sende sonsuzdur vafa
09 Agustus 2019
Mehmet İslami
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Kal Gözü Mahmur
Elâ gözlüm yıktın gönül evimi
Zülfü perişan ol kal gözü mahmur
Himmet et unutma âşkını emi
Döktürdüğün yaşı sil gözü mahmur
Cennetimi cehenneme çevirdin
Âşkın çınarına kıyıp devirdin
Mâdem ki zûlümün bahrine girdin
Gülebileceksen gül gözü mahmur
Ölenle ölünmez üzülme boşa
Sultanem ilâhem gönlünce yaşa
Hülyâm bitmeyecek tohumu taşa
Ekmeyip müreffeh ol gözü mahmur
Allâh’ın emrinde zûlme ahdı var
Sendin gönül köşkümdeki tahtı yâr
Artık bu dünya da bensiz bahtıyâr
Olabileceksen ol mahmur gözlü
Rahim esmasını Hakk sende asıp
Balları döktüğün dilini kısıp
Âşkın mühürünü kâlbine basıp
İSLÂMİ’nde hayat bul gözü mahmur
Mehmet İslami
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Kalkan-ı Fırat'la Ezdiğim Gelir
KALKAN-I FIRAT’LA EZDİĞİM GELİR
Dinlemek bilmeyen konuşsa bile
Muhakkak; başına yazdığım gelir
Çukurdan curufu alınca ele
Çağlayan sellerde süzdüğüm gelir
Dalgama kapılan sahil bilmiyor
Okyanuslar dökme suyla dolmuyor
Derine dalacak dalgıç gelmiyor
Şakülsüz gönyesiz bezdiğim gelir
Dört ayaklı etti çektiğim çile
Hinlere ölüm fermanı dile
Besmele çekerek zülfikâr ile
Alnının şakkına yazdığım gelir
Bırak doksan yıllık keder yasını
Türktür; göster yiğitliğin hasını
Çizme ile basıp beyin tasını
Fırat Kalkanıyla ezdiğim gelir
Bu ümmetin izzet iffet gururu
Allâh için şahlandırır şuuru
Suriyede cehennemi çukuru
Zeytin dalı ile kazdığım gelir
Doksan yıldır lezzetimi tatmıştı
Cokeyimsin deyip cebe katmıştı
İstediği her bir yere atmıştı
Sen kimsin diyerek üzdüğüm gelir
Münbiçte tuzağa düşürülünce
Sızlayan ciğere bak ince ince
Esefle hakîkâtı öğrenince
Düzdüğü düzeni bozduğum gelir
İSLÂMİ içine düştü düşeli
Bulamadı bir yıldız beş köşeli
Bu deryada inci mercan döşeli
Elime derisin yüzdüğüm gelir
Mehmet İslami
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Kalmıştır Naçar Efendi
Kitâbı kâinât insanın kendi
Okuyan sahife açar efendi
Bize te’sir etmez iblisin fendi
Besmele çekince kaçar efendi
Makam mevki rütbe nişan dünyada
Dünya denilense küçük bir ada
Cennet gelene mahsus bir oda
Herkes yolu kendi seçer efendi
Hakikâtte uyku küçük ölümdür
Hikmeti fehmeden kimse âlimdir
Gaflet ise öz nefsîne zûlümdür
Kul sırattan nasıl geçer efendi?
Zûlmün karşısında zâlime susan
Şeytandır aklını çarmıha asan
İster hanso densin isterse Hasan
Âlemde kalmıştır naçar efendi
İSLÂMİ: bilir ki mahlûktur akıl
Emri veren Allâh işleyende kul
Emri ilâhiye tabî kulu bul
Mükedder çileye düçar efendi
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalmıştır Naçar Efendi 2
Kitabı kâinât insanın kendi
Okuyan sahife açar efendi
Bize te’sir etmez iblisin fendi
Besmele çekince kaçar efendi
Makam mevki rütbe nişan dünyada
Dünya denilense küçük bir ada
Cennetten gelene mahsus bir oda
Yolu; herkes kendi seçer efendi
Ayıyı ininden çıkaran armut
Tilkinin ameli tavukları tut
Sureta insanın sırtına hamut
Vurulur; kalınca naçar efendi
Hakikâtte uyku küçük ölümdür
Hikmeti fehmeden kimse âlimdir
Gaflet ise öz nefsîne zûlümdür
Kul sırattan nasıl geçer efendi?
Bastığı yerlere dikkat etmeyen
Sıratı müstakim üzre gitmeyen
Tavuk iken tilkileri gütmeyen
Soluncandan bile kaçar efendi
Uykudur ölümün muadil remzi
Ehli hakişkatin imândır hemzi
İlâhi âşktır ki âşkın en temzi
Tutulan kanatsuz uçar efendi
Emri veren yaratandır beşeri
Beşere müsahhar hayrı ve şerri
İmân bahçesinden çıkma dışarı
Okyanus sürükler gider efendi
İSLÂMİ: bilir ki mahlûktur akıl
Emri veren Allâh işleyende kul
Emrine ittibâ edecektir kul
Mükedder eyleyen keder efendi
19 Ekim 2019 Cümüa Ertesi
Mehmet İslami
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Kanım Canım Helâl Olsun
Bak hele şu isyan eden
Halîk’ın has kullarına
Nârın içine seyran eden
İbrahimin güllerine
Mancınık kurmağı bilen
İblisti nemrudagelen
Nurdan dumanı yükselen
Nemrut nârı küllerine
Dil ile kâlbe yönelen
İntihan etmeğe gelen
Her şeyi Allâhtan bilen
Eyyûbinin dillerine
Çin seddini yaptı neden?
Diye sorarlar bilmeden
Yecüc mecüc mahpus eden
Zülkarneynin hâllerine
Tahakkuk edince plân
Sefineye gelip dolan
Oğul kenanı da alan
Tufan-ı Nûh sellerine
Küfre karşı durur beden
Ulvî dişi şehid eden
Üstünden ağlayıp giden
Karani’nin çöllerine
Selâm der şüheda deden
Mermer taşlıdır bu beden
Kan kâlesini feth eden
Kerrar Âli, ellerine
Eneyi bahane eden
Kâ’beyi yıkmağa giden
Ebreheye isyân eden
Mamud adlı fillerine
İSLÂMİ’yi coş eyleyen
Sıratında kuş eyleyen
Homoizmi taş eyleyen
Kavmi Lûtun yellerine
27 Zilkade 1440 Selâse
30 Temmuz 2019 Salı
17 Temmuz 1435
Hızır 86
Mehmet İslami
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Kara Patlıcanı Muz Diye Satar - 1
KARA PATLICANI MUZ DİYE SATAR 1
Kelepir pazarı açıldığında
Sütlü dondurmayı buz diye satar
Müslümanın kanı içildiğinde
Yaptığı gafları söz diye satar
Bitlendikçe kasığını kaşıyan
Bu nesebsiz homolarla aşiyan
Dokuz ay ongün karnında taşıyan
Anasını bile kız diye satar
Yetmiş oğlak arar birtek koyunda
Gözü senin emmin ile dayında
Ağustosa varan temmuz ayında
Közü boyar soğuk buz diye satar
Allâhü Teâlâ müjdelemişken
Eşref-i ma’lûkatımsın demişken
Kazıklı voyvoda kazıklamışken
Kazığını saklarda biz diye satar
Cesedi yok islâm mezarlığında
Şeytan sülieti nazarlığında
Mü’minle yaptığı pazarlığında
Satılmış, süzmeyi öz diye satar
Zamanenin Moğolları hunları
Bu zekkum ağacının odunları
Sahilde biriken deniz kumları
Paket paket yapar tuz diye satar
İslâma soktuğu ilâhi, fitne
Bilemezki sorsan köpek ne, it ne?
Davuldur kazanı, desen şahit ne?
Topu popu dürer caz diye satar
Şapkası maşrapa beynin tası
Leş deposu göbeğinin ortası
Ağzında kendiri onun zurnası
Sığır kuyruğunu saz diye satar
Yahûdi serpuşu başına giyen
Zekkum ağacını iştahla yiyen
Ispanağa zırhlı süvari diyen
Kara patlıcanı muz diye satar
Ruhunu vereni arkaya koyup
Allâh’ı değil de şeytanı duyup
Bukelemun gibi zemine uyup
Müfteri kendini siz diye satar
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Hazır mezar görsün içine sığar
Kara sineklerin sütünü sağar
Şahini, doğanı yuvadan koğar
Kertenkeleleri baz diye satar
Zatlarına münhasır haşmetleri
Yahûdiden yaftalı bu itleri
Kâfiri katleden mücâhidleri
Kelepir gösterip yoz diye satar
Neylesen İSLÂMİ: etmiyor fayda
Tavşan; tazı avlar bulanık çayda
Müntehîz hainler şehirde köyde
Nefret, kin, hasudluk, az diye satar
12 Rebiülevvel 1440 Salı
20 Kasım 2018

Mehmet İslami
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Karadenize Reçete
KARADENİZ REÇETESİ
Dalgalan be Karadeniz
Canavarlar saldırıyor
Sizin; Hava Kara, Deniz
Homo kazan kaldırıyor
Ali Şükrü Efendisin
Cengâverliğin kendisin
İzzet iffet tülbendisin
Rengi; küfür solduruyor
Bizans Urum Ermeniye
Kimliğim verildi, niye?
Bu vatan senindir diye
Sen dalgalan; çıldırıyor
Yüz yıldır yeyip tepeni
Borası sulu sepeni
Dün ayağını öpeni
Bugün sana güldürüyor
Hep itildin arkalara
Parçaladı pırkalara
Arzı halini muhtara
Verdiğinde öldürüyor
İSLÂMİ’yi Bilmelisin
Tusunami olmalısın
Köklerinden yolmalısın
Kitâb: böyle bildiriyor
06 Cemaziyelevvel 1440 Sept
12 Ocak 2019 Cümüaertesi
30 Kânunievvel 1434
Kasım 66
Mehmet İslami
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Karargâh Kuracak Anadoluyum

Davar güder iken oğlak eğleyip
Öküzleri; saban ile yeğleyip
Boyunduruklarken zevle bağlayıp
Getirende kırma ardıç, çalıyım
Yemini karacak Anadoluyum
Bülbüle gülümdür halıda desen
Rayiham ayrılmaz yıkayıp yüsen
Dermanıyım bilmez derdine küsen
Bayrağımın yıldızıyım alıyım
Sancağı gerecek Anadoluyum
Mevlânaya Şems-i Tebrizi olan
Hacı bayram olup gönüle dolan
Rükûsuz secdesiz namazı kılan
Cibilliyetsizin geçmez puluyum
Yerlere serecek Anadoluyum
Özüyüm mevcûdatın ezelî ben
Nesli Habibullah Kerrar Âlî’den
Elestü bezminde GALÛ BELÎ’den
Âdeme; emânet cennet gülüyüm
Rayiha verecek Anadoluyum
Hayret ki esrârı müsebbiata
Sanatkârındaki yüce san’ata
Halife kılınıp mükevvinata
Zeminin üstünde; cennet yoluyum
Karargâh kuracak Anadoluyum
Ameller gizlenmiş ol niyetinde
Mükâfat mücazat kul diyetinde
Mücellâmsın dedi adn cennetinde
Karargâhı kuranlardan oluyum
Destursuz girecek Anadoluyum
Canın verdin bari başını verme
Başsız bedeni ile kabire girme
Deyince; mümkünse dikeliverme
Başım alan leşkerlerin salıyım
Defterin’ dürecek Anadoluyum
Salını göreyim faydasız ilmin
Beni benden alan entrika, filmin
Mazluma mağdura edilen zulmün
İntikâmın hıncı ile soluyum
Hesabın’ soracak Anadoluyum
Kolsuz kahramanın Hızır reisin
Barbaros hayreddin Yusuf seyisin
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Cem sultanımdaki hüznün yeisin
Üstüne haz veren nefes soluyum
Uyurken görecek Anadoluyum
Nice firavunlar nice nemrutlar
Nice güzellerden yapılan putlar
Nice ladin, ardıç, kayalar, otlar
Bal arısı; esrarıyla doluyum
Vuslata erecek Anadoluyum
Ezeli ebedi düşmanken batı
İşgal etti kurdu kendince çatı
Yüz senedir sardıkları halatı
Dokuyan tezgâhı yıkan koluyum
Zinciri kıracak Anadoluyum
Hilâfeti lağveden bu yahudi
Bir gecede millet ümmidir dedi
Gayri sahih şeyi ata eyledi
Vakti merhunudur fırsat buluyum
Balyozu vuracak Anadoluyum
İrâde; hainler benderliğinde
Kur’ân-ı Kerîm’in önderliğinde
Resulü kibriyâ rehberliğinde
Cihad eden mücâhidin yoluyum
Hedefe varacak Anadoluyum
Yüce Allah Rahman Rahim hem Kerim
Bir halife halketmeği isterim
Buyurunca savaş başladı yârim
Melek dedi ben halîkın kuluyum
Lâmelif duracak Anadoluyum
Ta Âdem’den beri yokuşta, düzde
Hiç bir fark görmedim çok ile azda
Hikmet-i cazibe mündemiç yüzde
Bin Beş Yüz yaşında çınar dalıyım
Meyvesin’ derecek Anadoluyum
Karahanlı; İSLÂM TÜRK DEVLET’imi
Kurduğunda doğdu Türklük yetimi
Ceman dört harftir cibilliyetimi
Dört harfimde İSLÂMİYET doluyum
Tekniği yoracak Anadoluyum
Kâfîr kureyş: ‘Ayı batıdan getir’
Deyince, Allâh da “güneşi götür
İsterse kâfirler doğudan batır”
Batıdan doğuşu gören oluyum
Çin seddi yaracak Anadoluyum
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İSLÂMİ; bu kalkan bu kılınç, gürzde
Yaratanın vaad ettiği tarzda
İlâ-i kelimetullahı arzda
Gereceğiz; Ispartayım Boluyum
Sefâsın’ sürecek Anadoluyum
Mehmet İslami
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Kardeşimdir Mü'min Kürtler İsl3ami

KARDEŞİMDİR MÜ’MİN KÜRTLER İSLÂMİ
Kır gün değil kırk yıl kaynatsan bile
Bilirsiniz katran olmuyor şeker
Ateşi harlatıp körüklesende
Kırk bin yıl kaynatsan aslına çeker
Tekbir çekip küfr üstüne gidenin
Torunu değilmisin o dedenin;
Karışma boş veri sanat edenin
İmân çınarını kökünden söker
Çünkü onun aslı sorkuç akması
Ondandır devamlı çamın kokması
Münâfık eline nifâk lôkması
Muhabbet küpünün içine döker
Sevda ırmağını çağlatanların
Ermeni zerdüştü ağlatanların
Sevgi kemerini bağlatanların
Darağaçlarında ipini çeker
Burası merkez-i hilâfet diye
Nimeti dağıtan, şehre köye
Benim tekerime taş koydun, niye?
Diyerek nazenin boynunu büker
Selânikte umumhaneden çekip
İslâm milletimin başına çakıp
Devletimin mihenk taşına çıkıp
Milli mefahirin üstüne çöker
İlmle amil olmayınca âlimler
Millete ettiniz bunca zulümler
Ben milletim, yeter bire zâlimler
Çakma ağaçsınız yaprağın döker
Şerhetmekle bitmez, dertler İSLÂMİ
Lâdini müselman fertler İSLÂMİ
Kardeşimiz mü’min Kürtler, İSLÂMİ
İttifak-ı ümmet göklere çıkar
16 Cemâziyülâhır 1440 Hamis
21 Şubat 2019 Perşenbe
08 Şabat 1434
Kasım 106

Mehmet İslami
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Karganın Zikri Hakk'tır
KARGANIN ZİKİRİ HAKK’TIR
Gençlik çağı sam yelidir can, size
Saksağanlar pirim vermez öküze
Şeytanı taşlarken tefekkür eyle
İnci delmek verildi kısmetsize
Karga zikrediyor HAKK diye dâîm
Güvercinler yumurtlamakla kâîm
Örümcek perdeyi örerken sâîm
Zikr-i düâ eder O’ nisbetsize
İnsan için düa eden tek kuştur
Fiilin faili zakir Baykuştur
Virânede zikredişi pek hoştur
Bak Allâh’ın mülkündeki hissize
İSLÂM der; ahmak güruhu yürür
Bakış zaviyesine göre görür
Yamuklar; kefeni ardınca sürür
Katır, domuz sülündür idrâksize
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Karışmam
KARIŞMAM
Sen yiğitsin budur çıkan bahtına
Diye filme çekerlerse karışmam
Ehli küfrü oturtunca tahtına
Parça, parça, ederlerse karışmam
Kovanlardan biz alalım balları
Salın gitsin çayıra bu malları
Nasıl olsa dikecekler nalları
Sığır diye güderlerse karışmam
Kedileri teslim edip fareye
Çobanı kurt kuzularla nereye
Yüz senedir su akmayan dereye
Sulamağa giderlerde karışmam
Yeter artık kör nefsini uyutma
Helâli ye haram olanı yutma
Zulme sesiz kaldığında unutma
Sağır diye ederlerse karışmam
Nesebi bozuklar silsilesinin
Kirlen bak üstü yer küresinin
İblisin cehennem kafilesinin
Arkasından yederlerde karışmam
Unutup ceddinin saadetini
Lâ da kapatınca sebbâbetini
Hınzır güruh sana domuz etini
Tıka basa yut derlerde karışmam
Karıştırıp it izini at ile
Düzensiz hileli maslahat ile
Kendi seçtiklerin işkence, çile
Çekmek sana hak derlerde karışmam
Vatanıdır vatandaşın hanesi
Milli dini sevdanın divanesi
Girdiği muhabbet tımarhanesi
Sana; aklın küt derlerse karışmam
Haneni koru der İSLÂMİ: sana
Ermeniler nelere etti atana
Yonanlıyı, Rumu, katan vatana
Zincir takıp güt derlerde karışmam
23 haziran 2019 Pazar
20 Şevval 1440 Ahad
10 Haziran 1435
Hızır 49
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Mehmet İslami
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Kayık dertli Kürek Dertli Yol dertli
Dert diyor ki: derman benim içimde
Bülbül dertli diken dertli gül dertli
Kürrei arz şakkı Kamer biçimde
Toprak dertli çorak dertli kil dertli
Mekânını muhasara ettiler
Âli’yi zâtına dara ettiler
Düşmanın içinden çıkıp gittiler
Günler dertli aylar dertli yıl dertli
Hira mağarası kan ağlarken nûr
Dökülür gözünden Habibe sürûr
Âşkın hicrândan okyanûs kurur
Kürek dertli sandal dertli göl dertli
Sevrdeki ikiye üçüncü Allâh
Güvercinle örümceğe maşallâh
Ağını gerince fisebilillâh
Edâ dertli ahvâl dertli hâl dertli
Allâh bizimledir ilânihâye
Emrine ittibâ etmektir gâye
Denize bak ikrâmı bu sermâye
Sahil dertli dalga dertli sel dertli
“Yürü” emri ile mağara sevrden
Çıkıp seyre daldı iki dost birden
Salâvat gelirken gökten ve yerden
Sahra dertli yayla dertli çöl dertli
İzinden bilindi olduğu saha
Yayla oluverdi çöl olan vaha
Arkadaş korkunca dedi bak aha
Kayık dertli kürek dertli yol dertli
Mağarada üç yüz sene bekleyen
Görmek için delikleri ekleyen
Âşkı resûl buraya sürükleyen
Yılan dertli delik dertli dil dertli
Bilâ mecbûr Ebû Bekr ayağını
Kapatmıştı büsbütün koyağını
Acıtarak yaptırdı kıyağını
Arı dertli petek dertli bal dertli
Böyle derde İSLÂMİ ver canını
Severek fedâ eder encamını
Sevinçlere galbedince gâmını
Mızrap dertli telsiz dertli tel dertli
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Mehmet İslami
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Keklikler Çil Çil
Âşık İSLÂMİ
TEMİZLİK İMÂNDANDIR
İslâm dîni maddî ve manevî temizliğe büyük ehemmiyet vermiştir
Peygamber(Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz “TEMİZLİK İMÂNIN
YARISIDIR”buyurarak temizliğin İslâm dîninde ne kadar mühim olduğunu bildirmişlerdir
Peygamber (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: temiz liğe çok dikkât ederdi
Güzel kokuyu aslâ terketmezdi Hazar da ve sefer de ayna,misvâk ve makası aslâ
yanından ayırma zdı Peygamber (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in el bisesi
aslâ kirlenmezdi
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: buyur dular ki:
“MUHAKKAK ÂLLÂHÜ TEALÂ GÜZELDİR, GÜZELİ SEVER TE MİZDİR, TEMİZLİĞİ
SEVER KERÎM’DİR, LÜTÛF VE İHSÂNI SEVER CÖMERTTİR,CÖMERTLİĞİ
SEVER”(Müsnedi Ebû Ya’lâ
Müslümanın yüzünden, saçında, sakalında, tırnağında bu lunan kirleri temizlemesi,
tırnaklarını kesmesi, saçlarını tar aması sünnettir Müslümanın,giydiği elbise temiz ve
düzgün olmalıdır Nitekim “Peygamber (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: bir
hey’et geldiği zaman en güzel elbisesini giye r, Ashâbına da böyle yapmalarını
emrederdi” (Ebû Nuaym,
Ma’rifetü’s-Sahâbe)
Müslümanın maddî ve manevî kirden temizlenmesi icâbe der Kul, manevî günâh
kirlerinden (tevbe etmediyse) cehen nem ile temizlenmedikçe yahut Âllâh’ın rahmeti
erişmedikc e cennete giremeyecektir Hâdîs-i Şerîfte: “MUHAKKAK İSLÂ M TEMİZDİR
ÖYLEYSE SİZ DE (maddeten ve manen) TEMİZ LENİN ZİRÂ CENNETE ANCAK
TEMİZLER GİRER” buyurulmu ştur
(Kenzü’l-Ummâl)
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: mes Cidde iken, saçı, sakalı
dağınık birisi geldi Resûlûllâh (Sallâ llâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz: dışarı çıkıp
saçını, sakalı nı düzeltmesini eliyle işâret buyurdu Adam dışarı çıkıp saçı nı sakalını
düzeltip tekrâr içeri girdi Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:
“BU ŞEKİLDE GELMESİ, ŞEYTAN GİBİ SAÇI DAĞINIK HÂL DE GELMESİNDEN DAHA
HAYIRLI DEĞİL MİDİR? ” buyurdul ar
(Muvatta)
KEKLİKLER ÇİL ÇİL
Seslenmek boş amel sağır sultana
Kulak duymaz hissi mefluç ketum dil
Kimya olur tükürüğü yanana
Sevda fidanını kökten yakan bil
Geleni görmez ki gözleri ama
Dizleri delinmiş tutmuyor yama
Düşünmüyor ne olurum akşama
Diyemediğinden kepaze, rezil
Yaktıkça haz alır, yanmadığından
Âşk bahrine elin banmadığından
Havai hevesten dönmediğinden
Sivrisineklere çaldırıyor zil
Senin yürek donmuş, buzdan taş olmuş
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O zalim hercai kız ataş olmuş
Üstelik tipiyle, arkadaş olmuş
Yanmış kül olmuşsun, umrunda değil
Yüce dağda zirveler karsız kalmaz
Karı eriyenler yüce dağ olmaz
Kocanın örtüsü karıdır salmaz
Bunlar birbirine elbisedir bil
Yaylaya gidilir yayla zamanı
Düğünle dernekle toyla, zamanı
İstemem, vefasız böyle zamanı
Haz verir ötüşen keklikler çil çil
Baharın seyranı yeşili, alı
Hemhâldir çiçekle dikenli çalı
Böcekler cümbüşe başlar hummalı
Ağıt dinler Mor menevşe karanfil
Mezbele villâdır duygusuzlara
Gönülü saraysız, kaygısızlara
Ehl-i âşka karşı saygısızlara
Rahmolmaz idrâke çekilmişse mil
Dağların havası serindir serin
Serttir, belin’ büker çelik eğserin
Zaman gelir sapı döner keserin
Akrebi delikten çıkaranda dil
Esrârı ilâhi hikmetine bak
Şâire lûtfetmiş Halîkı mutlâk
Gör; Hakk ile edilince ittifâk
Elini uzatsa yok olur siğil
İşte zahirdeki esrârı arı
Hikmeti icâbı bekler baharı
Güllerdeki koku Hâbibîn teri
Diye hicâbından konmadığın’ bil
Şeytan, hayvan, insan melek değildir
Devreder ve lâkin felek değildir
Milyonlarcası bir petek değildir
Onun bal yaptığı kovan zencefil
Silâhlıyım diye bağbanı soydu
Güle, menevşeye, çiçeğe kıydı
Kimlik müslümanı münkire uydu
Mü’minleri inletti iğil iğil
Su hayattır parasıda haramdır
İslâmın kokusu buram buramdır
Kuruyan bağların hâli virândır
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Şimdi çektikleri firesi değil
Ham meyveyi yontulmadıklar yolar
Kimmi dedin? aha boynunda yular
Erken açılan gül çabucak solar
Kulağını ver de, azıcık eğil
Turunç geldi narı geldi sende gel
Diyorlar ki yeter artık dönde gel
İSLÂMİ: takdirin olan günde gel
İhlâssız seyretmek mâharet değil
Mehmet İslami
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Kelâm-ı Kadim Mushaf-ı Şerîf
KELÂMI KADİM MUSHAF-I ŞERİFİ
On dört asır değil, on beş asır oldu ele alalı
Ve on beş asırdır eldekine bakıp okumayalı
Elinde taşıyanlar olmuşlardır ilimin hammalı
Yahudi münâfık elinden almamak en büyük kusur
Kısır düşünüp kısır bakanlar dölmü vereceklerdir?
Hayır bu kısırlığın mücazatına ereceklerdir
Çünkü kabire ahmaklarla beraber gireceklerdir
Çırılçıplaktırlar orada, altlarında yoktur hasır
Ebû cehil Ebû Leheb zincirlerini kıracaklar
Divân-ı İlâhide de omuz omuza duracaklar
İstemeselerse Aksakallı Zekâi görecekler
İdrakleri kör olacak akılları tutacak nasır
Madem ki İSLÂMİ: ümid ile bağlısın yaratana
Dünyanın öbür ucundan gelip havlayan şarlatana
Haddini bildir yürü de amerika adlı vatana
Bu katırı kunnat yerlileri etmişlerdi hep kısır
Mehmet İslami
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Kıl Diye Yazmış 2
Yine mektup geldi gül sevdiğimden
Vuslatın perdesi yıl diye yazmış
Bu nameyi gönül zarfı içinden
Eli değdirmeden al diye yazmış
Al yeşil giyindi sorkun yaylası
Meliyor kuzular müler balâsı
Çataloluk suyu gönülden pası
Besmeleyle içip sil diye yazmış
Göktepenin çamı, dikenardıcı
Ortasında kör kuyunun sarkıcı
Ağaçkakan ağaç delen burgucu
En küçücük pire fil diye yazmış
Seyret Eğirdirin dağında taşı
Basiretle bakıp gör hilâl kaşı
Uyuyan ananın döktüğü yaşı
Gölünün mayası bal diye yazmış
Denilmiş ki: gözden uzak olanlar
Gönülden de olur; değil a canlar
Âşık-maşûk cennetine dolanlar
Yetiş kırılmadan dal diye yazmış
Özden seslenirsin yüzde değilim
Yolum lâbirentli düzde değilim
Teknem dut ağacı, cazda değilim
Gönüle tercüman dil diye yazmış
Lâin İblis Milliyetin mucidi
Kimsenin kimseden farkı yok dedi
Takvayla olduğun beyan eyledi
Fıtrat üzerde kal diye yazmış
Sözünü kitabından söylüyorsan
Farkın yok ebdaldan Süleyman olsan
Eğer Yaratana kulum diyorsan
Beş vakit namazı kıl diye yazmış
İKRA’ fermanını aldığı gibi
Âlemlere sultan olduğu gibi
Habibim zişanın bildiği gibi
İhlâsla miraca gel diye yazmış
Böğrüme vurduğun âşkın hançeri
Tedâvi et bu sevdana dûçeri
Bir ben vardır bende benden içeri
Bu bendeki O’nun ol diye yazmış
İSLÂMİ mektubu okuyup coştum
Yaratan mevlâya el açıp koştum
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Kâf-ı-kûf dağını yel olup aştım
İncilerden coşan sel diye yazmış
Mehmet İslami
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Kıl Neye Yarar
İnsanda olmazsa şayet istikrar
Ademse: mücevher pul neye yarar
Elinde tarakla kel başın tarar
Aynada görünen kıl neye yarar?
Her gelin İki gün durup gidiyor
Beşer encâmını seyir ediyor
Aklı selim acep buna ne diyor?
Müstakim değilse yol neye yarar?
Kullarıma cennet vacibtir diyor
Kendi kaderini kendi çiziyor
Kimi nûrda kimi nârda geziyor
Vuslata kalkmazsa el neye yarar?
Bunca nîmetleri sermiş önüne
Bakmaz isen sarfettiğin gününe
Ayı bile sâhip iken inine
Boş mâbed içinde kül neye yarar
Verdiği nîmete mukabil senden
Hiçbir şey istemez evvelki günden
Doğruluk, güzellik, edebî dînden
Mâ’ada, kâlbolan hâl neye yarar?
Kendisini muhakeme ederken
Aklı çoban edip nefsî güderken
Üryan gelip yine üryan giderken
Rüzgâra gerilen çul neye yarar?
İbret almayanın rad’ın sesinden
Çirkef, irin akar elbisesinden
Cihad için yüce dağ zirvesinden
Aşılmayan tepe bel neye yarar?
Allâh buyuruyor Nasara, Yâhûd
Düşmanınızdırlar dostluğu unut
Çünki kâfirlerde olmaz ki umut
Hakkı zikretmezse dil neye yarar?
Ülkemin içine attılar eli
Karşıma dikildi küfrün düveli
Tekerrürüdür bu târih evveli
Şârj olmuyor ise pil neye yarar?
Her hâlde ve şartta dîni vatana
Füze tesir etmez adanan cana
A Be De. İngiliz Yâhûd’ almana
Ebrehe olsanız fil neye yarar
Hain aklı çekiç ile orakta
Yetmedi kaldığınız merakta
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Dahâ dünkü seyrettiğin Irakta
Kâfirin artığı dul neye yarar
İçten, dıştan İSLÂMİ’yi sardılar
İşgâl için son karara vardır
Ahmağa münbiçte tuzak kurdular
Âşktan bihaberse kul neye yarar?
Mehmet İslami
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Kırdım Attım Füzemi
Parasız; Yahudiye
Beyni; sana satana
Boynuz; eder hediye
Öze nifâk katana
Hacmi yok cirmi nedir?
Bir hiçken senelerdir
Filistin bahanedir
Beddüa; uyutana
Mescid-i AKSA hedef
Öz inci dışı sadef
Seni edemeyen def’
Müslümanlar utana
Gayen; arzı mevuddur
O mukaddes huduttur
Mûsâ’yada mahduttur
Kâf dağıyım çatana
Kurbanız yaratana
Füzeyiz taş atana
Çal; özengiyi diye
Tepiniyor KATANA
Hakka nifak sokana
Hançeriz yan bakana
Kurbanızdır vatana
Vur tekmeyi yatana
Mehmed tekbir söyledi
Ehli küfür neyledi?
Kaçıp firar eyledi
Bak şeyi çatlatana
Sıra sende Siyonist
Şeytan turpu feminist
Bil cümleniz komünist
Bana dil uzatana
Emân vermem İSLÂMİ
Vaşingtona dümeni
Kırdım, attım füzemi
Havlayıp, ulutana
Mehmet İslami
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Kıriptolar, dönmeler, Sokaktan Süzülenler
Her mezarın başında, dikili duran şeyler
Yaşıyorum zanneden ölüye neler söyler?
Ey iblisin kul olan yahudinin uşağı
İhânet şebekesi satılmış olan heyler
Sizde mefahir yoktur Doğrunun düşmanları
Yüz senedir sizsinin akıtan bu kanları
Ey en şedid yaratık insanlık şeytanları
Sizi kabûl mü edmez ki nahiyelerle köyler
Yazacağım sizlere karşı istiklâl marşı
Bu ne biçim lâha ulan bu nasıl turşu?
Salyangoz satarsınız müslümanlara karşı
Ne diyor şeytanınız dinleyin hele beyler
Kanâat yoksulları her asırda fakirdir
Gönlü zengin eyleyen yaratanı zikirdir
Ayrı, ayrı milletlerr ayrı, ayrı fikirdir
Ehl-i imân olanlar hep hakkı tebşir eyler
Mecnûn leylâ peşinde koşar Allâh’a doğru
Leylâ âşkı Allâh’a gider vallaha doğru
Firavunun gelmesi bize, tallah doğru çıktı
Hakikâti kelâmı Kadimde Allâh söyler
Kıriptolar, dönmeler, sokaktan süzülenler
Marifetiyle yurtta yüz yıldır ezilenler
Bu vatanın sâhibi, içine büzülenler
Uyandılar; sizlere ültimatomu söyler
İSLÂMİ; olamadın değilmi hâlâ yılan
Üçyüz sene sürünüp SEVR mağarası bulan
Öyle olmadığından, dini varlığın yalan
Varınca Münker Nekir hâlince sana neyler?
27 Agustus 2019
Mehmet İslami
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Kırk Üç kilit altında bir söz oğlum
KIRK ÜÇ KİLİT ALTINDA BİR SÖZ OĞLUM
Bastığın yerlerden kalksın toz oğlum
Yedi deniz üç kıt’ayı gez oğlum
Dost olanı ince ele, süz oğlum
Sâlihlerin saflarını düz oğlum
İnsan da var iki tane yüz oğlum
İnsânlıksa; hak mayâlı öz oğlum
Mefâhire göz koyanı sez oğlum
Baban olsa, kafasını ez oğlum
Hazırlan ki cihâd için tez oğlum
Namusundur Ahd’inden al haz oğlum
Hikmet için sükûtu al baz oğlum
Âşık usandırır fazla naz oğlum
Yaratanın emrindeki dil oğlum
Her nefesi tekbirladir bil oğlum
Her hâlinde mağdurları bul oğlum
Himâyende olsun Yetim, dul oğlum
“Komşusu aç iken tok yatan bizden,
Değildir” buyurur Resûlüm tezden
Bu düsturu hedefine al oğlum
Her lokmânı bir garible böl oğlum
Ulu çınardan uzanan dal oğlum
Filizlerin’ dört bir yana sal oğlum
Habibine ümmet olur kul oğlum
Önüne bak hak yolunu bul oğlum
Meziyetler haddi bilmektir oğlum
Îmân ile dağı delmektir oğlum
Seni kabre tabut denen sal oğlum
Getirecek olan ağaç, dal oğlum
Kuru toprağa yatacak kul oğlum
Altına konulmaz hasır, çul oğlum
Dünyâ malı geçmez akçe, pul oğlum
Mezârlıkta sona erer yol oğlum
Gözüne hicab çek gelinden, kızdan
Tekbir telâffûz et tek telli sazdan
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Dört mevsimin dördü bende güz oğlum
Kırk üç kilit altında bir söz oğlum
Yüksek uçar şahin ile baz oğlum
Yaylalarda, alnı açık gez oğlum
Deden Fatih, Yavuz selim saz oğlum
Şanlı zafer destanını yaz oğlum
Hikmetlidir az söylenen söz oğlum
İSLÂMİ: sensin der, şahin, baz oğlum
Mehmet İslami
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Kısa bir Köy Hâl ahvâline bakış
KISA BİR KÖY HÂL VE AHVÂLİNE MUTTALİ OLUŞ SERÜVENİM
Allâhü ekber kebiyran Eûzü bike minke min hemzihî ve nefhihî ve nefsihî
Bismillâhirrahmânirrahîym es-Selâmü aleyküm ve Rahmetullâ hi ve berakâtühû ve
rıdâühû ve mağfiratühû ve afiyetehû:
Muhterem azîz gönül dostlarım Bu gün kendi kendime dedim ki şöy le köye bir
seyahat edeyim ne var ne yok,kim kalmış kim ölmüş, kim gitmiş,kim kalmış,kim gelmiş
görüp sorup öğreneyim diye yola çıktım
Birkaç kilômetre yol almıştım ki;Baktım karşıdan aşina olduğumuz es kimeyen
dostlardan bizim Muharrem gardaş geliyor Sevindim yaklaş tığımızda sarıldık musafaha
yaptık Dedikki şurada biraz soluklanalım
Ve oturduk yolun kenârına, Tabii bende 45-50 senenin hasreti hicranı var köyüme
köylüme karşı Bu hasretliğin verdiği merakla Dedim ki:
Dedim: Safâ ile geldin Muharrem
Dedi ki: Çay deryâlara akar ya
Dedim, Gözüme bak köyümü görem
Dedi: Gök gürülder, Şimşek çakar ya
Dedim ki: Gardaşım köy ne âlemde
Dedi: Sorma gardaş komşular demde
Dedim: Demleyen kim, elleri kmde?
Dedi ki: Köylümüz köyünde parya
Dedim: Şurda çok kalmadı seçime
Dedi: Seçim yetmiyor ki geçime
Dedim: Ataşa attım benim içime
Dedi: Komşulardan kalanlar varya
Dedim: Evet komşulardan kalanlar
Dedi ki: Yâhûdi oldu hep onlar
Dedim: Nasıl olur ne bu olanlar?
Dedi: Dostum hepside fasatarya
Dedim: Yâhûd kâfir bunlar müslüman
Dedi: Gardaş görsen yoktur dîn imân
Dedim: Sakın bühtan olmasın aman
Dedi: İnanmazsan gelipde gör ya
Dedim: Deli Durmuş döngel Hüseyin
Dedi: Sordukların nesidir neyin?
Dedim: Hâli nasıl Mükerrem beyin?
Dedi: Size ömür vefât etti da,
Dedim: Muhteremin Afeti nerde?
Dedi: Onu sorma bölendi derde
Dedim ki: Muzaffer kaptanı görde
Dedi: Alabora attırdı tur ya
Dedim: Hani nerelerde Cengâver?
Dedi ki: O şimdi conide yâver
Dedim: Nerede korkusuz dilâver?
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Dedi: Mişon ona sessiz otur ya
Dedim: Dursun duruyormu yerinde?
Dedi: Korku yeli eser serinde
Dedim ki: Mücahid günün birinde,
Dedi:Gelsin Havasını kapar ya
Dedim: Durdu halâ durdumu yerde
Dedi: O yok oldu bak,ister girde
Dedim ki: İzzete selâmı verde
Dedi: Al Avusturyaya götür ha
Dedim ki: İffete bir şey oldumu?
Dedi: İsmet gelip seni buldumu?
Dedim: Hayır, hayâ evde kaldımı?
Dedi: Yoklar kaldı birkaç katır ya
Dedim ki: Yalınız başınamısın?
Dedi ki:Muhtarlık taşınamısın?
Dedim: Sen seninle aşinamısın?
Dedi: Nolun etmem ketür kütür ya
Dedim: Söyle sonrasını ilkini
Dedi: Komşuların malı mülkünü
Dedim: Evet, biliyorum ülkünü
Dedi: Düşmanda tapu, al getir ya
Dedim: Bu dalları kimler kırdılar?
Dedi: Hep komşular palta vurdular
Dedim: Bu yarayı kimler sardılar?
Elif: Dedi al merhemi götür ya
Dedim: Bunca komşu ne edip neyler?
Dedi ki: Onları kullanan şeyler
Dedim ki: Dedemiz beddüâ eyler
Dedi: Elindeki keskin satır ya
Dedim: Çare vardır düşman gütmeğe
Dedi: Köyümüzü işgâl etmeğe
Dedim: Destur yok ileri gitmeğe
Dedi ki: Düşmanlar benden beter ya
Dedim: İSLÂMİ’ye atom bombası
Dedi ki: Vız gelir hasların hası
Dedim: Dağılacak beynin tası
Dedi: Düşmana tek Mü’min yeter ya
Böylece köyün köylünün hâl ve ahvâlini hulâsatanda olsa öğrenmiş oldum Fakat şu
çok çok dikkâtimi çekti ve garibime gitti:
Efendim köy komşularımızı esir edenler dünyanın taaaaa öbür yanın dan gelenlermiş,
bütün köylere tahtlarını kurmuşlar Fakat sadece bizi m köye resmen taht kuramadıkları
için komşu köylerde ve kendilerin de ne kadar cıvıt sokak serserisi esrarkeş ayyaş
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düzenbaz hokkabaz ve daha nice ayak takımı varsa toplamışlar ve Bunlara da öyle
yüksek bir vaade bulunmuşlar ki =TAM SEKSEN MİLYAR DOLAR= bahşiş vere ceğiz
eğer işgâl erseniz bu köyü. Biz 15-16 Temmuz 2016 da denedik işgali başaramadık
nerde ise kökümüze kibrit suyu dökeceklerdi canı mızı zor kurtardık ta Münbitçe. Eğer
burada tuzağa basmasalardı şim di bizim esamemiz okunmayacaktı ve sizlerde aç sefil
kalacaktınız’ di yerek motive derlermiş o devşirmeleri Tabii bundan yani 16 sene ön
ceye kadar Köyde gizli hakimdiler Canları istediği zaman içerideki pi yon Yahudi
subaylara ihtilal işgal ettiriyorlardı Onlarda kasayı doldu rup gidiyordular Şimdiki
Muhtar dikilince Bütün planları tarumar ol muştur Muhtarında çevresi tehlike ile sarılıdır
Ama o halâ dostlarına kulak vermiyormuş kendi doğrultusunda seyretmekte imiş Allah
selâ met afiyet başarı versin inşaellah dedik ve Muharreme teşekkür ede rek
Bismillâhirrahmânirrahim Vel asr innel insane lefi husr İllellezîne âmenû ve
amilûssalihati ve tevâ savbil hakkı ve teva savbissabr” es-Selâmü aleyküm ve
rahmetulla h ve Aleykümesselâm ve berakatühû deyip ayrıldık
Selâm ve düâ ile
24 Kasım 2018 Cümüaertesi
16 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Kim Kurtardı Seni Senden
KİM KURTARDI SENİ SENDEN?
Hem müslüman hem türk iken
Dine mü'mine kin güden
Sürüm sürüm sürünürken
Kim kurtardı badireden?
Kim kurtardı canı tenden?
Söyle bire seni senden!
Düşer iken cehennemden
Yaşıyor isen bilmeden?
Vermişsin sana cezayı
Çıkmaz dolaşsan fezayı
Biliyorsundur kaza’yı
Tecelli i ilâhiden
Âllâh’ın lûtfu olarak
Gönderdikleri be, salak
Aşkı yahudi avanak
Nerde sana cebir eden?
Özal merhuma da söğdün
Daima mü'mini döğdün
Sürgün iken esdin yağdın
Şimdi ki medhiyen neden?
Kadın kolu kesenleri
Menderesi asanları
Köle olan Hasanları
Bunlar değilmi kükreten?
Kafirler takdir ediyor
Osmanlı geliyor diyor
Yola kütük getiriyor
Müşrikler gibi, bilmeden
İhanettir işlediğin
Dini mübin dişlediğin
Zulmedeni boşladığın
Açık, tövbe et ölmeden
ÜLKÜ “İKRA’”dır HİRA’dan
Ona va’zetti Yaratan
İmânı kâmil sıradan
Çıkmaz Azrail gelmeden
İte tapmak değil, ülkü
Ne saz çalmaktır ne türkü
Sırtından İSLÂMİ börkü
Çıkardın mı üzülmeden?
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Kim Ülkücü? Ülkü Ne? Alperen kim Öyle mi?
KİM ÜLKÜCÜ, ÜLKÜ NE, ALPEREN KİM ÖYLE Mİ?
Dünyâ menfaatini elinin tersi ile
Arkasına buranlar Ülkücü Alperendir
Makam mevki tacını tahtını kürsü ile
Konteynıra verenler Ülkücü Alperendir
Halkedenin âşkından halkolana bakmayan
Lâ dini susuz kalsa menfezine akmayan
Dâvasının içine dâvâsız fert sokmayan
Mücahid-i yaranlar Ülkücü Alperendir
Cennete âlem yapıp Allâh’tan korkusunu
Gönlünden kazıyarak cinnetin tortusunu
Cehenneme gönderip müşriklik yortusunu
Hür; Sâcid-i saranlar Ülkücü Alperendir
ÜLKÜ İSLÂMİ‘yettir, dinim imânım benim
Bedenimde ruhumdur damarda kanım benim
Hâllâkı künfekânıma keh keşân’ım benim
Ahdlerinde duranlar Ülkücü Alperendir
Süzülüp elenirse Alperen, Ülkücümü
Allâh’tan dilenirse Alperen, Ülkücüdür
Düşmana bilenirse Alperen, Ülkücüdür
Küfre vurup kıranlar Ülkücü Alperendir
Ülkücü Alperendir adâletin timsali
Şecaatte bulunmaz kâinâtta emsali
Mecnûn gösterir Allâh hakikatte o velî
Gönüllere girenler Ülkücü Alperendir
Ebû Bekir, Ömer’i, Zinnûreyni Âlîyi
Nesimi’yi Mansur’u Hacı Bektaş Velîyi
Ömer bin Abdülaziz Harun, Behlül deliyi
Kimim diye soranlar Ülkücü Alperendir
Kim Ülkücü, Ülkü ne, Alperen kim öyle mi?
İçine girdiğiniz Ülkü adlı bu gemi
Behre yol vermiyorsa Alperende dümeni
Kahra göğüs gerenler Ülkücü Alperendir
Kamuflajlı ermeni karabuluttur adı
Şüheda tabutunun başında iken tadı
Bizanslı Rum, Yonanlı, Ermeniye tokatı
Besmeleyle vuranlar Ülkücü Alperendir
İSLÂMİ; kullarının servet, sâmân tağutu
Ebu cehli, Firavunu, Nemrudu, Calutu
İçine doldurunca omuzlayıp tabutu
Nehr-i çirke karanlar Ülkücü Alperendir
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Kim? Söyle:
KİM? SÖYLE:
Ertuğrul gazinin torunu iken
Sana küfrü işmâm eden kim? söyle
Eğilmez çeliktin, eğerek büken
Sâhibine isyân eden kim? söyle
İlâhi servetler soldurdu teni
Tokat-ı münâfık uyardı yeni
Yüz senedir köle ederek seni
Semireni şişman eden kim? söyle
Bir gecede dilin ile dinini
Değiştirincede, kustu kinini
Korkutarak, tebdil etti genini
Seni sana düşman eden kim? söyle
Devlet’imiz Âlî Osman’ı şanla
Yücelttik, uğrunda binlerce canla
Al Bayrağa rengini veren kanla
Irmakları volkan eden kim? söyle
Himâye bekleyen hain yonandan
Ayırarak, evlâdından, sunandan
Dokuz ay on günden sonra, anandan
Doğduğuna pişman eden kim? söyle
Sivri sinek’leri itlâf et, hemi
Önce bataklığı kurut İSLÂMİ
Hainin başına takılan, gem’i
Tutanları, nisyân eden kim? söyle
Mehmet İslami
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Kime Ne?
KİME NE?
Bana soruyorsun ne yaptığımı
Batıla tığ kakışımdan kime ne?
Nerden biliyorsun sapıttığımı?
Rahmet olup yağışımdan kime ne?
Biri nûra gider birisi nâra
Arada kalanı bulursan ara
İnciler dök dedim ise didâra
Doldurupta akışımdan kime ne?
Elediği unu ipine seren
Yok huma kuşuymuş yok turna, ceren
Birdir her bir şeyin rızkını veren
Benim ekmekle aşımdan kime ne?
Kimi sol eliyle kimi sağla yer
Kimisi ELİF BE, kimi A B der
Kimi ibn-i seb’e kimi Ebû Zer
Benim doğru bakışımdan kime ne?
Eşşek bile, ödünç kaşır eşeği
Tüfenk bile boşa atmaz fişeği
Kuzu iken koyun olur şişeği
Dokuz tuğluysa başımdan kime ne?
Böyle Müslümânlık hazin mi hazin
Gayride bulunmaz, dünyayı gezin
Düşmanın taktığı yuları çözün
Diye diye bıkışımdan kime ne?
Hakîkât bağında kalman ilâzım
Hep iblisle cenkte olman ilâzım
Ledünni bahr’ine dalman ilâzım
HAKK’a boyun büküşümden kime ne?
Nizâmı kurmuştur Resûlü bile
Rahmetin yolları döşeli çile
Cennete girilir imtihân ile
Şerre hançer çakışımdan kime ne?
Ömür denilen şey tek üç havâdır
Birini bıraktın o berhavâdır
Birisi gelmedi malihûlyadır
Nefesime çekişimden kime ne?
Gardaş gardaşına sevgiyle bakar
Sevgi ırmağından muhabbet akar
Âşkının şimşeği semâda çakar
Benim ılmi çıkışımdan kime ne?
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Ata sözlerinden cayma, darılır
Kırılan kol yen içinde sarılır
Erken çıkılsa menzile varılır
Sıratta diz çöküşümden kime ne?
Çölde Karaninin üstüne gelen
Kuşları figânı kulağa gelen
Hangi Şehid, bilinmeyip sökülen
Tam otuz iki dişimden kime ne?
Seçemezsin sen ak ile karayı
Haddini bil sakın aşma darayı
Irak, Suriye de müzmin yarayı
Temizleyip, dikişimden, kime ne?
Hâbîbi zişâna kırk bilmem küsûr
Tuzak kurdukları, altıncı asır
Yüz yetmiş düvelin karşısında sûr
Âli’yim; dikilişimden kime ne?
Gaflet perdesini önünden kaldır
Boş beyin tasını İslâmla doldur
Deyince bu telaş ne küldür paldır?
Derde şifâ döküşümden kime ne?
Kıssa denizinde kulaç atarken
Duygu kayığında hissiz yatarken
İbretin nehrine düşüp batarken
Benim gördüğüm düşümden kime ne?
Kucak açıp dul, yetime, öksüze
Zûlm labirentinden çekince düze
Deh deyince yürümeyen öküze
Mudulları kakışımdan kime ne?
Cihâd-ı ekberdir İslâmi usûl
Lâf mâharet değil, icrâat asıl
Cenneti Alâ’dan Reyhânı Resûl
Hüseyini kokuşumdan kime ne?
İmtihâna gelinmiştir buraya
Durma sende katıl gir şu sıraya
Âllâh rengi veren ak’a kara’ya
Benim fıtri nakışımdan kime ne?
Her canı topraktan pılıyla pırtı
Rengarenk ak, kara, böyle börtü
Kâbe-i muazzamada ki örtü
İlâhi bu, rükûşümden kime ne?
Azmi cehd ederek çıkmışım yola
Temennâm Âllâh’a minnet yok kula
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İtibarım etmezem makama pula
Dîn-i milli pekişimden kime ne?
Hasûdluğu mayâda kardı Rabbim
Nûru Âdemde aşikârdı Rabbim
Hikmetle cennetten çıkardı Rabbim
Keklik olup sekişimden kime ne?
Sekiz yönden kuşatmışlar bedeni
Ceddimi yurdundan sürgün edeni
Düşünsene katledilen dedeni
Küfre kurşun sıkışımdan kime ne?
Uydurukça ile katledilen dil
İslâmdan soğuttu müslümanı bil
İslâm kisvesiyle konuşan, sakil
Dînden cehli söküşümden kime ne?
Ben benimle cengederim dâimâ
Ene dur der ben kalkarım kâimâ
Yırtılan çepkene yaparken yama
Zûlme hançer sokuşumdan kime ne?
Kimisi ömerdir adalet eder
Kimisi Âlîdir cihâda gider
Kimi Bekir kimi Osmandır lider
Ok sadağı takışımdan kime ne?
Mart, eylüller hahamlardan kayısı
Onbeş Temmuz yirmi yedi mayısı
Hergele, pezevenk, süzme deyûsu
Çukuruna tıkışımdan kime ne?
İhânet kurşunu yürek dağlarken
Yetimle dul karaları bağlarken
Evlât, baba, ana, zevce ağlarken
Döğüşümden tokuşumdan kime ne?
Gök gürleyip şimşek çaktığı gibi
Mehmedin akında aktığı gibi
Düşmanın mü’minin yaktığı gibi
Benim onu yakışımdan kime ne?
Kimi Hallaç olur gözü oyulur
Nesimi olandan deri soyulur
Bilâlin üstüne kaya koyulur
Gâvûr dağı yıkışımdan kime ne?
Bellidir İSLÂMİ: ağlayan gülmez
Değerli mücevher teşhir edilmez
Altın değerini demirci bilmez
Enginimden yokuşumdan kime ne?
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Kimisi Panzehir Kimisi Zehir
KİMİSİ PANZEHİR KİMİSİ ZEHİR
Kimi gardaş diyor baş kalleş iken
Kimisi yalakta ağzın yuyuyor
Kimisi karanfil kimisi diken
Kimi gardaşına kuyu oyuyor
Kimisi düzenbaz kimi hokkabaz
Kimisi büyücü iflah olamaz
Kimisi de efsuncu bir madrabaz
Kimi yer samanı, sanma doyuyor
Kimisi deryada keklik avlıyor
Kimi de havada balık tavlıyor
Kimilerinin dersisi kavlıyor
Kimi bukalemun rengi boyuyor
Kimisi emmi der kimisi dayı
Kimi sanki kutuptaki boz ayı
Kimi yalınayak geçiyor çayı
Kimisi de kabuğunu soyuyor
Kimi altın kimi mücevherattır
Kimisinde güller açan surattır
Kimisi esrarı baldaki tadır
Kimi devâ; dert yerine koyuyor
Kimi görmedi ki devreden dehir
Kimi panzehirdir kimisi zehir
Kimisi evvelen kimisi ahir
Kimiside kayalardan süyüyor
Kimisi var lânetullah düşmanı
Kimisinin arşa yükselir şanı
Kimisi de insin cinnin sultanı
Kimisi de doğar doğmaz büyüyor
Kimisi
Kimisi
Kimisi
Kimisi

İSLÂMİ: sözünü duyar
duyduğu hak söze uyar
başını tabuta koyar
de gezer iken uyuyor
14 Nisan 2019 Pazar
09 Şâbân 1440 Ahad
01 Nisan 1435
Kasım 158
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Kimlikte Türk Aslen Yonan Rum Bunlar
Sivasın üstünü kara dumanla
Kaplatan Jöntürkler, türk değil bunlar
Keş dağını kana bulayan, anla
Kimlikte Türk aslen Yonan Rum bunlar
O binilen atlar küheylân idi
Sanki gözü sürmeli ceylân idi
Üstünde süvâri kahrtaman idi
Karşı duramadı etiler hunlar
Şahlanınca kürrei arz titrerdi
Benin diyen gelsin karşıma derdi
Kınalı keklikti cenkte sekerdi
Varsa gelsin cesareti olanlar
Onbeşliler gibi Çanakkalede
Şehadeti keş dağında gelede
Batırdılar gemi yok iskele
Dağları deryayı boyadı kanlar
Ferasete sâhip idi Muhasinim
Uhrevîde ğaip idi Muhsinim
Cennetine zaip idi Muhsinim
Bunu ancak Muhsin olanlar anlar
Zâlemanın zûlümünde üşünmez
Çeker lâkin çektiğini düşünmez
Çaldığı imân kılıncı aşınmaz
Kedi iken kıral oldu arslanlar
Şühedalar ölmez buyurur Allâh
Yaşıyor şehidler vallah ve billâh
Merhâmet saiki fe sübhanellâh
Geçti üsküdardan atı alanlar
İSLÂMİ: durulur dalgalanınca
Garip gönül köşkü viran kalınca
Yabaniler; yurttan özü alınca
Ümmet-i mazluma olur olanlar
Mehmet İslami
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Kişi Ne Ederse Kendine Eder
Bir lôkma peşinde koşturur iken
Lisâna sığmıyor çekilen keder
Yolda; ayağına batınca diken
Dersin (hâşâ) kötü yazılmış kader
Harabe, virâne define dolu
Elde eder nâsipdar olan, kulu
İsarla kesilir cimrilik yolu
Kabre senin ile verdiğin gider
Cazibedar fani dünyanın pulu
Su bilmez balığın hayatı sulu
Zahmet âhirinde rahmetin kolu
Sarılıp kucaklar da ihyâ eder
Hiç kimse kimseye bir şey edemez
Ettim diyenlerse idraksiz çömez
Serdarı evliya yanlış söylemez
Hevâ zulüm, adâlet eder Kader
İSLÂMİ: çizmeden dışarıya çık
Âyet-i Kerîm’e meâli açık
İmân güzârına zehiri saçıp
Kişi ettiğini, kendine eder
Mehmet İslami
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Kitabın Ortasından Diyorlar
Güller ile Isparta’yı süslersin
Güller Şehridir benzersiz diyorlar
Katmadığın, düşmanları beslersin
Yonan yapılan ekzersiz diyorlar
Ispartadır gül yağının oymağı
Yedikleri tere yağı kaymağı
Halıcı unuttu düğüm saymağı
Dokuyanın gözleri fersiz diyorlar
Toprağına bastırmadın düşmanı
Afıyondan, Demiralay yonanı
Söküp arttı, Çetesiydi kalkanı
Pak olan asalet tersiz diyorlar
Siyonist yahudilere maskara
Olanlardır insanlıkta yüz kara
Adâlet düşmanı tecâvüzkâra
Allâh’tan lânetli yersiz diyorlar
Dört ayaklıyı yediği bağlayan
İki ayaklısı hınzır, ağlayan
Yediği sofraya pislik sığlayan
Doymağı bilmeyen arsız diyorlar
Destursuzca hanelere girene
Vatanına düşmanı girdirene
Yüzüne bakanı tiksindirene
Cehennem yolcusu nursuz diyorlar
Din düşmanı olan imânsızlara
Mesleği ihânet vicdânsızlar
Müfteri ocağı bu kansızlara
Münâfıklıkta betersiz diyorlar
Kul İSLÂMİ der, Seyrâni nerede
Sel gidince lığı kalır derede
İntihalcilere bizim yörede
Sahtekâr, düzenbaz, hırsız diyorlar
Mehmet İslami
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Kokmuş Dünyâ'da
KOKMUŞ DÜNYÂ’DA!
Allâh’a sığınıp esrara erdim
Âşktan gayri zincir yokmuş dünyâ da
Fenafîcan olup sen beni gördüm
Mâ’ada bir müncir yokmuş dünyâ da
Behimi hislere müptelâları
Uyandıramayan Hak salâları
Varetmiş Yaratmış budalalrı
Hakîkâtten incir çokmuş dünyâ da
Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyâ ya
Hemen ölecekmiş gibi ukba ya
Çalış diye vazediyor dînim ya
Huzurun membaı Hakk’mış dünyâ da
Günde beş kez îmânı tazeliyor
İbâdete dahâ vakit var diyor
Melekül mevt ansız geliveriyor
Miyâdı yaklaşan kokmuş dünyâ da
İSLÂMİ: fikreder nereden geldim?
Geldiğim âlemde ben nasıl oldum?
Neyi arıyordum neleri buldum?
Diyerek kendine bakmış dünyâ da
12 Muharrem 1440
22/09/2018
Cümüaertesi

Mehmet İslami
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Kokusu Güldür Kelâmı Baldır
KOKUSU GÜLDÜR KELÂMI BALDIR
ELİF’e bendolup Allâh dedimse (c.c)
Ezelden takdiri hüsnü ameldir
Evvel ahîr kul dinine hadimse
Esmâ ül hüsnası ruhda emeldir
BE’lâ dedik ahdi misâkımızda
Beyanen sapıttık visâkımızda
Becâyiş etmeyen musâhîmızda
Belli ki sâlih-i musaddık hâldir
TE’reddüt, şüpheyi; imân kaldırmaz
Tedavüldeki ahvâli aldırmaz
Tealâllâh emretmezse öldürmez
Temiz olmayanda imân muhaldir
SE’ne; Beş Yüz Yetmiş Beşde nûrunu
Serbülend mevcûdatın umûrunu
Ser efrâz eyleyip beden surunu
Se, Fe, Vav, Lâmelif Mim Ha,Nûn Dâldir
CİM böğründe bir noktadır esasta
Cimrini bilmeyen muhakkak hasta
Cimriliğin yeri nârdır kıstasta
Cimrinin yatacağı yatak saldır
HA sahî kurbanlık iki babadan
Halîkın lütfuyla ta masivâdan
Habibullah eylenince Hûda’dan (s.a.v.)
Hakîkât dehrinde kelâmı baldır
HI’zır ile İlyâs buluştuğunda (a.s)
Hıdrellez deniyor konuştuğunda
Hınzırlar, güruhu savuştuğunda
Hırsız haraminin gözünde maldır
DAL’galanan denizlerin üstünde
Dalgakıran mâni olduğu günde
Dalgıçlar der iken can ümüğünde
Dalacağı acep nasıl bir yoldur
ZÂL’lemeler yer kürede hükümran
Zalimi zulmünde boğacak Ümran
Zaman-ı ahirde ilâhi ferman
Zannı galebeyle rahmeti boldur
RI’zâ i bâri çün sefer eyleyen
Rıdvan ile kullarını yeğleyen
Rıdası üstünde zikri söyleyen
Rızkını tevekkül edecek kuldur
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ZE’mahşeri kemâletle pişirir = 1445 de
Zevâli gelince boydan aşırır
Zevil hayat olan eşref şaşırır
Zelleyi ihtiyâr ettiren dildir
SİN’de nokta yoktur yumuşak durur
Sinenler girdiği mahzende kurur
Sininin üstünde sihirbaz yürür
Sini tüketense gün, ay ve yıldır
ŞIN üç noktalıdır Kâf ise iki
Şırınga edince zerkolan neki?
Şırıl şırıl akar derelerdeki
Şırıldayan hayat suyuna daldır
SÂD’ullâh deyince cevabı veren
Sadakatli mü’min sıratı gören
Sâadet bahrine nuru bürüyen
Sâdıktır ahdinde musaddık kuldur
DÂD’ındımı peteklerde ballara
Dadlı polen için düşer yollara
Dadıları müşfik zarif güllere
Dadarak haz feyz-i alanı buldur
TI’rakyadan çıktım Anadoluya
Tıransit giderken uğra Boluya
Tırablus da müslümanla dolu ya
Tırabzan hedefe götüren yoldur
ZI’f İlâhi lütuf Âdem babaya
Zıllullâh ikrâmı Havva anaya
Zınnet iras olan iblis mânâya
Zıll-ı zâil asi mücrime boldur
AYIN gölgesinde gölgelenmekle
Ayı, deve, turna, farklı ördekle
Ayıdan dost olmazmış beslemekle
Ayı, günü, yılı cebine doldur
ĞAYN’anayı kaydırmağa çalışan
Gayın biradere bakıp yılışan
Gayıp gider köpüğüne alışan
Garibin gülünü açmadan yoldur
FE’lekler devreder bidâyetinden
Felâket beşerin cinâyetinden
Fevç fevç olan küfrün fecâatinden
Fenâ fi’l-âşk ile Halîkta oldur
KÂF dağında durur Zümrüd-ü anka
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Kafa kâğıdında islâmdır damga
Kalû Belâ’daki açılan banka
Kader defterinde solmayan güldür
KEF’ini almadan pişirilen et
Kefene cep eder nükseden illet
Kefiyesi başında cibilliyet
Kesinkes böylesi islâma soldur
LÂM’ı Cimi yoktur açık kaderim
Lâ yüsel Allah’tır settar-ı Kerîm
Lâ İlâhe illâ sübhân’sın derim
Lâmelif olana ihsânı boldur
MİM Muhammed Nebî Evlâdı Âlî
Mimsiz gönüllere ne yapsın velî?
Mimmâ razânnaküm yetmiş düveli
Mim ile ikrâmı tükenmez maldır
NÛN Nûh-u Nebî’nin sefinesiyle
Nûr dağına inen definesiyle
Nûn’u Ebû Zerr’in kafilesiyle
Nûn dedi meleğe mevtâyı kaldır
VAV’eyla edersin ecel gelince
Vasıl olacaksın hakka ölünce
Vav oldun ana karnına dolunca
Vardığın cennette ni’meti boldur
HE’sap et kaç günde gelebildiğin
Hendesesizlerden alabildiğin
Her kimse arkadaş olabildiğin?
Hevâi hevesatla sâfî öldür
LÂMELİF’sin Yaratan’la Habîb’le
Lâmelifim nûrlu hazik tabîble
Lâmelif üstüne hemzeyi ekle
Lâmelif: geçmekçün sıratı boldur
YE’timi, öksüzü, dulu Yaratan
Yetim Habîbi değildir sıradan
Yetiş de İSLÂMİ: çıkma sıradan
Yeşerten esrârın devâsı baldır
12 Safer 1440 Pazar
21/10/2018
Mehmet İslami
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Kolye
Sakın ha oturma ıslanmış taşa
Hasta olun vurun başını taşa
İtidali hâlden uzak tutarak
Fazla kaynatırsan ocakta, taşa
Mehmet İslami
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Koparayım Deme Dalından Gülü!
KOPARAYIM DEME DALINDAN GÜLÜ
Ey gönül ehliyim diyen hokkabaz
Dokunma güllere dalında kalsın
Sam yeli vurmasın kesmesin ayaz
Dokunma güllere dalında kalsın
Kırma ha dalından tomurcukları
Dört mevsimdir bekliyorlar baharı
Bülbülün aşkından kaldı sapsarı
Dokunma güllere dalında kalsın
Şayet dokunursan gonca güllere
Hoyrat diye düşürürler dillere
Şikâyet edecek çiçekgillere
Bülbül; âşkı figan ederek gelsin
Gül dalında güzel, yolcu yolunda
Muhabbetin eli sevda kolunda
İnsani vicdani hisle dolunda
Dokunma güllere dalında kalsın
Gülzâra girince kökünden sökme
Zulüm kervanını yedeyip çekme
Vefâsız değilsen, boynunu bükme
Koparma tomurcuk dalında kalsın
Koparayım deme dalından gülü
O canlıdır sakın zannetme ölü
Hasreti hicranla bekler bülbülü
Koparma; maşûku bülbülü gelsin
Bülbülü ağlatma, koparıp gülü
Koparıp ağlatan şeytanın kulu
Aklı olmayan denilmez deli
Koparma; figanı duydukça gülsün
İSLÂMİ; diyor ki, kervanı çeken
Bülbüle gül lâzım deveye diken
İp; boynunda yafta bağrında iken
Koparma gülleri, dalında gülsün
05 Haziran 2019 Çarşanba
02 Şevval 1440 Erbaa
23 Mayıs 1435
Hızır 31
Mehmet İslami
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Koparma Gülleri Dalında Kalsın
Âşık İSLÂMİ ile Âşık Kul Mahbub Haruninin GÜL BÜLBÜL VE DİKEN ÜZERİNE
Yaptıkları gönül Muhab betidir Gönül dostlarımız ehl-i şuara gardaşlarımıza sevgiyle
arzolunur Efendim
EÛZÜ BİKE MİNKE BİSMİLLÂHİRRÂHMÂNİRRÂHÎYM
KOPARMA GÜLLERİ DALINDA KALSIN
Aldı İSLÂMİ
Ey gönül ehliyim diye eden naz
Dokunma güllere dalında kalsın
Sam yeli vurmasın kesmesin ayaz
Dokunma kokuyu âleme salsın
Aldı Kul Mahbub Haruni
Allah hayırlıyı kesmesin benle
Güzeller bin ömür kalsın efendim
Komşudaki pişen bizede düşer
Varsın kokusunu salsın efendim
Aldı İSLÂMİ
Kırma ha dalından tomurcukları
Dört mevsimdir bekliyorlar baharı
Bülbülün aşkından kaldı sapsarı
Dokunma âşıka, mâşûku bulsun
Aldı Kul Mahbub Haruni
Vijdan olmayanda iman olur mu?
Mazlumdan çıkan ah yerde kalır mı?
Aşık olmayan şey! kıymet bilir mi?
Desteğim maşuku bulsun efendim
Aldı İSLÂMİ
Şayet dokunursan gonca güllere
Hoyrat diye düşürürler dillere
Şikâyet edecek çiçekgillere
Bülbül; âşkı figan ederek gelsin
Aldı Kul Mahbub Haruni
Bizler kelle koltuk sancak taşırız
Sevda dendimiydi günden ışırız
Namertleri irinleri kaşırız
Bülbüller zikire gelsin efendim
Aldı İSLÂMİ
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Gül dalında güzel, yolcu yolunda
Muhabbetin eli sevda kolunda
İnsani vicdani hisle dolunda
Seyredebilene cennette yolsun
Aldı Kul Mahbub Haruni
Yediğin ürünler seni sen eder
Yaptığın ameller seninle gider
İnsanın değeri takvası kadar
Seninle gelene yolsun efendim
Aldı İSLÂMİ
Gülzâra girince kökünden sökme
Zulüm kervanını yedeyip çekme
Vefâsız değilsen, boynunu bükme
Yaratan Allâh’a ihlâslı kulsun
Aldı Kul Mahbub Haruni
Her cahile uyup yüksek esmedim
Haksız karşısında dedim susmadım
Sevenlerden selamımı kesmedim
Gönlümde sevgili kulsun efendim
Aldı İSLÂMİ
Sen ki koparmazsın dalından gülü
Bilirsin o canlı değildir ölü
Hasret hicranıyla bekler bülbülü
Zikir terennümü akıtan dilsin
Aldı Kul Mahbub Haruni
Her âlimim diyen değildir velî
Ebu Bekir Ömer Osman ve Ali
Müslüman olanın bellidir hali
Kur 'an resul dedik dilsin efendim
Aldı İSLÂMİ
Bülbülü ağlatır koparan gülü
Zulmeden yaratık şeytanın kulu
Aklı olmayana denilmez deli
Meczûbi figanı duydukça, gülsün
Aldı Kul Mahbub Haruni
Güzele giderken hayli everiz
İnsan dersen rutubeti kovarız
Yaratığı Yaratandan severiz
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İsteriz tüm canlar gülsün efendim
Aldı İSLÂMİ
İSLÂMİ; diyor ki, ey kervan çeken;
Bülbüle gül lâzım deveye diken
İp; boynunda yafta bağrında iken
Vakti merhunudur tekme vur, ölsün
Aldı Kul Mahbub Haruni
Evet dedik iman sınırdan içe
Mahbub Harun sen yap değer hak biçe
Meyil niye gerek bir aslı hiçe
Savurak tekmeyi ölsün efendim
29 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
26 Şevval 1440 Sept
16 Haziran 1435
Hızır 55
Mehmet İslami
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Korkunun Ecele Faydası Var mı?
KORKUNUN ECELE FAYDASI VAR MI?
Âdemin çamuru karıldığında
Anut zehri ile mayalanmıştır
Âleme ricâlen varıldığında
Ârazi zevkiyle oyalanmıştır
Berâberdir mutlulukla mutsuzluk
Birliktedir umutla umutsusluk
Bir yanı güneşlik bir yanı kuzluk
Bir yanı mermerle kayalanmıştır
Cevri cefâ ile imtihan eder
Cizyedir ömürde üzüntü keder
Cümle mevcûdattaki bu mukadder
Cennet, cehennemle sayalanmıştır
Çektirir ki derdi seneler aylar
Çünki dereceye baliğ olaylar
Çektirdiği acı, hay ile vaylar
Çektiği, ziynetle oyalanmıştır
Devrilen çınarın dalı kırılır
Dalları da kıranlara darılır
Devredek bahr vuslata varılır
Duran ataletle boyalanmıştır
Ezelde girenler gönül köşküne
Elestü bi Rabbiküm’ün âkına
Evet Ya Rabb! dediğinde meşkine
Elveda: ölümle soyalanmıştır
Felek esbabını toplamaz zahir
Fikredip bunları bilen müzahir
Firkatı galbeden gönülden ahir
Ferâset hassesi hayâlanmıştır
Garipler atının eğeri olmaz
Gurbette gurbetçi değeri olmaz
Ggurbette kardeşlik meğeri olmaz
Güzel el nasırla ayalanmıştır
Hayat serüveni ölümle biter
Hayyü Kayyüm birgün mevtliğe iter
Hicran kandilinde dumanı tüter
Hakîkât dehrine dayalanmıştır
İSLÂMİ: korkunun faydası varmı?
İçine ecelin korku sığarmı?
İncele kayadan sular akar mı?
İnz-i ilâhiyle payalanmıştır
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08 Rebiülevvel 1440
16 /11/ 2018 Cümüa
Mehmet İslami
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Kökü Çürük Ağacın içi kovuktur Tez Göçer
Öyle bir zamana edildik düçar
Solucan Şahinden yüksekte uçar
Her hâller tersine tekâbül etmiş
Tazı; tavşanları görünce kaçar
Solucan yarışta birinci gelir
Farelerden korkan kediyi bilir
Akbabaya rakip tosbağa olur
Tahtacı sincaplar tomruğu biçer
Dünya yaşlandı, dört yanı göçüyor
Ye’cüc, Me’cüc seddi Çini geçiyor
Yahudi Allâh’a savaş açıyor
Kâf-ı kûf dağı müdâhil çarnaçar
Everest kâfiri Hak otağına
Adını yamadı kul dimağına
Mezapotamyada gâvûr dağına
Hayâdan; köstebek uzaktan uçar
Fili Karıncayla korkutan Hâlîk
Pirede hortumu sarkıtan Hâlîk
Birde kanat verip ürküten Hâlîk
Yazdığı defteri kebiri açar
O gün bir tas su içindi o kıtel
Bu gün akaryakıt ateşleyen el
Ümmeti Muhammed İttihada gel
Etoburlar doymaz kanını içer
Kerbelâ da İSLÂMİ’nin derdi su
Kurbağa, Çekirge Bitten ordusu
Ebreheye Ebâbil kurdu pusu
MÛSÂ’dan gelerek ümmete geçer
20 Eylül 2019 Perşenbe

Mehmet İslami
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Kökü Çürük Ağacın İçi Kuvuktur Tez Göçer
Öyle bir zamana edildik düçar
Solucan Şahinden yüksekte uçar
Her hâller tersine tekâbül etmiş
Tazı; tavşanları görünce kaçar
Solucan yarışta birinci gelir
Farelerden korkan kediyi bilir
Akbabaya rakip tosbağa olur
Tahtacı sincaplar tomruğu biçer
Dünya yaşlandı, dört yanı göçüyor
Ye’cüc, Me’cüc seddi Çini geçiyor
Yahudi Allâh’a savaş açıyor
Kâf-ı kûf dağı müdâhil çarnaçar
Everest kâfiri Hak otağına
Adını yamadı kul dimağına
Mezapotamyada gâvûr dağına
Hayâdan; köstebek uzaktan uçar
Fili Karıncayla korkutan Hâlîk
Pirede hortumu sarkıtan Hâlîk
Birde kanat verip ürküten Hâlîk
Yazdığı defteri kebiri açar
O gün bir tas su içindi o kıtel
Bu gün akaryakıt ateşleyen el
Ümmeti Muhammed İttihada gel
Etoburlar doymaz kanını içer
Kerbelâ da İSLÂMİ’nin derdi su
Kurbağa, Çekirge Bit’ten ordusu
Ebreheye kurdu, Ebâbil pusu
MÛSÂ’dan gelerek ümmete geçer
20 Eylül 2019 Perşenbe

Mehmet İslami
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Körmüş Ne Fayda
KÖRMÜŞ NE FAYDA
Dokuz ay on günlük zindan hayatı
Müddeti hitâmı varmış ne fayda
Doğup müşahade etmiş cemâtı
Hırsı bünyesini sarmış ne fayda
Kemâl zaviyesi Hakk’a kul eder
İhlâsı her ameli makbûl eder
Harami gürûhu abd’ mekdur eder
Muhlise Habili sormuş ne fayda!
Düşmüş hevâi hevesin peşine
Vurmuş kimi kestirdiyse dişine
Her ahvâlde şeytan girmiş düşüne
Muazzez nefsini yormuş ne fayda
Bakıp ibret almayınca fakirden
Çekinmemiş Münker ile Nekirden
Hakîkâtte alçaklığı, çukurken
Kendini yücedağ görmüş ne fayda
Kişinin nefsine verdiği keder
Ettiği ameller beraber gider
Hafazân meleğleri ta’dat eder
Amel defterini dürmüş ne fayda
İSLÂMİ’nin Yâ RABB! Senden dileği
Cennetinden gönderdiğin meleği
Tefrik edememiş kalbur, eleği
Bunca yıldır bakar körmüş ne fayda
27 Muharrem 1440
7/10/2018 Pazar
Mehmet İslami
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Kul İslâmi Deli Var
KUL İSLÂMİ DELİ VAR
Evet kelepçeyi vurmamış Allâh
Dile kelepçeyi vuran kulu var
Küfr istilâ etmiş bünyeyi billâh
Vazıh, bâtılı Hak gören kulu var
Nebîsine dokunulmaz dememiş
İmtihandan sakınılmaz dememiş
Acıtınca yakınılmaz dememiş
İhlâs halkasını kıran kulu var
Hileyle entrika tezgâhı kurup
Bin bir türlü fitne fücûr dokuyup
Tahrifkâr İncille Zebûr okuyup
Cenneti alâ’ya giren kulu var!
Bahr-îlm-ü ledün derindir dibi
Kulaç atan Muhyiddini Arabî
Şeyhim Abdülkadir Geylâni gibi
İblise silleyi vuran kulu var
Elestten tescilli ahdin taksimi
İmtihanı verdi Hallaç, Nesimi
Çağlayan Bayezid Bestamî gibi
Verdiği ahdinde duran kulu var
Seddi zülkarneyni yaparak çinde
Süleymana tahtı Belkıs içinde
Hicret edip gelenlerin göçünde
Günahkâr bir kul İSLÂMİ deli var
26 Safer 1440 Pazar
04 Kasım 2018
Mehmet İslami
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Kul Neye Yarar?
KUL NEYE YARAR?
Cevâhir İLÂHEM cevap ver hele
Âşktan bihaberse kul neye yarar?
Dünyâ metâını doldursa ele
Mizânda faydasız pul neye yarar?
İnsan doğar iken hemen he diyor
Gözünü açınca ınga be diyor
Ayağa kalkınca seyran ediyor
Vuslata çıkmayan yol neye yarar?
Ciğer yiyen Ebû Süfyan karısı
Hiç par’etmez münkirlerin sürüsü
Zehiri can alan eşşek arısı
Kovanı doldursa bal neye yarar?
Özünden bihaber olan kız, kızan
Hevâi hevesle söyleyen ozan
Karacoğlan gibi şiirler yazan
Zikirden habersiz dil neye yarar?
Mevlâna, Şeyh Sadi, Şems-i Tebriz-i
Bilmeyen eblehler anlamaz bizi
Yunus Emre öğretmemişse sizi
Doğru bile olsa dal neye yarar?
Ceddini unutup inkâr ederse
Ömrünce koşarak nâra giderse
Hiçbir kantar çekmez bu neyi derse
Müşrik nesl-i yezid döl neye yarar?
Benliğini HAKK yoluna sermezse
Helâl dikip meyvesini dermezse
Cennetten hûriler cevâp vermezse
İnternet, Telefon zil neye yarar
Ceddi şehâmetin izin sürmeyen
Cemcüme kemikli SATİH görmeyen
Gelecek bir yıla perde germeyen
Kâhinin baktığı fal neye yarar?
Âşık İSLÂMİ’nin gönül köşküne
Çıkıp kurulmayan hımar şaşkına
Başka ne denilir Âllâh aşkına
Lâşeyi taşıyan sal neye yarar
Mehmet İslami
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Kula Aşığım
KULA AŞIĞIM
Cihada çıkınca kürrei arzda
Düşmanı titreten kula aşığım
Fıratın kalkanı Zeytin dal tarzda
Vaşingtona giden yola aşığım
Taaa On Beş temmuza akmadığını
Senin fetö için yapmadığını
Turpun bu casusa tapmadığını
Göstereceklere bile âşığım
Takdir etmemesi elde değil ki
Kafirin inancı dilde değil ki
Casus hain papaz salda değil ki
Düşmanın baktığı fala âşığım
Vurunca beynine aklı oynatan
Dünkü fitne kazanını kaynatan
Pe Ka.Ka’lı leşlerine yas tutan
Lâşeler almayan sala âşığım
Afrinde, Irakta, makedonyada
Bitliste, Siirtte, Mersin, Konyada
Derleyip toplayıp bütün dünyada
Düşmanı götüren sele âşığım
El uzatıp düşenleri kaldıran
Öksüzleri yetimleri güldüren
Bismillâh diyerek hain öldüren
Selvi boylu ince bele âşığım
Arı bir esrarı ilâhi canlar
Melek ins cin değil arifan anlar
Hikmetine hayvanlarda hayranlar
İrfandan uzanan dala âşığım
Cebeli Tarıka ismini veren
İlâhi sancağı âleme geren
Romanın Farisin defterin düren
Kâinâtta açan güle âşığım
Garib Ömer şahsenemin derdinden
Ayrı düştü vatanından yurdundan
Telli turna Köroğlunun ardından
Balta kesmez ayvaz dile aşığım
Arayanın bulduğu mevlâsının
Kimininde bulduğu belâsının
Omuzu üstünde beyin tasının
Üstünde örtülü çula aşığım
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Felek devrediyor dehrinde ebet
Emrine uyanlar bulur saadet
Her kemâlin zevâli var nihâyet
Ummana sevdalı göle aşığım
Anadolu anaların kuzusu
Albayrağa rengin vermiş bazısı
Dîni mübinimdir vatan sızısı
Şühedâ çocuğa bile âşığım
Kâ’be-yi yıkmağa ebrehe geldi
Karşısında ise ebabil buldu
İşte ne olduysa kuşlardan oldu
Allâhın neferi file âşığım
Yüz yıldır İslâm kör şaşı bakan
Dünyâda müslüman kanıdır akan
Hilâfeti kaldırdığında yakan
Ateşin koyduğu küle âşığım
Dünkü benim yedi deniz üç kıt’a
Bugün oldu ehli küfr önünde salata
Beddüa ediyor şühedâ ata
Vuran Tusanami yele âşığım
İSLÂMİ der kim düşürdü zillete?
Bize emânettir ilelebete
Şaşı bakan her tür cibilliyete
Düştüğü acıya çile âşığım

Mehmet İslami
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Kullar Götürdü
Söktüğüm ihânet fidelerini
Gelen tusunami yeller götürdü
Nasırsız kirlenmiş pis ellerini
Cinsi domuz akrep filler götürdü
Hıra mağarası inziva yeri
Cebrâil hürmetle girdi içeri
İKRA’ya muhatapken Peygamberi
Zannettiler; arzı seller götürdü
Hüznünün zireveye çıktığı yılda
Hicranın acının sıktığı yılda
Sevenlerin arzdan çıktığı yılda
Kudüse İsra’i yollar götürdü
Enbiyâi kirâm saflara dolan
Mescid-i Aksa da namazı kılan
Semâvâttan arşa merdiven olan
REFREF’e Mirac’i hâller götürdü
Öncelerden elli vâkitte olan
Beş vâkitte namaz emrini alan
Amerresûlü ile kutlanan
Aldı kokusunu güller götürdü
Kutlu olsun sana mirâci Güzin
Kıyâmete kadar bâkidir izin
Rahmetini, şefkatli gölgenizin
İbrâhime ballı diller götürdü
Nâr; Selâmet ol dediğinde Hûda
Kendin nûr tebdil eyledi o da
Ehli küffar uyuyorken uykuda
Sırma saçlı körler, keller götürdü
Hikmetine kurban İSLÂMİ seri
Halkeyledi yerleri ve gökleri
İlâhi kudret düşünmeyenleri
“BELHUM ADALL” olan kullar götürdü

Mehmet İslami
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Kullar Kalmamış
KULLAR KALMAMIŞ
Er meydanında er kalmadığından
Meydana çıkacak yollar kalmamış
Kisbet döğecek kul kalmadığından
Perdahı çekecek eller kalmamış
Cihâdı ekberde kılınç vuracak
Zulmün karşısında dimdik duracak
Zâlimlerden hesabını soracak
Mücâhid-i sâdık kullar kalmamış
Yüz yıldır mecradan nâr akıttılar
Yaktıkça keyflenip bön bakıttılar
Hep korku şimşeğini çakıttılar
Nûr’u akıtacak seller kalmamış
Kardeşini kendi nefsine tercih
Düsturlu müslüman edilmiş tecrîh
Ölmedik hamdolsun olsakda mercîh
Artık payra diyen döller kalmamış
İSLÂMİ: BESMELE deyip yürüdü
Korkumuz âlem-i küfri bürüdü
Yüz yıllık komünist beyin çürüdü
Hakk’a dur diyecek diller kalmamış
22/09/2018

Mehmet İslami
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Kur'ân Allah Kelâmı
Mahmut Aldemir
19 saat •
MODA BİTİRİR
Kur’an’a sarılın arayın çare
Fahişe aldatır moda bitirir
Kur'an adalettir Kur'an idare
Özünden ayrılma moda bitirir
Tahminim dünyanın sonuna kaldık
Ekran kolik olduk hayale daldık
Zinayı fuhuşu muhabbet sandık
Günahımı alma moda bitirir
Masuma tecavüz günün modası
Dillere dolanmış fuhuş havası
Yetişen gençlerde Haçlı kafası
Tecavüze kalkma moda bitirir
Kanunlar batıdan yoktur anlamı
Yasaya aldanma çıkar idamı
Rezalet yayıyor elin adamı
Yalanı işletme moda bitirir
Bebeğe tecavüz cenaze çöpe
Kafasını bulan biniyor küpe
Serbest dolaşıyor yabani züppe
Hayânı kirletme moda bitirir
Kur’an’a tanışın nerde Müslüman
Mizana tanışın nerde Müslüman
Adalet isteyin nerde Müslüman
Mahmudi diyor ki moda bitirir
MAHMUT Aldemir(08.05.2019)
KUR’ÂN KELÂMI İLÂHİDİR KİTAB DEĞİLDİR DERCEDİLDİĞİ
MUSHAFI ŞERİFTİR ONUN İÇİN BU KİTAB TABİR EDİLİR
“Bu kitabı okuyanı ÂLÂ’yı
İlliyyine” yüce Rabbül âlemin
Çıkar” derken “yine bundan belâyı
Çeker” diyor hace Rabbül âlemin
Eline alıp da kitabı yine
Tezvirat, hurafe sokanlar dine
Okuyanlar esfeli safiline
Çöker diyor nice, Rabbül Âlemin
Olmayan değerler kayıp mı olur?
Hain hançerlemek ayıp mı olur?
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Düşmandan bir tane Tayyip mi olur?
Resul bize hoca Rabbül âlemiyn
Her adım atanı canlıdır sanma
Sütü bozukları kanlıdır sanma
Kisvesi müselman diye aldanma
Ediverir cüce Rabbül âlemin
İSLÂMİ; yolunu tutmuştur gider
Hatır için yenirmiş acı biber
“Künfeyekün” der yerle yeksan eder
Dokununca güce Rabbül âlemin
05 Ramedan 1440 Cümüa
27 Nisan 1435
10 Mayıs 2019
Hızır 5
EFENDİLER İÇERKEN SU KOYALIM SODAYA
DİKKAT EDİYORMUYUZ YEDİĞİMİZ GIDAYA?
MEFAHİRLER KAPANDI KAPKARANLIK ODAYA
BİTİRECEK NE KALDI SORALIM ŞU MODAYA
İdrakine kuvvet versin yaratan
Mümine idraki yetirebilsin
Bir taşda ben atıyorum buradan
Düştüğü yerine oturabilsin
Fahişeyi japonyadan koreden
Getirmedik, akıyorlar dereden
Ayrılarak çıkanları sıradan
Kaybolursa kimler getirebilsin
Olmayan hasletler bitirilemez
Edep, hayâ meflûç getirilemez
Yok akıl beyine yatırılamaz
Olması lazım ki götürebilsin
Edebin ahlâkın hayânın örf de
Olması lazım ki bitirebilsin
Tangoda baloda yatakta sörfte
Ölmesi lazım ki yitirebilsin
Mihrap da baktım ki başında kippa
Zünnârı dolalı, sırtında cüppe
Hahamın Papazın kellesi kubbe
Mümkünmü secdeye oturabilsin?
İSLÂMİ’nin köklü çınar söküldü
Yüz yıl önce ağlayarak yıkıldı
Mümin EGE denizine döküldü
Gayri kim bulup da getirebilsin
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05 Ramedan 1440 Cümüa
10 Mayıs 2019
26 Nisan 1435
Hızır 4
Mehmet İslami
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Kurbanın Hakîkâti
KURBANIN HAKÎKÂTİ
Muhterem müslümanlar Dînîmızı bilelim
Bilmediklerimizi bir bilene soralım
Kurbanın ne olduğun özünden öğrenelim
İlk defâ Habil kesti hikmetini görelim
Neden ve niçin kesti tefekkür eyleyerek
Amennâ ve saddaknâ Emri haktır diyerek
Özünden koparıldın bilerek bilmeyerek
Kulluğun o en ulvî dergâhına girelim
Habil vekîl kılmadı kesti kendi kendine
Âllâh kâbul ederek kaldırdı cennetine
Koç orada beslendi bilmem kaç milyon sene
Dedi: İsmâiline mukâbil gönderelim
Halife için melek "kan dökerek zulmeden
Yaratmağa ne hacet, biz senin emrindeyken
Hakk Teâlâ: “Hikmetime itirazınız neden? ”
Siz bilmezsiniz, âdemde hikmeti görelim”
Halili İbrâhim’e, sevdiğini kurban et
Diye vahyettiğinde, bu hâl ataya şiddet
Olur elbet velâkin, İsmâil “Baba sabret”
Kes baba, emâneti sâhîbine verelim
İbrâhimin bıçağı, İsmâl’i kesmedi
Hiddetinden bıçağa: “neden kesmezsin” dedi
Kesmek emri yok diye özür beyân eyle
Taşı nasıl parçalar? Diye zihni yoralım
Bu esnada Cennetten ismâil’in yerine
Habil’in kurban koçu arzoldu beherine
Koç getiren Cebrâil “ÂLLÂHÜ EKBER”ine
Hâlili İbrâhîm’de sadâkatı görelim
Duyunca Cebrâil’ tekbiri Âllâhü Ekber
Ve “LÂ ÎLÂHE İLLÂLLÂHÛ VÂLLÂHÜ EKBER”
Diyerek mukabele buldu îlâhî haber
Ene’yi hikmetinin ayağına serelim
Hikmeti imtihânı izhâr edince ÂHÂD
İsmâîl’de: “ÂLLÂHÜ EKBER VE LİLLÂHİL HAMD”
Diyerek şükrektiği mübârektir o sâat
Dünyânın metaının sevdası defterini dürelim
Koçu kesdi İbrâhîm, İsmaili yerine
Vekâlet mi verdi ki sen kes diye birine?
Verme, birâz daha inelim mi derine?
Şeâirî Habîb de icrâatı görelim
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Vedâ HACC’ında tam yüz deve kurban eyledi
Yetmiş deveyi bizzât kendi yediyle kesdi
Âli’ye: Otuz’unu kesmesini söyledi
Kesilirken de Hâbibûllâh nazar eyledi
Benim için babası evlâdını kesiyor,
Evlâdı İsmâil’de tevekkülle susuyor
Kesmeyen bıçağını kara taşa basıyor
Bıçağın kara taşı kesişini görelim
“Hani demiştiniz ya, hem kan döker hem zalîm,
Yaratacasksın diye, Halkettiğim bu alîm”
Melekler istiğfarla secde ettiler dâîm
Akı kara gösteren can düşmanı sürelim
Kurban kesen kurbanın kesilişi anında
Aziz mü’min dâimâ bulunacak yanında
Bunu böyle yazıyor Dînîmız kitâbında
Öldürelim velâkin önce hakkı verelim
İSLÂMİ: okuyorsun Hakkın ettiği arzı
Bu hâli göremedim, açtım sünnet Farzı
Habîbi kibriyâdır mü’minin hayat tarzı
Bidâyetten başlayıp, Resûl izi sürelim
Mehmet İslami
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Kurtulalım
Kul Mahbub Haruni, Mehmet İslami ile birlikte.
1 dk. ·
KURTULALIM
Aldı Kul Haruni
Hadi bakalım aşık bir kaç taşım var sana
Seni kırılmaz bildim vurayım kurtulayım
Dost dostunu unutmaz taşır tabi sırtında
Bir çekilmez derdim var vereyim kurtulayım
Aldı İSLÂMİ
Dostun attığı taşlar gül gelir seven cana
Atta kurtul kasvetten sinem açık bilesin
Şuaralar deryadır akar dolar cihana
Vefasızlıktan gönül köşkü göçük bilesin
Aldı Kul Haruni
Baba yiğit yetirir anası kurban salar
Bir bereket tohumu viran gönülde çiler
Bu kardeşin bu nuru senle bölüşmek diler
Yüreğine bir ocak kurayım kurtulayım
Aldı İSLÂMİ
Ekeneğe rahmetli tohumu ektirirse
Feyzini alır haktan mahlukları ne derse
Desinler önemi yok, müstakimde giderse
Cennetin kapıları hepsi açık bilesin
Aldı Kul Haruni
Bu tohum hakın nuru göz yaşiyle büyüyor
O ocakta ateş aşk kim narında uyuyor
Yiğide lazım olan kimler bunu duyuyor
Cehennem söner imiş kırayım kurtulayım
Aldı İSLÂMİ
Gözyaşından feyz alıp dal budak veren tohum
Ocakta mayasına hainler doldurdu kum
Böyle fosiler mabeyninde ben yoğum
Sırattan geçeriken cahme uçuk bilesin
Aldı Kul Haruni
Herkes bir çile çeker maşukuna ermeye
Deliler deli diyor bu gerdeğe girmeye
Ne can ölümler seçer bir kerecik görmeye
Buna cemal denilir göreyim kurtulayım
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Aldı İSLÂMİ
Zahmetsiz rahmet olmaz buyuruyor Yaratan
Cennet yolu dikenli duyuruyur Yaratan
İmtihanla Hak-batıl ayırıyor Yaratan
Sınıfta kalanların aklı kaçık bilesin
Aldı Kul Haruni
Bu iş gönül işidir var ile değil alla
Bu yol can ister canı var isen eller salla
Kaldırda ellerini hakkına selam yolla
Rızadır yer yer ise gireyim kurtulayım
Aldı İSLÂMİ
Gönülün her bir işi doğru güzel iyidir
Muhabbet fidanını sevgi sevgi büyütür
Âşk iksiri içirip mavreada uyutur
Mukayyet olamayan dökük saçık bilesin
Aldı Kul Haruni
Mahbub Harun ne işle meşgul isen seni kor
Yasak işle meşgüller ya delidir yada kör
Emir nasıl diyorsa hayatını öyle ver
Davamızda darlara varayım kurtulayım
Aldı İSLÂMİ
İSLÂMİ: ka’le almaz aslâ kesri, buçuğu
Meşgüliyeti sorun yaptı tüpün çocuğu
Mecburiyet zorun dedi ermeni gücüğü
Zekeriyya Testerlerle biçik bilesin
29 Şevval 1440 Selase
02 Temmuz 2019 Salı
19 Haziran 1435
Hızır 57
Mehmet İslami
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Küpe
Dileği Allâh’a arzedeceğiz
İlmi isteyene veriyor, çünkü
Rabca’yı Arapça şerhedeceğiz
İlim; Arapçayla giriyor, çünkü
Mehmet İslami
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Lâmelifiz Ezelden
İmân hicabını derdin önünde
Gerip gizlemişsin imtihan için
Salîh âşk delisi kutlu dininde
Sırrı çözdü gizlemekten vaz geçin
Teşekkür ederim Resûller şahı
Kör gözlere gösterirsin Allâhı
Sensin mevcudatın özü ve mahı
LÂMELİF’iz bize kefeni biçin
Lâmelifiz biz ezelden ebede
Yapışmışız hâyâ ile edebe
İmtihan icâbı nice sebebe
İhtiram etmeyip bakmadan geçin
Aldığım nefesimsin Elif Elif
Emelim hevesimsin Elif Elif
Altından kafesimsin Elif Elif
İndinde; İSLÂMİ biçare hiçin
Mehmet İslami
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Leylâ Diye Erdi Mevlâya Mecnûn
Çöle sor; Olur mu Mecnûn Leylâsız?
Mecnûnun aldığı nefestir Mevlâ
Mahlûkları olamaz ki Mevlâsız
Hû diye duyduğu her sestir Mevlâ
Elindeki kaşık ‘Mevlâ’dasın’ der
Bastığı her eşik Leylâdasın der
Belendiği beşik hülyâdasın der
Başındaki altın kafestir Mevlâ
Telefon çalınca Leylâ’nım diyor
Göz bebeğindeki Mevlânım diyor
Sendeki emânettir canım diyor
Kırkların meclisinde hevestir Mevlâ
Başımı koyduğum yastığımdır âşk
Abdestliyken yere bastığımdır âşk
İlâhi huzurda sustuğumdur âşk
Mevlâya erince abestir Leylâ
Mecnûn İSLÂMİ’nin damağı, dili
Mevlâsından ihsan cennetin gülü
Giydiği urbayla zikreden dili
Kâlbin gönüldeki hevestir Mevlâ
Mehmet İslami
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Leylâ Lâzım Mevlâ İçin
LEYLÂ LÂZIM MEVLÂ İÇİN
Gezinmekle olunmaz ki
Seyyâh lâzım olmak için
Saz mızrapsız çalınmaz ki
Dertment lâzım çalmak için
Mukaddes bir dâva lâzım
Bir İlâhi sevdâ lâzım
Sevilecek Leylâ lâzım
Çölde mevlâ bulmak için
Mecnûn Leylâ Leylâ diye
Çöllerde dolaştı, niye
Leylâ edildi hediye
Mevlâsını bulmak için
Hayâli yıkan gün değil
Belleri büken dün değil
Mevsimler kara gün değil
His lâzım haz almak için
Kovalayan yok ki kaçsın
Kaçan nasıl yara açsın?
Deli ile akîl güçsün
Azm lâzım kul olmak için
Yasta olan gönül değil
Hasta olan gönle delil
Hasret vuslatına eğil
Has lâzım dost bulmak için
Acı yiyen tat alır mı?
Yürüyen yolda kalır mı?
Hiç; dikene yalvarır mı?
Gül lâzım mest olmak için
Âşık İSLÂMİ: neylesin?
Yanlışa neyi söylesin?
Her hâlde doğruyu desin
El lâzım bal almak için
13 Rebiülâhir 1440 Hamis
20/12/2018 Perşenbe
07 Kanûni Evvel 1434
Kasım 43
Mehmet İslami
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Leylânın İşi Ne Çöl Pazarında?
LEYLÂNIN İŞİ NE ÇÖL PAZARINDA
Boş gelenler boşta boşa yellenir
Akîlin işi ne dell pazarında?
Burnundaki kıl ne desen tellenir
Sakilin işi ne dil pazarında?
Suâlin çok güzel sınıfı insan
Kırk sekiz sınıfa ayrılan nisyan
Deli olan eder bu akla isyân
Bilimin işine bil pazarında?
Dostum diyen dost olmuyor bittabi
Kefeye koyup gör Ömer Hattâbı
İşin yakmak, demiyor ki: Kitâbı
Telâşe işi ne sel pazarında?
Yönümüz tağuta dönüktür bizim
Kardeşlik kandili sönüktür bizim
Şahidimiz bile tanıktır bizim
Orağın işi ne bel pazarında?
Yaratan buyurmuş Kur’ândır ferman
Emîr Habibullah her derde dermân
Yeli estiğinde savurmaz harman
İnsanın işi ne mal pazarında?
Mayamız hamuru nisyanla karık
Naylon pabuç çıktı yok oldu çarık
Ayaklar kabarmış topuklar yarık
Sarrafın işi ne nal pazarında?
İlâhi âşk ehl-i şuaralar yâr
Gönüllere yağan rahmetidir kar
Beyini küflenmiş fukaralar var
Kaşığın işi ne yal pazarında?
Behimi sevdaya sarılan fikir
Bir çiğ damlasıyla yarılan fikir
Seher yeli ile kırılan fikir
Gülmeyen işi ne gül pazarında?
Kâfir kıral İbrâhime sorarken
Züleyha Yusufla zülüf tararken
Ferhat kayalarda Şirin ararken
Senemin işi ne fil pazarında?
Arifin gölgesı âşıka ı’yan
Her taraf bembeyaz esrârı ayan
Sakın denmesin ha mecnûn arayan
Leylânın işi ne çöl pazarında?
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Divâne İSLÂMİ âşıkı oldu
İlâhi sevdası tuttuğu yoldu
Leylâ leylâ dedi Mevlâyı buldu
Mecnûnun işi ne zül Pazarında?
28 Kasım 2018 Çarşanba
20 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Madam moda söyle ne gördün bana
MADAM MODA SÖYLE NE GÖRDÜN BANA?
Efendiler içerken su koyalım sodaya
Dikkat etmiyoruz hiç yediğimiz gıdaya
Mefahir kapatıldı karanlık bir odaya
Bitireceği varmı soralım şu modaya
Haydi: Madam moda ne gördün? bana
Söyle de Mehemmed getirebilsin
Mefahirlerini verenler sana
Çaktığın kazığa oturabilsin
İdrakine kuvvet versin yaratan
Mümine idraki yetirebilsin
Bir taşda ben atıyorum buradan
Düştüğü yerine oturabilsin
Fahişeyi japonyadan koreden
Getirmedik, akıyorlar dereden
Ayrılarak çıkanları sıradan
Kaybolursa kimler getirebilsin
Olmayan hasletler bitirilemez
Edep, hayâ meflûç getirilemez
Yok akıl beyine yatırılamaz
Olması lazım ki götürebilsin
Edebin ahlâkın hayânın örf de
Olması lazım ki bitirebilsin
Tangoda baloda yatakta sörfte
Ölmesi lazım ki yitirebilsin
Mihrap da baktım ki başında kippa
Zünnârı dolalı, sırtında cüppe
Hahamın Papazın kellesi kubbe
Mümkünmü secdeye oturabilsin?
İSLÂMİ’nin köklü çınar söküldü
Yüz yıl önce ağlayarak yıkıldı
Mümin EGE denizine döküldü
Gayri kim bulup da getirebilsin
05 Ramedan 1440 Cümüa
10 Mayıs 2019
26 Nisan 1435
Hızır 4
Mehmet İslami
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Mansur'lar Nesim'i Ender Ya Rabbim!
Gönül şehrini sis duman kapladı
Rahmet rüzigarı gönder Ya Rabbim!
Ehl-i küfür dîne hançer sapladı
Bumerang et geri dönder Ya Rabbim!
Rabbim; kan ver güldür, sararmış yüze
Timsaha sarılır düşen denize
Ümmeti Muhammed kulunuz, bize
Resûlü Kibriya önder Ya Rabbim!
Ta “KALÛ BELÂ” da biz ahd-i verdik
Rızâ i bârin çün cenklere girdik
İzn-i ilâhinle ezelden serdik
Erler meydanında minder Ya Rabbim!
Îlm-i fenne dalıp kendine gelen
Soruya cevabı arayıp bulan
Ben kuluyum derken Allâh’ ı bilen
Ehl-i şuur kâfir, dinder Ya Rabbim!
İSLÂMİ: asl olmaz Âdem, Habil’siz
Habibullâh’ından gelen nesiliz
Zamanı fitnenin âhirindeyiz
Mansurlar, Nesim’ler ender Ya Rabbim!
27 Haziran 2019 Perşenbe
24 Şevval 1440 Hamis
14 Haziran 1435
Hızır 53
Mehmet İslami
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Masaibsızlar
MASAİB SIZLAR
Kimler ne derse desin, benim bildiğim şudur
Ceddime küfrediyor bu çukur nesebsizler
Aslım toprak hûlâsam yarım damlacık sudur
Bunu idrâk etmekten acizdir, hesabsızlar
Vatanım dinim için ben cihada giderken
Oralarda ne işim var benim diyer iken
Akrep çoban tutulup sinekleri güderken
Havrasında tepişen domuzdur, kasabsızlar
Bin beş yüz yıldır ilk kez tüm düşmanlar birlikte
Taaruza geçtiler, mukâvemet dirlikte
Şanlı Hilâfet sancağıyla berâberlikte
Kat’i helâk olacak hepisi, Musabsızlar
Münbit arazimizde şeytan tırnaklarına
Hayat hakkı tanıyan nasın ahmaklarına
Miadınız doluyor küfrün topraklarına
Giderseniz sevinir senarist masabsızlar
Dayan yiğid Mehemmed İsa, Mehdi seninle
Katli farzdır, kim olsa düşmanlığı, dininle
İSLÂMİ’ye kayalar ne diyor, sende dinle
Arkamda saklanıyor doğuştan kitabsızlar
Mehmet İslami
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Mâsiyet Yükünü Taşıyamazsın
Bu gün kontrol için gittim tabibe
Su birikmiş dedi iğneyi kattı
Ben hissetmedim ya iğneyi dibe
Enjekte ederek çıkarıp attı
Mâsiyet yükünü taşıyamazsın
Taşırım desen baş kaşıyamazsın
Zemherirde bile üşüyemezsin
Dünya menfeâti hisleri sattı
En rahatı, mezarlıkta yatmaktır
Ölmeden ölümü burda tatmaktır
Masiyeti uzaklara itmektir
Dedemin dedesi, dedemde yattı
Zarar ile kârı kulları için
Sakın ha demeyin halketmiş niçin?
İmtihanı güzel verinde geçin
Âdem Havva bu safhayı atlattı
İnsan kâlbi beytullâhtır Kâbe’de
Beytullahtan üstün diyor hemide
Kimi okşar, kırıp atar kimide
Firavun; bu yüzden denize battı
Yelkovan otları istihbârıdır
Masiyetkâr kimselerin arıdır
Topal sinek nemrut, bahtıyarıdır
Tokmağı vurdup beyni patlattı
Nemrutlar ölmedi faaliyette
Felâket; beslenen hüsnü niyyette
Doğruluk yok bozuk cibilliyette
Her ahvâlde; müslümanı aldattı
İlhâmi İhsani Kulların adı
Şuaraya bunlar veriyor tadı
İSLÂMİ’ye cezâ veren kör kadı
Dîn ile devleti; düşmana sattı
Mehmet İslami
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Maziden İbret Almayan Atisinde Esaretsiz Olmayan
MAZİDEN İBRET ALMAYAN ATİDE ESÂRETSİZ OLMAYAN
Atasının şerefini taşımayan şerefsizdir
Atası ile iftihar edemeyen gereksizdir
Bu Bostan korkulukları sallanırlar direksizdir
Bir karga Hak desin korkusunudan titrer yüreksizdir
Bir Kartal, Atmaca gelse hışmından yıkılıverir
Gider ergenekonmak için yere yıkılıverir
Gider Zekkum ağacının dalına tıkılıverir
Akil olana kendinde olmayan akılı verir
Mazisine bağlı kalmayan fosilleşen robottur
Maziden hisse almayan ayak altındaki ottur
Bu otu çiğneyen, istifade eden ahtapottur
İşe yaramaz hâle geldiğinde yakılıverir
Boğazovaya metfundur çimene çakılıverir
Hazır mezarı görse içine kefensiz tıkılıverir
Baykuşun düâsını duyduğunda sıkılıverir
Emânet KÂF dağıdır İSLÂMİ’ye çakılı verir
07 Rebiülevvel 1440 Perşenbe
15 Kasım 2018
Mehmet İslami
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Mehemmedin Tacı Bu İdi
MEHEMMED’İN TACI BU İDİ
Müslüman anadan babadan gelmek
Bebek Mehemmedin göçü; bu idi
Neseben fıtraten müslüman olmak
Bebek Mehemmedin suçu; bu idi
Bir leş miş milletler leşin peşinde
Dünyayı leş görür hayal düşünde
Yanıyor ülkeler dost! Ateşinde
Bebek Mehemmedin içi; bu idi
Bebek diye Yirmi gündür nenni der
Canımı aldıkça kanımı emer
Tan yeri ağarınca açtı seher
Bebek Mehemmedin tacı: bu idi
Âşık İSLÂMİ’yim Necmeddin merhum
DE SEKİZİ kurmasındaki durum
Kâfir için füzeydi biliyorum
Bebek Mehemmedin hiçi; bu idi
04 Cemaziyelevvel 1440 Hamis
10 Ocak 2019 Perşenbe
28 Kanunievvel 1434
Kasım 64
Mehmet İslami
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Mehmedcik Analar Kuzususun Sen!
MEHMEDCİK ANALAR KUZUSUSUN SEN
Vatanın uğruna canını verdin
Kanınla bayrağı boyadın Mehmed
Adım Milli dini İstiklâl derdin
Şühedadır senin soyadın Mehmet
Akından akına koştun yılmadan
Durmak yok kabûle şayan olmadan
Nankörlükten intikâmın almadan
Dedin katli vacip bayadın Mehmed
Mehmedcik analar kuzususun sen
İslâmın hasretlik sızısısın sen
İstikbalin şeref yazısısın sen
Varlığın vatan çün ayadın Mehmed
Suriye, Irakta mazlum ahının
İntikam’ın alıp şatahatının
Kandilde düşmanın karargâhının
Üstüne bayrağı dayadın Mehmed
Bu vatan dedemin armağınır
Hürriyet neslimin şeref şanıdır
Irkım kürrei arzın sultanıdır
Hakta A’lâ seni sâyadın Mehmed
Baktın ki yeryüzü küfr dolu talaş
Haydi temizliyek, müslüman gardaş
Deyip düşmanlarla ederken savaş
İzzeti nefisken oyadın Mehmed
Sevdayı hakikât olur evhamlı
Olunur mu küfre hiç soğukkanlı?
İlâhi âşk kazanında devamlı
Rahman-ı Rahim’e biyadın Mehmed
İSLÂMİ: oldum diyorsa ayak, baş
Tekbiri İlâhi çekerek yaklaş
Acele şeytandandır dedin, yavaş
Doldurdu ehl-i küfr miyadın, Mehmed
22 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
19 Şevval 1440 Sept
09 Haziran 1435
Hızır 48
Mehmet İslami
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Mehmedim
Gıybet büyük günâh İslâmiyyette
Bilmeze haddini bildir Mehmedim
Harlanan ateş var sui niyette
Ceddi hüsn-ü zanla güldür Mehmedim
Müslümanın tek korkusu Allahtan
Olmalıdır, olmamalı fellâhtan
Nûr inkişaf eder fisebillâhtan
İşte bu hakiki kuldur Mehmedim
Soysuzun gülüşü soysuzluğuna
Ayakta gezsede hayysızlığına
İffet timsalinin gaysızlığına
Seyrettiği nara yoldur Mehmedim
Müslüman titrerse, sarsıyor yeri
Selâm durur kıralların her biri
Üsküdara kök salana cebiri?
Hırsından saç yolan boldur Mehmedim
İki günü eşit olan kimseyi
Zikrediyor resûl hoş değil deyi
Takdiri ilâhi ağayı, beyi
Halketmiş; tadana baldır Mehmedim
Rızkların kefili Yaratan Mevlâ
Yatarak tevekkül diyen var halâ
Atalet mü’minde devasız belâ
Azığı; tarladan kaldır Mehmedim
Mişrik münkir aşısıdır, zilleti
Kabûl etmez İbrahimin milleti
Habile dayanır cibilliyeti
HAKK’ın hoşlandığı hâldir Mehmedim
Harpleride oyun barışta oyun
Demişler: Müslümanlar kuzu, koyun
Her satır altına uzatır boyun
Erbâb-ı tevâzû, kuldur mehmedim
Yürü durma durdurana aldırma
Vurduğun leşlere çiğne, kaldırma
Cehle uyup, şühedâyı öldürme
Haçlı gürûhunu öldür Mehmedim
İSLÂMİ: İmândır birinci kartı
İSLÂM’ın CİHÂT’tır ikinci şartı
Üçüncü haslette ölçü ve tartı
Endâzeye miyâr dildir Mehmedim
Mehmet İslami
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Mehmed'im Dâîmâ Yürü, İler
Bu barış pınarı öyle pınar ki
Saâdet fışkırır oluklarından
Bu öyle bir kökü sağlam çınar ki:
Peygamber feyz alır balıklarından
Mehmedim dâimâ yürü ileri
Tek değil mi idi ki Peygamberi;
Ehli küfür sarmış iken her yeri
İntikâmı aldı, meliklerinden
Rahmeti akıtır mazlum ahına
Cenneti bendetmiş intibahına
Kâlbi mesken etmiş şâhlar Şâhına
Öcün alır sapı siliklerinden
Sevre intikâli büyük bir sırdı
Altında minderi yırtık hasırdı
Mahbubûnu görmek için ısırdı
Üç asır yıl açtığı deliklerinden
İnsanlığın can düşmanı cihânda
Akılları karıştıran şeytanda
Arkadaşı Ebû Bekir bir anda
Görünce ürperdi keliklerinden
Filistinde, Irak’ta Suriyede
Buydu; başkomutan Çanakkalede?
Bakıp, ibret almadılar genede
Bulutun aldığı bölüklerinden
Bir ok attı sırt üstüne düşürdü
Yedi düvel gördü, korktu şaşırdı
Haramzade göbeğini şişirdi
Emip semirdiği alîklarından
Kapılırsa nefsî heveslerine
Giriverir küğfrün kafeslerine
Ümmeti Muhammed nefeslerine
Üflenilen çirkef salıklarından
Arz-ı Mev’ududur avundukları
Budur; Suriye de savundukları
Teknoloji, fende övündükleri
Ümmeti muhammed çalıklarından
Şerheden Mehmedim; zûlümü bir, bir
Bunlar ebû cehil, nemrut gibidir
Yüz yıldır tahtına kurulan, kâfir
Somurdu kanını iliklerinden
Yeter dediğinde İSLÂMİ: zâhir
Hilâfet kaftanı, evvel ve âhir
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Bende; olduğunu va’zeder dehir
Alacağım, hakkın sülüklerinden
Mehmet İslami
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Mehmedim!
Yurduna göz diken hain düşmana
Âşk-ı İlâhiyle vurdun Mehmedim
Sancağın Bayrağın rengi al kana
Boyandı canını verdin Mehmedim
Sıra dağlar gibi cephede durdun
Mübârektir çakıl taşı bu yurdun
Ben sağ iken verilemez buyurdun
Hainleri yere serdin Mehmedim
Yedi düvel ile Çanakkalede
Demedin ki başım dertte belâda
Seyyid Onbaşıydın o iskelede
Tek kurşunla bölüp yardın Mehmedim
Kut’ül Amâre’de İngilizlerin
Laşesiyle doldurulan yerlerin
Bugün Irakta ki müstekbirlerin
Fitne defterini dürdün Mehmedim
Sadeddin Başağa Sakaryada ki
O gün Alparslandın Çaldıran’da ki
Fatih Sultan Mehmed Han Romada ki
Bizansa; Ak Atla girdin Mehmedim
Suriye’nin Münbiç’lik batağında
Irak’ın Karacak, Kandil dağında
Selâhaddin Eyyûbi otağında
Tahtını; Kudüs’e kurdun Mehmedim
Düşmanın elinde piyonlar, forsa
Fikredip ben kimim diyerek sorsa
Her kim ki batılın beynine vursa
Onu korumaktır derdin Mehmedim
Aklıselim olanlara umuttun
Kâfir bile diyemez ki unuttun
Haklı olanların elinden tuttun
Haksız olanları yerdin Mehmedim
Altın çağımızı çekeriz iple
Cinler dolu Âli dayının küple
Yetmiş iki buçuk ehli saliple
Kuşatılmış önün ardın Mehmedim
Kazancını yeyip seni bakıtan
Düşmanını başucunda şakıtan
Yüz senedir irinini akıtan
Ümmet yarasını sardın Mehmedim
Kefen sardın bedenine serine
Başın koydun emânetin yerine
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Batılın lânetli askerlerine
Hak, adâlet; deyip durdun Mehmedim
Kâinatı bende ettin hilimle
Hâkimiyet bin senelik İlimle
Kılavuzu Habîb Yavuz Selim’le
Hilâfet Sancağı gerdin Mehmedim
İlhâm alan, Habîbullah dilinden
Hasanla Hüseyin cennet gülünden
Ümidi, çaresi, küfrün elinden
Sensin; kâinâtın, yurdun Mehmedim
Âlemi karartan Roma çağından
Kapatıp gül derdin İslâm bağından
Bin beş Yüz yıl önce Uhud’dağından
Asr-ı sâadete vardın Mehmedim
Üstüne dökülen kızarmış yağın
Dostluk safsatası sahtekâr bağın
Yüz senelik sıtratejik ortağın
Düşmanlık yüzünü gördün Mehmedim
Teröristi kucağında görünce
Devşirme askere silâh verince
Tefekkür ettiğin zaman derince
Hakikât bahrine erdin Mehmedim
Avrupa birliği niyonlarına
A Be De İngiliz rayonlarına
Siyonist Yahudi piyonlarına
Hesabı; kandilde sordun Mehmedim
İSLÂMİ der; küfr ağacı kurutup
Dalın kırıp meyvesini çürütüp
Gemileri; hep karadan yürütüp
Cehâlet çağını sürdün Mehmedim
Mehmet İslami
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Merhaba Amma Mihenk Taşına
Âşık İSLÂMİ
DİNİMİZ İSLÂM, NEBÎMÎZ MUHAMMED ALEYHİSSALÂTÜ VESSELÂM
Ömer bin Hattab radıyallahü anh bir gün Resûlûllah (Sallâllâhü Aley hi ve Sellem)
Efendimiz’in huzûruna geldi ve:
“Yâ Resûlâllâh! Beni Kurayza’dan birine uğradım Bana TEVRAT’dan bazı kısımlar yazdı
Onları size arz edeyim mi? ” dedi
Resûlûllah (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz gadablandı, mübâ rek yüzü
değişti Ömer (r.a) hemen:
“RAZÎNÂ BİLLÂHİ RABBEN VE Bİ’L-İSLÂMİ DÎNEN VE Bİ-MUHAMME DİN
RESÛLEN”=(Rabb olarak Âllâh’a, dîn olarak İslâm’a, Resûl olarak Muhammed
Aleyhisselâma râzı olduk) dedi ve Resûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz
memnûn oldu Sonra şöyle buyurdu:
“Muhammedin nefsini kudretinde tutan Âllâh’a yemîn ederim ki, eğer şimdi aranızda
Mûsâ Aleyhisselâm bulunsa, sonra siz de ona tabî olsa nız, elbette sapmış olurdunuz
Zirâ sizler, ümmetlerden benim nasîbim bende Peygamberlerden sizin
nasîbinizim”(İtmâmün Nime,İm.Süyûti)
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:
“Belâya uğramış birini gören kimse ‘ELHAMDÜ LİLLÂHİLLEZÎ ÂFÂNÎ MİMMEBTELÂKE
BİHÎ VE FADDALENÎ ALÂ KESÎRİN MİMMEN HALEKA TEFDÎLÂ’ derse ne olursa olsun
ona, bu belâdan âfiyet verilir” Manâsı: (Seni müptelâ kıldığı belâdan bana âfiyet veren
ve beni yarattıklarının bir çoğundan fâzîletli kılan Âllâh’a hamdolsun)
(S.Tirmizî)
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:
“İki haslet kendisinde olan kimseyi Âllâhü Tealâ şükreden sabrede n (diye) yazar
Bu iki haslet kendisinde olmayan kimseyi de şükreden ve sabreden yazmaz
Kim de dînî husûslarda kendisinden aşağıda olanlara bakar (ve kibir lenir) ,dünyâ
işlerinde de kendisinden yukarıda olanlara bakar ve onda olanlar kendisinde olmadığı
için üzülürse Âllâh’ü Tealâ o kimseyi şükr eden ve sabredenlerden yazmaz”
(S.Tirmizî)
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular:
“Sabır,sıkıntıdan kurtumağın,ferâhlığa kavuşmağın anahtarıdır Zühd (dünyâya rağbet
etmemek) ebedi zenginliktir”(Hâdîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü’l-irdevs)
MERHABA AMMA MİHENK TAŞINA
Suriye de Filistin de Irakta Arakan da
Düşmanlara kabûs olan türk top füze merhaba
Üç buçuk Yahudinin can alıp döktüğü kanda
Şehâdete erenlerAbdullah, Rızâ merhaba
Emeği çekenlerin ter akıtan gözüne
Terin rayihasını hisseden yer yüzüne
Suriyede, Irakta düşmanların dizine
Vurup, kötürüm eden oğul, kıza merhaba
Aç susuz yalın ayak cihâda gittiğinden
Yaratanın rahmeti imdâda yettiğinden
Doksan bin mehmedimi şühedâ ettiğinden
Kur’ân-ı Kerimdeki otuz cüze merhaba
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İSLÂMİ: “Hubbül vatan minel imân”lı fertte
Bu sevgiyle yüreği atan mert oğlu mertte
Tam yirmi iki kasım bin dokuz yüz on dörtte
Sarıkamışta esen o ayaza merhaba
SALANI BİLMEZ
Hiddeti, şiddeti irtikab eder
Velâkin kökünü yolanı bilmez
Masum gardaşına intikam güder
Velâkin gideni kalanı bilmez
Sırtında semerden palanı bilir
Entrika ihânet pilânı bilir
Münâfık, talanı yalanı bilir
Velâkin yaşayıp öleni bilmez
Haramdan feyz alan harami kişi
Çalışmadan kazanmaktır tek işi
İyi bilir dini güdük dervişi
Velâkin dinini sileni bilmez
Bu eblehler tuzu tepmeği bilir
Mazluma buğuzu, etmeği bilir
Yallayan domuzu, ekmeği bilir
Velâkin özdeki yılanı bilmez
Mısırı bilmezde koçanı bilir
Zekeriyya bilmez biçeni bilir
Meyhaneye konup kalanı bilir
Velâkin namazı kılanı bilmez
Suyun altındaki kaçanı bilir
Semâda kanatsız uçanı bilir
Çirkefe tohumu saçanı bilir
Velâkin teyzeni halanı bilmez
Yorgunsun: bilirim İSLÂMİ: seni
Gözüne bakarım göremez beni
Sun’i gübre yemiş bozulmuş geni
Velâkin cahime salanı bilmez
Mehmet İslami
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Mescid-i Aksa 2
MESCİD-İ AKSA 2
İslâmın ilk kıblesi MESCİD-İ AKS
Lânetli kavimle esir etmişler
Resûl i kibriyâ bir lâhza baksa
Müslümanlar burda kusur etmişler
Şu dünkü veledi dünyaya hakim
Hele düşün, şişirerek eden kim?
Hepisi çapulcu, sarik velâkin
İslam alemini küsur etmişler
Azrail şeytanken hakkın meleği
Yapan Yahudinin bundan dileği
Kemale ermeyen acı keleği
Püskül bağlayarak mısır etmişler
Birbuçuk Yahudi serveti saman
Dünyânın serveti eilnde cem’an
Piyonları beslediği her zaman
Muradın beynini nasır etmişler
Netanyahu kippasını alarak
Şuursuz Müslümanları bularak
Madde korkusunu hakim kılarak
Ümidi; çiğnenen hasır etmişler
Gazze’deki havalar zehir gibi
Solunacak hava panzehir gibi
Bomba füze akan bir nehir gibi
Zulmü çekilecek asır etmişler
Suriye, Irak’la Kuveyt’i tanı
Filistinin mefahirleri hanî?
Mukaddes beldemiz Arabistanı
Dağıtıp bayağı kesir etmişler
Golan da havayı teneffüs etmek
Bilki canlı canlı mezara gitmek
Çok kolay birbuçuk yahudu gütmek
Velâkin piyonlar musırr etmişler
Vakti merhun geldiğinde yahudi
Karşısına dikilince İSLÂMİ
Delik arar iken solucan gibi
Trump ile fısır fısır etmişler
21 Receb 1440 Cümüa
29 Mart 2019 Cümüa
16 Mart 1435
Kasım 142
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Mescid-i Aksa Gazi Gazze
MESCİD-İ AKSA GAZİ GAZZE
Kudüste ilk kıble mescidi aksa
Kimdir bu mukaddes mabede tan?
Diyerek tefekkür ederek baksa
Deliğinden çıkamazdı şarlatan
Ümmete emanet bu aziz vatan
Lânetullah şu birbuçuk Yahuda
Yardım eden şeytan ve birde buda
Firavunu nasıl boğduysa suda
Bunu da elimle yüce Yaratan
Bana boğdurunca kurtulur vatan
Arzımev’ud hayalini Musâ’dan
Miras aldığı güç sanki asadan
Filistin Gazzeyi vurur havadan
Bu kâfir Mümine bombayı atan
Halîfeyim; Kürre-i arzdır vatan
Unuttu zannetme Mescidi Aksa
Unutamam; kanım NİL’den de aksa
Atomlar nötronlar dünyayı yaksa
Yürü der Viyana ya adım atan
Yürürüm benimdir Kürre-i vatan
İki buçuk milyon sözde müslüman
Bunları musaddık müslüman sanman
Bunlar satılmışlar ceddi saloman
Bir buçuk yahudun önüne yatan
Geberince kurtulacaktır vatan
Madagaskar Hiroşima benzeri
Yahudiler bombalıyor her yeri
Olsa da kalsaydı bir kemik deri
Tekbir bombasını düşmana atan
Cayır, cayır, yanıyorken bu vatan
Tam yüz yıldır taarruzda haçlılar
Gediğin çapını ölçüp biçtiler
Bin Dokuz yüz On sekizde açtılar
Homo’dur Yahuda Filistin satan
Yedi deniz Üç kıtâydı bu vatan
Hani kardeş idi mümin mümine
Müminin mümine bu kini niye?
Ciğeri emânet edip kediye
Tavaya aş diye yanık yağ katan
Ermeni, Yahudi elinde vatan
İstanbul’u işgal ettim diyerek
Sevinir yonanlı Pontus Rum dönek
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yeşil ottan ak süt olduran inek
Cihad-ı Ekberin âlemin tutan
Mücâhide müştak bekliyor vatan
Olacak ikinci FETİH-i mübin
Seninle yükselir nihâyete dîn
İçteki kâfiri bir itlâf edin
O zaman uyanır yüz yıldır yatan
Sancağı şerifi dikecek vatan
Dayan bire mümin gardaşım dayan
Ayetler, hadisler ediyor beyan
İdrak eder mehazları okuyan
Uyandı; geliyor yüz yıldır yatan
Huzurla dolacak emânet vatan
Sen savaşır iken bende buradan
Cihadına havadan ve karadan
Desteklerim, künyesini dünyadan
Silerim Yahudi’yle onu tutan
Filistin, Mescidi Aksa hür vatan
Suriye’yi üçe böldü ama ri
Bilmiyor ki üçte öldü ama ri
Sanma üçün biri kaldı ama ri
Ama ri ka Müslümanı ağlatan
Buraları benim esasta vatan
Ben şimdi Irak’ın kandil dağına
Yem koydum düşmanın deaş ağına
Bayrak diktim hainler otağına
Bu bayrağı buraya dikti atan
Sen Hürriyet sembolüsün der vatan
Fütûr yok gardaşım; bu âşkla delir
Bu âşk İSLÂMİ’ye Resûlden gelir
Cilâlı saloman âşkı ne bilir
Bu âşk rabıtadır bu âşk bağlatan
Çok ağladı artık, ağlayan vatan
09 Haziran 2019 Pazar
03 Şevval 1440 Ahad
27 Mayıs 1435
Hızır 35
Mehmet İslami
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Meselâ!
MESELÂ!
SALLARKEN BEŞİĞİNİ
Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Bir Ali baba varmış
Moğolistanda, Çin de
Develer tellâl iken
Sinek tıraş ederken
Pireler fil güderken
Böğürtlenin içinde
Öküz torbadan düşüp
Balık kavakta şaşıp
Solucan dağlar aşıp
Akrep arar Pekinde
Babamın âşığını
Sallarken beşiğini
Kırılan kaşığını
De bakalım suç kimde?
Bilmediğin bilirmiş
Cinlere fetva vermiş
Allemeler delirmiş
Lâdin arar ekinde
Masal, masal maliki
Cinli şişe meliki
Ahmaklar bilmeli ki:
Curuf dolu yükünde
İp elden iğne elden
Aş Fak, Fuk, Fun, su gölden
Mektupta gelir telden
Malike tel çekinde
Davetiye göndersin
Bekliyorum gel desin
Münker-Nekir söylesin?
Sapıtmanın bükünde
İSLÂMİ: kararlıdır
Tevazu yararlıdır
Zarları zararlıdır
Dûbarası yekinde
14 Haziran 2019 Cümüa
01 Haziran 1435
11 Şevval 1440
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Mehmet İslami
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Mevlâ Sayan Eylemiş!
Seven sevdiğiyle beraber deyû
Hallâkı künfekân beyan eylemiş
Bir olmaz diyerek kötüyle iyi
Nârını Nûrunu ı’yân eylemiş
Söz gümüşse sükût altın demişler
Nefs dizgin’ elinde aklın demişler
Bilen var olsada saklın demişler
Kelâmı satıra koyan eylemiş
İçinin esrarı dışına vurur
Sam yeli esince tomurcuk kurur
Âşkın müntesibi ahdinde durur
Leylâ diye Mevlâ sayan eylemiş
İsra’dan Halîka Mirâç basamak
Akıl durur bunda kurur dil damak
Emre muhalefet eden, avanak
Düz yerde ayağın kayan eylemiş
Gidinilen lânetullah pazarı
Bereketsizliğin olmaz ki kârı
Kimi burçak satar kimisi darı
Mazluma zâlimi soyan eylemiş
Ümmeti Muhammed şecâatinden
Korkup hırlayan yâhûdi itinden
Gasıbın, olmayan memleketinden
Sürgün müddetini sayan eylemiş
Hakk’a ibâdetin irsâli niçin?
Helâl kazanarak yememiz için
Yâ ümmeti olun veyahut geçin
Taşı gediğine koyan eylemiş
Öyle bir suâl var cevâp içinde
Öyle bir günâh var sevâp içinde
Öyle sevâp varki günâh biçimde
Kendi çukurunu oyan eylemiş
Gırtlağına çöker İSLÂMİ: zûlmün
Ezelden hadimi ledünni ilmin
Çöl Turi Sinâdan geçen Selim’in
Sesinden, fezâyı duyan eylemiş
27 Ekim 2019 Pazar

Mehmet İslami
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Milli Dertlerimize Reçete
Gönderine cevabım
Koşa koşa yorulmuşum İslami
Bildiğin sanana laf para etmez
Gafil uykusunda gaybdan bir haber
Bildiğin sanana laf para etmez
Şu kafirler var ya ah şu kafirler
Bildim sanaraktan alemi ünler
Bir ibret olsa da apaçık sonlar
Bildiğin Sanana laf para etmez
Müslümanda bilmez kalkıp girerek
Müslüman da iman kalbe vararak
O da yetmez lazım bilip görerek
Bildiğin sanana laf para etmez
Müminlik te yanar muhlislik alâ
Gözle görmediğin gitmezki dile
Kimseye suc atma sanıyor hîle
Bildiğin sanana laf para etmez
Yahudi de taktik itibar atma
Sev sev diyorlarda ileri gitme
Gelde bu fitneye sabreyle çatma
Bildiğin sanana laf para etmez
Sehitlerde ölmez resuller ölmüş
Şimdikiler kârı kendinden bilmiş
Alak suresi der kim kendin bulmuş
Bildiğin sanana laf para etmez
(Kul kendi kendine yeteceginimi sanıyor)
Cahil ile savaş kaldı en zoru
Düşmanım azılı askerim toru
Yardım yüce rabbim sen bizi koru
Bildiğin sanana laf para etmez
Caresizim olmuş artık olanlar
Seçmeliyiz işe ehil bilenler
Dua eyle huzur versin gelenler
Bildiğin sanana laf para etmez
Mahbub haruniyem laf çok mana yok
İhmal etme lazım onu sanma yük
Gel islami buna sende boyun bük
Bildiğin sanana laf para etmez
Saygılarımla Mahbub haruni
VURULUYOR EFENDİ
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Zahmetsiz olmuyor rahmet bilirsin
Bulanan su duruluyor efendi
Öz yurduna gitmek için gelirsin
İhlâs ile varılıyor efendi
Uyku ölüm amma gaflet zûlümdür
Göze perde olan nesne zalimdir
Uykuyu kabire koyan, âlimdir
Taş korkudan yarılıyor efendi
Echeli cühelâ, her taşı kaldır
Sefâlet erbabı altında boldur
Hakikât anlamaz istersen öldür
Tağutuna sarılıyor efendi
Evet kâfirler var ve olacaklar
Cahim-i çukuru dolduracaklar
Şeref ukdesini solduracaklar
Çirkeflerle karılıyor efendi
Behlül Dane üç kuru kafa satar
Birisi on para der nara atar
Birisine ise beş para yeter
Birisinde duruluyor efendi
Behlül der: darılana hiç paradır
Bunun işi gücü çalmak karadır
Başlar mabeynin bu maskaradır
Boş damgası vuruluyor efendi
Bilmediğini bilmeyen echelden
Hayvan bile nefret eder tezelden
Güzel şahın yarattığı güzelden
Pek çok hesap soruluyor efendi
Mü’minmisin müslümanmısın de sen?
Toz kondurmaz aslâ hemide hasen
İslâmı bilmeden ahkâmı kesen
Çok zerzevat görülüyor efendi
Hilesiz bir adım attıramazsın
Muhabbet ipini tutturamazsın
Âşkın iksirini tattıramazsın
Bu hımarlar geriliyor efendi
Hahamdır tağutu papaz rehberi
Kan ile beslenir bunlar ekseri
Hep bana diyerek vurur keseri
Bunlar içe dürülüyor efendi
Nifâk tezgâhında fitne dokurlar
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Tevratı İncili tersten okurlar
Zavallılar akli yönden fâkirler
Cips disketi sürülüyor efendi
Öldü demek küfür şehid olana
Mahşeredek cephelerde dolana
Kıbrıs savaşından ibret alana
Zılgıt ihtar veriliyor efendi
Zannetse yeter mi kendisine kul?
Kendisine yetenler var ise bul
Mürşidi kâmilin dergâha sokul
Post meydanda geriliyor efendi
Savaş Allâh için seferle başlar
Emredildiğinde Ebâbil kuşlar
Hakkın düşmanını üstünden taşlar
Değen yere seriliyor efendi
Çare sizsinizdir dertlere diyor
Derdinin içinde derman gizliyor
Devâ: gel beni al diye sızlıyor
Dert vüs’ate veriliyor efendi
Düânbız olmasa Yaratan niye
Değermi verirdi sizlere, diye
Beyân eden ol zişânı Nebîye
Şefâat çün sürülüyor efendi
İSLÂMİ: seyreyle dönen feleği
Sözün mânâsızı şeytan keleği
Dostuna arkadaş eder meleği
Bu basarla görülüyor efendi
31/10/2018 Çarşanba
22 Safer 1440
Mehmet İslami
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Mişli ihanet şebekesi miş miş
MİŞLİ HAİNLER GÜRUHU MİŞMİŞLER
Muzaffer kahraman mücahidlerin
Çantasında şehâdet azık imiş
Câmî duvarına siğen itlerin
Katlet; emri fermanı tüzük imiş
Din din iman diye kükreyen omuz
Verdiği islâmın düşmanı domuz
Bukalemundurlar sanmayın camuz
Ülkücüyüm diyen, yer büzük imiş
Satılmış yöneten, guguka köle
Ayranı süt diye döküyor yola
Beyşehir gölüne mayayı çala
Ne yazıkki mayası bozuk imiş
Yüz yıldır bakmıyor girdiği kola
Düşmanın koynun alıyor mola
Salyasını akıtıp sağa sola
Yedikleri hep altı kazık imiş
Katran kazanında kaynatıyorlar
Tef çalıp kandilden, oynatıyorlar
Mukaddes ülkeyi paylatıyorlar
Hainler ebicedden düzük imiş
İngilizin umumhaneden alıp
Bu necip milletin içine dalıp
Bir deculiyetsiz homoyu salıp
Katli içün çektiği çizik imiş
Rabbım diler ise eğer İSLÂMİ
Yerle yeksan olur düşmanın cem’i
İşte hakikat bu yok Lâmı Cimi
Yüzülen Nesimi’ye yazık imiş
30 Cemâziyelâhir 1440 Hamis
07 Mart 2019 Perşenbe
22 Şabat 1434
Kasım 120
Mehmet İslami
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Mucize-sihir
MUCİZE-SİHİR
Firavun topladı sihirbazları
Dedi; vakıfsınız böyle şeylere
Gözleri boyayan hokkabazları
Size vereceğim mücevherlere
Mukabil Musâyı sihirinizle
Mağlûp edin uğraşamasın bizle
Mücadele eder efendinizle
Ulûfe dağıtarak böylelere
Müneccimler sihirbazlar geldiler
Hünerini orta yere saldılar
Değnek iken bir ejderha oldular
Akıl yetişemez mucizelere
O gün herkes ettiğini görecek
Biziz küfre iman dersi verecek
Biziz o defteri açık dürecek
Allah değil O karışmaz beşere
Bizi yazık külah çıkaran şerre
Biz; önce biz olmalıyız bir kerre
Cihâd için çıkmalıyız sefere
Böyle hükmedecek İslâm yerlere
Düşmanı, meclisi esir alınca
Meclis düşmanını kucaklayınca
Vatan sevdalısı yaban kalınca
Dîni İslâm, Müslümanlar biçare
Âşık İSLÂMİ sen kızıl denizde
Firavunu secde halinde süzde
Muhakemeni yap yokuşta düzde
Yoksa mücezatı kalır mahşere
05 Haziran 2019 Çarşanba
02 Şevval 1440 Erbaa
23 Mayıs 1435
Hızır 31
Mehmet İslami
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Muhabbet
Aşık Medeni Karataş
Bir kilo domates beş lira hayat
Ekonomi çakılıyor hasanım
Bu fiyatta seyhandaki bir fiyat
Adanada ekiliyor hasanım aşıkmedeni
Âşık İSLÂMİ
Soğanın kilôsu sekiz liraya
Manavlarda satılıyor Medeni
Enginara kiraza muza var ya
Uzaklardan bakılıyor Medeni
Hasan Aydın
Develasyon enflasyon diyerek,
Bak belimiz bükülüyor Medeni..
Üç yerine üç yüz gram yiyerek,
Kemer eyce çekiliyor Medeni
Âşık İSLÂMİ
Reveli develi emisyonları
Ehli küfr yutturdu bize bunları
Satılmışlar aratmadı hunları
Amma şimdi yılıkıyor Hasaani
Aşık Medeni Karataş
Bıkmışım şu insanların yozundan
Babalar habersiz oğlu kızından
Sevgisizlik saygısızlık yüzünden
Edeperkan yokoluyor hasanım
Âşık İSLÂMİ
Cevher ayrılınca kendi özünden
Çıkamıyoryor kafirliğin düzünden
Şükür ki asalet döndü izinden
Ümid ile bakılıyor Medeni
Hasan Aydın
Vekil maaşindan haberin yokmu,
Emekliye yüzde üç dedi çokmu,
Riyakâr ne bilsin açmısin tokmu,
Çok canımız sıkılıyor medeni...
Âşık İSLÂMİ
Sistemi kuranlar muhasaraya
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Alıp kendisini çıkmış seraya
Altı yüz besleme palikaryaya
Hakk gazabı dökülüyor Hasaani
Aşık Medeni Karataş
Elbette görürüz bizde bakarız
Tivilerden fazeteden okuruz
Sinirlenir dişimizi sıkarız
Sıka sıka dökülüyor hasanım
Âşık İSLÂMİ
Okuruz, okuruz, bize okutan
Yüz sene tezgâhta yalan dokutan
Hesaba gelirmi döktükleri kan?
Bak belleri bükülüyor Medeni
Hasan Aydın
Sirat kıldan ince geçilmez oldu.
Sular çok bulandı içilmez oldu,
Kapandı kapılar açılmaz oldu,
Pencereden Bakılıyor Medeni ...
Âşık İSLÂMİ
Suyu bulatanlar haramilerdir
Bu suda balığı avlamak nedir?
Bahtın anahtarı Uhud’la Bedir
Her bir kapı açılıyor Hasaani
Aşık Medeni Karataş
Sevgidir insanın yüzünde süsü
Kalktı siyasette saygı örtüsü
Yıkılıyor gönüllerin köprüsü
Betonarma dikiliyor hasanım
Âşık İSLÂMİ
İslâm demek sevgi, güzel ahlâhtır
Abdi sevip, halkeyleyen Allah’tır
Siyaset meddahı tahtadan attır
Kuyruğundan çekiliyor Medeni
Gönül köprüsünde seyran edenler
Tesettürle Cennetine gidenler
Gül yüzlü şeytanı rehber edenler
Cehenneme tıkılıyor Medeni
Hasan Aydın
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Yerli mahsul bire on verir iken,
Çarşı pazar yıkılıyor medenî ...
Ithal tohum bire bin veriyormuş,
Rus tohumu ekiliyor Medeni.
Der Hasaani sana bana beş iken,
Üçe ihraç ediliyor medeni ....
Âşık İSLÂMİ
Yerli boğa seksen çocuk verirken
Damızlık boğa ver diye giderken
Cola ile nesli cedid helâk ederken
Cuhapaya bakılıyor Hasaani
Müslümâna dînın verdiği ruhsat
Yetişir istemez ithal karuzat
Bismillah diyerek sen okunu at
Hedefine çakılıyor Hasaani
Hasan Aydın
Ayaktan çıktımda yol bilmez deme,
Hal ehli sanardım hal bilmez deme,
Bahçe görmüş ama gül bilmez deme,
Gül ekilmez dikiliyor medeni. ..
Âşık İSLÂMİ
Ehl-i hâl dostunun hâlderdi olur
Seyahat ehlinde yol derdi olur
Feryâd-ı bülbülün gül derdi olur
Vakti geldi sökülüyor Hasaani
Aşık Medeni Karataş
Bilirim sendeki hüsnü niyeti
Sarraf olan öder böyle diyeti
Çamurada düşse cevher kıymeti
Elbeki yokolmuyor hasanım
Âşık İSLÂMİ
Sui niyet cehenneme götürür
Münâfıklar onun üzre oturur
Ehl-i Şuaralar tekbir getirir
Aç karına aş dolmuyor Medeni
Aşık Medeni Karataş
Kırk tleyi bulmuş dananın eti
Paşayla bey olmuş yalaka iti
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Medeniyim bende bu hamaseti
Haykırmazsam yükoluyor hasanım
Âşık İSLÂMİ
Et cennet yemeği buyurur Habîb
Bir lokma et için kasaba gidib
Bir kiloya ellibeş takdim edib
Kanâatlar yok oluyor Medeni
Gönülün aynası gözün içinde
Endamı yüzüne parlatır günde
İmtihan çün şer var hayrın önünde
İSLÂMİ’ye çakılıyor Medeni
Hasan Aydın
Der Haasani pazar malı giyerek,
Umar iken bulduğunu yiyerek,
Her bir sözü ayan beyan diyerek,
Bu mahlasi takınıyor medeni. ..
Âşık İSLÂMİ
Koz çürüksüz olmaz demiş atalar
Aslı sahih çürükleri öteler
Her kilide anahtar bu çeteler
İSLÂMİ’de takılıyor Hasaani
Hasan Aydın
Hasaani ayak tan çıkma er iken,
Aşıklar kıymeti elbet zer iken.
Bunca hak sahibi madur var iken,
Başa nasıl cikiliyor medeni...
Âşık İSLÂMİ
Yüz senedir ayaklar baş üstünde
Kan dökerek devrederken hergünde
İSLÂMİ; hop diyen varmı bir gün de?
Aslâ çelme takılıyor Hasaani
Aşık Medeni Karataş
Ayağa dikkat et işte böyle bu o ayak dediğim gibi bu ayak dediğin gibi
Ayak bozuk olursa
Ozanda
Dertli polat oluyor
Derdinden
Medeni sinirli
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Hasanda
Muamma
Bizdede cinas
Ama nitekimde o yaklar
Hep İslami
Âşık İSLÂMİ
Ayaksız bedenler çam kütüğüdür
Sadece yattığı yer gördüğüdür
Medenim, Hasaanim, dertli Polatım
Hayaloğlu kaleyi ördüğüdür
Mehmet İslami
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Muhabbet 2

Mahbub Haruni Karataş
Gafil müslümanın çilesi bitmez
Onlar ile bizi seçemedikçe
Daha çok hengâme yaşar dururuz
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
Çilesiz yaratık sadece öküz
Sığırla arayı açamadıkca
Bilâ mecbûr muadilidir nakız
Hikmet kanadıyla uçamadıkca
Uçanlardan çektiğimiz hengâme
Sakın neden, nasıl oluyor deme?
Elif bilmiyorsa olmaz alleme
Kazanda haşlanıp koca’madıkca
Koca seçer müşrik ile münkiri
Temizler bünyeyi yok eder kiri
Sâlikin kâlbine nahşeder Birr’i
Şaşırıp dergâhtan kaçamadıkca
Mahbub Haruni
Kabille başladı cephe onların
Fıravun nemrutlar apo onların
Her firsatta ürer tepe onların
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
Kaçmakla başlıyor nifâk safhası
Hain güruh ebû cehil kafası
Bal diye sunulan zehirli tası
Bismillâh diyerek içemedikce
Mahbub Haruni
Fitnelik bulaşır nesilden nesil
Sanki duymadın mı asılda asıl
Ademle başladı ahret dek fasıl
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
İçmedin mi bire israr ederler
Varlığın muhâli zıdda giderler
Biz varken asalet neyimiş derler
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Kader defterini açamadıkca
Mahbub Haruni
Çok bilen der niye saldı bronzu
Vay efendim almalıydı domuzu
Besle apo gibi kukla boynuzu
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
Açanlar; defterin içinde bulur
Merveden minâya göçünde bulur
Mürted nasaranın haçında bulur
Hak ile batılı seçemedikce
Mahbub Haruni
Takip eyle ifadeden şasani
Yolunu sür ismi rafa düşeni
Kırmazsan belini kırar şişeni
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
Seçenler müstakim rahta seyreder
İblise kanmayan cennete gider
Velâkin peşini elem, dert, keder
Bırakmaz; kefeni biçemedikçe
Mahbub Haruni
Üzme sınavlardan geçmiş paşani
Duyma konuşuyor sözler düşeni
Kim ne bildi gördü akli şaşani
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
Biçilen; üzülür direnç kırılır
Kırılan kol yen içinde sarılır
Düşeni kaldır bak, sana darılır
Âlem-i bekâya göçemedikce
Mahbub Haruni
İş sanmayın her sineğe bir mermi
Bul batağı kurut güçü edermi
Allah bizle yenilmesi kadermi
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
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Göçünce gelirler Münkerle Nekir
Ömür sermayeni sayarlar bir bir
Derler; getirdiğin azığın nedir?
Kederdir; dünyâda saçamadıkca
Mahbub Haruni
Katil belli güçlü olki gam bitsin
Yeterki müslüman müslümi tutsun
Yara dır bu gemi nereye gitsin
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
Saçtığı üç tohum olmalı kulun
Birisi kuşların rızkıdır bilin
Birisi de hısım-akraba, elin
Biri âileden kaçamadıkça
Mahbub Haruni
Duyma imansızı ne yemin ettir
Kanma güzel söze koltuktan ittir
Bir fırsatın bulur sana der s...tir
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
Kaçanın peşinde gidilmez imiş
Münzeviler tedip edilmez imiş
Çoban kurtsa, koyun güdülmez imiş
Ene’den Nasuh’a geçemedikce
Mahbub Haruni
Allahta hata yok kur-an da da yok
Bunları diyende duyanlarda hak
Mahbub haruniye dersin hata çok
Onlar ile bizi seçemedikçe
Âşık İSLÂMİ
(Haşa sümme haşa) münezzeh Allâh
İSLÂMİ: Enbiyâ hatasız vallâh
Mağfiret membaıdır biiznillâh
Hidâyetsiz arşa uçamadıkça
Mehmet İslami
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Muhabbet 4-5
MUHABBET
Kul Mahbub Haruni
Cehennem boşuna değildir aşık
Fırsatı vereni araştır hele
Nimetimi tamam ederim derken
Birazcık kuranı karıştır hele
Âşık İSLÂMİ
Cehennemi kendi yed’iyle yaptı
Lüzûmsuz değil ki Cenneti bile
İdrak edemeyen kulları saptı
Bülbül sitem eder sevdiği güle
Kul Mahbub Haruni
İbret vardır sahitlikle iz eder
Nice biri nice nice yüz eder
Bir ses ile ne dağları düz eder
Sende bir sayfayı buruştur hele
Âşık İSLÂMİ
İbret almayanlar maziden zahir
Belâya garkolur evvel ve ahir
Cennetten dünyaya akan dört nehir
Üçü bize bakar dördüncü Nile
Kul Mahbub Haruni
Sen mana içinde manayı ara
Şifa vermemişse iyolmaz yara
Dön dolaş dünyayı mevlada çare
Sen kalbini onla görüştür hele
Âşık İSLÂMİ
Kelimeye nazar kılmadan önce
Gönül gülzârına nazar kıl bence
Manalar sazın her telinden ince
Açılmış tomurcuk gülüne çile
Kul Mahbub Haruni
Mahbub Harun bilin ibret aldınsa
İman edıp sırlarını buldun sa
O sırda eğilip secde kıldınsa
Tut onu zahirle yarıştır hele
Âşık İSLÂMİ
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Hikmetle yaratmış halkeden Hüdâ
Enemiz; cennette Hüdâ’dan cüdâ
Suyu bilmez balık yaşarken suda
Hayâ; yüz yıl önce çıktı tatile
İşte hakikat bu İSLÂMİ: inan
İzzeti edebi katletti insan
Hayâsız nizâmın mucidi şeytan
Kâfirliğe; islâm der bile bile
01 Ağustos 2019 Perşenbe
29 Zilkade 1440 Hamis
19 Temmuz 1435
Hızır 88
MUHABBET
Kul Mahbub Haruni
Alimin uykusu ibadet deyi
Uyumayı yer mi ettin aklına
Arada uyanda bir selam yolla
Duyurmayı zor mu ettin aklına
Âşık İSLÂMİ
Selâmün aleyküm, uyku nerede?
İbâdet sayılan âlim nerede?
Uyutanlar masiyetin korkusu
İbâdetin son bulduğu sürede
Kul Mahbub Haruni
Sıddık olur kullar eder hizmeti
Kader diyen sanar kulun kısmeti
Dört temelden kullar yürür ismeti
Sıyırmayı kâr mı ettin aklına
Âşık İSLÂMİ
Sadakattir ilmin nakşi âlime
Kadere bühtan ettirir zalime
Muhabbet kuşağı takıp belime
Sefineyi yüzdürürler derede
Kul Mahbub Haruni
Bir kaşık var idi allah kazılsın
Ebu bekir resül de der yazılsın
Allah da der ebu bekir çizilsin
Ayırmayı kâr mı ettin aklına
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Âşık İSLÂMİ
Cidah edek küfrün kökü kazılsın
Hak batıldan, batıl haktan süzülsün
“Hâdi” “Mudil” hikmetleri sezilsin
Ordum mahpus oldu küfri berede
Kul Mahbub Haruni
Mahbub Haruniyem izinde hürlük
Gerisi takvaysa oda bir varlık
Allah kimselere etmez ki zorluk
Buyurmayı kâr mı ettin aklına
Âşık İSLÂMİ
İSLÂMİ’yim baş koymuşum izine
Fani dünya fanusu bir kuzine
Muhammed’i yazmıştır yeryüzüne
Göklerin secdesi arzı kürede
01 Ağustos 2019 Perşenbe
29 Zilkade 1440 Hamis
19 Temmuz 1435
Hızır 88
Mehmet İslami
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Muhatabım Müslimanlardır
MUHATABIM ÜMMETİ MUHAMMEDEDİR GAYRİ MÜSLİM MUNÂFIK MUHATAB ALINAMAZ
ALINMAMIŞLARDIR ÇÜNKİ ONLAR GAVURLU ĞUNU YAPACAK RAHMETLİ ABDÜLHAMİD
(R.A) MERHUM BİR PROJE TAHAYYÜL ETTİĞİNDE HEMEN ELÇİLERİ ÇAĞIRIR DERKİ
BEN GÜNEŞİ BİR METRE AŞAYIĞA İNDİRMEK İSTİYORUM KIŞI ARADAN ÇIKARMAK
İÇİN, NE DERSNİZ? Diyerek fikir sorar Derleri düşmanlar tabi i haşmetlim dünyayı
yakar güneş derler karşı çıkarlar anlar proje haklıdır ve tatbik eder İşte devlet adamlığı
işte zeka seviyesi Atalar demiş dost başa düşman ayağa bakar
Şu mübarek dû âlemde bayram gecesi ve günü olarak allahıma sığınıp diyorumki Bu
anatasa referandumuna karşı çıkanlar belli dir bütün terörisler ve gayri müslüm
düşmanlarımızdır bu dışta açık düşmanlar hiö bir suretle Bu asil aziz necip Milleti
İbrahim, Ümmeti Muhammedi enterese etmedi etmezde Çünkü o düşman düşmanlığını
daima yapacak bende tedbirimi alacağım ki hezimetten kurtulamasınlar ve
kurtulamamışlardır da Ülkeyi işgal ettiler Her şeyleri ellerine aldılar çünkü savaşlarla
mehmedimde tükenmişti çocuklar vardı yaşlılar vardı kadınlarımız vardı Bu vaziyette
iken Bir fıransız kafirinin anamın başörtüsüne elini uzattığını gören camiden yeni çıkar
iken bu hale muttali olan Merhum Sütçü namı ile maruf imam efendi hemen müdahale
edip kafiri temizleyince işte fitili böylece ateşlediği gibi işgal altındaki asker eslaha
ekmek esvap yok olduğu halde asil milletin kadını çocuğu dedesi ninesi eline oklavayı
çevirgeçi kazmayı küreği alan düşmana defol ededi efelerde refakatinde ve defetti
ülkeden Ne oldu ise bundan sonra oldu Karabasan çöktü üstümüze Nereden geldiği kim
olduğu malum fakat nasıl geldiği kimin getirdiği meçhul mozoledekini beynime çaktılar
necip milletin cefakar yiğitleri çerkez ethem Ali şükrü bey ve benzerleri hakkı hakikati
savunarak karşı çıktılar Velakin kimisi vatan haini edildi hainlerce kimisi mecliste
katledildi Böylece milletin dimağına mühğr vuruldu Başladı kuranı dini dili kaldırdı rafa
koydu kafir latin kıralı ALFABE 'yi dil yazı DİLİ ders olarak ikram etti maalesef
müslüman kılıklı salomanlarda başladı ulumağa Tanrı uludur tanrı uludur diyerek ulutan
tanrısı olduğunu ilan edip ezan diye geçti mihraba taaaaa 14 mayıs 1950 ye kadar
uludular Bu mevzu bitmez Halbuki Hayır diyenlerin milletin dinin devletin allahın
peygamberin azılı düşman ları olduklarını beyan edecektim iş uzadı uzarda uzar çünki
1500 yıllık necip ümmetin derdini çeken taşıyan sadece benim bu dünyada mübalağa
diyebilirsiniz fakat yakinen şahit olanlar bilirler bu dediğim hakikati
O bakımdan kim kadük de olsa dini milli! istiklalimiz istikbalimiz inkilabımız olan bu
referanduma hayır diyorsa o mürteddir o kafirlerle beraberdir bu ülkede yediği
haramdır yaşamasıda haramdır ve bunların katli de vaciptir Bu diye Benim Delil isteyen
açar ilmi kuranı hadisi okur bakar görür az bile demişsin der bana Şu anda ki yaptığımız
savaş dünya tarihinde görülmemiştir dün yedi düvelle savaştık ve izni ilahiyle millet
olarak başardık Bu gün dünyada nerede ne düşman varise içeridekilerde beraber bir
koldan hücüm ve taarruz ediyorlar bunu idrakten aciz kimselere ben insan diyemem
hele müslüman hiç diyemem Allahım encamımızı hayreyleye
HAYIR DİYEN HAYRSIZA KARŞI EVET
Abdülhamid Han gibi
Sen taçsın diye, evet
Din düşmanı zibidi
Sen hiçsin diye, evet
Dört kıt’a, yedi deniz
Tıkaç vurulan geniz
Yüz yıldır solan beniz
Gül açsın diye, evet
Senarist Ali Cengiz
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Hep piyonları densiz
Sefâ sürenler, bensiz
Zehr içsin diye, evet
İslâmı yasaklayan
Edebi pasaklayan
Kâfîrliği sıklayan
Zor geçsin diye, evet
Kul hakkıyla beslendi
Mozoleden seslendi
Ermeniye yaslandı
Sen piç’sin diye, evet
Mü’minler sakın şaşman
Faydasızdır son pişman
Türk, asalete düşman
Kör, suçsun diye, evet
Kandil dağında boynuz
Meclise verir omuz
Lâ-şey hazır olunuz
Şer göçsün diye, evet
Temizlik olacakta
Kucakta ve ocakta
Dermân varsa bacakta
Hır kaçsın diye, evet
Çıkardınız canını
Akıttınız kanını
Bu millet kaftanını
Hür biçsin diye, evet
İSLÂMİ: şahsiyeti
Âsil, cibilliyeti
Îlmi, hüsn-ü niyeti
Kul seçsin diye, evet
Mehmet İslami
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Mukabele
Boş gelenler boşta boşa yellenir
Akîlin işi ne dell pazarında?
Burnundaki kıl ne desen tellenir
Sakilin işi ne dil pazarında?
Suâlin çok güzel sınıfı insan
Kırk sekiz sınıfa ayrılan nisyan
Deli olan eder bu akla isyân
Bilimin işine bil pazarında?
Dostum diyen dost olmuyor bittabi
Kefeye koyup gör Ömer Hattâbı
İşin yakmak, demiyor ki: Kitâbı
Telâşe işi ne sel pazarında?
Yönümüz tağuta dönüktür bizim
Kardeşlik kandili sönüktür bizim
Şahidimiz bile tanıktır bizim
Orağın işi ne bel pazarında?
Yaratan buyurmuş Kur’ândır ferman
Emîr Habibullah her derde dermân
Yeli estiğinde savurmaz harman
İnsanın işi ne mal pazarında?
Mayamız hamuru nisyanla karık
Naylon pabuç çıktı yok oldu çarık
Ayaklar kabarmış topuklar yarık
Sarrafın işi ne nal pazarında?
İlâhi âşk ehl-i şuaralar yâr
Gönüllere yağan rahmetidir kar
Beyini küflenmiş fukaralar var
Kaşığın işi ne yal pazarında?
Behimi sevdaya sarılan fikir
Bir çiğ damlasıyla yarılan fikir
Seher yeli ile kırılan fikir
Gülmeyen işi ne gül pazarında
Divâne İSLÂMİ âşıkı oldu
İlâhi sevdası tuttuğu yoldu
Leylâ leylâ dedi Mevlâyı buldu
Mecnûnun işi ne zül Pazarında?
28 Kasım 2018
Mehmet İslami
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Mukaddesat Mevhumundan Nasıl Soydular Teni
MUKADDESAT MEVHUMUNDAN SOYDULAR TENİ
Nefs; fahşaya çekmek ister fakat aklım gitmezdi
İdrak izân üstünden paletsiz kaydılar yeni
Yolunu şaşırtmak ister lâkin gücü yetmezdi
Irkçılığın zehirini verip baydılar geni
Ateş yanar, ocağımdan isli duman tütmezdi
Müslümanlar birbirine katiyen kin gütmezdi
Başı dumanlı dağ idim kimse aşıp gitmezdi
Kâfirler hainliğin tığıyla oydular hani!
Bin beş yüz senelik düşmanlardı mihenk taşında
Biz yok idik yüz senedir ülkemizin başında
Kâfirdiler kaşık çalan sofraların aşında
Mukaddesat mevhumundan alenen soydular teni
Bakınız hele beldemde yayılan şu koyuna
Sisiye kukla; oynadığı İngiliz oyuna
Yahûdilik yularını taktırınca boyuna
Kardeşlerin düşmanın yerine koydular seni
Müslümanız karşımızda tanrı dağı erir be
Tekbiri söyleyince gâvur dağı yol verir be
Mehmed; küfre karşı, ağrı dağı olur durur be
Bin beş yüz sene ilerde olanlar duydular beni
Dediler: İSLÂMİ senin hilâl vardır kaşında
Neden bu Ay ile Yıldız taht kurmuşlar başında?
Dedim ahdım Peygamberin şehit olan dişinde
Titreşerek ehl-i beyten mücevher saydılar beni
01 Temmuz 2019 Pazar Ertesi
28 Şevval 1440 İsneyn
18 Haziran 1435
Hızır 57
Mehmet İslami
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Mürted Taşa, Dayandı

Boş gelenin boşa geçer ömürü
Kaygısızlar her bir köşe, dayandı
Unutunca aldıkları emiri
Hayatları bir tek fişe dayandı
Bin dört yüz elli üç; basıldı mühür
Bin dört yüz doksan beş yasıldı mühür
Abdülaziz dedi ‘nasıldı mühür?’
Bu suâli mürted taşa dayandı
Gaflet yorganını üstüne örten
Uykudan uyanmaz horoz öterken
Uyansalar bile der vakit erken
Halbuki yaş yetmiş beşe dayandı
Sütçü İmâm ateş bastı fitile
Kadın çocuk sabi ihtiyar ile
Düşmanları; işgâl altında bile
Memleketten kovmak hoşa dayandı
Doğan ölür gelen gider demişler
Çoban olan sürü güder demişler
Ahmaklar; zillete kader demişler
Gırtlağa zehirli şişe dayandı
Yedi deniz üzerinde seyreden
Barbasor Hayreddin değil mi deden?
Torun olamadın dedene neden?
Mil çekildi göze, kaşa değil mi?
Kâfirler yenilir Pehlivanıma
Görür bakan, tarihteki şanıma
Fermuar çekmişim hafakanıma
Mûcize Ebâbil kuşa dayandı
Şüheda dedem ismini tarihe
Fatih diye yazdı, yoktur tarife
Tenezzül edilmez dümbük herife
Zülkarneyden gelip Yuşâ dayandı
Hevâi hevesler kurunca tuzak
Basmadan geçmekse akıldan uzak
Şeytanın elinde binilen kızak
Akibette varıp boşa dayandı
İSLÂMİ; kaybolan, buldurulunca
Olmaz denen şeyler oldurulunca
Tayfalar içine doldurulunca
Sefinenin burnu başa dayandı
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22 Muharrem 1440
02/10/2018 Salı
Mehmet İslami
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Müslüman Bir Devletin, Milletin Vatanında
MÜSLÜMAN BİR DEVLETİN, MİLLETİN VATANINDA
Müslüman bir devlette Müslüman idareci
İftira tezgâhını müfteri kurdu dünler
Evet: Devlet başkanı, değilse acep neci?
Cebinde fink atıyor nice hinoğlu hinler
Müslüman bir devletin, Müslüman bir Milletin
Vatanında fink atan çakmalarsa pek çetin
Tedavisi var elbet, bu mel’ânet zilletin
Hilâfettir efendi, onu; ehli küfr dinler
Sevinmeyen müslüman, kâfirin itlâfına
O Müslüman değildir kulak verin lâfına
Kurşunu Besmeleyle sık alın şakağına
Damarda bozuk kandır sütü bozuk hainler
Ertuğrul, Süleyman’ın, Yavuz’un vatanında
Beslenen hainlerin zehir vardır kanında
Ebû Bekir, Osman’ın, Ömer âli şanında
Hakka Secdeye varır akîl olan ins, cinler
Dün bir kadırga ile yedi denizi alan
Bunlar Barbaroğlu; dermiyiz bize ulan?
Madem ki Üsküdar’ı geçmiştir atı alan
Vaşingtona yürüse, Türk gayri kimi dinler?
Şu an yetmiş düvelle cenk ediyor Mehmed’im
Lâ dediler ben İllâ dedim de lâ, demedim
Uhud, Mohaç’tan çıktım, Kıbrıs’a gelemedim
Nerede Roma-Bizans, çukurlarında inler
Bu işâret İSLÂMİ: alınacak başların
En son devridir Hakkın dehrinde savaşların
Zahmetsiz rahmet olmaz, akan kanın, yaşların
Filiz verdiği mevsim altın çağlı günlerin
01 Şevval 1440 Selase
04 Haziran 2019 Salı
22 Mayıs 1435
Hızır 30
Mehmet İslami
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Müslüman İslâm budur
MÜSLÜMAN İSLÂM BUDUR
Sazı silâh sözü mermi
Şair olan böyle dermi?
İslâmiyet hicret derken
Müslümân böyle eder mi?
Yüz senedir çektik halâ
Çektiriyor malûm kal’â
Anahtarsızlıktır belâ
Akrep kartalı güder mi?
Güdüyor güttürenler kim?
Düdüğü öttürenler kim?
Vatan terk ettirenler kim?
Harami helâli yer mi?
Kâfir atıyor tohumu
Fitnesiz ekim olur mu?
İdraki olanlar bunu
Hakikattir zanneder mi?
Düşmanlarda amel çetin
Metin ol müslüman metin
Şerefli şanı milletin
Putperestler Allah der mi?
Kurmuş tezgâhı dokuyor
Emtia hain kokuyor
Seni; kokuyla okuyor
Tavuk tilkiyi güder mi?
Şayet aslı varsa eğer
Ermeni Suriyeliler
Böyle fahşa nanesi yer
Müslüman öyle eder mi?
Gözünü aç, hakikate
Kulağın ver saadete
Börteçine hani Mete?
Hak ters tecelli eder mi?
Hikmet gizli nedamette
Hüsnü ahlâklı cennette
Eçhelleri cehalette
Münâfık iman eder mi?
Duyduklarına inanma
Her gördüğüne aldanma
Hadisi Şerîf bu, amma
İnanılacak haber mi?
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Diye düşünde tetkik et
Ebû Bekir’i taklit et
Ali düsturunda seyret
Zinnureyn yanlış gider mi?
Müsebbip nihan sebepte
Mümin olanlar edepte
Ömer olur adâlette
İlmi tenvir eder cemi’
Bühtan etme sen İSLÂMİ
Kardeşlerle dolu gemi
Kimi yahud kimi samî
Yamulanlar lâdesler mi?
09 Haziran 2019 Pazar
03 Şevval 1440 Aha
27 Mayıs 1435
Hızır 35
Mehmet İslami
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Müslüman İslâmı Nereye Attın?
MÜSLÜMAN İSLÂMI NEREYE ATTIN?
Suriyeli Türkiyeli demektir
Suriye Türkiyenin karyesidir
Suriyeli demek türktür demektir
Gelmesi bastırılmış hevesidir
Ortalık durur veya durulmaz
Her hâlde gardaş yabancı görülmez
Ensara muhacir gardaş, sorulmaz
Hicreti Nebînin külliyesidir
Müsafirin kalacağı üç gündür
Muhacirde müsafirlik düşkündür
Muhacir meskeni gönül köşkündür
Ensar muhacir muhaveresidir
Kardeşini kovmak kime yakışır?
Düşmanları istihzayla bakışır
Bu hâl İslâm-inkâr ile çakışır
Bu ilâhi kaderin cilvesidir
Herkes her ahvalde rızkını kendi
Arar bulur onu alır efendi
Bu ulvî nasihat İSLÂMİ’dendi
Öyle lâflar şeytanlık küsbesidir
14 Haziran 2019 Cümüa
01 Haziran 1435
11 Şevval 1440
Hızır 40
Mehmet İslami
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N e Şahin Uçar
NE ŞAHİN UÇAR
Sevdanın rahmeti düşmeyen yerde
Ne bir bülbül öter ne de gül açar
Devâyı sevgide bulmayan derde
Ne şifâ erişir ne neşter biçer
Şuaralar iman eder rüyaya
Metası çün değer vermez dünyaya
Domuz çıkıp taht kurunca yaylaya
Ne keklikler öter ne ceylân geçer
Şeytan lâleleri kıs kıs gülerler
Binbir rekli çiçekleri solarlar
Kan emmeğe akrep, sırtlan dalarlar
Ne avcı dolaşır ne geyik kaçar
Bin beşyüz senelikdir savaşları
Türk-İslâm düşman iri başları
Zehirletti toprakları taşları
Ne kartal görünür ne şahin uçar
Bu harami devşirmeler güruhu
Akıl yerine beyninde tuz ruhu
Anlamaz beleşçi olan of, pufu
Ne helâl lokma yer ne de su içer
İSLÂMİ diyor ki; vaktınız tamam
Ben asemim lâmi cimi anlamam
Cenâzeye namaz kıldıran imâm
Ne fareler yıkar, ne kefen biçer
04 Cemaziyelevvel 1440 Hamis
10 Ocak 2019 Perşenbe
28 Kanunievvel 1434
Kasım 64
Mehmet İslami
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Nankörlük Karaborsa İdi Şimdi Kelepir
NANKÖRLÜK KARABORSA İDİ ŞİMDİ KELEPİR
Bu nankörlük nankörler devrin her yöre’sinden
Emdikleri süt Pontus yonan rum teres’inden
Taşıdıkları kan Yahudi ermeni deresinden
Gelir; ceddi Yahudi, nasara küresinden
Bellidir cübbesi Zünnar, kippa beresinden
Çünkü sütleri rum yonan musluk küresinden
Hayır beklenir mi böyle lâğım faresinden?
Kediler kaçıyorlar bunun velvelesinden
Nankörlük karaborsa idi şimdi kelepir
Lâdiniler boynunda bakın kelep keleptir
Bunlara hep bu dinsiz Cu Ha Pa tek sebeptir
Cehennemde şeytana ikram olan kebaptır
İSLÂMİ; lekelenirsin tutsan neresinden
Uzak dur sakın haramiler terekesinden
Derslerini almışlar haham medresesinden
Şeytan bile duyunca tiksiyor sesinden
22 Şevval 1440 Selase
25 Haziran 2019 Salı
12 Haziran 1435
Hızır 51
Mehmet İslami
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Nâr Ebu süfyan
NAR EBU SÜFYAN
İslâmın düşmanı, hemide, Nebî
Babalığı, kafir bir Ebu süfyan
Mürted muaviye münkir yez idi,
Ebası, mahdumu kir Ebu süfyan
Atalar demiş ki: “Sakla samanı
Fırıldak dönünce gelir zamanı”
Bermuda üçgene tutma gümânı
Hint ile birlikte yer Ebû süfyan
Güneşin altında güneş yok diyor
Kâfir akılsızdır Allâh söylüyor
İblisin emrini icra eyliyor
Hassesi mühürlü kör Ebû süfyan
Dine kılınç çalan muaviyenin
Yetmiş iki ehli beyti yiyenin
Ayağımın altında başı diyenin
Babası, dedesi şer Ebu süfyan
Şüheda Hamzadan ciğeri söken
Resûl fidanını devirip büken
İslâmın devasız düşmanı iken
Müslüman olmuşum der Ebû süfyan
Alem’idir ihânetin şiddetin
Devâsı bıraktığı hiddetin
Asr-ı sâadetteİslâmiyetin
Özünü kavuran nâr Ebû süfyan
İSLÂMİ’yi yakan bu ateş sönmez
Meryemibni İsâ bak halâ inmez
Gelip de: çalıya bir bülbül konmaz
Severek; domuzu yer Ebu süfyan
17 Cemâzüyelâhir 1440 Cümüa
22 Şubat 2019 Cümüa
09 Şabat 1434
Kasım 107
Mehmet İslami
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NârI ile Nûru Arasındayız
DÜNYÂ DA ŞU ÜÇ ŞEYİ YAPMAK SON DERECE ZORDUR;
1- Fakir iken cömertlik yapmak
2- Zengin iken dünyâ metâı sevgisini kâlbine koymamak
3- Şerrinden korkulan adama karşı doğruyu söylemek
NÂRI İLE NÛRU ARASINDAYIZ
Elif- Ye’ye kadar bilirim diyen
Söyle; Besmelenin neresindeyiz?
Mihrab da cübbeyle kippayı giyen
De hele; kimlerin töresindeyiz?
Bilmeği maharet sanmayın sakın
Öğrenmek çün önce ene’yi yakın
Hızır ile Mûsâ Nebî’ye bakın
Biz; Zahirle bâtın küresindeyiz
Sohbet edip uhabbete başlayız
Bu meyânda anasırı boşlarız
Neden cehâletle ben’i taşlarız?
Mahal’li imtihan sırasındayız
Beşer için imân, dînde Kur’ân da
Teknik fizik, kimya, fende Kur’ân da
Sekiz vecheye tek yönde Kurân da
Nârı ile Nûru arasındayız
Esrârı ilâhi mukatta’ada
Boğulursun ilerlersen daha da
Üçün ikincisiydi mağarada
Sıddîk-ı ekberin çırasındayız
Güçlü benim derken putlara tapan
Münkir iken bir anda oğlu çapan!
Olunca Tavafı; açıktan yapan
Ömer’ül faruk’un şîrâsındayız
Resûlü Kibriyâ, duyandan derdim
Üç kızım olsaydı bilin ki verdim
Dul kalan damada, dediğin gördüm
Osman’ı zinnûreyn merâsındayız
İlim şehrimizin kapısı, beli
O şehrin elinde bağlıydı eli
Zübde-i evliyâların eweli
Âli ibni Talib: ferâs’ındayız
Üstüne taş konup ezâ edilen
Ayakları elleri bağlı iken
Her nefeste Âllâhü ekber diyen
Bilâl-i Habeşi harâsındayız
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Namı yâdedilir dâimâ dînde
Kazdığı hendeğin eşi yok sinde
Zulmün boğan o hendeğin içinde
Selmân-ı Fârîs’i kurasındayız
HİRA’ da alınca tebliğ emiri
Eriyverdi Ebû cehil demiri
İSLÂMİ’nin dû âlemde amiri
Resûlü zişânın turâsındayız
Mehmet İslami
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Nasıl Şiir
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

şirin şirin şırıldar,
çiçeklerin gülzârı
her edebe hırıldar
güneş olur izharı

Habibi Hâlîk’ın sırrından deyû,
Mükevvinât onun nurundan deyû
Kokusu Resûlün terinden deyû(S.A.V)
Hicâbından güle, konmadı arı
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

cennetleri gezdirir
katle ferman yazdırır
hevesatı azdırır
yaşattırır baharı

Şiir vardır izzef, iffet cellâdı
Şairi de menhiyyâtı kolladı
Yazanını cehenneme yolladı
İSLÂMİ: şiirdir namûs kulvarı
Mehmet İslami
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Nasip Et Rabbim
Sille vurdu İMF’nin dişine
Böyle hırsızları nasip et Rabbim!
Aklı eren yahudinin işine
Böyle hırsızları nasip et Rabbım!
İMF adında siyon tokmağı
Dilini layıkı yere sokmağı
Bildi, millet kesesine akmağı
Firen hırsızları nasib et Rabbım
Yetmiş sente muhtacız biz diyeni
Banker yaptı emmi dayı yiğeni
Sırpdan gelip mü'min türkü yiyeni
Gören hırsızları nasip et Rabbım!
Dolaksızı ecev iti kandırıp
Katakuli yaparak dolandırıp
Lâkin Tayyipse borçlandırıp
Alan hırsızları nasip et Rabbım!
İMF borç diye kapayı çaldı
Yüz elli milyon doları borç aldı
Böylece kapının ardında kaldı
Veren hırsızları nasip et Rabbım!
Milletin malına, denizdir diye
Dadananlar şiştiler yiye yiye
Dur diyen bir deli şarttır her köye
Deren hırsızları nasip et Rabbım!
Dedesi yürüttü karada gemi
Torunsa: deniz altından tireni
İşte böyle hizmetlere vereni
Heran hırsızları nasib et Rabım
Kesip CİA’nin mossad kolunu
Üniversitelerle Anadolunu
On yıl, yirmi iki hava yolunu
Yapan hırsızları nasip et Rabbim!
İpotek koymuştu dağ ve taşına
Uyuz etti hep kaşına kaşına
Kürredeki müslümanın başına
Böyle hırsızları nasip et Rabbim
Komünizmi: tokatıyla oturtan
Talebeye bilgisayar götürten
Tektip diktatoryasını batırtan
Sapan! Hırsızları nasip et Rabbım!
Eğitimde kitapları bedâve
Verip tablet bilgisayara ki: gâye
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İlme hizmet etmek olan sermâye
Yapan hırsızları nasip et Rabbim!
Savaş için Gemisini, Tank’ını
İmâl edip helikopter bankını
İnsansız aracın yakazandını!
Çakan hırsızları nasip et Rabbim!
Sigortalı sigortasız çarkını
Kırıpta kaldırdı sınıf farkını
Yatalak hastaya maaş barkını
Çatan hırsızları nasip et Rabbim!
On sekizbin kilômetre yol yapan
Onbeş katrilyonu koyunca,sapan
Sahibi nemânın cebine katan
Baban; hırsızları nasip et Rabbim!
İki yüzyirmi dört tane paletten
Ambulânsı yapıp hediye eden
Marmaray, uzaya uydu gönderen
Böyle hırsızları nasip et Rabbim!
Bunca hırsızlığı kayıkladığı
Bunlar İSLÂMİ’nin ayıkladığı
Nesebsizin bühtan sayıkladığı
Böyle: hırsızları nasip et Rabbim!
Mehmet İslami
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Nazire
Merhum Dahi Necip Fazıl Kısakürek Üstadın SAKARYA diye temsi ye ettiği emsalsiz
şirine, acizane BENDE DEDİM SAKAR YA diye yapt ığım NAZİREMDİR gönül dostlarıma
ve değerli okuyucularıma arzed erim Sevgilerimle!
ÜSTAD DEDİ SAKARYA
İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya:
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir:
Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir.
Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kainat:
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne?
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine:
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Rabb’im isterse, sular büklüm büklüm burulur.
Sırtına Sakarya’nın, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakarya’m, sana mı düştü bu yük?
Bu dâvâ hor, bu dâvâ öksüz, bu dâvâ büyük!..
Ne ağır imtihandır, başındaki Sakarya!
Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?
İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal;
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan:
Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan!
Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;
Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!
Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu?
Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?
Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna?
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?
Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?
Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!
Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;
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Sakarya, kandillere katran döktü geceler.
Vicdan azabına eş kayna kayna Sakarya.
Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!
İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su:
Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek:
Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?
Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!
Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!
Sakarya, saf çocuğu, mâsum Anadolu’nun,
Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!
Sen ve ben, göz yaşıyle ıslanmış hamurdanız;
Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!
Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;
Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!
Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz:
Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber kılavuz!
Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya:
Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!
NECİP FAZIL KISAKÜREK
BEN DE DEDİM: SAKAR YA!
İnsan ana yurduna iştihayla akar ya
Akar iken hasretlik boyununu büker ya
Yokuşlarda inerken bedeninden ter çıkar
Çıkan terin şiddeti gözbebeğini yakar
Birden akar üstadım, hem ferşten arşa tekbir
Hemde Künfekanına akıtıyor dil, zikir
Evet, akıttığında bilcümle mükevvinât
Sanatkarı gösterir mevcudatta her sanat
Malûm başka Sakarya, misali nehri asi
Bunları akıtandır hemi rehber hem vasi
Yokuşa iniş gibi akıyor asi nehri
Emri aldığı için, akma demez ki dehri
Emredince yaratan demiri dağıtır su
Hudusata vurulan ilâhi mühürdür bu
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En büyük davaları en küçük mahlûkuna
İcra ettiriyor bak mahlûkun Halîkına
Yükü yüklendiğinde tufanı nuh oluyor
Kürrei arz üstünde bir tek islâm kalıyor
Belli imtihan ağır olacak ki yeşersin
Pire, filin gözüne kanatlarını gersin
Tabii ki insandır, mukaddes yük hamalı
Bu hammalın bünyesi münker ile yamalı
Bu münker yamalığın sevdasıdır mal,makam
Demiyor bu girdaptan kanaat ile çıkam
Zehirle pişen aştan o lokmayı yiyenler
Yiğidler meydanında ermeniyiz diyenler
Dövünmek çaremidir, en güzel dövünenler
Hüseyinin sevdası diyerek övünenler
İslâmın neresine koyulacak bu zevat?
Kabûl etmez billâhi,islâm böyle zerzevat
Saman yoluda muhtaç güneşin ışığına
Kâinat hizmet eder Allah’ın âşığına
O Yunus ki odunun eğrisini almazdı
O ordu ki cihâdın halkasını salmazdı
Nili cimri eyleyen şerefli kılınandır
Tunaya kan kusturan münâfık olunandır
Akıncının yoluna domuz dikeni ektik
İşte akıncıları böylece geri çektik
Taş korkudan yarılıp ediyor iken tekbir
Ağaçlar huşu ile diyorlar ki Allah bir
Bilmeceyi çözeli, yüz yıl oldu Sakarya
Bilmeceyi çizenler beyine zift döker ya
Alnı ak dediklerim, baktım hepsi sakar ya
İSLÂM kaftanı giyip dine hançer sokar ya
Nasıl garip olmayam? ettiler hepten parya
Unutmayın: Allahın kat’i hesabı var ya
İnsan tek bir damla su, ırmaklar kan deryası
Yerlerde sürününce hayatı, tuttu yası
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Gürleyerek kayadan akar iken, melâle
Bölenip okşadıkça haz veriyor, şelâle
Ne olur hakikâti birazda germeden çek
Gezinen o leşlerin, tutta gırtlağına çök
İğnenin deliğinden, deveyi geçiren Zât!
Kıl, dünyayı sırtlanır, der ki benim saltanat
O saf çocuk cin oldu, şeytan gibi bakar ya
Anasının gözüne parmağını sokar ya!
Kurusun diye serdik unları ip üstüne
Bağdaş kurup oturduk anamızın dest’ine
Akrep bile kurtulup kaçmak istiyor bizden
Balıkların duası arşa çıkar denizden
Böyle de gelmiş değil, böylede gitmeyecek
Zannedilmesin zulüm sürecek, bitmeyecek
Aha bitti bitiyor tabut kabûl etmiyor
Bunlara sarılacak patiskada yetmiyor
Kılavuzları iblis, bıraktı kaçıverdi
Kirli defterlerini ortaya saçıverdi
İnsan kabre girince ameline bakar ya
Devirdiği çamlara hazin ağıt yakar ya
Onun yolunda giden, zahir onun kuludur
Bunları reddeden de ana, anadoludur
Nazar kıl, beklediğin vuslat olan kemâle”
Garkedecek ruhları iştiyâkla Cemâle
Vakti merhunû geldi biliyorum İSLÂMİ
Artık batıramazlar, Rabbın hıfzında gemi
Mehmet İslami
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Nazîre 2
Aşık Zeki Hayaloğlu
13 saat
Doldurun
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Haklı Haksız Yalan Yanlış,
Ceza Kes Kasalar Dolsun.
Git Derdin Paşaya Danış
Ceza Kes Kasalar Dolsun
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Yüro Dolar Dek Dubara.
Rüya Bira Hem Cigara.
Hiçkimse Gelmez Havara
Ceza Kes Kasalar Dolsun
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Milletin Kovu Yaygara
Haberi Okur Angara
Bizi Bilmem Kim Kurtara
Kes Ceza Kasalar Dolsun
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Bas Parayı Git Askere.
Onbeşgünde Al Teskere
Dilleri Kesti Testere,
Ceza Kes Kasalar Dolsun
...........................................
Fakir Çocuğu Sürünsün
Karşı Gelme Sen Görürsün
Beyler Ceviz Fındık Kırsın
Ceza Kes Kasalar Dolsun
..........................................
Aşıklar Korkar Diyemez,
Nedendir Gerçek Söylenmez
Diyen Yurda Düşman Olmaz
Ceza Kes Kasalar Dolsun,
.............................................
Taksi İle Çıkma Yola,
Hemen Kemerini Bağla,
İster Kaç Tabanı Yağla
Ceza Kes Kasalar Dolsun,
..............................................
Bu Sözlerim Binde Biri,
Hükümetin Taşı İri,
Ey Gömdüler Diri Diri
Ceza Kes Kasalar Dolsun
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Adan Zeye Zammı Yuttuk
Doyduk Sabahı Unuttuk.
Şimdi.Kış Gelmeden Donduk
Ceza Kes Kasalar Dolsun
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Hayaloğlu Yaz Boşuna,
Gelmez Kimsenin Hoşuna.
Şimşekler Çaksın Başına.
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Ceza Kes Kasalar Dolsun,,
NAZÎRE
GÜLLER AÇILMADAN SOLMUŞ
Haksızlık yapan dadanmış
Beytül Mâl’e vampir olmuş
Ahmak müslüman aldanmış
Kene, sülük zampir dolmuş
Sadaka dolan kumbara
Metelik koymaz ambara
Düşündürür kara kara
Temizlenen kirle dolmuş
Ülkedeki her angara
Sisi çöktü sahalara
Allâh’ım dardan kurtara
Hak yolcusu piri bulmuş
Askerlik şeref membaı
Lâkin küfr dolu sadağı
Şimdi temizlemek çağı
Yen içinde kırık kolmuş
Cimri zengin, eğdiğidir
Fakir Hakkın sevdiğidir
Resûlünün övdüğüdür
Sabr ile şükredip kalmış
Zahmetsiz rahmeti vermez
Bakanlar kör hakkı görmez
Hainlere fırsat vermez
Herkes ektiğini yolmuş
Zûlme karşı susan insan
Değildir, bu dilsiz şeytan
Böyle şaklaban, şarlatan
Karşısında ELİF; bulmuş
Kozun, fındığın kabuğu
Reddeder abuk sabuğu
Gönülde îmân çubuğu
Beytül makdis ile dolmuş
Bizde korku tek Allâh’tan
Şuaraya hikmet haktan
Allâh korusun korkaktan
Yüreğinde volkan olmuş
Eğer çıktı isen yola
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kemeri beline dola
Fayda yoktur kuldan kula
Zannetki şahmaran gelmiş
Bin yanlışta doğru biri
Ara bul silinsin kiri
Bal diye verdi zehiri
Veren, lâyıkını bulmuş

Vergi Yahûdi icâdı
Ondandır zam yapan cadı
Kendi kendinin cellâdı
Dünyâda mekânsız kalmış
Vur haine acıma ha
Gözü dikme bacıma ha
Dağ dayanmaz acıma ha
Güllerim açmadan solmuş
Bak Sıddîyk’a bak Ömer’e
Nazar kıl Şems’e Kamer’e
Amele göre semere
Yapanlarsa, hazır bulmuş
İSLÂMİ: mihenk taşına
Çıkıp otursan başına
Yaz kirpiğine kaşına
Okuyan der güzel olmuş
Mehmet İslami
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Nazîre 3
Selman İşleyen
Dün, 11:39 •
,,,,,,,,,,NEDENDİR,,,,,,,,,
Türk oğlu edermi batıla biy'at
Kendi deyerini atmak nedendir
Ecnebi satıyor şuh medeniyet
Kirli batağına batmak nedendir
Oğuz boylarından coştunda geldin
Kürşatla demirdağ aştında geldin
Ahmat yeseviyle taştında geldin
Küfrün eşiyine yatmak nedendir
Tefekkür et geçmişini yakın gör
Ecdadın gücünü birde ele sor
Üç kıt'a şanını bilir olsa kör
Tarihe inkarı katmak nedendir
Selmaniyim titre özüne dön sen
Küllenmez ocağın közüne dön sen
Hakkın buyruğuna sözüne dön sen
Beyhude bir yolu tutmak nedendir.
Selman İşleyen 30.10.2018
Âşık İSLÂMİ
Cennet etrafını hayâ kuşatmış
Cehennemi ise hevâ kuşatmış
Fıtraten gönülü Havva kuşatmış
Hikmetinden içtinablık nedendir?
NAZÎRE
Türkoğlu Türk olsa edemez biât
Böylesini yahudiler güdendir
Sahibinin sesi dakika saat
Çanakta yal verilince gidendir
Bunu yazan yahudidir Türk diye
Kılavuzu köpek eder ürk diye
Yazık bunu giyenlere kürk diye
Zaten kabûl eden homo bedendir
Mazisinde atasına sövenler
Evlâd iken ana baba dövenler
Fosil nesli törpüleyen düvenler
Bermudaca yutulacak düdendir
Silkinip titreyip özüne dönen,
İster Bulgar olsun isterse yonan
Görünce kaçacak yer arar inan
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Özde cevâhirdir böyle madenler
Ocakta kül varsa ateş yanmıştır
İbrâhime nûrken küfr aldanmıştır
Halîl Peygamberi yandı sanmıştır
Yanan odunları balık edendir
Emri İlâhiyi duydu İSLÂMİ:
Serini yoluna koydu İSLÂMİ:
Belki de şeytana uydu İSLÂMİ:
Tabutuyla gireceği adendir
Mehmet İslami
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Nazîre 4
NÂZÎRE
Eyüp Şahan
Dün, 20:41 •
Suç arıyor zalim felek
Erir Binboğa’nın karı,
Seline verir ayarı.
Bir çiçeğe oldum arı,
Bal soruyor zalim felek.
Bana sarılıp yatmayı,
Dünya zevkini tatmayı,
Ömrüme ömür katmayı,
Çok görüyor zalim felek.
Yalın kılıcı sıyırdı,
Bülbülü gülden ayırdı.
Sandım ki gülü kayırdı,
Düş kuruyor zalim felek.
Hasretlik derdinden yıldım,
Sert vurdu yere yıkıldım.
Yalnız yatmaktan sıkıldım,
Öç alıyor zalim felek.
Yönü gurbete çevirdim,
Gurbette ömür devirdim.
Bin bir türlü derde girdim,
Dem sürüyor zalim felek.
Kor ateşe attı beni,
Yaktı kül etti bedeni.
Çekilmiyor gurbet dedi,
Sert vuruyor zalim felek.
Namertlere muhtaç etti,
Ömür yağını eritti.
Eyüp kulun işi bitti,
Suç arıyor zalim felek.
Eyüp Şahan
Ankara 2.10.2018
NÂZÎRE
SUÇLU BİZİZ ALLÂH DEĞİL!
Birazcık fikretsen nolun
Allâh zalim olur mu hiç?
Suça kendin talib olun
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Suçsuzda suç bulur mu hiç?
İner rahmet verdiğinde
Leke koymaz gördüğünde
Yağınca kar her düğünde
Ten cenâbet kalır mı hiç?
Halkeylemiş bunca varı
Cennetlik için ayarı
Yapmış da vermiş diyârı
Can havasız solur mu hiç?
Arı ilâhi esrardır
Vahiy bile onda vardır
Çiçek poleni bahardır
Bal: polensiz olur mu hiç?
Tevbe de ettiğin günâh
Havvayı ne için Allâh
Yaratmıştı, vallah billâh
Âdem yârsız olur mu hiç?
Suçlu biziz bizdendir suç
Allâh suçu yükler mi hiç?
Eşrefsin demişken, be geç
Cendereye alır mı hiç?
Kılıcı sıyıran kuldur
Güle sevdalı bülbüldür
Aşkıyla sararan güldür
Gül: baharsız olur mu hiç?
Öç alan kuldur kulundan
Şeytan çevirir yolundan
Yaprak düşmez mi dalında?
Zirve karsız kalır mı hiç?
Suçlu biziz Allâh değil
İstiğfar et hemen eğil
Secdeye var yanlışı bil
İstiğfarsız olur mu hiç?
Teveccüh nereye ise
Ya camidir ya kilise
Tokat vurmazsan iblise
Tuttuğunu salır mı hiç?
Nemrut değildir Yaratan
Nemrut; İbrahimi atan
Ateş içinde yer tutan
Karınca dış kalır mı hiç?
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Sarımsakla soğan olsan
Kara kartal doğan olsan
Üveyikle şahan olsan
İtâatsiz kalır mı hiç?
Felek de kasıt Allâh’tır
Bühtan etmek çok günâhtır
Akibeti ahu vahtır
Haksız hukuk olur mu hiç?
Allâh rahmet verir ferde
Kul muhtaç olur namerde
Gaflet içredir seherde
Rahmet kolay bulur mu hiç?
Müslümansın şüphe yoktur
Böyle salomanda çoktur
İSLÂMİ’yse hazık doktor
Suç cezasız kalır mı hiç?
24 Safer 1440 Cümüa
02/11/2018
Mehmet İslami
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Nazîre 5
N A ZÎ R E 5
Sőzűm Meclisten dışarı derler ya őyle Rahmetli Aşık Mahzuni usta Kűfűr eder gibi
tűrkű sőylerdi bende kızardım tűrkű sőyleyene yakış tıramazdım sővmeyi sonra anladım
ki sővmeyle sevme kuzenmişﻴﻴﻴﻴ
Saygılarımla ----,,,----Aşık Mahcubi
Berhüdar ol elin telin dilin dert görmesin adaşım!
Evet söylediğin gibi düşünürken gardaşım
Benim sözüm meclisin hem içine hem dışınadır
Malâyani dalkavukluk edebiyatta boşu boşunadır
Aha bakın şimşekleri çaktırıyor Yaratan
Ve mülevves fikirleri kaldırıyor aradan
Hem nalına hem mıhına vurduyor karadan
Aksatmıyor katiyyen bir buradan bir oradan
İşte şimdi sevmek sövmek boy veriyor sıradan
Bir beldede bir avami tabirle diyeyim kabadayı Abbas varmış Abbas hoşuna gitmeyen
bir söz duyduğunda, gördüğünde söyleyenin, yapan ın ensesine çöküyormuş dövermiş
Bütün ahâlî bundan yılmış bir şey diyemiyorlarmış şikayete de cesaret edemiyorlar
Nlhâyetinde Abbas ahâlînin sabır küpünü çatlatmış Şehirli birlikte Kadının huzuruna çık
mışlar; Demişler Ki:
Kadı Efendi bizim bir Abbas komşumuz var biz bundan umumen müştekiyiz Kadı:
Neden müştekisiniz Abbas size ne yapıyor? Diye so runca Şehirli Efendim tuttuğunu
dövüyor sövüyor biz bundan bıktık usandık sizden eman diliyoruz bizi bu zalimden
ancak siz kurtarırsı nız kapınıza düştük kadı efendi kurtar bizi bu Abbas belâsından; der
ler
Kadı Abbası celbeder ve Abbasa der ki: “ABBAS EFENDİ BÜTÜN ŞE HİRLİ SİZDEN
MÜŞTEKİDİR“ der Abbas: Kadı efendi ben kime ne yap mışımda benden şikayetçiler
Şikayetlerine sebep olan hâlim nedir?de r Kadı Efendi: “SEN HERKESE SÖĞER
DÖVERMİŞSİN derken kapı çalın madan tak açılır içeri birisi girer ve Kadı Efendi, Kadı
Efendi, kaynana damada düşermi? Diye sorarken Abbas döner Düşer ulan anasını
avradını her şeyini sinkef ettiğimin kafiri senin gibi kafire neden düşmesin der adam
kaçar gider Kadı donmuş kalmıştır sanki dili tutul muştur bakar bakar bir müddet sonra
kendine gelince Abbas Efendi ben mazurum böylelerini döğ söv der Abbas Kadı Efendi
zaten benim bu şehirde dövüp söğdüklerim işte böyleleridir der Kadı da berat der
Önemli olan taşı gediğine koymaktır maharet Mahcûbim Varol
Aşık Mahcubi
16 saat •
---------ÏT OĞLU ÎTE---------İçimizde yaşar yerinde durmaz
Devlet kuracakmış İte bak İte
Tűrke zincir vurulurmu be Aymaz
Bizi bőlecekmiş İte bak İte
---------------İt oğlu ite---------Bazen Apo oldu dağlarda gezdi
Bazen Feto oldu içeri sızdı
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Masum Vatandaşı kurşuna dizdi
Darbe vuracakmış İte bak İte
---------------İt oğlu ite------------ALLAH belanızı verecek sizin
Kanlara belene it yűzűn gőzűn
Mahcubi der cűcűk sayılır gűzűn
Burda duracakmış İte bak İte
----------.----İt oğlu ite----------.Dört ayaklılar müstesna haaaa
BAK SEN ŞU İTE
Damarlara girmiş devreder durmaz
Rütbe sökecekmiş bak sen şu ite
Hikmeti görürde hayıra yormaz
Saray yıkacakmış bak sen şu ite
Kan emen sülüğe asalak bite
Cuhapa okudur atılır dağa
Solaktır taşları atarlar sağa
Tahtını kurulmuş bu mülevves çağa
Kazık çakacakmış bak sen şu ite
Kan bozulmuş haram karışmış süte
Allâh ihmâl etmez imhâl eder de
Kur’ândır, Resûldür çare her derde
Dîni mübîn nerde bu ümmet nerde?
Taşa çıkacakmış bak sen şu ite
Girdiği şeytanın kurduğu site
İSLÂMİ der: Allâh belâlarını
Vermiştir yıkarız kal’alârını
Biliriz Ermeni sılâlarını
Zehir dökecekmiş bak sen şu ite
Kayığı bilmiyor hasret simite
Mehmet İslami
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Ne Bu Düşman Karşısında Suskunluk?
Ne bu; düşman karşısında suskunluk
Neye alâmettir görüp bilesin
İçerde havlayan küflü yosunluk
Bor bağlamış temizleyip silesin
Cihangir vefâtmı etti Muzaffer?
Nerede Mücahit, Kahraman, Zafer
Sendemi komaya girdin bu sefer?
Defni için beş metre bez bulasın
Gönül görünmüyor sevgi yok, hani
Muharrem, Cevâhir, Mücâvir seni
İşâretle dedi bozuktur geni
Cevâhir-i şeref, şanla olasın
Şikâyet âcîzin maharetidir
Sehâvet cevheri asaletidir
Mücahidin azmi, cezmi kat’idir
Ey satılmış, yahudiye kölesin
Uyku firardaysa aklı izinden
Sevda çiçeğini koza özünden
Sükutiyyet perdesini yüzünden
Muhabbetin cevherini yalasın
Âşk: hem kolay hemi zorların zoru
Cevâbı içinde mündemiç soru
Gönül dediğimiz sevdâ kalburu
Özü yozu seçmek için elesin
İSLÂMİ biliyor gizli saklını
Çukuramı düşürdün sen aklını?
İdrak kancasında fikrin taklımı?
Amentü billâhi diye dolasın
Mehmet İslami
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Ne Dersin?
NE DERSİN? MUHABBET
Aşık İSLÂMİ
Karakışta Kürrei arz nurlanır
Hikmetini söyle desem ne dersin
Masiyetler beyaz karla surlanır
Bize; tipi yayla desem ne dersin?
Aşık Mahbub Haruni
Arif Aşık bildiğimi söyleyeyim
Kara kışta ibadete düşte gel
Masiyetkâr imanına bir baksın
Kaderimiz gönlümüze hoş da gel
Aşık İSLÂMİ
İzzet’olan günâhkârlar arlanır
Kararanlar zemheride nurlanır
Belâm bin baura gibi sırlanır
Hakikâtle öyle desem ne dersin
Aşık Mahbub Haruni
Affolan kulların günah sevaba
Davet edilmişiz Rabbe cevaba
La diyenin dü cihanı haraba
İlla zaten hakikata peşte gel
Aşık İSLÂMİ
Yelkenleri gerdik alaboraya
Tutulunca yüklenmişiz foraya
Bir semaya baktım bir de karaya
İmtihanım böyle desem ne dersin?
Aşık Mahbub Haruni
Aklına gelirmi harutla marut
İşin öğrendinse kalbini arıt
Bu dünyanın barı kapsülde barut
Şehitlik seç kaldır eli baş ta gel
Aşık İSLÂMİ
Elin beygirine doksan senedir
Bindidiğimiz, sırtımızda kenedir
El’an düşürmedik hikmeti nedir
Kurşun ile payla desem ne dersin?
Aşık Mahbub Haruni
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Bana kalsa adaletim bire bir
Haramlara isim bildik kire kir
El kısa kalınca dedik hele dur
Paylamaya lütfet dedim eş de gel
Aşık İSLÂMİ
Son ihtardır İSLÂMİ’den küffâra
Uhdemde denizler semâvât kara
Hedefim meydandadır âşikâra
Amu derya çaylar desem ne dersin?
Aşık Mahbub Haruni
Mahbub Harun derki ya rabbim güc ver
İslam olmayan yer yer değildir şer
Şu kadar masumum hallerini gör
Ebabille kafirlere taş ta gel
04 Cemâziyelâhir 1440 Sept
09.02.2019 Cümüa ertesi
27 Kanûnisâni 1434
Kasım 94
Mehmet İslami
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Ne Güzel
Cihad-ı ve ilm-i teşvik ederek.
Cadde-i Rahmanda gitmek ne güzel.
İmân gülzarında nefsi güderek,
Nûr'un deryasına batmak ne güzel.
Dilden dile güzel sözler yarışır.
Bayramlarda küs olanlar barışır.
Lale, çiğdem, nergiz güle karışır.
Fıtrati ittifak etmek ne güzel.
Rüzigârla kayaları düzleyen,
Hasret çeker sevdiğini özleyen.
Ezazilken beddüayı azlayan.
Ol iblise lânet etmek ne güzel.
İsmaille, İbrahimi (a.s) deneyen.
Bıçak kesmeyince taşta sınayan.
Nar içinde gül dalına tüneyen,
Rabbini zikredip ötmek ne güzel.
Beyaz süte yeşil otu sararak.
Mevcudatı çekirdeğe kararak
Habibinin (S.A.V) sinesini yararak,
Bu alemden tecrit etmek ne güzel.
Üç Nebiyi firavun'a besletip
Sonra Allah bir, de diye sesletip.
Ummana daldırıp sonra ıslatıp.
Bu günlere teşhir etmek ne güzel.
Tur dağını üste kalkmış gördüler.
Sanki fındık kabuğuna girdiler.
Korkudan öylece ketum durdular.
Samiriyle nara gitmek ne güzel.
Mancınığı İblis yaptı, atmadı.
Mel'ûn asla inadından sapmadı.
Cin, Gâneden gayrı kimse yatmadı.
Nara gidip Nûr'a atmak ne güzel.
Yusuf köle iken handan eyledi
Nemrud'a sinekle candan eyledi.
Ebû cehle arzı zindan eyledi.
Sıddîki melekce tutmak ne güzel.
Demire, Davud'u (a.s) emir eyleyen.
Kayayı bıçağa hamur eyleyen.
Yunus'u (a.s) balıkta mamûr eyleyen.
Sultanın hablini tutmak ne güzel.
Önderimiz Kûr'ân Allah'dan kelâm.
Tam yüz yirmi dört bin resûle selâm.
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Aleme hükmetmen böyledir balam.
İslâm ile biat etmek ne güzel.
Rahmeten lil âlemine katl için.
Gideriken terse döndü ki: niçin?
Sırrı Kûr'ân'dadır sayfalar açın.
İSLÂMİ der: hikmet yutmak ne güzel.
Mehmet İslami
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Neler neler biliriz biz
NELER NELER BİLİRİZ BİZ
Fıtratta mayamız husûmet ile
Yoğurulduğundan şar var biliriz
Cennet sermayesi bedene çile
İhtikâr ettikçe kâr var biliriz
Cilvesinin esrarıdır görünen
En güzel yaratık yerde sürünen
Altın kaplı iken böyle görünen
İdraklere engel sur var biliriz
Evet kuşlar kurtlar eve getirir
Hainlerse düşmanlara götürür
Yularlayıp üzerine oturur
Olmayan aklında zor var biliriz
Mazimizi kirletenler bizden mi?
Değil; “Belhüm Adall”lar öküzden mi?
Kirbelâ menfuru acep düzden mi?
Ellenilemeyen nâr var biliriz
İSLÂMİ; Hayır şer serde eldedir
İnsaniyet gönüldedir dildedir
Bülbülün vuslatı gonca güldedir
Müstakim tarikte nûr var biliriz
02 Ramedan 1440 Selâsen
07 Mayıs 2019 Salı
24 Nisan 1435
Hızır 2

Mehmet İslami
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Neredsin mi Dediniz?
Bildiğin yerdeyim, lâkin zelzele
Salladı diyor ki Kabiri oysun
Bir anda kuruttu sanki bak hele
Kefen hazır mıki: gasiller soysun;
Meraktır insanı kâmil eyleyen
Tevekkül erbabı şükrü söyleyen
Tevâzudur benim hasletim diyen
Düşen taşı yerli yerine koysun
Âlemi fenânın âhiri ölüm
Zûlmünde boğulur herkimse zâlim
Secdeye baş koyan musaddık âlim
Müşriki, mürtedi nârına doysun
Şuaraya bu memleket muhtaçtır
Şuarasız millet ambarda açtır
Milli devlet şuaraya muhtaçtır
Kaç Devlet banisi şuara, saysın
İSLÂMİ: şuara Hakk söylemese
Âlemlerde madara’ dır herkese
Tilki bekçi tavukların kümese
Karanlığa hem güneşsin hem aysın
Mehmet İslami
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Nevroz Mecusi Bayramıdır
NEVROZ MECUSİ BAYRAMI
Mecuside iki bayram
Nevroz ile mihricandır
Müslümanı eden hayran
Yahudiden gelen kandır
Kutlayanlar aldanandır
Pusatlarıdır Nevrozu
Mihrican eldeki kozu
Kutlayanlar islâm yozu
Dini mefahir bayramdır
Gayrileriyse yalandır
Selâm Ramadan Kurbana
Selâm Cümüa bayrama
Dördüncü bayram arama
Mü’mine küfür haramdır
Çizilen küfri plândır
Medine’de bir karnaval
Görünce eder hasbuhal
Resûli Kibriya sorar
‘Bu gün bu nasıl meramdır’
Ruhumdaki feverandır
Der ki cevabını verem
Bizde ki bu iki kuram
Mihricanla nevroz bayram
Neşemiz buram buramdır
Sevinçler işvenerandır
Habibullah buyurur ki:
“Sizin bayramınız iki
Bunlara karşı tabi ki
Bize verdi iki bayram”
Muhabbetimiz seyrandır
Demir döğenler Mecusi
İSLÂMİ’ye kokar isi
Dû âlem mütebakisi
Cümüayla üç bayramdır
Gayrisi dinde haramdır
21 Mart 2019 Perşenbe
14 Receb 1440 Hamis
08 Mart 1435
Kasım 134
Mehmet İslami
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Neye, niçin, Ne diye? Akrostij
NEYE, NİÇİN, NE DİYE, AKROSTİJ!
Â LLÂH: kürrei arzı tamiri
R ABB’lığına tazim,beyti Mamûru
Ş irke, isyânı ilk Habil etmişti
I khâr’a, kavmiyle oğlu gitmişti
N ÛH Nebî: tufanı kükrediğinde
D ilerim bağışla söylediğinde
A ilemden ÂLLÂH’ım dediğinden
B eridir; ailenden değildir bu
E zelde kalemin kadere hükmü
Y azdığı tecelli edendir: çokmu?
T arihi hakîkât beşere yükmü?
İ nsihâk: kemâle erdiren kökmü?
M evcûtdat zikrinde berdevâmdadır
A demoğlu ise nâr devâmdadır
K âinât duâda her devâmdadır
D ehr’inde hevâya dalan gamdadır
İ nsilâk fıtraten ruhu candadır
S eyr-i sülûk azm-i emr sultandadır
M elekler tavafı istimâl eder
E renler âşk ile menzile gider
L âle zâr-ı cennet dâvâsı güder
Â lemi ervahta hıfzolan kader
İ rmeğân ol gani hatavât yeter
K esretî Hudâ’dır gayrisi beter
E râvend dumanı göklere tüter
N ûrun alâ nûrdur nursuzu iter
İ stikbâli hayâl sevdası biter
N ûra garkolunan nûr içre yiter
F elek ile bölemedim kozumu
E lde etti oğulumu kızımı
R abbül âlemine dönük yüzümü
Ş irk rahına düşürmeğe izimi
İ nim inim inlettirir sızımı
N ûr-u ilâhiden gelen haz’ımı
D âîmâ dehr’e savurur tozumu
E lestte ÂLLÂH’a verdim sözümü
B irr,nûru HABÎB’e sır çaldığında
E vvel âhir Resûlü olduğunda
Y âr’ine eşrefinin güldüğünde
T abiatın gülleri solduğunda
Û lûl emre şevki âşk geldiğinde
L â yüselliğinden pay aldığında
L eyl’e: nehâr olarak kaldığında
Â lem canı onunla bulduğunda
H ûdâ’dan hidâyete daldığında
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I trî meskenetten bunaldığında
D ehrine: merkez-i beyt kıldığında
I s’âd-ı MİRÂÇ’ta âşk dolduğunda
R ûhların sâhibini bulduğunda
C ebrâiyl Âllâh’ın vahyine amil
Â zrâil ruhların kabzındadır bil
M ikâil rezzakın rızkına kefil
İ nziyle sûruna üfler îsrâfil
İ nleyiş âlemde acıdan değil
E lestü bezmindeki “BİRABBÜKE”
K elâmullâh: “GALÛ BELÂ” dedikde
B atına defnedip ahdi yedikse
E cel geldiğinde Avf beklensede
R ahmanın rahmeti nûr Resûlünde
M elekler ceminden yukarı çıkan
E rvahtaki ahd’e sâdık kalan can
S ûre i Zilzâlde esrârı ı’yân
C enneti alâda gülü koklayan
İ çeriyi masivadan paklayan
D ürri yekta öz cevheri bekleyen
Î di dû âlemde cumua diyen
Ş anı; sana kılınmıştır techizât
E şrefi mah’lûkatısın muhakkak
R ûzi ma’şer günü ameline bak
Î ntizâr et benliğine çivi çak
F irdevsi halk’etmiş esrârıdır hak
E nbiyâlar şahı ümmeti mutlak
B ittabii lânetullâh güldüren
E lleriyle kardeşini öldüren
Ş ekâvetin alemini kaldıran
E sas gülü açılırken solduran
R uy û zemin çukuruna dolduran
İ ki sınıf insanlığı olduran
Y arısıyla hevâsını güldüren
E ter verip zannettiren baldıran
T ariki HAKK’tan şaşırtıp yıldıran
İ nsânlığın yüz karası bir kılân
N ûrdan kaçıp nâr bahrine daldıran
T arîkı velâyet dustûru haktır
A lâyı va’lâda sekinet yoktur
V a esafâ istiğfar iştiyâk çoktur
Â lemler beşeri hislerden paktır
F âzilete Resûlüllâh kaynaktır
I ksârı irtikâp eden ahmaktır
N evesân’a düçar olan bunaktır
A lemişûmûldür VAHY’i aşiyân
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Â dem’dir ilk NEBÎ Habîb,mayası
M uhammed’dir Havva inci oyası
İ brâhimdir cümlenin ehibbâsı
Y erin ve göklerin Habîbdir hası
N ûh’un meskenidir CÛDÎ kayası
E mîn el Muhammed yoktur dahası
M ûsâ-huccet, TURÎ SİNÂ boyası
İ sâ’dır rûhların zahir hayâsı
A lemin içinde bir tanesidir
H ûri melek,cennetteki sesidir
Û rûş’u mirâcının hanesidir
M ehemmed davânın divânesidir
İ SLÂMİ: akıllar mahlûktur külli
S ırrı ilâhiden hâli temelli
L âyüsel değil ki, cirimi belli
A nlamak fikretmek idrâkin işi
M ümteni bilince esrârı, kişi
İ çinden yapacak haktan teşvişi
Mehmet İslami
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Neyi Tararsın?
NEYİ TARARSIN?
Cihana hükümdar olan ey nemrut
Yok aklınla ne hayaller kurarsın?
Esrarı hakikat cilveden mahut
Semada balığa kılıç vurarsın?
Zırhın kuşandı balona girdi
Aç kartal üstüne etleri gerdi
Havalan diyerek emrini verdi
Sahi semavatta neyi tararsın?
Eyyûbün dilini kurtlar sarınca
Süleymana hikmet veren karınca
Topal sivrisinek beyne girince
Tokmaklatıp kendi başın yararsın
Nesli cedid ile kaynaşmıyorsan
Nesli asmla cirid oynaşmıyorsan
Nesli nemrut ile savaşmıyorsan
Şeytanın elinde neye yararsın?
Cemre olsan yurdumuza düşmezsin
Kaynatırım helâl lokma pişmezsin
Düşmanlıkta hedefinden şaşmazsın
Benliğini çirkefinde kararsın
Dilinden çıkmayan tatlı kelâmı
Verilince alamazsın selâmı
Önder bildin Baura bin Belâmı
Mancınığı; Müslümana kurarsın
Mürşid olan müridinin özünde
İzin yok görmek çün gayri gözünde
Mesain yok yüz senedir izinde
Memleketin ahvalini sorarsın
İSLÂMİ; hakikat dehrinde seyret
Gafil yaratığın hâline hayret
Bir lâhza görmedim amelde gayret
Boş geldin boş kaldın boşta durarsın
25 Ramedan 1440 Hamis
30 Mayıs 2019 Perşenbe
17 Mayıs 1435
Hızır 25
Mehmet İslami
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Nice feceâtler Düşlemişiz Biz
Yurdumda; maraba kölesin diyen
Ermeni, homoca işlenmişiz biz
Hiçoğlu hiç iken kaftanım giyen
Can düşmanımızca dişlenmişiz biz
Mısır sömeğini değirmenlerde
Un diye öğütüp yedik gene de
Çitayiri Otuz Dokuz Sene de
Öncek dikerekten süslenmişiz biz
Ezanımı ihraç eden huduttan
Hiddetinden rahmet kesen buluttan
Ders almıştır ebû cehli Bu’ud dan
Mısır sömeğiyle beslenmişiz biz
Mescidleri öküz ile ineğe
Ahır yaptı kurtlar düştü sineğe
İcra geldi beli yağır bineğe
Dost diye düşmana yaslanmışız biz
Benim tanrım ulur diye uluttu
Müntehiri müderrisi kudurttu
Başına taktığı yulardan tuttu
Süt veren sığırlık düşlemişiz biz
Homo artık benim başında sultan
Yasak; dedi Kur’ân adâlet, imân
Menderesin tahta çıktığı o an
Milli mefahirle hislenmişiz biz
Yabanın ipini koparanları
Ettiler yurdumu domuz hangarı
Satılmış vatansız şarlatanları
Attığı çirkefle pislenmişiz biz
Okullarda okutulan uyurdu
Ali atılan topu tut buyurdu
Böylece karanlık edince yurdu
Çamın çırasından islenmişiz biz
Ermeni sağır zılgıtı çekerek
Hububatı denizlere dökerek
Açlıktan kıvranıp belim bükerek
Mide boşluğundan seslenmişiz biz
İşte; bu İSLÂMİ; yüz yıldır çeken
İngiliz bu kâfir tohumu eken
Özde memleketin sahibi iken
Vatansız güruhça dışlanmışız biz
Mehmet İslami
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Nice Virân Var
NİCE VİRÂN VAR
Esrârı hakikât hikmeti Hûdâ
Boşluktaki asûmana, diren var
On sekiz bin âlem bir damla suda
Özde ki damlaya hikmet veren var
Ben yüce dağların boranı, kışı
Haz duyar çatlamaz ol sabır taşi
Kâf’daki o, zümrüd-ü anka kuşu
Der: gördüğüm mamûrlarda virân var
Aç kalıp dağdaki, uluyan kurda
Her kim ki sıkışıp kalmışsa darda
Soğuk zemherirde yeşil baharda
Biçarelerine rızk gönderen var
Fıtraten Hüdhüdün ameli suda
Ona bu görevi dercetmiş Hûdâ
Belkısın; tahtında derin uykuda
Uyurken yanına bir girdiren var
Kendisini uyandıran kim diye
Nazar etti canlı cansız her şeye
Ferman etti vezir, ağaya, beye
Dedi: bu mektubu bir getiren var
Dediler ki: kim girecek melike?
Etrafınız kuşatılmış halike!
Siz anlamazsınız dedi, tehlike
Büyük, bizi mutlaka bir gören var
Dedi: şimdi kırk cariye, kırk köle
Tabi tutun becayişi tebdile
Daha nice şeyi bir bardak ile
Süleymana elçiyi gönderen var
Ağaç kurdu emri aldığı gibi
Rızkını ağaçta bulduğu gibi
Deliksiz inciyi deldiği gibi
İpliği inciye bir geçiren var
Emredince gidip abdesti alan
Seçilir, köleyle cariye olan
Yerin göğün suyu olmadan dolan
Bardağı, Belkısa bir içiren var!
Hüdhüd pencerede, aldı haberi
Taht ile müjdeledi Peygamberi,
Tahtını, Belkıstan önce, içeri,
İsmi Âzam ile bir getiren var
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Cinler iftirayı attı Belkıs’a,
Cinler billûr bir havuz hazırlasa
Deyince, cinleri aldı bir tasa,
Maiyetinde de nice mirân var
Ne olur İSLÂMİ: beni anlasa
Mükedder olmayıp boğulmam yasa
Karanlıklar içindeki Belkısa,
Hayal edilmeyen lütfû nirân var
Mehmet İslami
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Niçin Akrostij
Kudûs beytüs sahra BEYTULLÂH dan 40 yol sonra binâ edil miştir (Efendimiz Sallâllâhü
Aleyhi Vesellem buyurmuştur)
NEYE, NİÇİN, NE DİYE, AKROSTİJ!
Â LLÂH: kürrei arzı tamiri
R ABB’lığına tazim,beyti Mamûru
Ş irke, isyânı ilk Habil etmişti
I khâr’a, kavmiyle oğlu gitmişti
N ÛH Nebî: tufanı kükrediğinde
D ilerim bağışla söylediğinde
A ilemden ÂLLÂH’ım dediğinden
B eridir; ailenden değildir bu
E zelde kalemin kadere hükmü
Y azdığı tecelli edendir: çokmu?
T arihi hakîkât beşere yükmü?
İ nsihâk: kemâle erdiren kökmü?
M evcûtdat zikrinde berdevâmdadır
A demoğlu ise nâr devâmdadır
K âinât duâda her devâmdadır
D ehr’inde hevâya dalan gamdadır
İ nsilâk fıtraten ruhu candadır
S eyr-i sülûk azm-i emr sultandadır
M elekler tavafı istimâl eder
E renler âşk ile menzile gider
L âle zâr-ı cennet dâvâsı güder
Â lemi ervahta hıfzolan kader
İ rmeğân ol gani hatavât yeter
K esretî Hudâ’dır gayrisi beter
E râvend dumanı göklere tüter
N ûrun alâ nûrdur nursuzu iter
İ stikbâli hayâl sevdası biter
N ûra garkolunan nûr içre yiter
F elek ile bölemedim kozumu
E lde etti oğulumu kızımı
R abbül âlemine dönük yüzümü
Ş irk rahına düşürmeğe izimi
İ nim inim inlettirir sızımı
N ûr-u ilâhiden gelen haz’ımı
D âîmâ dehr’e savurur tozumu
E lestte ÂLLÂH’a verdim sözümü
B irr,nûru HABÎB’e sır çaldığında
E vvel âhir Resûlü olduğunda
Y âr’ine eşrefinin güldüğünde
T abiatın gülleri solduğunda
Û lûl emre şevki âşk geldiğinde
L â yüselliğinden pay aldığında
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L eyl’e: nehâr olarak kaldığında
Â lem canı onunla bulduğunda
H ûdâ’dan hidâyete daldığında
I trî meskenetten bunaldığında
D ehrine: merkez-i beyt kıldığında
I s’âd-ı MİRÂÇ’ta âşk dolduğunda
R ûhların sâhibini bulduğunda
C ebrâiyl Âllâh’ın vahyine amil
Â zrâil ruhların kabzındadır bil
M ikâil rezzakın rızkına kefil
İ nziyle sûruna üfler îsrâfil
İ nleyiş âlemde acıdan değil
E lestü bezmindeki “BİRABBÜKE”
K elâmullâh: “GALÛ BELÂ” dedikde
B atına defnedip ahdi yedikse
E cel geldiğinde Avf beklensede
R ahmanın rahmeti nûr Resûlünde
M elekler ceminden yukarı çıkan
E rvahtaki ahd’e sâdık kalan can
S ûre i Zilzâlde esrârı ı’yân
C enneti alâda gülü koklayan
İ çeriyi masivadan paklayan
D ürri yekta öz cevheri bekleyen
Î di dû âlemde cumua diyen
Ş anı; sana kılınmıştır techizât
E şrefi mah’lûkatısın muhakkak
R ûzi ma’şer günü ameline bak
Î ntizâr et benliğine çivi çak
F irdevsi halk’etmiş esrârıdır hak
E nbiyâlar şahı ümmeti mutlak
B ittabii lânetullâh güldüren
E lleriyle kardeşini öldüren
Ş ekâvetin alemini kaldıran
E sas gülü açılırken solduran
R uy û zemin çukuruna dolduran
İ ki sınıf insanlığı olduran
Y arısıyla hevâsını güldüren
E ter verip zannettiren baldıran
T ariki HAKK’tan şaşırtıp yıldıran
İ nsânlığın yüz karası bir kılân
N ûrdan kaçıp nâr bahrine daldıran
T arîkı velâyet dustûru haktır
A lâyı va’lâda sekinet yoktur
V a esafâ istiğfar iştiyâk çoktur
Â lemler beşeri hislerden paktır
F âzilete Resûlüllâh kaynaktır
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I ksârı irtikâp eden ahmaktır
N evesân’a düçar olan bunaktır
A lemişûmûldür VAHY’i aşiyân
Â dem’dir ilk NEBÎ Habîb,mayası
M uhammed’dir Havva inci oyası
İ brâhimdir cümlenin ehibbâsı
Y erin ve göklerin Habîbdir hası
N ûh’un meskenidir CÛDÎ kayası
E mîn el Muhammed yoktur dahası
M ûsâ-huccet, TURÎ SİNÂ boyası
İ sâ’dır rûhların zahir hayâsı
A lemin içinde bir tanesidir
H ûri melek,cennetteki sesidir
Û rûş’u mirâcının hanesidir
M ehemmed davânın divânesidir
İ SLÂMİ: akıllar mahlûktur külli
S ırrı ilâhiden hâli temelli
L âyüsel değil ki, cirimi belli
A nlamak fikretmek idrâkin işi
M ümteni bilince esrârı, kişi
İ çinden yapacak haktan teşvişi
Mehmet İslami
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Nidik Ne olduk Ne Olacağız?
NE İDİK? NE OLDUK? VE OLACAĞIZ!
Acebâ ben neden çıktım meydânâ
Diyerek başlayıp bidâyetinden
Balçıktan halkeylediği insâna
Rûh nefy’i imtihân vikâyetinden
Nefsi muhakeme etmeğe başla
Can düşmanın olan iblisi haşla
Memnûn olacağı ameller işle
Feyz alıp Resûlün rivâyetinden
Birr’dir; iki yarım katreyi bütün
Bir edip halife eylediği gün
Kan oldu farzı ayn kıldığı düğün
Kabîlin o mel’un cinâyetinden
Neyiz değil de ne olmamız lâzım
Bana; böyle diyor ilâhi sazım
Hakkı zikrediyor dâimâ sözüm
Basar’ı lütfûllâh ferâsetinden
Cidârı imtihân, yırtılacaksın
Mizânı kübrâ da tartılacaksın
Nefsi meşgâleden kurtulacaksın
Rabbin ihsaniyle mücâzetinden
Bir şeye sığmazken kâlbine girip
Vâzıhen Hak ile batıl gösterip
Şerefle, akılla, irâde verip
Hallâk yedi’n çekti, beşâretinden
Habil’i, kardeşi katletti niye?
Şit’i tek yarattı Nebî’dir diye
Îsâ’ babasızdır, Yâhyâ hediye
Rahmetle varetti kifâyetinden
Nûh’a sefineyi ikmâl ettirdi
Zünnûn’u gemiden suya attırdı
Su da: Yûnûs balığına yutturdu
Mahrûm kaldığı çün icâzetinden
Düâ ile rûhu Hakk’a bağladı
Sefine çün levâzımat sağladı
Kürrei arz tufan ile çağladı
Nûh’un; ümmetini şikâyetinden
Musâ kılıncını kından eyledi
Firavun mülküne handan eyledi
Yakub’a dünyâyı zindan eyledi
Nazârgâh-ı kâlb-in dirâyetinden
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Firavunu su içine koyduran
Nesimi’yi; derisinden soyduran
Mansur dilin kesip, gözün oyduran
Hüseyni Hallacın kerâmetinden
Ne idin, ne oldun, ne olacaksın?
Dünyada ektiğini yolacaksın
Ettiğin tasadduku bulacaksın
Şerh-i Kaderinin inâyetinden
En akıllı en sadık dost iblisti
Sevgide hürmette acip müflisti
Secde emrolduğu anda nekisti
Lânetullâh iblis siyâsetinden
Kardeşi kardeşe vurdurmaları
Dîni ahtapota sardırmaları
Düşmana ihtirâm durdurmaları
Şerîf Hüseyinin hiyânetinden
Konuştuğu zaman yalan söyleyen
Ahde vefâ fâziletin bilmeyen
Yedi’ne aldığın inkâr eyleyen
Münâfık gürûhun ihânetinden
Rehberi Kâbilden, ademoğluna
Habil’i kılavuz tutan kuluna
Sevdikleri girecektir koluna
Müstâkim rah’ında, siyâdetinden
Eli; Hablûllâhtan hâlî kalmayan
Ahd-i İlahî’yi tutup salmayan
Cennetinde gonca gülü solmayan
Tereddüde düşmez nihâyetinden
Süfyân adlı zındık lâyıkın buldu
Hind adlı karısı saçını yoldu
Münkiran mükedder Habîb haz doldu
Hassan bin Sabit’in mâkametinden
Yâ; zikr-i bülbülün feryât figânı
Hû; gonca gülünün şeksiz sultanı
İksiri âşk döndürüyor cihânı
Âşkı İlâhî’nin mehâbetinden
Yesrib iken medeniyet beşiği
Eylenen Medîne Resûl âşığı
Dîne düşman aşamadı eşiği
Kemâlî İmânın tamametinden
Donattığı katre kemikle kanla
İrtibât kesilir canla cananla
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Meydân-ı mahşeri yaşayıp anla
Tavâfı Kâ’be-nin işâretinden
Tâhâyyül evsâfı kötürüm kaldı
Asr-ı sâadetse pörsüyüp soldu
Bin Dört Yüz Yıl küfür hükümrân oldu
Gâflet-i müselmân rehâvetinden
Her an zikr-i HAK der dağı ovâsı
İslâm karargâhı kartal yuvâsı
Dertli mü’minlerin nûru şifâsı
Deccâl,Ye’cüc,Me’cüc, âlâmetinden
Yaşanılan hayat çizilen kader
Evlâdın düşmanı ebeveyn peder
İSLÂMİ; ÂLLÂH’a ilticâ eder
Zaman-ı fitnenin felâketinden
Mehmet İslami
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Nil Nehrine
Gitmen ne luzümlu nede zaruri
Yapma nolun sana sen harakiri
Mevlâyı seversen Güldür fakiri
Âşıkın meramı maşuku öğmek
Bebek olsa bebek sevgiyi bilir
Daha doğar doğmaz memeyi bulur
Bebeğe bu aşkı fıtraten gelir
Ne mümkün sürmeli, domuzu sevmek
Âşk masalmı olur bu nasıl bir söz
Duyuyorsa kulak görüyorsa göz
Benim diye müjde verir sana öz
Sana düşen sevdiğini söylemek
Değerini, değersizin bilmesi
Nil nehrinde balıkların olması
Haz verir zorluğun yola gelmesi
Hüner; ona dili ile söylemek
İpte gitsem, dinim ile giderim
Dinsiz olan yaşamağı niderim
Cihada canımı sebil ederim
Sakın zannetmeyin boşuna demek
Boş kafaya sevgi küpesi taksan
Sevecekmi diye gizlenip baksan
İSLÂMİ’yi ka’le almayacaksan
Beyhudedir bunca çekilen emek
26 Ekim 2019 Cümüa Ertesi

Mehmet İslami
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Nilim Gülüm Ölüm Titredi
NİL’İM GÜL’ÜM ÖLÜM TİTREDİ
İhânetten; dört anasır hışmının
Şiddetinden korkan kelim titredi
Temmuzda oyulan gözmü kaşmının?
Hiddetinden kopan telim titredi
Son zamanda şu deccâl ordusunda
İslâmâ kurulan şer pususunda
Hoş gör diyen hahamlar uykusunda
Horuldadı yobaz, Nil’im titredi
Eşşek ölür ise kalır semeri
Ârifan ölünce kalır eseri
İster berduş olsun ister serseri
Afete dönünce sel’im titredi
O yâr ki: vareden mükevvinâtı
Kâinâta nakşeylemiş sanatı
Huzûru afiyette saltanatı
Akıl komadayken delim titredi
Muhsin yiğidimin Afgan ağası
Olduğundan sonsuzluktur düâsı
Keş dağına rahmet-i kar yağası
Sinâ çöllerinde Selîm titredi
Nazım da çıraklık usta demektir
Ilmi hikmet deste deste demektir
Her alınan nefes beste demektir
Nakış nakış, desen, kilim titredi
Zeki Hayaloğlu dilin üstadı
Mızrabı vurduğu telin üstadı
Âşkına düştüğü elin üstadı
Ekseninden kayan milim titredi
Kayaya sorulsa verir cevâbı
Bir arada günâh ile sevâbı
Halkedip de ikrâm etmiş kevâbı
Haşyetinden ayım yılım titredi
Yaşadığım ahvâlimde, hâlimde
Esrârı hikmeti zahir ölümde
İtinâyla beslediğim gülümde
Kâ’be’ye bakınca fil’im titredi
Arifânla aşık sohbet ederler
Aşık: vecd gelir canım kurban, der
Arifanda: kurban edilecekler
Bellidir deyince, ilim titredi
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Şûâra dergâhı nûrun otağı
Yanından geçemez şeyin potağı
İlâhi feyz ile aşarken çağı
Fitne, fesat, zûlmü zalim titredi
İçindeyiz yaktıkları ataşın
Acısıyla feryâd eden gardaşın
Vurduğu taş ile dağılan başın
Ezdiği zûlümde zâlim titredi
Şeytanın kurduğudur ilmi tuzak
Tevâzu tedenni iblisten uzak
Cehenneme gider çektiği kızak
Beni sürüklerken elim titredi
Vahab Kocamandan Dertli Polattan
İlçeyle seksen bir ilim titredi
Hayaloğlu Çobanoğlu erattan
Kamera çektikce filim titredi
Hûrufû Mukatta Şifrei Hûdâ
Esrarı hikmeti bir katre suda
Ehl-i dertler küçük ölüm uykuda
Bülbül figânetti gülüm titredi
Geçti; bir kahvenin kırk yıl hatırı
Ehl-i zulüm doğurtuyor katırı
Köstebekler elde etmiş satırı
Ciğerlerimi dilim dilim titredi
İnânmam der görmediğim Âllâh’a
Sorar Âllâh nerde göster eflâha
Âli (k.v) olmadığı yermi var daha?
Bastı zaman üstü velim titredi
Âllâh’ındır seçile değil
Şuara bahrinden geçile değil
Kelâmı İlâhi içile değil
Yanığımdan kalan külüm titredi
Arı olunamaz, arı bir canlı
Ne ins ne cin, melek, ne de hayvanlı
Âllâh’ın esrârıdır anlı şanlı
Seher rüzigârı, yelim titredi
Mirâçta gariblik sandığı gördü
Gariplik tacın başına ördü
Rabbül âleminin katına vardı
Refrefin üstünde belim titredi
Kıt’aya bir Alaya Tabura
Katılmak çün arıyorsan ha bura
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Yaratan ılmini sarmış sabura
Dalgası kabaran gölüm titredi
Sundum arzı hâlim şahlar şahına
Rahmeti galibdir abd günâhına
Ravdai Nebî de secdegâhına
Vardığımda arzı hâlim titredi
Düşmanın defi için ülkesine
İttihadla; hain şebekesinde
İSLÂMİ’nin vurduğu taş sesine
Âzrâîl şok oldu, ölüm titredi
Mehmet İslami
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Nisa Adab-ı Zeker
En güzel, kadında ar
Şeref, erkekte vakar
Evlâtlar totokopi
Onları, kopya çeker
İlâhi kanundur bu
Aslımız bir damla su
Hamulemiz topraktır
Lekelendiğinde yu
Saftır, temizdir, paktır
İtaatte mutlaktır
Mes’uliyetin büyük,
Sanma dünya otlaktır
Perdedir tesettürü
Değerinden ötürü
Erkeğin göz kapağı
Perdedir görme yürü
Kadının mescidi ev
Aşlı da olsa velev
Erkek ona hamidir
İSLÂM’dır, İSLÂMİ sev
Mehmet İslami
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Nisa-hatun-kadın
Mevlâ; suretinde yaratmış onu
Zarif kaburganın zarıdır Nisâ
Halkederken ebâ eylemiş bunu
İzzetin, iffetin nurudur Nisa
Dinimiz İslâmda kadın, sultandır
Doğurduğu Padişah-ı cihandır
Anadır; emeği şerefle şandır
Ebâyı hıfzeden deridir Nisa
Huysuz diye ona kızmaz zekeri (Hadîs-i Şerîf)
Çok hassastır zehir eder şekeri
Nezaketin rehavetin nekeri (Hadis-i Şerîf)
İslâmda ekinlik yeridir Nisâ (Ayeti Kerîme Meâli)
Karı-Koca şakalaşıp gülünce (Hadîs-i Şerîf)
Şaşırırlar bol bol rızık gelince (
“
)
Afiyetler masiyeti delince
Rahmet-i Âlemin yâridir Nisa (Hadîs-i Şerîf)
Güler yüzlü koca enini cennet (Hadîs-i Şerif)
Bahçesi eyliyor o büyük devlet
Değerini verenlerde asalet (Hadîs-i Şerif)
Vermeyenlere de, peridir Nisa (Hadîs-i Şerif)
Emanetidir Allah’ın üzülmez (Hadîs-i Şerif)
Lütûfkârda yanlış hata sezilmez (Hadîs-i Şerif)
Hakk’ vermezin ibadeti yazılmaz (Hadîs-i Şerif)
Rabbül Âleminden korudur Nisa
Her kimki döverse karıyı kızı (Hadîs-i Şerif)
Mahşeredek çıkmaz verdiği sızı (Hadîs-i Şerif)
Kabûl olmaz oruç ile namazı (Hadîs-i Şerif)
Cehennemin bile nûrudur Nisâ
Zevcesine herkim korkutan öcü
Olursa, sahtekârlıktır amacı
Resulüllah olacaktır dâvacı (Hadîs-i Şerif)
Cevâbı mündemiç sorudur Nisa
Din kadına vermiş ulvi bir değer
Emri ilâhice yaşarsa eğer
Başı; Ferşten Arş’ı alâya değer
İnsanlığın temel yeridir Nisa
Hakk için zevcine haz veren diryemm
Olur, şefkatiyle coşarak giryem
İslâmda Âmine, Asiye, Meryem
İnkârda Emile meridir Nisa
Kadına rehber Fatıma Hadice
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Âişe anamız hikmette ince
Nûr Sûresi ile temizlenince
Her türlü nekesten aridir Nisa
İnsan Melek, değil esrar olmalı
Hamulesi mayamıza dolmalı
Binbir türlü derdin ilacı balı
Hikmetiyle yapan arıdır Nisa
Yuvayı ısıtır yavrular diye
İblisin bin türlü tavrı var diye
Tedbirdeki erişilmez seviye
Allâh’tan emânet huridir Nisa (Âyeti Kerîme Meâli)
Hadicetül-Kübra’daki emel’e
Fatımatüz-Zehra’daki amel’e
Devlet-i İslâmda ana temele
Emeğin dökülen teridir Nisa
İSLÂMİ; kulak ver Hakkikat derken
Fenâyı arkaya at dinlenirken
Rabbül Âlemine mücellâ iken
Beşerin varoluş sırıdır Nisa
Mehmet İslami
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Nota
NOTA
Köpeksiz köy bulunca hırlayıp mırlayanlar
Bağlı taşın üstünde tepinip zırlayanlar
Taşlar bağdan kurtuldu Korkudan yarılarak
Semirdikçe sofradan, üstünde horlayanlar
Emdiğiniz kan yeter salısınız sara
Tuttuğundan bak duman çöktü sizin dağlara
Bende merhamet yoktur kendi düşüp ağlara
Defolun ülkenize, sabrımı zorlayanlar
Dursun durmaktan bıkmış durduracak varmı der
Çağlayan yoldan çıkmış çamurla dolmuş her yer
Muzaffer at üstünde üzengi vurur deh der
Hedefsiniz; geliyor yalakta hırlayanlar
Gazanfer; dünya benim diye feryad ediyor
Cihangir yürüyerek murtazayı yediyor
Deli Boran zirveler benim uhdemde diyor
Gidin; doğumla değil, karından fırlayanlar
Âşık İSLÂMİ: size, bir duysanız ne diyor
Besmeleyi çekmişde bakın Ökkeş gidiyor
Durmuş çekmiş kılıncı size kimsiniz diyor
Susuz gölde balık çün ağları torlayanlar
15 Rebiülevvel 1440 Cümüa
23 Kasım 2018

Mehmet İslami
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Nota 2
Ey Bu vatan benim Hürüm diyen müstemleke müsveddeleri, Nere den geldik; nasıl
geldik, niçin geldik, ne için geldik ne yatık, ne yapı yoruz ve nereye gidecektik, nereye
gidiyoruz diyerek tefekkür mele kesinden bihaber nebatat gibi hayat yaşayan,
düşmanın elinde maşa olan gapip yaratıklar;
Hiçbir şey sebepsiz yaratılmamıştır Firavunda Âdemin oğlu Mûsâ (a.s)’da Âdemin
oğlu değil mi? Evet mi dedin? Doğru Bu iki oğul birbi rine neden zıt ve biri âtasınada zıt
hikmeti mucibince neden dedinmi?
“BEN SENİ EŞREF-İ MA’LÛKAT OLARAK YARATTIM” diyormu? Diyor
Pekiyi: bu şeref abidesi olan sen, Seni yoktan vareden, ve varettiği için bütün
mevcûdatı senin emrine amâde kılan ve sana hizmetçisiniz diyen Sâhibine en yüksek
derecen olan Kulluk vazifeni yaptın mı? ve yapıyormusun? Yapıyorum diyorsan ne
derecede yapıyorsun? Şöyle feraset dürbünü ile mazini bir taradın mı? Taramadın
taramıyorsun değil mi? Eğer Taramış olsaydın Yüz yıldır çektiğin zilleti ve çektiren illeti
topa tutardın Sen âlemi cihana bin yıl hükümdarlık yapmış iken bir anda seni yedi deniz
üç kıt’a olan hükümranlığından soyup köle eden düşmanlarına baba demez yerle
yeksan olması için canını kanını bu ümmete fedâ-i helâl ederdin Ve o Üç kıt’a bugün
kâinâtın tamamı olurdu değil mi? Sen Hani Peygamberin ümmeti, Ebu Bekir, Ömer, Âli,
Osman’nın asakiri muazzaması idin Hani Tarık bin Ziyaddın, Cebeli Ta rık-ı geçince
bütün gemileri yakıp askerin geri dönmesine imkan ve ihtimal bırakmamıştın ve Rabbül
âlemin zaferi lütfetti sana Bu sen mi sin? Allâh için söyle hele: Değilsin değil mi?
değilsin:
Allâhü Teâlâ: “İNNÂ LİLLÂHİ VE İNNÂ İLEYHİ RACİÛN” buyurduğun dan bihaber
değilsindir sanırım Eğer haberdar olsaydın Derdin ki Ben bu değilim çünki her şey aslına
rücu eder Asıl bozulmaz yağ bozulur çünkü aslı süttür Sütü bozuk olanın kölelik şiarıdır
Çünki onlar yalaka dırlar şeref fukarası olduklarından hürriyet bilmezler esareti tercih
ederler, Çünkü azim emel yoktur ki amelleri olsun yalı versinlerki bun larda hatırı için
havlasınblar hırlasınlar Ve havlayışları hırlayışları ale nidir Bu müstemleke bir avuç
toprakta Kürdistan kurmak için öterler nerde senin meclisinde Hani bu müstemlekenin
sahibi sen idin! Senin meclisinde senin düşmanın ne arıyor Devlet bumudur Devletin bir
izz eti iffeti şerefi vardır İmamda devlettir milletin babasıdır Devlet ken disine düşman
olanı nasıl üzerinde barındırır işte barındırdığı için Üç Kıt’a yedi denizden tehcir edildi
Arkadaş ben peygamber değilim Dola yısiyle Allahda değilim Ben bir kulum Kul olarak
Allahın yeryüzün de halifesiyim Hilâfetime yan bakan babamda evladımda olsa yok
ederi m Eğer halifeliğimin şurunda isem atalarıma bakarım evladını kadre şini feda
etmişlerdir Devletin Âli İslamın bekası için Bu düsturu ilahi dir İşte bu ilahi düsturu
Allahın düşmanları yüz senedir yeryüzünde tatbik ederek bütün müslüman ülkeleri
sömürge yapmışlardır
Neymiş Efendim ben müslümanmışım eeeee müslüman kafirede zarar veremezmiş
içerisinde rahatça barındırırmış falan filân işte bu zihniyetle İslâm âlemi bu hale getirildi
Diyorum ki Yeryüzünde şu an da güç bela yamuk yumukda olsa Bu ülkeden başka bir
müslüman ida re tarzı ile yönetilen müslüman ülke yoktur Bizde hala devam ediyor lar
ama gizli, dedimse de yine açıktan hırıldıyorlar Fakat 17 senedir Müslüman sistem
olmak için mücadele ediliyor ha bu neden böyle olu yor feraset fukaralığından dolayı
homo bir gecede dinimi dilimi ırkımı ceddim sildi hiç kimseden itiraz gelmedi edenlerde
anında mecliste it laf edilince müselmanlar alkışladılar Halbuki Hilâfet tahta çıkarıp ilân
ettiği anda yeryüzündeki bütün müslümanlar ırkı meşrebi mezhebi he r ne olursa olsun
halifenin emrine amade duruma geldiğiniş bilir ve vereceği emri bekler
İşte burada düşmanlarda el etek öpmek için sıraya dizilirler Çünki Analarından
duydular Türkün ne olduğunu Müslümanı hilafetin nele re malik olduğunu Allâh basiret
açıklığı lütfetsin de inşaellâh Müslüm anların dökülen kanlarının alınan canlarının
hesabının görülmesini so rulmasını banada görmeği nasip eder Allahım Amiyn:
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03 MART 1924 PAZAR HIRİSTİYAN BAYRAM GÜNÜ
Üç Mart bindokuzyüz yirmi dört, önü
Hilâfet düşmanı münkir ayranı
İlgâ ettiği Pazar bayram günü
Nasaranın Yâhûdinin hayranı
Bir buçuk İngiliz Yahudi, dedi
Devletimi mihenk taşında yedi
Atamı; sürgünde seyrân eyledi
Düşman doldu memleketin her yanı
İşgal valisiydi homo, atanan
Darağacındaydı bundan utanan
Dedim babanı sor bilirse anan
Allâh nesebsize veriyor canı
Yedi deniz Üç kıt’aydı vatanım
Satılırken yoktu kafa tutanım
Kan ağlıyor şehid olup yatanım
Katletti Abdülhamid han sultanı
Bu hâle getirdi İSLÂMİ seni
Kaşı dur başını şişir enseni
Haram ile doldurduysan keseni
Helâl etmez sana döktüğü kanı
Dedim ve işte bu günkü SAKSAĞAN misâli hâlimizin aynası
MIRRIN KIRINIRIZ
Mihraplara yürünürken
Kippa cübbe sarınırız
Yılan gibi sürünürken
Uyur gezer geriniriz
Hem papazız hemi haham
Haram yediğimiz taam
Yahud paşa, nasar ağam
Zünnar ile dürünürüz
İslâm dîni adâlete
Bürümüş kemiğe ete
Bu ahmak cibilliyete
Bizler öcü görünürüz
Şu; emele, icraate
Bakın hele cehâlete
“Din girerse siyâsete
Sürüm sürüm sürünürüz”
Bak; öttüğü düdüğüne
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Kâfir dini güdüğüne
Bu ülkenin hödüğüne
Halâ nasıl sarınırız
Biziz derler gere gere
Sizi sereceğiz yere
Bizler slzdeki eğere
Biner hemde barınırız
Bu el kadar vatanımı
Peşkeş çekenleri tanı
Namazda imamız yani
Cübbemizi bürünürüz
Hareme cin daldığından
Şehvet suyu saldığından
Müstemleke olduğundan
Böyle mırrın kırınırız
İSLÂMİ’nin ciğerine
Oklar atılıyor gene
Dinsiz hainin cebine
İştihayla giriniriz
İşte bu bu günkü ahvali hakîkatimiz değil mi? Ey ümmeti Muham med Lüzumsuz
değil Cehennem Pek de ucuz değil Cennet dedim ve bir….. hediyemi arzederim
efendim:
GERDANLIK
Niye böbürlenip şişiniyor bu?
Sararıp solacak yaprak değil mi?
Mevcûdiyetiyse yarım katre su
Anası bir avuç toprak değil mi?
25 Cemâziyelâhir 1440 Sept
02 Mart 2019 Cümüa ertesi
17 Şabat 1434
Kasım 115
Mehmet İslami
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Nûmûne Arayanlara!
NUMÛNE ARAYANLARA
Baştaki külâha sarık
Sarması aklına gelmez
Bostan korkuluğu sırık
Vurması aklına gelmez
Yatı vardır katı tamam
Gemi uçak atı tamam
Durdu duran satı tamam
Sermesi aklına gelmez
Mescidlerde ön saftadır
Bütün ümidi aftadır
Dili her dâim gaftadır
Dermesi aklına gelmez
Olmuştur kırk haçlı hacı
İyali gözünde öcü
Çoluk çocuk börtü böcü
Görmesi aklına gelmez
Anası ölse acından
Doğurdun diye öcünden
Ekmeği kesip ucundan
Vermesi aklına gelmez
Babasının ilacını
Vermez söyleme acını
Derde, ene’ kıskacını
Kırması aklına gelmez
Ense kalın göbeği şiş
Fil ile eylemiş teşviş
Her yerde getirir geviş
Durması aklına gelmez
Gidince şehre, köye
Desem hatâ benim niye?
Egoist âdemim diye
Yermesi aklına gelmez
Karnı doymaz gözleri aç
Kemirecek İSLÂMİ kaç
Aceb bendemi diye suç
Sorması aklına gelmez
01/12/2018 Cümüaertesi
23 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Nûru Sönmesin
Mücahidi İslâm şanlı Mehmedim
Yaktığın meşâle nûru sönmesin
Yürü seninleyim daha ölmedim
Ehl-i küfrün entrikası sinmesin
Pantolon yerine girince kota
Şakül gönye fayda vermiyor ete
Bu bizim hâllere güler dört kıt’a
Zemheriler ilkbahara dönmesin
Röntgene alanlar diyorlar sota
Böyle yaratıklar yabani ota
Yükseltte boynuzu kırmasın çıta
Pervane leyl-i nehara dönmesin
Sen ümmeti Muhammedsin Selim’sin
Ahmed-i Yesevi Velî âlimsin
Viyanaya ok gönderen elimsin
Ama ri ka bu diyâra dönmesin
İSLÂMİ diyor ki afatı haktan
Kurtuluş himmeti halîk Allâh’tan
Şeytan zevk alıyor vahtan eyvahtan
Vur da gitsin buralara dönmesin
Mehmet İslami
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O Memnû Ağaçtan, Peki
Acı –Tatlı iç içedir
Hiç ayrı kalmayacaktır
Zahmette rahmet nicedir;
Birbirin salmayacaktır
Gül bülbüle bülbül güle
Âşık-maşûk çeker çile
Ömür boyu bile bile
Visali olmayacaktır
Âşk öyle kolay değil ki;
Âdeme cennet âşk ne ki?
O memnû ağaçtan, peki
Tadı mı almayacaktır?
Uyuyordu Âdem nebî
Uyandı, kendisi gibi
Soluyordu, HAVA dedi
Tutunca salmayacaktır
Gönüle düştü sevdası
Dedi ki canımın hası
El uzatınca sonrası
Vadesiz ölmeyecektir
Bu sır İlâhi İSLÂMİ
Nûh Nebi’den miras gemi,
Serene çekti yelkeni
Tufanı silmeyecektir
Mehmet İslami
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O'dur
O’
Mûsâ: Kızıl denize varıp dayandığında
İsrâiloğulları korkup uyandığında
Mûsâ’ya suâl edip mevte boyandığında
“O’ Benimle” buyurup, asayı vurdu suya
Sevir mağarasına düşmanlar geldiğinde
Ebû Bekir göreceklerini bildiğinde
“O’bizimledir” deyip korkuyu sildiğinde
On altı Temmuz gece iltifât yok uykuya
Deniz O’nun, üstünde seyreyleyen hemi de
O’nun emriyle olur fırtınanın demi de
O’ emredince gider, suya batmaz, gemi de
O’dur mühürleyen ki fahşiyyâta semi de
O’ kânûn mucibince yaşayıp, öleni de
O’ Elestte yazdırdı Habili deleni de
O’nun memnû kıldığı buğdayı bileni de
O’biliyor Havvanın aklını çeleni de
O’
O’
O’
O’

biliyor ihânet kuşanıp geleni de
görevlendirme birliği böleni de
istediği için, künyeden sileni de
dur imtihan eden ağlayıp, güleni de

O’ikram etti sana yarattı çemeni de
O’ çemeni süsledi varedip semeni de
O’nun Nûhta kıldığı, sefine dümeni de
O’ndan, Nebî’ tenvirli; Sarıkla Yemeni de
Tereddüt yok; Nebî’nin o anda ki hâli bu
O’ bizimle beraber; ateşlenir yortusu
O’nun ilka ettiği şerre mü’min korkusu
Yedi kıt’aya halifemsin buyurur Âllâh
O’
O’
O’
O’

dur kul İSLÂMİ’nin kâlbine gireni de
tosbağaya geç der son sistem tireni de
nun sevdiği kula koyduğu fireni de
nun emriyle çalar İsrâfil sireni de

Mehmet İslami
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Oğul
OĞUL
Dik dur ha: bükülüp boynunu eğme
Değerin Allah’ ın (c.c.) saltında oğul (1)
Mürted bile olsa ceddine söğme
Ananın ayağı altında oğul
“Cennet var” buyurur Hazreti Resûl (S.A.V.)
İnsanlıkta şiâr edeptir asıl
-Edepsizlik nedir ki dersen nasıl ?
Bak hele çirkefe, kültünde oğul
Baba: her şey ondan onun sulbünden
Halkolunduk hep beraber kâlbinden
Ayak bastığı cennetin selbinden (2)
Menfur kalır ayak altında oğul (3)
Gitmeyeni adam saymaz idiler !
Gönderirken-adam olun dediler
Varınca tüm kudsiyyeti yediler
Mürted taşıtırlar sırtında oğul
Sevinerek gider iken askere
Girer girmez oluyorsun maskara
Geni bozuk Fransızlar is kara
Bulaşırlar Mayıs, Martında oğul
Umidini Mayıs, Eylül, Nisana
Bağlayan bu kadar parazit cana
Bunlar nesli buzuk, böyle insana
Yer yevme ne olur sırtında oğul
Bunlar baş ağalık vasfına sakil
Bunların hocası hahamlardır, bil
De ki “Ben fatihim önümde eğil”
Bak TEVRAT var kimlik kartında oğul
Ordu varsa, vardır elbet düşmanı
Dini millisine muhalif hani:
Bunların düşmanı Dini, vatanı
Bu var iç hizmetin şartında oğul
Giydir yedir bu fransız bayları
Ver omzuna yıldızları ayları
Yerli değil ithâl bu subayları?
Atıver olmasın sırtında oğul
Rütbe alır, veren yine kendisi
İnönüden isim deren kendisi
İngilize it Fransız kedisi
Seyirleri haham şartında oğul
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Savaş nedir savaş, asker ne demek ?
Felsefelerine terstir öğrenmek
Silahımın gölgesinde beslenmek
Şişiyorlar senin örtünde oğul
Askerde vazife: dini, devleti
Hıfzederek sevindirmek milleti
Asalaklardaki cibilliyyeti
Öğrenin ölçerek tartında oğul
Subayları çuvallayan kim idi ?
Çuvalın içinde kimler ne yedi ?
Çuvala koyana kimler ne dedi ?
Bunlar çuvalcının fırtında oğul !
Bir Sultan mı var ki savaştan dönen?
Bak hele en önde hünkârım denen
At sırtında idi Fatih bedenen
Salı günü, CİHÂD şartında oğul
Sabahı yakındır yoğun gecenin
Afgan mücâhidi yiğit Çeçenin
Allah deyip Türkistana geçenin
İdris (a.s.)’in hûllesi sırtında oğul
Bak İSLÂMİ: imân ehl-i kulları
İmtihan etmeğin çoktur kolları
Tahta çıkan ermeninin yolları
Mersin de, İstanbul, Bartın da oğul

Mehmet İslami
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Oldu Olacak
OLDU OLACAK
Güzel yurdu düşmanına
Veren, küfri güç olacak
Homo Zerdüşt hengamına
Bu gün tahttan göç olacak
Yükselmeğe yekindi ya
Zülfikarı çekindi ya
Basar ile bakındı ya
Karşı duran piç olacak
Eceli gelen köpekler
Mescidin önünde bekler
Duvarına siğecekler
Esamesi hiç olacak
Dün İngiliz kâfirinde
Aha bak bu günkü günde
Sığır çobanı önünde
Aklı sıra öç alacak
Mescidler Allah’ın evi
Şeyhleridir Zerdüşt sevi
Uyandır uyuyan devi
Bin yüz yıllık baç alacak
Şu şeytan turpuna bak
Başı üstünde ayak
Yahudiyete dayak
Olmuş oldu olacak
Ağaç kurdu devrede
Pür dikkati çevrede
Midedeki nevrede
Kusmuğu yalayacak
Getiremezken gemi
Taksim ediyor hemi
Lanetliye ülkemi
Peşkeş çeken ne olacak?
Ben Osmanın torunuyum
Düşmanımın sorunuyum
Zaman Vusta kurunuyum
Liyâkatini bulacak
Hak divana çekeceğim
Köklerini sökeceğim
Kanlarını dökeceğim
Tomurcukları solacak
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Nerdedir, varmı nesli?
Yoktur ki aslı faslı
Siyonizim havaslı
Homoya çüş olacak
Düşmana attığımda
Silâhı çattığımda
Çukura kattığımda
Hakikat, düş olacak
İşte o an bu andır
Zaman ahir zamandır
Zafer ise imandır
Kâfirler leş olacak
Yürü; Allâh diyerek
Cihad-ı zırh giyerek
Tekbirler söyleyerek
Menzilini bulacak
İSLÂMİ; otu çanına
Tıkayacaktır, kanına
Zekkum dökünce canına
Kelleye ilaç olacak
25 Mart 2019 Pazarertesi
18 Receb 1440 İsneyn
12 Mart 1435
Kasım 138
Mehmet İslami
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Olmaz Olmuş Artık Olacağı Yok
OLMAZ OLMUŞ ARTIK OLACAĞI YOK
Faili mefulü kol kola girmiş
Olmazlar olunmuş olacağı yok
Ağlayanlar gülen ikisi birmiş
Gülmezler gülünmüş güleceği yok
Âşığa Bağdat Şam ırak değilmiş
Buğdayı toplayan orak değilmiş
Ekildiği toprak çorak değilmiş
Delmezler delinmiş deleceği yok
Beterinde beterlerinden sakla
Maskaralık yapıp atarsın takla
Mefluç olan fikre olmayan akla
Gelmezler gelinmiş geleceği yok
Dediğimi duymadı dinleyen?
Ümmetidir içerimde inleyen
Baba oldu dinimizi önleyen
Ölmezler ölünmüş öleceği yok
Dört cepheden yüz senedir saldıran
İşgal etmek için kazan kaldıran
Nerde Mohaç, Çanakkale, Çaldıran
Silmezler silmiş sileceği yok
Hem savaşır, hem düşmanı mecliste
Besliyorsun, Müslümanlar hapiste
İsâ insin, yaptığınız bu pist’e
Salmazlar salınmış salacağı yok
Zahmetsiz Rahmetin olmadığını
Kuru çaydan testi dolmadığını
Bilirsin, İSLÂMİ: bilmediğini
Bilmezler bilinmiş bileceği yok
28 Şaban 1440 Cümüa
03 Mayıs 2019
20 Nisan 1435
Kasım 177
Mehmet İslami
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Olmuyor Devletlü Beğim Olmuyor
OLMUYOR DEVTELÜ BEĞİM OLMUYOR
Dediğin gibidir bizdeki durum
Bizimkiler bizden Selâm almıyor
Rızâi bâri çün yapılan yorum
Her hikmetse muhatabı bulmuyor
Entrikalarını satan satana
Hainleri taç ediyor vatana
Reyi; Allâh rızası çün atana
Alanlardan bir tebessüm gelmiyor
Mecburiyet zorun mesele sorun
Uçak gçkgötürü bi Dakka durun
Nerde ayağını öptüren torun?
Düşmanından izinsiz bak gülmüyor
Gümrüklerdir hazinenin kapağı
Gurbetçiye attırırlar yapağı
İstenilen rüşvet Uhud topağı
Biz ne etsek kimde gelse olmuyor
O kul yaptı Cebbar oğlu Mülâyim
Vergisini kestim dersin ne deyim
O yapılan beytül mâldendir beyim
Yular takan dizginini salmıyor
Soyguncular devlet mihenk taşında
Oy verirken dersin aklı başında
Bak gözü garibanın maaşında
Bin beşyüzle bir tek file dolmuyor
Biz gelir senede bir izine
Yüz senedir sen doymadın izine
Bilmem şeddad külmü attı gözüne;
Her kim gelse çapağını silmiyor
Sen bizdensin, bizden olmayanları
Besler isek kazanırız onları
Diyerek yuttuğun afıyonları
Kusturuyor yine sana gelmiyor
Beyindeki virüsü dolaşıyorsa
İşgâl ettikleri hep karaborsa
Bu köhne gemide değili forsa
Zebânilerin rüşvetsiz salmıyor
Askerlik bir ayrı problem evet
Asker, vatan-dini koruyor elbet
Alâyı valâya varmıdır hacet?
Menfur icrâati zaman silmiyor
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Sofralarda tıngırdıyor siniler
Duvarlarda pas bağladı çiniler
Yüz senedir inim inim iniler
Sürünüyor da fukaram ölmüyor
Dedik ki: kardeşiz dinimiz birdir
Kıblemiz bir tane yönümüz birdir
Ekmeğimiz birdir unumuz birdir
Sizi böyle, güldürenler gülmüyor
Yapılan icrâat, düşmanlarda kin
Olsun, eksiğiyle güzel, velâkin
Hakîkâte karşı olunuz sâkin
Olmuyor devletlü beğim olmuyor
İSLÂMİ bilir ki; Dînîn İslâmda
Ehveni şer yoktur Hadis Kurân’da
Bid’at ihdas edilen bu zamanda
İki yaka bir araya gelmiyor
17/11/2018 Cümüaertesi
08 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Olsun, Olsunda Şer'i Şerîfe Göre Olsun
Selâm esmâül Hüsnâ kardeşliğin kilidi
Âdem balçıktan mâmûl mayasıda kil idi
Zerâfeti aşketmiş sevdiği için hüdâ
Beytullâha hürmeten yürümeyen fil idi
Hâyâsızlardan her şeyi beklenir herşeyiyle
Rasathane memuru görmeyen kör şeyiyle
Âlâyı illiyyine yükselir bir şeyiyle
İmtihanın esrarını ifşa edecektir dil
Göz üstüne kaşı perde eyleyen ilâhi güç
Namahreme tasallutu mağfiret eder mi hiç?
Müsebbibi irâdedir gözde değildir ki suç
Akil isen bin yanlın içinde bir doğru, bul
İSLÂMİ: hedefi sensin şarjörlerini doldur
Gözlerin yaş akıtması ilâhi bir lütûfdur
Bu dünyada şadolanlar ahdine sâdık kuldur
Amellerin şerhi için menzile yaklaştı yol
Mehmet İslami
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Oltasını Ne De Güzel Çektiniz
Maneviyyat bahrinde kaç kez kürek çektiniz?
Hem dehrinde gezerken neyi nere ektiniz?
Cennetin gülü iken zakkumun sevdasına
Nefsinize uyarak nârı cahme çöktünüz
Tövbe edin mü'mine münkir diyen kâfirdir
Kâfir iken ermeni, zerdüşt, rumlar sefirdir
Yürü mücahidim sen ehli salip zefirdir
Tarihin kaydettiği şân, şerefte tektiniz
Düveli muazzama diye şişirilenler
Seyyid onbaşı ile bahre düşürülenler
Onların fosilleri karşımıza gelenler
Üç kıt’aya dün Hilâl ile sancak diktiniz
Parsel, parsel eyleyip işgâl ettiler yurdu
Karşılarında bir tek Abdülhamid Hân durdu
Yahudiler onuda kendi içinden vurdu
On beş asırdan beri düşmanlara pektiniz
Tek Türkiyeydi işgal edemedikleri
Türk kimliklikli rumlarla açtılar gedikleri
Türklüğün şeceatiydi bilemedikleri
On Altı Temmuzdaki şüheda istektiniz
Tohumlar fidan gördü gülzâra girdiğinde
Kâfir kendi ağını kendisi ördüğünde
Düveli muazzama tutulup girdiğinde
Oltasını denizden ne de güzel çektiniz
Münâfık düşmanlardan dost olmaz der İSLÂMİ
Yahudi pöstekesi post olmaz der İSLÂMİ
Gebert sen kabûl etmez bunları yer, İSLÂMİ
İttihad-ı İslâmda bükülmez bilektiniz
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Onbeş Eylül Sıtratjisine Akrostij
ONBEŞ EYLÜL SITRATEJİSİNE
AKROSTİJ
O N BEŞ/ON ALTI EYLÜL İKİ BİN’İN ON ALTI
C ÜMÜA-CÜMÜA ERTESİ İHÂNET HALTI
A LEVLERİ YÜKSELTİLİNCE EDİRNE, ÇALTI
K OŞARKEN ER MEYDANLARA, AL BAYRAĞI KAPTI
D evlet-i ebed müddet sancağını
E line alınca, yok, ancağını
V elâkin, nitekim salıncağını
L evâzım-ı süknâ oyuncağını
E linin tersiyle vurup kırınca
T erörist kesildi atlı karınca
B üyük Osmanlının büyük başkanı
A lteddi hainleri kaltabanı
Ş ehidler cennetin ölmez sultanı
K ansızlar, dinsizler, sütü bozuklar
A nzavur fosili bunlar yozoklar
N ihâyetinde, var olmayan yoklar
I ksâ doktriniyle zillette çoklar
M ülkü dünyâ diyen bok oğlu boklar
I stılah perdâzla senaryo saklar
Z illet sarmalında açlar ve toklar
R ayihâsı gelir şühedâların
E celi gelen it, gider duvarın
C isini dibine eden hıyarın
E ylediği fiil demez ki yarın
B arış Dedebağın eliyle sarın
T etiğe basarak milleti katle
A zmi mücâdele etmektir itle
Y onanın dölleri, değmez ki adle
Y orulmadan bunca asalak bitle
İ çenleri besler kaymaklı sütle
P eKaKa’ fetöcü ülkemden git be
E r meydanındaki Pehlivân başkan
R akiplerin damarında bozuk kan
D ünyâya: verdiler şeref ile şan
O n beş Eylül iki bin onaltı san
Ğ urbanın oldular ey aziz vatan
A hmağı Ömer Halisdemir vuran
N ûr Zekâi Aksakaldır vurduran
H akandır Âllâh’a ittibâ eden
A slının düsturu üstünde giden
K ahraman, cengâver, mücâhid, deden
A kından akına at sürdü, neden?
N izâmı âlem dâvâsını güden
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F inlandiyâ Danimarka Nünberkden
İ ngiltere gâvûristan hep birden
D imyat diye romanyaya giderken
A klını yitirmiş, bulurum derken
N âra bilet alır nûr bahri varken
B irdir Âllâh yarattığı her şey bir
A ksakallı başağa! da hürdür hür
R ahmanın rahmeti içindeki pir
I stıfâf eyledi hain başları
Ş erefle yüceltti ülküdaşları
D ağız diyen çukurları haraya
E liyle okşayıp dizip sıraya
D edi hainlerde bakmam kur’aya
E depsizler burnunu kıra kıra
B iz buyuz bakmasın kimse kusura
A yağı kırılır yan bakanların
Ğ aflete akıl atı takanların
Z ekâ’yı lûtfetmiş Hakk Zekâi’ye
E ntel hain, katlet gelince diye
K omut veren Ömer Halisdemire
Â lnından, haini vurup katletti
İ lâhi huzura ilticâ etti
A lemi kemâlatın sahibisin
K ahraman, şerefli komutan sensin
S akalın ak nûr misâlidir ismin
A lemi berzahta asılı resmin
K ıdemli başçavuş Ömerle cismin
A llâh’ın katında sâid yazılı
L eyl-den kazıyarak sildi kızılı
Ö mer başçavuşken meydana çıktı
M endebûr haine kurşunu sıktı
E rmeni Terziden hürriyet bıktı
R oket attı san ki, çukura yıktı
H akkı olan mareşâllik rütbesin alıp
A llâh’ın lûtfûyla şühedâ olup
L eyl’de hainler generaline durup
İ nsan silüetli hain öldürüp
S âadeti şahâdetle doldurup
D ehrin âhîrinde vurdu şaşkına
E renlerin cennetteki köşküne
M uhabeti dînî vatan aşkına
İ şmar ile müjde verdi düşküne
R ûşen meş’alesi yaktı beş güne!
Mehmet İslami
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Osmanlı Diriliyor
Ey arzdaki; Kur’anın, Ezanın sevdasına
Varlığını vakfedip giren din kavgasına
Bak ceddinden feyz alan yiğidlerin hasına
Alatini köşkünün hesabı görülüyor
Titresin gayri müslim, Osmanlı diriliyor
Dört kıt’aya hükmeden dedemin toprağını
Hain naum aydın doğan vehbi koç alçağını
Gönderime çekipte, şerefli bayrağımı
İndiren ermenin yakası dürülüyor
Hırsından gebersede Osmanlı diriliyor
Merhum Abdülazizi katletti dili bağlı
Hüseyin avni denen urganı dünden yağlı
Kinim dinimdir diyen eşşek ahmadın oğlu
Mozole akrebleri üstüne sürülüyor
Ikınıp sıkınsanda Osmanlı diriliyor
Kovanın taaa içine girmiş eşşek arısı
Peteğimi düşmana verdi gece yarısı
Abdülhamidi yiyen selanikl’ it sürüsü
O İT oğlu İT’lere hin dersi veriliyor
Çatlayıp patlasınlar Osmanlı diriliyor
Dumanı verilince kovandan fırladılar
Bu ilâhi fermandır” hımarca zırladılar”
Ta ilk gün diyorum: bunlar, soysuz cadılar
Yaptıkları efsunlar yay gibi geriliyor
Fallarına baksınlar Osmanlı diriliyor
Kimi vali, kaymakam,kimisi polis şefi
Dinamite lüzum yok bunlar vardır ya kâfi
Ülkeyi tahrip için eğitilmişler safi
Molla kasım Receb’e lekeler sürülüyor
Kendiler boyansınlar Osmanlı diriliyor
Kafasında kippası belinde zünnar ile
Diyalog sevdalısı gülen haham el ele
Bak İSLÂMİ: bunlardan korkuyor iblis bile
Dinler: diyen dinsizler meydana seriliyor
Şeytan bile seninçte Osmanlı diriliyor
Mehmet İslami
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Oyun Aynı Oyun, Koyunda aynı Koyun Koç ise Cennett
OYUN AYNI OYUN KOYUN DA AYNI KOYUN KOÇ İSE CENNETTEN
Beyan edildiği vechiyle bu oyun yüz yıldır tekrarlanıyor
Ahmak müslümanda dikilen piyonları kendisinden sanıyor
Giydiği kürke bakıp verdiği gaza ile cilaya aldanıyor
Gelen ağam giden paşam türküsünün nakaratıyla anıyor
Gönderilen piyonları ağamsın paşamsın diyerek öğüyor
Gittiğinde de arkasından münasip kelimelerle söğüyor
Onun maharetide tiksindirdiğinden öğüm öğüm öğüyor
Asalak fosil olduğunu gördüğünde dizlerini döğüyor
Dizindeki acılar geçtiğinde de başlıyorlar nakarata
İslâmiyette milli dini mefâhir koymadılar ata ata
Bu hayâsız yüzlüler bir gün muhakkakki varacak sırata?
Geçmek için velâkin Malik buradan alıp cehenneme kata
Evet İSLÂMİ’nin idi daha dün yedi deniz ile üç kıt’a
Malûmdur Balkanlar, Amerika, Antartika, Avrupa, Afrika
Gaflete düçar edildin dünkü uşak etrafına çekti çıta
Zilletten kurtuluşun dönmendedir ceddindeki münderecata
23 Mart 2019 Cümüaertesi
16 Receb 1440 Sept
10 Mart 1435
Kasım 136
Mehmet İslami
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Oyunu Boz, Müslüman
Tam yüz senedir, dine
Bunca iftira, yalan
Atan, bak şu haine
Pilân çiziyor pilân
Bu piyonu kullanan
Yahudidir, sallayan
Mıh çakmayıp nallayan
Dik dur eğilme dayan
Lâmelif ol din ile
Mücadele kin ile
Birbir türlü hin ile
Lâbirenttir oynanan
Yazılan bu senaryo
Telavive ateş ko
Kimseler dökmesin su
Dinin düşmanı yanan
Arz’ı Mev’ud’ hayali
Büyük israil hâli
Kurmaktır tek emeli
Hakikati anlayan
Kaç kişiyiz aceba
Münâfıklıkta caba
Meklikesiyken Saba
Ol Süleymana uyan
BÊLKIS‘tı şöyle dedi
Vüzeraya söyledi
Anlaşılmaz hikmeti
Hayret ediyor duyan
Oynuyorlar körebe
Gözler dikili cebe
Bir bakınız nesebe
Yoktur bir tek aşiyan
Yedi deniz Üç kıt’a
İSLÂMİ; yoktu kota
Yadikâr etti ata
Boz oyunu, Müslüman
Mehmet İslami
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Ozan Var
Mevcûdatı halkeden O halîktan
Adâleti tescil eden nizâm var
İmtihan çün halkettiği mahlûktan
Kâinâtta; istediği düzen var
Akıl verdim sana can gözün ile
Görüp düşünesin hak sözün ile
Kelâm eylesin ak yüzün ile
Sözüne muhatab rûha izân ver
Eşrefi mahlûkat eylemiş seni
İzzetle mücehhez kılarak hemi
Meleklere kıble edip Âdem’i
Kâbil’deki iblis başı ezen var
Dedi ki: Muhtarsın düşmem peşine
Senin kaderini, senin işine
Bıraktım neylersen gelir başına
Her salise amelini yazan var
Müslümandır müslümanın gardaşı
Gardaş gardaşına bakamaz şaşı
Helâlden kazanır ekmeği aşı
Emelleri tartacak bir mizân var
Eyyûbunu derler ile sınadı
İbrâhimi tufân ile onadı
Harun’uda Samirîy’le denedi
Denizlerde Firavunca yüzen var
Yahudiyi buzağıyla kınadı
İsâ’ya benzetip verince adı
Musâya Şuaybı eyledi dadı
Derlermiş ki:bir İSLÂMİ: ozan var
24 Agustus 2019
Mehmet İslami
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Öğrettiği Bunlardır Babanın Mahdumuna
ÖĞRETTİĞİDİR BUNLAR BABANIN MAHDUMUNA
Beni Yaratanın emrine uyup
Hak yolda koşmağı babam öğretti
Resul i zişanın sözünü duyup
Engeli aşmağı babam öğretti
Besmele çekerek yolda giderken
Allah rızası çün yardım et derken
Bir mazlum feryadı figan ederken
Derdiyle pişmeği babam öğretti
Putpersetler homo putu dikince
Altı kazık üzerine çıkınca
Zalimler mazluma hançer çekince
Üstüne düşmeği babam öğretti
Şimşeğin çaktı korkunç mekanda
Çiçeklerin titrediği zamanda
Toprağın şak şak yarıldığı anda
Mantara!; şişmeği babam öğretti
İstiyor ki kâfir; dikilmen göçün
Hilâl karşısında zaferi haçın
Diyerekten ateş içinden geçin
Ahmağa şaşmağı babam öğretti
İSLÂMİ’yi hayâlı ol deyince
Helâlden kazanıp helâl yeyince
Temiz yamalıklı esvap giyince
Dastarı, yaşmağı babam öğretti
04 Nisan 2019 Perşenbe
28 Receb 1440 Hamis
22 Mart 1435
Kasım 148
Mehmet İslami
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Öl Demedin ki Bana
ÖL DEMEDİN Kİ, BANA
Beni halk eden güzel
Al; dedin dedi bana
Ben seninleyim ezel
Ol dedin dedi bana
Bugün açtım gözümü
Sana dönük yüzümü
Hikmetin kıl sözümü
Gel: dedin dedi bana
Cenneti Hurileri
Müzeyyen Nurileri
Mesken et göğü yeri
Kal; dedin dedi bana
Ebeden baki kalan
Rahmeti ile gelen
Beni ateşten alan
El dedin dedi bana
Sahibimsin bir tanem
Nazargâhında hanem
Şahidim cümle âlem
Bil dedim kulum sana
Hikmeti esrarısın
Vahy verilen arısın
Peteğe kovan tasın
Bal; dedin devâ bana
Zalimlere aldanma
Ateşlerinde yanma
Yalanlarına kanma
Hâl; dedin yürü sona
Diyorum ki kabûl et
Hayat oldu mezellet
Mahdum ebaya cellât
Del dedin deldim vana
Ses geldi ötelerden
Uhrevi derelerden
Ayrılığı defterden
Sil dedin attım yana
Verdin âşkın hapını
Yutuverdim hepini
Abd’im gönül kapını
Çal; demiş idin bana
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Seherde püsen püsen
Rahmeti estirir sen
Gafletle hemhâl isen
Öl demedin ki bana
İSLÂMİ’yim nazırım
Vuslatına hazırım
Hadimine vezirim
Yol dedim tez ver bana
09 Ramezan 1440 Selase
14 Mayıs 2019 Salı
01 Mayıs 1435
Hızır 9
Mehmet İslami
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Öldürmeğe Ettim Yemin
ÖLDÜRMEĞE YEMİNLİYİM
Bizans rumu ezmeleri
Ebu cehil süzmeleri
Yahudin çizmeleri
Homonistizm maşaları
Yonanistan kazmaları
Ermeninin azmaları
Mecusinin sızmaları
Putperestizm maşaları
Koy ateşe yürüsünler
Vur topuzu erisinler
Leşlerini sürüsünler
Demokratizm maşaları
Korktukları kimselere
Her Müslüman ülkelere
Soktukları herzelere
Çamuritizm maşaları
Cehennemlik şaşa’ları
Lânetullah köşeleri
Kezzab dolu şişeleri
Siyonizmin maşaları
DE DE TE verdim olmadı
Tek bir tanesi ölmedi
Sanki hoyrattan gelmedi
Emrepyalizm maşaları
Çıkınız be batağından
Kimin’ etti otağından
Kimin’ attı yatağından
Komünizmin maşaları
Demiştim ki size demin
İSLÂMİ’yi söyletmeyin
Öldürmeğe, ettim yemin
Bu hümanizm maşaları
28 Şaban 1440 Cümüa
03 Mayıs 2019
20 Nisan 1435
Kasım 177
Mehmet İslami
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Ölüm ver Allâh'ım Ayrılık Değil
ÖLÜM VER ALLÂH’IN AYRILIK DEĞİL
Sen istedin beni ben sevdim seni
Sevginin boynunu büktünde gittin
Örten benim derken sendeki teni
Kendin geldin kendin çıktında gittin
Kırk beş yıl sonunda sevmiyom dedin
Neden önce sevmiyorum demedin?
Gönlümde diktiğim gülü kökledin
Bütün varlığını yaktında gittin
Zifiri karanlık ettin her yanı
Eleme garkettiğin seninken canı
Faydasızdır anlasanda hatanı
Hevâ önünde diz çöktünde gittin
Seni gözlerinden sakınır iken
Cennet güllerini takınır iken
Resûlün terini kokunur iken
Huzurdan, rahattan bıktında gittin
Bu ocak muhakkak sönecek deyip
Şeytanın verdiği lâfı söyleyip
Bal dolu kâsesi kezzab eyledip
Haneye zehiri döktünde gittin
Önce Allâh sonra sendin sevdiğim
Bende ruhtun, kâlbtin candın sevdiğim
Meleğini; şeytan sandın sevdiğim
Âşkın gözüne mil çektinde gittin
İSLÂMİ’yim selâm severlerime
Haddimin fevkinde överlerime
Sen iken çektiğim ciğerlerime
Ayrılık hançeri çaktında gittin
Mehmet İslami
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Ömür Denilen Üç Gündür
Ömür denilen üç gündür
Dün, bu gün, birde yarındır
Dün gitti Rahmana vardı
Bu günse sekerattadır
Yarın bir zandan ibâret
Ömür yetmez ise şayet
Kopmuştur küçük kıyâmet
Artık o arasattadır
Hayat denen şey bu gündür
Kullara bayram düğündür
Şeb’i Aruz ise dündür
Yarınsa mazarrattadır
İşter orda amellerin
Tahakkuku emellerin
Gözün dilin ve ellerin
Maharetti murattadır
Yaratana kul olanlar
Burakı hazır bulanlar
Gayya yuvarlananlar
Alâmeti surattadır
Gaflette olma İSLÂMİ
Hâli değerlendir emi
Yolcum tamam diyor gemi
Berkemâl o sırattadır
Mehmet İslami
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Ömür Üç Günlüktür Fakat Aslı Bir Gündür
ÖMÜR ÜÇ GÜNDÜR DÜN, BUGÜN, YARIN
Güneş sabah doğuyor akşam batıyor her gün
Herkes ölüp gidiyor bir sen mi kalacaksın?
Ha bin yıl yaşamışsın, ha bir dakika, bir gün
Nârında kül, turapta gonca gül olacaksın
Gözünü aç dikkat et dün geldim, nerde kaldım?
Yarın hiç belli değil, ne arardım ne buldum,!
Gelirken üryân geldim, giderken üryan oldum
Dünyâ da ne ektiysen, ukbada bulacaksın
Tarladan yol dikeni, dik tomurcuk gülleri
Rayihâsını arşâ verir seher yelleri
Rabb’imin ihsânıdır coşup akan selleri
Rahmeti büyütecek, sen mahsûl yolacaksın
İnsan ömrü üç gündür, dün gitti, bugün, yarın
Yarına çıkmak meçhûl, dününüzü bir görün
Hülyâsına kapılıp münkir müşrik ağyarın
Kurtulan varsa göster, yok; sende geleceksin
İşte ömür hâldedir yani yaşandığı gün
Muhabbetli bayramın sevda yüklü düğünün
Resûlü Kibrîyâ ya uydunuzsa öğünün
Hidâyeti Rahman’la masiyet sileceksin
İSLÂMİ: hiç ölüm yok diyemi çalışırsın?
Tadı fânî dünyânın malına alışırsın
Bekâ hakîkâtini görünce yılışırsın
Kubura girdiğinde ben’ seni bileceksin
25 Kasım 2018 Pazar
17 Rebiülevvel 1440
Mehmet İslami
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Ömür Üçgünden İbâret
ÖMÜR ÜÇ GÜNDEN İBÂRET
Yiyen yedi içen içti gelen gitti konan göçtü
Göçenlerin kasaveti derdi veremi kalmadı
Ömür denilen hayatın günlerinde sayı üçtü
Dün geçti hâl bu gündedir yarın hayâldir gelmedi
Hakikât bu tefsir böyle
Var ise yanlışı söyle
Meşgûl olma başka şeyle
Delik destiler dolmadı
Mezardaki ölülerdir dünyadakini besleyen
Gayri meşrudur amelleri şeytan göze süsleyen
Gözlerine perde çekipde nûra karşı sisleyen
Dost olanlar kabire girerken yanında olmadı
Dostluk varlık ile imiş
Var olanı almış yemiş
Kimi Durmuş kimi Memiş
Biri Muzaffer olmadı
İSLÂMİ: sen zennelerde iğne ile oyalanma
Ali dayının küpünde cinnilerle boyalanma
Yüze gülen kimseleri gönülden dostundur sanma
İki kara gün dostu var gayri bir dostu bulmadı
İSLÂMİ: yalnız değilsin
Mühürlenenler ne bilsin
Rabbim mâsiyeti silsin
Cennetin gülü solmadı
Mehmet İslami
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Önce Vatan Hür Olacak
ÖNCE VATAN HÜR OLACAK
Bu yurdun fitnesi ihanetleri
Bitecek cuhapa silindiğinde
Selânik Yahudi İT itlikleri
Yitecek cuhapa delindiğinde
Merhum özal teknoloji getirdi
Yaptırmayız nutukları attırdı
Teknik, feni mozoleye götürdü
Düşmanın cuhapa kalındığında
Müfteri tezgahı kuruldu hani
Muzafferken köle eyledi seni
Yüz senedir tokatlayan enseni
Kısas; cuhapadan alındığında
Fukaralar kucak açar herkese
Lâza, kürde, abazaya, çerkeze
Bin beş yüz yıllık kinleri taptaze
Tezgâhı cuhapa yolunduğunda
Önce vatan esaretten çıkmalı
Hürriyetin bayrağını dikmeli
Beyinde asırlık zehir, dökmeli
Olur; cuhapasız kalındığında
Vicdandır polisi imânlı kulun
Vatanperver olur yolcusu yolun
Lüzûm eden iksir olarak dolun
Kadeh cuhapasız alındığında
Eşitlik muhaldir olamaz dinde
Eşit bir şey varetmemiş edende
Farkı gördün baban ile dedende
Ezilir cuhapa olunduğunda
Evet Allâh birdir Resullerde bir
Kula va’zettiği asıllarda bir
Yaşanacak olan usûllerde bir
Bozulur cuhapa bulunduğunda
İSLÂMİ sözünü dinleyin sakin
Her türlü izmleri sileriz lâkin
Bedene; damarda dolaşandır kin
Atılan; cuhapa dolunduğunda
Mehmet İslami
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Ördeği Yonanlı Kazı Ermeni
ÖRDEĞİ YONANLI KAZI ERMENİ
Size, sizden bir milleti anlatam
Oğulu Yahudi kızı Ermeni
Dinimiz islamda bir tane atam
Özleri Mecusi yozu Ermeni
Fizyonomisine baksan modadır
Sekiz çifte yeten bir tek odadır
Hadım eden meşrubatı sodadır
Tavşanı Zerdüşttür tazı Ermeni
Şakirleri İncil okuyup şakır
Voyvodası tahta atı çatlatır
Mescidlerle şampanyayı patlatır
Ataşı Nasara közü Ermeni
Uyutunca varlıkları götüren
Devletin mihenk taşına oturan
Uyu diye okyanusa batıran
Ördeği Yonanlı kazı Ermeni
Güzele iyiye hasa düşmanlar
Deva dolu altın tasa düşmanlar
Hevenk hevenk kasa kasa düşmanlar
Fındığı Mecûsi koz’u Ermeni
Kalıbına baktım insandır sandım
Yazık ki şekile bakıp aldandım
Elimi tutunca şiddetli yandım
Şakülü Yonanlı tezi Ermeni
Mahremiyet bilmiyorlar ezelden
Böylelerden kurtulmak şart tezelden
Her kapıdan girişleri özelden
Günüysü Yahudi kuz’u Ermeni
Mösyöler örtülü madamlar açık
Veledi zinalar rayından kaçık
Sanırsın gök kubbe üstüne göçük
Özleri Mecusi yozu Ermeni
Nesepsiz katırlar insanı teper
Yaranın üztüne tuzlu seper
Attıkları düğüm zannetme kopar
Çaputu Yonanlı bezi ermeni
Büyükleri meskun domuz ininde
İhânet mayası zahir geninde
Yaylada onlarla eğleneninde
Oğlağı Yahudi kuzu Ermeni
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Dedim ki: sizlerin yolu neresi
Dediler: cehennem zekkum deresi
Dedim: bu hâl münkirlerin töresi
Limonu Yonanlı muzu Ermeni
Müsaade istedim olmaz dediler
Sizden sonra kimse gelmez dediler
Bu millet güzeli bilmez dediler
Dumanı Yahudi tozu Ermeni
Dedim: İSLÂMİ’yim gösterem yolu
Dediler: milletin yolları dolu
Dedim: Demirc’oğlu Çamlıbel Bolu
Köroğlu Yonan Ayvazı Ermeni
30 Rebiülâhir 1440 Ahad
24 Kânunievvel 1434
06 Ocak 2019 Pazar
Kasım 61
Mehmet İslami
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Özüme Vurulan Hançeri Size!
ÖZÜME VURULAN HANÇERİ SİZE!
Şimdi: bize bizi anlatacağım
Cellâdı boynuma vurana kadar
Belli amma kime ne satacağım
Zeneatkâr ölçüp verene kadar
Bir gecede mefâhirler dedenden
Alındı o üryan olan bedenden
Dilin, Dînin şahsiyyetin gidenden
Örfünden, an’ane, töre’ne kadar
Bu deculiteysiz baba edildi
Tapınıp arkasından gidildi
Millete; ‘sürüsün’ diye, güdüldü
Homoluk defteri dürene kadar
Çanlı kayada arkadan yol açtı
Bacanakla baldız karşıdan biçti
Lâtife bu hâli görünce kaçtı
Rızâ Nûru yurttan sürene kadar
Müslüman putperest emirlere bak
Küfür ile hemhâl ömürlere bak
Lâl olarak bekler milleti ahmak
Yonan kıral belge verene kadar
Kızıl düşman böyle yaptı yoğurdu
Analar çift başlı veled doğurdu
Öcü gösterildi dedesi, yurdu
Yasak dedi sünnet, Kur’ân’a kadar
Her tarafta Allâh diyen alemle
Asaraktan korku verdi kelleme
Ne yaparsa yapsın sakın elleme
Dedi; fetva verip durana kadar
Ceddime söğdürdü ilânihâye
Ve bühtan ettirdi, bu idi gâye
İslâm yasak diye şehire, köye
Fermânı-i deccâl girene kadar
Ulu tanrı dedi, ezan uludu
Uluyanda Hakka müslüm kuludu
Mescidlerden toplatılan çuludu
Sığırlar; Camiye dolana kadar
Babam dedi: “bende uludur dedim”
Babacığım; homo yoludur dedim
Nemrut da Allâh’ın kuludur dedim
Cahim’den çalacak sirene kadar
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Özüme vurulan hançeri size
Muhtasar anlattın çıkalım düze
Ettiğimiz zûlümdür kendimize
Nârı cehenneme varana kadar
Vur oğlum mücâhid Allâh aşkına
Deccâl süfyân dönsün diye şaşkına
Gir Küffarın sarayına köşküne
Domuz zincirini kırana kadar
Kurtuluşun reçetesi küçüktür
Kutsal hilâfetin tahtı göçüktür
Tahtı doğrultmağın önü açıktır
Sancağı şerîfi gerene kadar
İSLÂMİ hakikât dehrinden dedi
Dîni İslâmiyet bahr’înden dedi
Yutturulan kezzap zehrinden dedi
Hane’nde yakılan çırana kadar
10 Rebiülevvel 1440
18/11/2018 Pazar
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Perişan 3
PERİŞAN 3
Bir, Üç, Yedi, Kırk Oniki bilmeyen
Zerzevatlar çardaklardan perişan
Beş, altıyı Dû şeş yeki bilmeyen
Dibi delik bardaklardan, perişan
Ay ten kuzu Dertli Polat Dumrulum
Ceylan gözlü Turna, sülün kumrulum
İmân suyu verip delinen tulum
Sakası damacanlardan perişan
Yüzleri öz bildik özleride yüz
Homo veled dedi, sistemimi düz
İt gibi uluyup havlayınca biz
Dört ayaklı hayvan canlar perişan
Bir aba bir hırka değil dervişlik
Ene’yi enteye tebdil ermişlik
Gidecektir elin ile vermişlik
Hâlde yaşanılan anlar perişan
İSLÂMİ: Hakikât hakkı diyorsa
Gemi alaboraya gidiyorsa
Düdük çalan şuarayım diyorsa
Sûi olan Hüsn-i zanlar perişan
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Perişan 6
Gönüldeki yangın elli senedir
Söylermisin neden hâlin perişan?
Bu çekilenlerin dahası nedir?
Çekişinden belli yolun perişan
Kalenin bedeninden alınca yara
Rüzgârı dokunur yara ağyara
Gönül zindansındaki bahtı kara
Çakışından belli pilin perişan
Gezerkenmi düşürmüşsün kafayı?
İSLÂMİ: bul diye eden cefayı
Bulduğumda süreceğiz sefayı
Ament demezsen dilin perişan
İpte olsam senin ile olurum
Sevdanın bahrinde ki boğulurum
Gözlerim oysan yine bulurum
Gözüme mil çeken elin perişan
Bir nazar et huri olan soyuna
Bu güne dek getirildik oyuna
İSLÂMİ: bir bakın selvi boyuna
Büküşünden belli telin perişan
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Petek Almanyalı Balı Parisli
PETEK ALMANYALI BALI PARİSLİ
Modası afyondur keferelerin
Ruju Almanyalı eli Parisli
Tumansız edepsiz pejmurdelerin
Cazı Almanyalı teli Parisli
Tursun örtülüdür Fadime cıplak
Kerimesi sürtük mahdumu zıplak
Mösyöye madamı atıyor şaplak
Morris Almanyalı Beli Parisli
Ali Şükrü desem hı diyecek
Çerkez Ethem desem bu diyecekler
Yurt senin mi desem yo diyecekler
Aksa Almanyalı seli Parisli
Bebeğiniz desem köpek diyorlar
Bizde hayvanlardır bebek diyorlar
Kalın ense şişman göbek diyorlar
Coni Almanyalı celi Parisli
Kimsenin kimseye yoktur faydası
Kayıp gitmiş dayanacak paydası
Kora dönmüş çırasının çaydası
Ateş Almanyalı alı Parisli
Kalıbına sokar maharetlidir
Kötülük bazında hararetlidir
İyiliğe karşı çok şiddetlidir
Yalak Almanyalı yalı Parisli
Bunlar “BELHUM ADALL” buyurulanlar
Hayvandan aşağı; duyurulanlar
Güzel hasletlerden, kayırılanlar
Kökü Almanyalı dalı Parisli
Kültür denilen şey insan mal tersi
Ermeniden aldıklarından dersi
Zelillik zilletlik bunların harsı
Öküz Almanyalı malı Parisli
Kutuplardan mö mö diye böğürür
Hatipleri he he diye çağırır
Potakları ye ye diye bağırır
Petek Almanyalı balı Parisli
Dişini göstermez hep alır alttan
İstihzayla bakar ettirip tan tan
Uyutta uyuma diyor bak vatan
Yular Almanyalı şalı Parisli
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Yüz senedir domuzların elinde
Şarkı olduk düşmanların dilinde
Hayır gelmez ermeninin dölünde
Yürü Almanyalı kalı Parisli
Tertemiz dünyayı pasakladığı
Âdeomludur varmı aksadığı?
Önüne katıp da ıslıkladığı
Sürü Almanyalı çalı Parisli
Sahi İSLÂMİ: biz mi mü’minleriz?
Homoyu yirmi dört ayar dinleriz
Kazıklayıp kıvırdıkça inleriz
Götür Almanyalı salı Parisli
01 Cemâziyelevvel 1440 İsneyn
07 Ocak 2019 Pazar ertesi
25 Kânunievvel 1434
Kasım 61
Mehmet İslami
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Postallar Basınca Köydür
Ömrün uzun olsun emi
Gemleri: kasınca köydür
Sana rahmet yağsın hemi
Postallar basınca köydür
Yalan yanlış haykıranı
Sus desen yakar çıranı
Adâletten dem vuranı
Sehpaya asınca köydür
Gördün mü canlı duranı?
Doğru nelerdir soranı?
Baş kesen Âlî kıranı
Bağrına basınca köydür
Katran ile kaynar iken
Bıldır, bıldır, oynar iken
Coni tango oynar iken
Sahipler susunca köydür
Ne doksanı ne beş yüzü
Prese verdiler bizi
Sıkıştırıp benzimizi
Çengele asınca köydür
Mânalar yorumlanınca
Kelime biraz kalınca
Köprüleri su alınca
Irmakta yasınca köydür
Nakış, nakış, işlemişsin
Bu kaçıncı köy demişsin
Hakihati söylemişsin
Sazanlar uçunca köydür
Bak hele sen bizim köyde
Âşık İSLÂMİ var şeyde
Sanmayın kerâmet beyde
Kirli su içince köydür
Mehmet İslami
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Pul Diye Yazmış
Mağara zindandan zindancı başı
Bana mektup salıp gel diye yazmış
Sorkun söğüdünden dibekli taşı
Çatmalı yaylada kal diye yazmış
Koyun kuzu birbirine karıştı
Kurtlar bile keçilerle barıştı
Tavşan ile tosbağalar yarıştı
Sıtartı verince dil, diye yazmış
Eğrilceközünde üç kuyulardan
Su çeken günahkâr kurtulur nârdan
Sadrındaki açan güller bahardan
Hicranına mühür pul diye yazmış
Göçün önü sinekçinin gediği
Aşıp hedef incebele dediği
Emine gız pınarında yediği
Âşkının yaktığı kül diye yazmış
İSLÂMİ diyerek öter keklikler
Kanat çarpamıyor can üveyikler
Ceylanlar, turnalar ala geyikler
Beklediklerini bil diye yazmış
Mehmet İslami
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Pus Ninni Ninni
Beyhude kedere giriftar olup
Ağlama; Rahmân var sus ninni ninni
Dünyanın her derdi tek seni bulup
Yüklesin, imtihan es ninni ninni
Ben haklıyım güç bendedir deriken
Yetim öksüz dul hakkını yer iken
Üç yüz yıldır içerinde biriken
Öfkeyi haine kus ninni ninni
Mükevvinât Halifeye yer iken
Lâ dîniye yalan dünya dar iken
Üç beş yapanlara, Allâh bir iken
Cahim pasaportu kes ninni ninni
Hain hançeriyle vuruldum tamam
Buhtun Nasrı, Ebû Cehli anlamam
Düşman karşısında gâfil olamam
Uyurken yükselsin ses ninni ninni
Bütün cephelerden sarıldı isen
Senden olmayana darıldı isen
Dünyanın lideri görüldü isen
Ahmaktan selâmı kes ninni ninni
Zannedilmesin mücahid uyuyor
Hırlamanı uyurkende duyuyor
Düşen taşı gediğine koyuyor
Artık size ömür; pus ninni ninni
İSLÂMİ’ den sana budur nasihât
Yorulup etmek yok pes nenni nenni
Tan yeri ağardı işte hakikât
Başında Altın çağ fes ninni ninni
Mehmet İslami
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Rab'ca Hârfler
Tam Yüz odalı Dört kattır
Yaptığım ev YÂSÎN’den
Çatısı semâvâttır
Tenvirâtı Şems’inden
E lif dedim el ettim
L eylâ diye gel ettim
İ smini ezberlettim
F elâk nas künyesinden
B ir cim cemcemesinden
E rvahı ezeliden
Kulluğumu bildim ben
Resûl sülâlesinden
T ereddüt yok izinde
E bî ceddi tozunda
Birdir muâdil yok
Kürrei arz yüzünde
S emâvattan zeminde
E vvelin evvelinde
Âlemin her yerinde
Vuruyor can evinden
C iğere soktu hançer
İ çimden yollar geçer
M erâktayım seraser
Şefaâtı servetinden
H arç; gözümün yaşları
A rşa değer başları
Nemrudun ataşları
İbrâhim’e, serinden
H ımar bile tiksinir
I hlayan devemidir
Çukurlarda silkinir
Haz alır bünyesinden
D ünyanında var sonu
A llâh bildirir bunu
L ivâil hamd sancağı
İlm ü hikâyetinden
Z elzeleler kükredi
E vvelâ Allâh dedi
L ü’lüil mercan gibi
Esrar ruhiyetinden
R ivâveti odur ki:
I srar eylemekteki
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Kâfiri dost edinen
O cibilliyetinden
Z aman fitnetüz zaman
E demem zûlme eman
Afakı saran duman
Küfürdür temelinden
S ürünün karşısından
İ çme namert tasından
N emrudun kafasından
Aklın nedâmetinden
Ş uara’dır minberi
I sıtılandan beri
N ehri nilden ileri
Feth-i Yâ Hâyy, sesinden
Şimşek çakar aniden
Sarsar durur yeniden
Küfrânı nimet eden
Mahlûka öfkesinden
S uriye özde yurdum
A kılsızları gördüm
D üşmanı kovuyordum
Ebcedi kâffesinden
D urun dediğim anda
Â lem aynı zamanda
T elâfisiz cihanda
Şüheda cümlesinden
T ürkün şecaâtinden
I zdırap külfetinden
Kurtuluşunu uman
Ahmaklar zümresinden
Z oru gören kefereler
I slık çalmadan fareler
Suriyeden kaçıyorlar
A Be De’nin kulesinden
A raplardan aynıları
Y ardımcının beyni yarı
N ereye gitseler gayrı
İhânet mezbelesinden
Ğufraneke dedikdi biz
Allâh’a aid âtimiz
Yaratan Hakka tabîyiz
Nûr u zâtı ref’etinden
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F azîleti nihâyetsiz
E rmiş olunmuyor dertsiz?
Yiğit meydanda kısbetsiz
Perdah vurur kısbetinden
K oltuğuna al serini
Â ziz eyle defterini
F ezlekede cevherini
Terezzün mertebesinden
K endini bilmeyen kişi
E line aldığı taşı
F ırlatınca yarar başı
Çıkmış şirâzesinden
L âââ ilâhe illâllâh
Â lemde arzum vallâh
M uhammed resûlallâh
Secde; seccâdesinden
M uhabbet deryâsının
Î çindeki kısmının
M ülâyemet faslının
İnceden incesinden
N ûhun sefinesinde
Û lûl ebrarcesinde
N eden hengâmesinde;
Sakın felâketinden
Münkir, müşrik, münâfık
Bir birine muvafık
Domuz ile tevâfûk
Pisler necâsetinden
V uslat âşkın Bânisi
A llâh Kerîm gânisi
V efâtlıdır fânisi
Mülk-Tebârekesinden
H ecesi Elemtere
E limi sürdüm yere
Bak gürleyen göklere
Ra’dın’ velvelesinden
L âya İllallâh derim
Â zâmdır Allâh Kerîm
M evlâm seni isterim
E lestteki ikrarım
L eylâ değil şiârım
İ lâhi sensin yârım
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F eyzi hasenâtinden
Y erimi sen yerettin
E srarınla yâr ettin
İmtihan çün var ettin
Hallaç ferasetinden
İSLÂMİ’yim hamd sana
Kulum de yeter bana
Ümmet ettin sultana
Hissî ferâsetinden
Mehmet İslami
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Rahmeten Lil Âlemiyn"
“RAHMETEN LİL ÂLEMİYN”
İslâm tarihini incele hele
Tarikat şeriat marifet nedir
Resûl i zişanlar ümmet el ele
Cihadı ekberi numûne Bedir
Rahtan geçip hakikate erilir
“İLMÜ LEDÜN” deryasına girilir
Bu yola girerken can baş verilir
Bu; On Sekiz Bin Âlemle iledir
Hendek savaşında Selman Farisi
Dahiyâne komutandan birisi
Helâk oldu ehli küfrün çerisi
Başkomutan Resûlüllah iledir
Uhud da şüheda edilen dişin
Gökte matemini tutan her kuşun
Veysel Garani de hikmeti işin
Şehid; otuz iki dişe bire bir
Deve güdüyordu çölde o anda
Kuşlar ağlaşarak aynı zamanda
Geldiler de dediler ki: kumanda
Bismillâh Allahü Ekber iledir
Namus-u Ekbere dedi: gardaşım
Mühim değil benim kırılan dişim
“Rahmeten lil Âlemin” imdir işim
İmtihanım en mukaddes çiledir
İSLÂMİ’ sin senin Şeyhin GEYLÂNİ
Muhyiddin-i Arabî’ nin hicranı
Âşk-ı İlâhi ki yakıyor canı
Bülbülün figanı gonca güledir
15 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
13 Şevval 1440 Sept
02 Haziran 1435
Hızır 41
Mehmet İslami
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Ramedan da Rahmet Yağarken!
RAMEDAN DA RAHMET YAĞARKEN
Şehr ü Ramedanın rehavetiyle
Bıktım öz yurduma göçesim geldi
İhsanı azalar şehadetiyle
Âlem-i bekâya uçasım geldi
Ramedan ayında rahmet yağarken
Mazlum ahı Yaratana ağarken
Öksüzü, yetimi zalim boğarken
Akrep zehirini içesim geldi
Gülzârıma dikenler dolduğundan
Cennet güllerimizin solduğundan
Lâleleri, vefasız yolduğundan
Hoyratı kökünden biçesim geldi
Hablûllâha tutunduğum elimle
Hikmetini işar eden dilimle
Maveradan gülümseyen gülümle
Cenneti âlâ’ya geçesim geldi
İSLÂMİ: karışık Hak ile batıl
Şuara, Arifân, Salihler atıl
Âşıksan cihad-ı ekbere katıl
Mümini münkiri seçesim geldi
22 Mayıs 2019 Çarşanba
17 Ramedan 1440 Erbaa
09 Mayıs 1435
Hızır 17

Mehmet İslami
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Ramedanı Şerif 10
RAMEDANI ŞERİF ON
On’u gören kanatsızca uçmağa
Azmedince iblis başlar kaçmağa
Ab-ı kevser havzasından içmeğe
Koşar doldurduğu kafa tasına
ŞAHIMA ARZUHAL
Arzuhalim budur ilâhi Senden
Zamanım geldiyse çağır geleyim
Şu fena alemin usandı benden
Tagut yüzün dilim, dilim dileyim
Niyet ettim, masiyeti görmeden,
HAKK yolunda seyredeyim durmadan
Ağaç olsun, gönül olsun kırmadan
Arasatta huzuruna geleyim
Şu iki yüzlü dünyanın çarkına
Ayağım takıldı, vardım farkına
Attı beni tagutların sirkine
Çok istedim, bir kez olsun güleyim
“Senin hayır sandığında şer vardır
Şer zannettiğinse külli hayırdır”
Havf ve recâ, ılmi ledünni sırdır
Rabbım! bildirmezsen, ben ne bileyim!
Yapıştım: sarsmayan hablullahına
Nazarım: seherlerle sabahına
İblisler anlatsınlar külâhıma!
Duyamam, ben hakikâte köleyim
Tövbe kapısından içeri girdim
Akıla muhâl çok hakikât gördüm
Eski Mehemmedi bükerek dürdüm
Masiyeti, künyesinden sileyim
Öz canım cefayı rahmet biliyor
Evlâdı bıçağı çekip gelir
Sinkef ederekten keserim diyor
Kal diyorsan seve seve kalayım
Okutmadın Rabbım! bana kilise
Özledim Habibin kokan gül ise
Ölüm benim için hoş makûl ise
İSLÂMİ’ne izin ver de öleyim

Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 11
RAMEDANI ŞERİF ON BİR
ALLAH tekdir teki sever erenler
Her bir şeyde yeki sever erenler
Ol mücteba neki sever erenler!
Yapışın hablûllahın halkasına
SIRR “ ÜÇ HÂRF BEŞ…..” DIR
Beyan eylediğim sır, aşk ile meşk.
Maşuk isen dinle aşkı; aşkından.
Bu sevdayla eder seyyareler meşk.
Cezbolanın farkı yoktur şaşkından.
Şemsi ekber kararlıdır aşk ile.
Kamer Birr’ de zevalsizdir aşk ile.
Mum kendisine bi-yarar aşk ile.
Erir biter, hevasına düşkünden.
Yedi kat göklerde devran ederler.
Yedi kat zeminde seyran ederler.
Birr’ den gelir, yine Birr’ e giderler.
Malûm ömür, ibarettir üç günden.
Aşkı ıbadeti ulvidir yüce
Hal-i tefekkür etsen ilmice
Mevcûdatın halifesini güce
Sahip kılıp halk eylemiş aşkından
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 12
RAMEDANI ŞERİF ON İKİ
İmândan sonradır namazın arzı
Onbir sünnetiyle on iki farzı
On Vacibi ile icmalen tarzı
Prestij etmektir haslar hasına
İSLÂM’LA KAL MÜSLÜMÂN !
Rabbın! Bahşettiği şuura sahib
Münevverler isek, bu böyle gitmez.
Namaz memurları, tıpkı bir rahip,
Çan kullanıyorlar, sanmayın ötmez.
Kiliseye çevirdiler mescidi
Sandalya, masalar katedral gibi
Özel büroludur güney canibi
Diyorlar ki: bu iş bunlarla bitmez
Müezzin mahalli tahsis edilmiş
Namazın safları tahrif edilmiş
İslâmdan bi haber, kendisi bilmiş
Mikrofonsuz, gamete nefes yetmez!
Memur, mikrofonsuz tek cemâate
Namaz, yakışmıyor bu asâlete
Dinimi çevirdiler ucûbete
Yanmayan ocağın dumanı tütmez.
Sinendeki ihsana gel Müslüman
İhlâs kuşan İSLÂM’da kal Müslüman
Sadrında yazılı hazreti Kûr’ân
Kûr’ân-a inanan, önünde yatmaz
Kayaya dedik ki: Salih’e (a.s) deve
Ver de, faydalansınlar seve seve
Mûsâ’ya da dedik; kestir bir düve
Sapıtan, Rahman’ın ipini tutmaz
Bin yıldır sönmeyen nar’ı söndüren
Kisra’yı sarayla hiçe döndüren
Balıktan bir damla kanı indiren
Kavak bitirince! hikmeti bitmez
Bir damla kan kavak ağacı oldu
Ondan, sivrisinek vücûda geldi
Taaa gidip nemrudu burnundan bildi
Girince beynine tokmak kâr etmez
Nemrut’un kendini biz kendisine
Tokmakla dövdürdük ölürcesine
Firavn’ı hıfz ettik kalırcasına
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Laşedeki ibret kimlere yetmez?
Âşk’ı-nar, mecûsi beynine çökse
Nemrut, kartallarla havaya çıksa
“Belhûm adâll” harlı ateşte yaksa
Kendisini yakar, davâyı şetmez (1)
Böyle cilvelerle gönül eğledik
Ehli nura ehli narı söyledik
İki yol varedip, şu HAKK’tır dedik
İblise uyanlar sırrı fehmetmez
O Kelâm-ı İlâhi’dir, İSLÂMİ
İnananın silâhıdır, İSLÂMİ
Mü’minâtın felâhıdır, İSLÂMİ
Denizi yol eder geçer de batmaz
(1)Şetmez=Şey etmez=Yakmaz, yakamaz
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 13
RAMEDANI ŞERİF ÜÇ
İslâm binasının beş direğinden
Bir taseni savmı tut yüreğinden
İblisin baklavası böreğinden
Bir dilim ekmekle çorba tasına
TASÂVVÛF
Tasavvuf İSLÂM’DIR Tasavvuf dindir
Ehl-i mutasavvıf mülkte hakimdir
Hudusatın cilvesinde sakindir
Fenafillâh kesbedebilen yoktur
Birler, yedilerden kırklardan çoktur
Durudur mânâsı, kökü safâ’dan
Sufîler feyz alır ol Mustafadan
Mücevherât mevhumunu kafadan
Çıkarıp çamura atanlar saktır
Kıl aba sırtında, temizdir paktır
Vâdı ı: Allah’tır yaşayan rasûl
Binde biri bulmak kaide, usul
Şeriat, tarikat, hakikat nasıl?
Denilirse: cevap vermemiz haktır
Vahid olan Allah, cevapda tektir
Tarikat denizdir, Şeriat gemi
Hakikat incisi denizde hemi
Üçünün hikmeti birde öylemi?
Allah’tan gelenin hepisi haktır
Üç ile dokuzda ihtilâf çoktur
Tasavvuf İSLÂM’DIR Tasâvvûf DİN’dir
Ehl-i mûtasâvvıf mülk’te hakimdir
Hudûsâtın cilvesinden, sakindir
Fenâfillâh kesbedebilen doktor
Üçler: yedilerden, kırklardan çoktur
Tasavvufta salih amel gemidir
Hırsı heva deniziyse yemidir
Denizin dalgası, gönül demidir
Tevekkül misali gölgeler yoktur
Kılavuzu Kûr’ân dalgalar çoktur
Behimi isteğe mânia halat
Ölüm sahiline şöyle bir kol at
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Ticaret meydanı Kıyâmet: salât
Sahibi Allah’tır şeriki yoktur
Habîbi Zişan’dır en hazik doktor
Bidayette sofi bican olmaktır
Nihayette akıp kâlbe dolmaktır
Gönüller köşkünde sultan kalmaktır
Mûtasâvvıf ruhları Nurlu oktur
Masivacı beden gözüne şoktur
Şeriatsız ise, hakikat batıl
Hakikatsiz olan şeriat atıl
Şeriat binadır, ikisi hatıl
Temelinde sağlam taşları çoktur
Beşeri boyaya ihtiyaç yoktur
Hakikati kim katlederse fasık
Şeriatı terk edenlerse zındık
İkisini âlem eden muhakkik
Nadirattandırlar belki de yoktur
Devası: Geylani, Arabî, doktor
Şeriat ağacın, tarikat dalı
Kemale erecek dalda olmalı
Hakikat meyvesi verince balı
Besmele çekerek tatlandırmaktır
Hudusat sevdasıyla yanmamaktır
İmân etmem görmediğim Allah’a
Söz Ali’nin (k.v.)benim değil Vallah’a
Mevcudatta bakıyorum Tallah’a
Vahdeti vücud da çok hazîk doktor
Allah bir demeyen ma’lukat yoktur
Cennette: Havva’yı hazla azdıran
Âdem (a.s.)’ide bu haz ile sızdıran
Nesiminin derisini yüzdüren
İlâhi esrarda had hesap yoktur
Rabb’ın cilvesinde kaderi haktır
Tasavvuf: ENTEL HAKK diyen gönülde
Tasavvuf: Yürekten kelâmdır dilde
Tasavvuf: kulakta, burunda, elde
Azaların, zikretmeyi yoktur
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Zikri-Rahim: kedilerde pek çoktur
Ben doğunca: beni bende ararım
Sabitemdir: istikrarım, kararım
Karıncadan, balıklardan sorarım!
Bizde: Yunus: gibi mihmanlar yoktur (a.s)
Seyret Süleyman’ı karınca, doktur (a.s)
Tasavvuf: ineğe ve yeşil ota
Yeşil ot içinde derç olan süte
Mısıra, mantara az daha öte,
Hu diye zikreden, attığın oktur
Verdiği üzümü asmaya koktur
Tasavvuf: ihsandır Halîk’tan kula
İster ki: Zatını, kendinde bula
Tasavvuf: rahm eder yetime, dula
Tasavvufta sıla-i Rahim, haktır
Ayeti beyandır ister aç baktır
Tasavvuf: Hüseyin Hallacı Mansur
Halketmiş: olmadığı bir unsur
İSLÂMİ: baktıkça esma’sı yansır
Soğana bak: tesettürü kaç kattır?
Hakikatte; bigayeler ahmaktır

Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 14
RAMEDANI ŞERİF ON DÖRT
Dolunayın on dördüdür erilen
Fitre diye mazlumlara verilen
Verenlerde emanet gönderilen
İkram edilecek ehibbasına
RAHMETİ DÂVET
En büyük belâları Enbiyalar çekmiştir
Müştekice feryatlar yükselişlere ziyan
Bunlara rahmet deyip hemen boyun bükmüştür
Saadete ermiştir böyle, aşkla ağlayan
İlk emri “İKRA” beli, şanlı Din-i İSLÂM’ın
Okudukça açılır tecellisi irfanın
Eğer kulu cennete götürmez ise, canın
Masiyete dönerken, gözünü soksun yılan
Boşa volta atmağın karşılığı kibirdir
Volta savurmayanla bil ki savuran birdir
Ne kadar da yaşansa nihayeti kabirdir
Yâ nurdur yahutta nar, işte orda, parlayan
Ezan sesi imânı tazeliyor beş vakit
En büyük sermayedir zaman denilen nakit
Bezmi elestte taahhüt edilmiştir akit
İttiba edeni o, sıratta uğurlayan
Safiyâne tutulan saftaki o melekler
Görülse denir bunlar, ne güzel kelebekler
İSLÂMİ’yi ihtizaz ettiren bu çiçekler
Olurlar sadıklara şifa veren aşiyan
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 15
RAMEDANI ŞERİF ON BEŞ
Dinsizlikte binbaşıydık çavuştuk
Hakk’ın emir geldiğinde savuştuk
Yaratanın lûtfu ile kavuştuk
Ramadanı Şerifin ortasına
Suriye de Yemende müslümanlar
Aç biilâç kan dökerken a canlar
Nasıl iftar eder gardaş olanlar?
Takılmış kâfirlerin oltasına
CİHÂD SEVDASI
İmân kalesinin şeref burcunda
Meşveretten çıkan, HAKK ikrarım, can
Kan ile yoğrulan vatan harcında
Şanlı ay, yıldızlı iftiharım, can
Göbek kasık arasında gidene
Aklını, behimi sevda güdene
Dünyâ metaına secde edene
Tağut ilâh diyen kula bârım, can
Ben Nebii Zişanımın dilinde
Veysel Garaniyim Yemen çölünde
Ben vardım, göz nuru iki gülünde
Özde Din-i mübin ihtiyârım, can
“Yetimin başını okşayın” diyor
“Rahmetenlil Âlemiyn”im söylüyor
Mizân-ı âdalet beyân eyliyor
Müjde-i Rasûlle bahtı yârım can
Fatih iken Yavuz oldum selimde,
Süleymanken hatem vardı elimde
Yelken açtım gözden akan selimde
Nûh’un (a.s.) tufanında ihtiyârım can
Farzı ayın olan cihâddan mahrûm
Edilip, salibin emrine ma’kûm
Nerede göz yaşı döken bir mazlûm
Feryâd ediyorsa, orda varım, can
Halîkın önünde secde ettikçe
Makbûl düalarla arşa gittikçe
Kış gelipte ilk bahar, yaz bittikçe
Beş mevsimde solmayan gülzârım, can
Varıpta RAVDA’ya dökem derdimi
Evvelen dilimde olan virdimi
Zikredip, dünyaya döndüm ardımı
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Sultan Ebû ZERR’deki diyârım, can
Lâ yüsel değilsin mes’ûlsün dinden
Alemi berzahta hesab var kinden
Mübâşir: beni çağırır, ilkinden
İslâm yed’indeki zülfikârım, can
Yetmiş düvel yetmiş yerden saldırsa
Bini doğar, bir İSLÂMİ, öldürse
Cetvel ile milim milim böldürse
El sürülmez, Sultanıma şâr’ım, can
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 16
RAMEDANI ŞERİF ON ALTI
O’nun yağının altındaki taş
Ayrılmadı, dedim benim arkadaş
Kal denince kaldı etmedi telâş
Muallâkta mi’râc harikâsına
Kızıl Çinde oruç tutan müslüman
Sırtüstü yatırmış ve demiş uzan
Görünce bağlanmış zorla sulayan
Yüreği dağlıyor dökülen kanlar
NE GÜZEL
Kelimetullah’ çün CİHÂD ederek.
Cadde-i Rahmanda gitmek ne güzel.
İmân gülzârında hissi güderek,
Nûr'un deryâsına batmak ne güzel.
Dilden dile güzel sözler yarışır.
Bayramlarda küs olanlar barışır.
Lâle, çiğdem, nergiz güle karışır.
Fıtrat-ı ittifâk etmek ne güzel.
Rüzigârla kayaları düzleyen,
Hasret çeker sevdiğini gözleyen.
Ezâzilken beddüayı özleyen!
Ol iblise lânet etmek ne güzel.
İsmâil’le, İbrahim’i (a.s) deneyen.
Bıçak kesmeyince taşta sınayan.
Nar içinde gül dalına tüneyen,
Bülbül olup gülde ötmek ne güzel.
Beyaz süte yeşil otu sararak.
Mevcûdatı çekirdeğe kararak
Habibinin (S.A.V) sinesini yararak,
Bu âlemden tecrit etmek ne güzel.
Üç Nebiyi firavun'a besletip,
Sonra, Allah birdir diye sesletip.
Ummana daldırıp sonra ıslatıp.
Bu günlere teşhir etmek ne güzel.
Tur dağını üste kalkmış gördüler.
Sanki fındık kabuğuna girdiler.
Korkudan öylece ketum durdular.
Samiriyle nara gitmek ne güzel.
Mancınığı İblis yaptı, atmadı.
Mel'ûn asla inadından sapmadı.
Cin, Gâneden gayrı kimse yatmadı.
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Nara gidip Nûr'a batmak ne güzel.
Yusuf köle iken handan eyledi
Nemrud'u sinekle candan eyledi.
Ebû cehle arzı zindan eyledi.
Sıddîki melekce tutmak ne güzel.
Demire, Davud'u (a.s.) amir eyleyen.
Kayayı bıçağa hamur eyleyen.
Yunus'u (a.s) balıkta mamûr eyleyen.
Sultanın hablini tutmak ne güzel.
İbrahim’ken öz evlâda bıçağı
Çalınca bağlandı, kestide dağı
Habibe perdeyken örümcek ağı
Güvercinken gurka yatmak ne güzel
Gıffar Ebû Zerr’e dikkat eylesen
İSLÂMİ’ye kimliğini söyle sen
Esrârı hakikât beyân eyle sen
Hikmetinden katre tatmak ne güzel

Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramedanı Şerîf 17
RAMEDANI ŞERİF ON YEDİ
Un yedi olmadan daha buğdayken
Hemide iblise git lâin darken
Âşk-ı sevda cezbediverdi erken
Gönderildik bu dünya atlasına
Birbuçuk Yahudi hakimiyeti
Esir etmiş yetmiş iki milleti
Ebû cehildendir cibilliyeti
Baş eğer kâfirin palavrasına
TELİNE BAKIN
Dikkât ederseniz yukarda kökü
Sim gibi incecik teline bakın
Bir anda simsiyah eyleyen, akı
Burçların on iki falına bakın
Hükmünün fermânı, hatmi okuyor
Rengârenk çiçeği türlü kokuyor
Karlar eriyipte dağdan akıyor
Kuruyan derenin seline bakın
Yusufu kuyuya attırmış idin
İmdada kervanı yettirmiş idin
Köle suretine sattırmış idin
Züleyhaya çıkan yoluna bakın
Meryemde babayı yalan eyledin
Yakubu ağlatıp nalân eyledin
Eyyübün bendini talan eyledin
Kurtların düştüğü diline bakın
Bu hakikâtleri fehmeyle hele
Leylâ diye Mevlâ aşkıyla çöle
Düşünce Leylâya bakmadı bile
Kaysın anasının halına bakın
Eşiğinde esrar, nurdur kapısı,
Mü’minleri uhdesinde tapusu
Kudrettendir duvarının yapısı!
Cenneti âlânın gülüne bakın
Hadu, bin ay ibadetsiz olana
Abid demez idi dağı delene!
Allah dostunun başına gelene
Karısı müsebbip kılına bakın!
Bin aydan hayırlı gadir gecesi
Bu gecede suyu yaktı nicesi
Gece; yüz dört kitabın bilmecesi
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Çözülür, çözenin diline bakın
Kâ’beyi yer ile yeksan etmeğe
Karar verip gelmiş idi ebrehe
Azmedince ordusunu sürmeğe
Uğur filâması filine bakın
Beşerde cehalet sığmayıp ferşe
Merdivensiz halde ulaştı arşa
Hiradaki mağarada nur varsa!
Onunla Cibrilin haline bakın
Oradan nur aktı Mekke şehrine
Kureyş bölenmişti cehlin zehrine
Nur hakim olunca Hakkın dehrine!
Abdülmuttalibin dölüne bakın!
Cehlin babasından daha ileri
Hasım gördü yeğeni peygamberi
Hâlbuki O Yaratanın cevheri
Müsebbip damada geline bakın
O,“Rahim” der: Rahmetini sürürsün
“Eşrefim” der, sefalette çürürsün
İSLÂMİ’yi kaybedersen görürsün
Taaa beş yüz yetmiş bir yılına bakın

Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 18
RAMEDANI ŞERİF ON SEKİZ
On sekiz bin âlemleri nurundan
Halk eylediğinin kendi nurundan
Cilvesinin tecellisi Karun’dan
Ram oldu dünya malı sevdasına
Yâ Rabb! Senin kulun sana inanan
Senin için her düşmana dayanan
İhsan et de şu uykudan uyanan
Koymasın dünyada bir haftasına
PİREYİ, TÖREYİ, KAREYİ BIRAK
Sen kendin destansın kendini oku
Ferhat’ı, şirini, Keremi bırak
Eğer alıyorsan ÂŞK’ından koku
Suni parfümeri, kremi bırak
Her gün kaç Kays ile kaç Leyla doğar
Muhasebe tutsan, Taaa arşa ağar
Üstümüze Rabbin cilvesi yağar
İki yol vazetmiş, neremi bırak?
Evet sevda basit ya âşk, öylemi?
Keremin Aslı’ çün yanmak eylemi!
Mevlâ’yaydı Kaysın Leyla söylemi
Tart ölçte daramı, firemi bırak
Kapların altında olursa delik
Heba olur, boşa gider gündelik
Bütün kazancımız iki metelik
Kurada, yazımı, turamı, bırak
Kâ’beye sevdamız; ulaşmak yâr’a
O yeşil taş, acep neden kapkara?
Hirâ’yı sor Arafa! çıkanlara
Aceba oramı, buramı bırak?
Menfaati muhabbete bağlayan
İstisnadır meme veren, eğleyen
Taş altında ALLAH diye çağlayan
Bilâl’leri düşün, töremi, bırak?
Meydana sahip ol münkir dalmasın
Süpürüp temizle, kiri kalmasın
Din öğren ki; mürtetliğe salmasın
Üçgen mi, karemi, küremi, bırak
İSLÂMİ diyor ki: seherde kaldım
Kışı terhis ettim, baharda kaldım
Leyl-i nûr eyleyen neharda kaldım
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kenemi, faremi, piremi bırak!
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 19
RAMEDANI ŞERİF ON DOKUZ
Esrarı ilâhi mushafın cemi
Şu on dokuz harfli Besmele hemi
Hikmet karşısında susmak, öylemi?
Ruhlar maruz kalır al basmasına
Yeryüzünde temelinden kazısın
Emrin; tabi olanlardan razısın
Hiç ayırmam bazısından bazısın
Gönder cehennemin taaa ortasına
BİRR’İN İÇİNDE
A’mâ-daki muhabbetten dolayı
Nikmet vardır hikmetinin içinde
Ruhu bahşetmesi idi kolayı
Celâl vardır Cemâlinin içinde
Kâbilin gözüyle Habili tanı
Sanki öz kardeşi kanlı düşmanı
Hırs abası giyen Âdem (a.s) atanı
Dokuzyüzkırk yılı seyret göçünde
Muhabbetten hasıl oldu Muhammed(S.A.V)
Nuruna izafen dedi ki: Ahmed
Bezm-i elesteki ahvali seyret
Kem hâl vardır kemâlatın içinde
Cennetteki huzur Âdem’e (a.s) batar
Dünyanın hasreti gözünde tüter
Nice sevab vardır günâha iter
Çokda günâh vardır sevâb içinde
İnat onda inkâr onda görüldü
İşte: Habil bu hırsı ile vuruldu
Arzda çarmıh Kâbil ile kuruldu
Kenz’i mahfi vardır sırrın içinde
Sen sana bakıpta tefekkür etsen
Gönül gözün ile özü seyretsen
Senin Kâ’be, olduğunu fehmetsen
Görün, ne var bu tefsirin içinde (1)
Acı dil insanı dinden çıkarır
Tatlısı, yılanı inden çıkarır!
Cennetinden seni dünden çıkarır
Müfessir var müfessirin içinde
Bin tane kâ’be yık, bir gönül yıkma
Buyuruyor Resûl, ey aklı çakma
Mazlûma: ister bak istersen bakma
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Münkesif var münkesirin içinde
Yanmayan ocaktan duman mı tüter?
Kaya üzerinde ağaçlar biter
Tosbağa kavağa çıkınca öter!
Akrepler var bin kesirin içinde
Cübbesi var, suçu önemli değil
Hazırol, eskimez dört gibi eğil
Senin için zindan konforlu ağıl
Onsekiz bin alem BİRR’in içinde
Ahmak: balta vurur konduğu dala
Hem güler hem alkış tutar budala
Bunları görünce haykırır balâ
Hürriyet var esaretin içinde
Bu devir ahir-i fitnei zaman
Arşa yükseliyor simsiyah duman
İSLÂMİ: diyor ki: Rabb’ım! el aman
Cesâmet var cesâretin içinde
(1) Görün= Görürsün
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramedanı Şerîf 20
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ
Bu gün yirmi oldu üçte ikisi
Ömür cevherinin kala bakisi
Üç günlükdür serüvenin hepisi
Garkolduk hasretliğin tasasına
Dört tarafım küfür ile sarılı
Damarlarım düşmanlarla karılı
Kullarının şakakları yarılı
Hidâyet et gaflet inkisâfına
KİMDİR DERSİNİZ ?
Bir sözüm var size, bahr’e girenler
Suali sorduran kimdir, dersiniz?
Bu ummanda kulaç atıp, erenler
Menzile vardıran kimdir dersiniz?
Arzı teskin ile mamur eyleyip
Hiçlikken, aslını çamur eyleyip
Rengârenk toprağı hamur eyleyip
Yed’ine kardıran kimdir dersiniz?
Esasından özlerini besleyip
Arkasını kendisine yaslayıp
Akıl almaz nimetlerle süsleyip
Hamları erdiren kimdir dersiniz ?
Hiddetinden şimşek olup çakarken
Rahmet olup yeryüzüne akarken
Cinler haber çalmak için çıkarken
Yıldıza vurduran kimdir dersiniz?
Toprağı toprakla besleyeni de
Odunu yaprakla süsleyeni de
Üstüne dağları yaslayanı da
Kararda durduran kimdir dersiniz?
Ummanda, çakılı dibe batıran
Üzerinden dev gemiyi getiren
Devâ diye can evine oturan
Bu gücü verdiren kimdir dersiniz?
Yaratana karşı yok ise sehm’i
Yeter mi bu sırra eblehin fehm’i ?
Besmelede zahir esmai Rahmi
Kendinde sürdüren kimdir dersiniz?
Şerefli kılarak bahşetmiş dehr’i
İster hafi zikret istersen cehr’i
İSLÂMİ: daldığın ledünni bahr’i
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Şaklatıp kırdıran kimdir dersiniz?

Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 21
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ BİR
Her sabah yirmi bir besmele çeken
Taş almaz ayağın’ batamaz diken
Saadet selâmet seninle iken
Karışma müfteriler arasına
Besmeledir İSLÂM Kur’ân besmele
Yaratan Allahı gören besmele
Kuluna afiyet veren besmele
Nazar kıl Beytûllâh’ın karasına
GÖNÜL
Rehberimiz Habibûllah izinde
Fûrkân badesini içelim gönül
Âshab-ı cihârı yâri güzinde
Hikmet sayfasını açalım gönül
Üveyikler ile Turnalar gibi
Zümrüdü Ankalar, sunalar gibi
Tavuslar Kekliği kınalar gibi
Kanatlanıp Kâf’a uçalım gönül
Âşkı muhabbettir fıtratın başı
Âşk-ı muhabbeti hürmetle taşı
Mücevherâtıma kutnu, kumaşı
Altın makas ile biçelim gönül
Mevlâna Halid-i İlimin evi
Hacı Bek taş ile Ahmed Yesevi
Sultan Veled ise Konya’nın devi
Bab’ından destûrla geçelim gönül
Mücevheratımın kılavuz izi
Konya’dan Mevlâna, Şemsi Tebriz’i
Vuslat katarında arıyor bizi
Âşkın kervânıyla göçelim gönül
İSLÂMİ’de derdi dertle katladı
Yeter artık sabır küpü patladı
Âşkın dipsiz deryasına atladı
Sevda yaylasına kaçalım gönül

Mehmet İslami
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Ramedanı Şerif 23
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ ÜÇ
Cehenneme kalkan bu gün yirmi üç
Temmuzda hoşluktur yok oluyor, güç
Yaratan: kuluna yükmü yükler hiç
Rahmetini yüklemiş arkasına
Demiş ki: aklı hâkim kıl nefsine
Sem’i kapat azrailin sesine
Fermuar çek deyip nefs hevesine
Koymuş Ab-ı hayatı kırbasına
O K

U

ALLAH’ ın (c.c) Cebrâiyl’e (a.s) okuduğu gibi oku
Cebrâiylin Habîbi (S.A.V)dokuduğu tezgâhta doku
Nasıl şakıdıysa (S.A.V.) mükevvinâta öyle şakı
Sadrında hıfz olunan Kelâmı Kadimi oku
Ey kardeşim öyle aylak dolaşma
Mushaf’ı rahleyi seçerek oku
Sakın soysuz, sütsüzlerle dalaşma
Âşkı yudum yudum içerek oku
Ilim akli değil naklidir nakli
Î’ sinden MİM’ ine Kûr’ân da saklı
Ermez ki, maddeci feylesof aklı
Hak ile batılı seçerek oku
HAKK’ın “İKRÂ’” dediğini oku sen
Alacaksın Habib’inden koku sen
Sen tezgâhını kur seni doku sen
Muallâk taşı ol uçarak oku
Rehber al hazreti Ebû Bekir’i (r.a)
Silinir kâlbinden masiyet kiri
Yıldızdır Sahâbi’lerin her biri
Ruhu Ebû ZERR’ e geçerek oku
Ömer ol, Osman ol, Ali ol, taki: (r.an)
Bil: olunca kaldın İSLÂMİ baki
Bu hayal değil hakikâten vaki
Turab’a, kefeni biçerek oku
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 24
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ DÖRT
Elveda demeğe hazırlanıyor
Firak yaklaştıkça yürek yanıyor
Hafakan basıyor göz bulanıyor
Giriyor ayrılığın parkasına
Hasretle beklenir üç yüz kırk üç gün
Âşkınla mükedder hicranla üzgün
Darıldı gidiyor bir sen döğün
Muvafık olmadık alâkasına
YÂ RABBİ!
El açıp huzura döndüm yönümü
Lânetli iblisten kurtar Ya Rabbi!
Kör olmuşum görmüyorum önümü
Bu dumandan sisten kurtar Ya Rabbi!
Yoksa: riyâ esen yel mi bendeki?
Amelsiz ihlâssız dil mi bendeki ?
Ya fasık münâfık hâl mi bendeki?
Lütfedip bu histen kurtar Ya Rabbi!
Sükûti beşerde olmaz mı kusur
Ruhumuza imân etmeli tesir
Dilde ikrâr zayıf kâlp şerre esir
Mânâsız hapisten kurtar Ya Rabbi!
Çırpınırım çamurların içinde
Seyrederim erenlerin göçünde
Sevâb olsun İSLÂMİ’nin suçunda
Mizanda necisten kurtar yâ Rabbi
CEVRİYEYLE GÜLEN GELSİN
Size derim Şuaralar
Öz ülkücü olan gelsin
Karmakarış bu aralar
Ülkü nedir bilen gelsin
Şuaraysan dedim sana
Hikmetli söz anlasana
İrfana mektep, meydana
Âşk kadehi dolan gelsin
Bin beş yüz senedir belli
Önder Resûl, Ömer, Ali
Hassanı sabit misâli
Devrederken ölen gelsin
Omuzdan yukarı bakan
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Kelâmından ballar akan
Zûlmete şimşeği çakan
Devriyeyi bilen gelsin
Hayranıyken asaletin
Esiri olup izzetin
Tatmadan fena lezzetin
Cevriyeyle gülen gelsin
Dindaşını düşünerek
Küfre karşı eşinerek
Batınına taşınarak
Huriye yi silen gelsin
Cehri-hafi İSLÂMİ’yle
Zikreder ihsaniyle
Kibriyânın irfâniyle
Nûriyeyi bulan gelsin
21 Ramedan 1440 Ahad
26 Mayıs 2019 Pazar
13 Mayıs 1435
Hızır 21
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 25
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ BEŞ
Yirmi beş yaşında civan mert şimdi
Münafığa çekilemez dert şimdi
Mülâyime, mermerden de sert şimdi
Kurşundur münkiran tarakasına
Altmış üç yaş ömrümüzün hitamı,
Fazlası Halk eden Hakkın ihsanı
Ey insan her lâhza sen seni tanı
Sıla ı rahim çün akrabasına
Y Â R

Â

S

Û

L

(S.A.V.)

Özüm sensin toprağım sen suyum sen
Edebim sen ahlâkım sen huyum sen
Atam, ceddim, kabilem sen, boyum sen
Sensin alemlerin hayat damarı
Aslım senden cevherimsin ya Râsûl
Rabdan sana, senden bize bu usûl
Kûr’ân Hakkın kelâmıdır sen isen
Bu İlâhi kelâm mucizesisen
Anlatılmaz bu ilâhi mucizen
İstedin Allahtan verdi Ömer’i
Rahmeten lil âlemin’sin ya Râsûl
Muradım şerh etmektir ama nasıl
Kendi kelâmını Sen etti Allah
Melûn iblise de istedin felâh
İttiba etseydi bulmuştu salâh
O vurdu sırtına lânet semeri
Şefkatin rifkâtin kaynağı Râsûl
Şefeatin günâhkârlara asıl
Mütecemmi: sendedir yüzdört kitâb
Âyetler Seninle ediyor hitâb
Esrarı Rahman’dan sensin afitâb
İşaretle şakkeyledin kameri
Mevcûdat hayrandır hüsnüne Râsûl
Mükevvinâta öz sensin velhâsıl
İSLÂMİ: ALLAH’IN âşkına duçar
Seninle vuslattır sevdası, naçar
Ümidim: İlâhi ravdanı açar
Sana tabi üç yüz altmış damarı
Mübârek elini öperim Râsûl
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Ümmetim demeğin en büyük fasıl
EVET, NECİP MİLLETİM!
Cumhur reisimizi müdafaa mutlaktır
Asil Millet olarak Süleyman şah atanı
Hediye ettiği emaneti savunmaktır
Dini imanım olan Hubbûl aziz vatanı
Korumağın şerefi Cihadla savunmaktır
Kılıncı çaldığında kusmuğunu yutanı
Bunlar cahm e giderken keyifle avunmaktır
Dikkatle bak görürsün dizginini tutanı
İSLÂM’I savunmaksa FARZ-I AYIN bir haktır
Bu hakkı ketm edenler hem ahmak hem alçaktır
Alçaklıkta irtifa bunlar çukur hortlaktır
Toprak itlâf ediyor ona tepik atanı
İSLÂMİ; Suriye de ehli küfrü ininde
Pe Ye De Ye Pe Ga Deaş Deaş cininde
A Be De A Be filân yal çanağı önünde
İşte gördün; Yahudi kucağında yatanı
DİKKÂT DİKKAT DİKKAT!!!!!
Zaman durdu sen durma cihada koş arkadaş
Kardeşin katlolurken bu ataletin niye?
İSÂ’NIN indiğinin delilidir bu savaş
Basar ile seyret gör Suriye, Çin hindiye
Dinleyiniz sözümü dünya Müslümanları
Ümmeti Muhammed’dir Türklüğün ihvanları
Durdur artık düşmanın döktüğü bu kanları
Cihadın mesajını ilet Şehire, köye
Türk-i devletler ile Arap, Afrikalılar
Dizgin ellerindedir başa taktılar yular
Çeker susuz dereye döve döve de sular
Bu acayip suali getir hele kündeye
Bir buçuk Yahudi ye piyon A Be De gibi
Pa. Ka. Ka. yı silâhla donattı akrep tibi
İncirlikte İzmir de can düşmanların hepi
Engizisyon kuruyor İSLÂM’A terör diye
Düşmanın kâffesine karşı koy ordunuzu
Teyakkuza sevk edin koruyun yurdunuzu
Üç kıt’a Yedi deniz korurlar ardınızı
Melekler; Hilâfetin merkezidir Türkiye
İşaret fişeğidir KUDÜS’ hegemonyası
Cihada davran diyor bırak kederi yası
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Düşmanın pişirdiği bu haçlılar çorbası
Allah’ın izni ile içir be Yahudi ye
Davranın çabuk olun demiyor mu İSLÂMİ?
Eğer geçsin küffarın eline bir dümeni
Yüz yıldır su alıyor batacaktır bu gemi
Silecektir tarihten aferin diye diye
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 26
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ ALTI
“Yerin altı hayırlıdır üstünden
Kendinize emir olursa zenden”
Resûl buyururken, kiminle, kimden
Nasıl sığınıyorsun arkasına?
Zaman ahir zaman fitnesi lie
Lanetlinin tahrik etmesi ile
Piyonları ateş verir fitile
Söz kâr etmez iblis yalakasına
AKROSTİJ BESMELE !
Bekâbillâhtan yana
İmânın kendisinden
Sükûtta derin mana
Merhamet cümlesinden
İmân batında mahfuz
Lâ yüseldir kılavuz
Leylâ deyişi yavuz
Allah’ın sevgisinden
HİRA’DA uzletine
İntizar da’vetine
Rahman’ın şefkatine
Ruhu Cibriyl sesinden
Afak debelenince,
Hikmet ihsan inince
Masivanın gönlünce
Asfiya neşvesinden
Nârı da hoş Nûr’uda
İffet kaplı, suruda
Rahmetinin biride
Ruhul kuds, kisvesinden
Âlemler NÛR doludur
Hidayetin yoludur
İzzet, ismet, koludur
Yaftasıysa YÂSÎN’DEN
Mürüvvet kânı sultân
Hikmet yüklü aşiyân
Allâh bir diyor; cihân
Kirâmen kütlesinden
İçteki öz ne derse
Kabuğu zikrederse
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Allemelik kaderse
Takvanın zirvesinden
İhlâs’lıdır bu imân
Şefaat der asuman
Tabii bast-ı zeman
Emir bekler sesinden
İşte Resûlün yolu
Seyret Allah’ın kulu
Lâyüseldedir kolu
Güç alır ensesinden
Alleme’lerin dalı
Marifet’idir çulu
Edep hayâyla dolu
İncenin incesinden
Hıra’ da gelen Cibril
İKRA’ dediğimi bil
Oku hele bak eğil
PE’ siz CİM’ siz ÇE-sinden
Yer ve gök yedi kattır
Döşek ulvî sanattır
Çatısı semâvat’tır
Tenviratı Şems’inden
Habibinden hil’attır
Merkezi Arafat’tır
Yüz on oda dört kattır
Bir ev yaptım YÂSÎN’DEN
Harcıdır, göz yaşları
İsmet, çakıl, taşları
Tevhid; köşe başları
Tevhid şirâzesinden
Temeli salâvattır
Merdiveni Sırattır
Lâm’elifi murattır
Fatiha’nın FE’ sinden
Muhaddisat fânisi
Halkedendir bâni’si
Mefruşat albenisi
Mülk-Tebârekesinden
Kolon, KEF’in KE’sidir
Kapı ZÎ’nın ZE’dir
Sin, Şın,Vav sürmesidir
DAL’lanır hevesinden
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Duvarlar VAKIA’dan
Camlarıysa DUHA’dan
Penceresi Duadan
İslâmiyet İ’sinden
Kiremit’i FELÂK’tan
NASS; boyasıdır HAKK’tan
Kâfirûn’ûnû çoktan
Süzdü, Besmelesinden
Bacası ELEM TERE
Dumanı Takvâ bire
Yükseliyor göklere
Vuslat sevgilisinden
Hakikâtin hâdimi
Lebbeyk,sadeyk dedimi
Habillerin kâdimi
Gelir silsilesinden
Maşukunu bulmuştur
Âşk: gönlüne dolmuştur
Nûruyla mecz olmuştur
Haşyetinin sisinden
Küfre selâm veremez
Besmelesiz giremez
Mü’min nesil üremez
Dumanından, isinden!
Yeri; nur dolu saha
Biçilemez ki, paha
Teveccühü; Allah’a
İHLÂS’ın kıblesinden
Lâ ilâhe illâllah
Muhammed Resulûllah
Anahtarıdır, billâh
Açılır nefesinden
Şuara’dır minberi
Müzzemmilden dön geri
BEYYİNE’den ileri
Feth-i Yâ Hayy, sesinden
Münkir, müşrik, münâfık
Bir birine muvafık
Domuz ile tevâfûk
Pislerin de pisinden
Akıttıkları kanlar
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Cennetliktir a canlar
İntikâmı alanlar
Vampiran kitlesinden
Şimşek çakar aniden
Sarsar durur yeniden
Küfrânı nimet eden
Mahlûka öfkesinden
Halîk: her hali bilir
Müşrik doğarken ölür
İmân-ı kâmil gelir
Münkirin üstesinden
Ateş atar ülkeye!
Devri sabıksın diye
Hesap sorulmaz, niye?
Batılat cephesinden
Koltuğa al serini
Aç hesap defterini
Beterin beterini
Siliver künyesinden
Melül mahzun fakırlar
Asalaktırlar urlar
Açtıkları çukurlar
Haz alır bünyesinden
Elif, birdir kendisi
Nurdur; nur efendisi
Allah der İSLÂMİ’Sİ
Korkar Efendisinden
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 27
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ YEDİ
Yirmi yedi Ramedanı eksiksiz
Ağlaşarak yâd ederiz tek tek biz
Ne yapalım tecelli bu derseniz
Nazar kıl Allah’ın harikâsına
Ömür gibi tükeniyor sayısı
Ümmet için zamanının iyisi
Çıkıpta giderken terk et mayısı
Haziran ayının ilk haftasına
Muhakkak ki biz onu (KUR’ÂN-I KERÎM’İ) Kadir gecesin de indir dik Kadir gecesinin
ne olduğunu sana ne şey bildirdi? KADİR GECE Sİ BİN AYDAN DAHÂ HAYIRLIDIR”(Kadir
Sûresi 1-2-3 Âyeti Meali)
SON DAKİKA'DA
Bu güzel niyetler hizmete özel,
İrfan mektepleri Şehire köye,
Açıldıklarında dökülmez gazel,
İhtiyaç duyulmaz kirli maskeye
Okul dedikleri hahamda, kula
Bak şu nasaranın gerdiği çula
Okuyanlar tapar paraya, pula
Çakma kahramana, süfli kisveye
Ümmeti Muhammed kulak ver sese,
Abaza'ya, Lâz'a, Kürt'e Çerkez'e,
Es-Selâm diyorum mümin herkese,
Rahmetin bahr'inden feyzlenin diye.
Elestte kulunum: yazılmış adım,
Yılmak yok daima hep adım adım
Öğle vakti mumla, adam aradım,
Bulurda vuslata ererim diye.
Adem gördüm adamlıkta halt eden,
Yiğit gördüm Aslanları alt eden,
Kâinata hakikâti salt'eden,
Rabbin dergâhına varayım diye.
İyi niyet taşlarıyla yolları,
Döşenmiş bekliyor açmış kolları,
Sarmak için lâyık olan kulları,
İblislerle cehennem dolsunlar diye.
İnternette haykırdıkça bu sayfa,
Hakk'ın dergâhından duyulur sayha,
Bu niyetle açmış Akdoğan kâhya,
Necat olur diye ilânihaye.
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Selimoğlu bırakınca dizgini,
Meydanda çakalı, kurdu, kuzgunu,
Etâborlar cinsinin en azgını,
Saklanmış doğan'dır parçalar diye.
Dostlar bilirsiniz söz, sözse gümüş,
Altın bulacaksan ketûmâ danış,
İstikrar olmazsa boldur aldanış,
Sökülmek-çün muhtaç çivi çiviye.
Dersin ki Cengiz'im, Han'ı nerede ?
Ararmışsın yazık çölde, derede,
İster Angola'da ister Kore'de,
Çırpınır durursun bulurum, diye.
Aldanıp avroda yükselen kur'a,
Ölçüyü kaçıran düşer çukura,
Kimse bakmaz kaşa, yüze, çakıra!
Esfeli safilin verir enfiye.
Kablumbağa gibi yüründüğünde,
Hımar aslan postu büründüğünde,
Yarasaysa çıplak göründüğünde,
İlâhi hedefe gidiyor niye ?
Fıtratın çizdiği göründüğünden,
Yılan karın üstü süründüğünden,
Abd günâhtan nârda arındığından,
Akleden sevinir nârda nûr diye.
Son noktayı koyduğunda İSLÂMİ
Nasıl diye sorarsınız öyle mi!
Halik'ın bahr'ında seyreder gemi
Ezelden ebede ilânihâye
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerif 28
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ SEKİZ
Yirmi sekiz dedi bu gün son üçü
Yüklendi gidiyor üçlerin göçü
Dağdaki tilkiyle, süt veren keçi
Ezanı doldurmuş kafatasına
Yarın veda edip gideceğinden
Ne yüzle elveda diyeceğim ben
Ya ölürsem o bir daha gelmeden
Es Selam enbiya şürekasına
YÂ RESÛLÜLLÂH (S.A.V)
Beşeriyyet cehâlette yüzerken
Rahman’dan nakilsin yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Batıl külüngüyle HAKKI ezerken
Umman-ı akılsın yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Beş yüz yetmiş birde kürrei arza
Hediyemdir diye, bağladı farza
Muadil değilsin beşeri tarza
Halıka vekilsin yâ Resûlüllâh (S.A.V)
“Rahmeten lil Âlemin” sin buyurdu
Hudusat’a bu fermanı duyurdu
Zatından gayriden kâlbin’ ayırdı
Rahman da tekilsin yâ Resûlüllâh (S.A.V)
İşaret ettiğin zamanı ahir
Geldi de, Müslümân içiyor zehir
Mümin der; müşrikler bizlerden Tahir!
Zülfikar çekilsin; yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Mücâhidi; Müslümandır bu dinin
İmanını koruyan her mü’minin
Kardeşin kardeşe güttüğü kinin
Kökleri sökülsün yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Müşrik, münkir, içindedir evinin
Çünkü müdrikindedir görevinin
İçimizdeki münâfık, devinin
Boyunu bükülsün yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Ümmetin perişan, hemde çok aciz
Halbuki hakikât, marifet veciz
Derdimizi arz ederim ben naçiz
Dermana bakılsın yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Dini varlığı burduranların
Mümini mümine kırdıranların
İtleri yiğide sardıranların
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Dişleri dökülsün yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Kim ki bir tutuyor var ile yoku
Pisliktirler, pisten gelir pis koku
Müslime attığı, zehirli oku,
Kâlbine çakılsın yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Unutuldu artık, tekbir-i teşrik
Müslümanlar bilmiyorlar, nedir şirk
Belli değil kim mümindir kim müşrik
Yaftası takılsın yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Saadet yok, çekmeyince zahmeti
İnam Halik; imtihandır külfeti
Zül Celâl-i vel İkramın rahmeti
Mümine dökülsün yâ Resûlüllâh (S:A:V)
Mü’minler maddenin ihtikârında
Akıl seyyah, müşrikler diyarında
İSLÂMİ’DE müstahaksa narında
Atıver yakılsın yâ Resûlüllâh (S.A.V)
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf 29
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ DOKUZ
Tadına doymadan gidiyor vah vah
Çaresizdir artık etmekte eyvah
Yeniden kavuştur ey yüce ALLAH
Takılalım Ramedan oltasına
Cebrail der meleklere; Yaratan
Rahmet nazarıyla baktı var eden
Bu Ümmete suyu susuz dereden
Getirip akıtır çöl ortasına
HAKİR GÖRME GARİBİ
Hakir gören hakarete lâyıktır
Define bulunur harabelerde
Gafletini atan gölde kayıktır
Tereddütsüz gezer seyrânelerde
Nazargâhı ilâhidir gönüller
Arif olan taş vuranı gönüller
Muhabbetten öte konuşmaz diller
Her yalan mücmeldir bahanelerde
Kalıp turap, canı ise Allahtan
Hiç sual olurmu hikmetullahtan?
Hayırda Allah’tan şerde Allah’tan
Emri ilâhisi budur, daha ne?
Ariflere kelâm külfeti yüktür
Hâl dili kelâmdan daha büyüktür
Ihla da mübârek deveyi çöktür
İhlâs ile cilâlanmış bu hane
Hatmedersen otuz iki cüz’ümü
Namaz nuru ile nur et gözümü
İSLÂMİ’YİM, anladıysan sözümü
Hakikâtin esrarları şahane
BİR TEK YÂRİM VAR DERİM
Yer’e haddin bildirip
Düren yârim Allâh’tır
Semâvâtı kaldırıp
Kuran yârim Allâh’tır
Nûha sefinesini
İbrahim sincesini
Azer şeceresini
Seren yârim Allâh’tır
Mûsâ idi ki vuran
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Vurunca yere seren
Kıpti’yede vurduran
Niran yârim Allâh’tır
Kuşlar Zebur okurdu
Davut calutu vurdu
Süleyman hüdhüd sordu
Neren; yârim Allâh’tır
Eyyûbe ahd verdiren
Keffareti kurduran
Yüz tane çöp vurduran
Kıran yârim Allâh’tır
Olmazları olduran
Ağlayanı güldüren
Muhabbete daldıran
Ceren’ yârim Allâh’tır
Bir tek yârim var derim
Rahman, Rahim hem Kerîm
Her şeyimi isterim
Gören yârim Allâh’tır
Yeşil ottan ak sütü
Bir katre sudan eti
Lûtfeden meserreti
Geren; yârim Allâh’tır
Toprağa su attırıp
Tohuma döl tutturup
Taşlara su yutturup
Duran yârim Allâh’tır
Bülbüle ağıdını
Zirikrettiren adını
Damaklara, tadını
Veren yârim Allahtır
Çıkardı taştan deve
Suyun altında güve
Kızıl denizi Dûe
Yaran yârim Allâhtır
Uyutması hasene
Ehl-i Kehfi desene
Tam üçyüz dokuz sene
Seren yârim Allâh’tır
İsâyı gerdik, bilip
Kendilerinden olup
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Onu semâya alıp
Deren yârim Allâh’tır
Yahud su bulandırıp
İsa diye kandırıp
Havari inandırıp
Soran yârim Allâh’tır
İşâr ettiren zâtı
Nebîye mahlûkatı
Muallâkta san’atı
Duran yârim Allâh’tır
En hüzünlü anında
Allâh vardı canında
İsra,Miraç şanında
Turan yârim Allâh’tır
Miraçla müntehaya
Refrefle Tealâya
Erdi Âli âlâya
Süren yârim Allâh’tır
Aciz İSLÂMİ kulu
Tuttu müstakim yolu
Vahyi irfan okulu
Kuran yârim Allâh’tır
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerif 7
RAMEDANI ŞERİF YEDİ
Yerleri gökleri yedi kat yapan
İşte bu gün yedi oldu Ramadan
Güneşten kızarıp yanmış tavadan
Mushafı şerifte bak markasına
Y A

R A S Û L (S.A.V.)

Edebim sen ahlâkım sen huyum sen
Atam, ceddim, kabilem sen, boyum sen
Şehirim kasabam, beldem köyüm sen
Sensin alemlerin hayat damarı
Aslım senden cevherimsin ya Râsûl
Rabdan sana, senden bize bu usûl
Kûr’ân Hakkın kelâmıdır sen isen
Bu kelâmın mucizesi Nebi sen
Anlatılmaz bu ilâhi mucizen
İstedin Allahtan verdi Ömer’i
Rahmetenlil aleminsin ya Râsûl
Muradım şerh etmektir ama nasıl?
Kendi kelâmını Sen etti Allah
Mel’ûn iblise de istedin felâh
İttiba etseydi bulmuştu salâh
O vurdu sırtına lânet semeri
Şefkâtin rifkâtin kaynağı Râsûl
Şefeâtin günâhkârlara asıl
Mütecemmi: sendedir yüzdört kitâb
Âyetler Seninle ediyor hitâb
Esrârı Rahman’dan sensin afitâb
İşâretle şakkeyledin kameri
Mevcûdât hâyrândır hüsnüne Râsûl
Mükevvinâta öz sensin velhâsıl
İSLÂMİ: ALLAH’ın âşkına düçâr
Seninle vuslattır sevdası, naçar
Ümidim: İlâhi ravdanı açar
Sana tabi üçyüz altmış damarı
Mübârek elini öperim Râsûl
Ümmetim demeğin yeter velhasıl
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerif 9
RAMERADNI ŞERİF DOKUZ
Dokuz tekbirle secdeye gidilen
Âşkı imân ile edâ edilen
Muhabbet kanadı yere serilen
Bayramlarda bak din farikâsına
RABBİN YİRMİ DOKUZ
NUR’U KELÂMI!
Elif’tir düsturu kutlu ilâmı
Be’de cem’i yirmi dokuz kelâmı
Te’gösterir Habibûllâh sultanı
Se’de zahir oldum elhâmdülillâh
Cim: Dinin direği namazda iken
Ha: oldum Âlâahü Ekber’i derken
Hı’yımdır rükua eğilince ben
Dal olup büküldüm elhâmdülillâh
Zâl oluben kıraate dikildim
Rı: olarak rükû’una büküldüm
Ze: oluben kıraate çekildim
Sin oldum secde de elhâmdülillâh
Şın olup secde de yazdım Muhammed (S.A.V)
Sad iken celse de göründüm Ahmed
Dad ile ikinci secdeye savlet
Tı oldum kıyamda elhâmdülillah
Zı iken kıraatı ettim ifâ
Ayın oldum rükuunda bu defa
Ğayın olup nazar ettim tavafa!
Fe misli doğruldum elhâmdülillâh
Gâf olup ikinci secdeye gittim
Kef ile tesbihi tilâvet ettim
Lâm iken celsede huşua yettim
Mim’de minnet buldum Elhâmdülillah
Nûn’um dördüncü secdeye giderken
Vav’ımdır tam tesbihatı ederken
He olurum son celseyi yederken
Lâmelif âmiynim Elhâmdülillah
Yâ İSLÂMİ: zikir eyle Allah’ı (c.c.)
Birr den baki on görünür felâhı
İSLÂMİ der müslümânın silâhı
Cem’i; Bismillâhtır Elhâmdülillâh
Mehmet İslami
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ramedanı Şerif Altı
RAMEDANI ŞERİF ALTI
İmânın farzına tekabül etti
Ne yazık ki beşi de veda etti
Beşinde hicranı gönüle yetti
Nazar kılın beş direk arkasına
SİZİ ÇOK SEVERİM SİZE AŞIKIM
Esas olan şudur ben Allah için
Müslümân olanı severim gardaş
Mü’minlerde olan bilcümle suçun
Hammalı olmağa değerim gardaş
Analar, bacılar, civanlar sizi ,
Taç edince başıma hepinizi!
Muhabbet bağlayan ihvanlar bizi
Sevgiyle doludur dağarım gardaş
İmânı biçmeğe kurulan hızar
Kendisini biçer hep azar azar
Mü’minler hayretle ederken nazar
Küfrün zirvesini eğerim gardaş
Yaratandan gelen herşey cevherim
HAKK’ın hatırına hain döverim
Yarattığı mevcûdatı severim
Hikmetinden sevgi sağarım gardaş
Nefret şeytandandır, sevgiyse HAKK’tan
Âşkıyla “KÜN” dedi, varetti yoktan
Hikmeti süzülür azdan ve çoktan
Cennet ehlisiniz, öğerim gardaş
Kul sakınır Vallahtan ve Billâhtan
Çünkü ruhu emanettir Allâh’tan
Nûr fışkırır İslâm adlı silâhtan
Lânetlenenleri boğarım gardaş
Ezeliden izhar etmiş fermanı
Demiş ki: “Fermanda, derdin dermanı,
Dar geliyor mevcûdatın her yanı,
Maşukun gönlüne sığarım gardaş
Rabbim! huzurunda ilâmım şudur
Rızan için, güllerine âşk budur
Emrine muhalif, bir hâlim sudûr
Ederse istiğfar yığarım gardaş
Dehr’i değerinden eğdiği için
İSLÂMİ insanı sevdiği için
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Şeref bahşedipde öğdüğü için
Methinize dîn’le değerim gardaş
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerif Bayram günleri
RAMEDAN I ŞERİF BAYRAM GÜNLERİ
EÛZÜ BİKE MİNKE BİSMİLLÂHİRRÂHMÂNİRRÂHÎYM
B ayramın BİRİNCİ günüdür bugün
A lemi islama hayrlı olsun
Y aratana vuslatımıza düğün
R ahmetin meydanı bayırlı olsun
A dem tegahını kurup ördüğün
M uhabbet membaı çayırlı olsun
EÛZÜ BİKE MİNKE BİSMİLLÂHİRRÂHMÂNİRRÂHÎYM
B ayram-ı Ramedan İKİNCİ günü
A vam garibanın hazzı düğünü
Y arı mahbubunun verdiği ünü
R uhların fehmetmeyin öldüğünü
A LLAH tektir, tek yarattı her şeyi
M eleklerle görürsün güldüğünü
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerif Beş
RAMADANI ŞERİF BEŞ
İslâmın dikmesi beştir şart hariç
Beşinci kolonun adı da oruç
Sarılmak azmiyle edile huruç
Aldanma çarığının markasına
KUR’ÂN KELÂMI İLÂHİDİR KİTAB DEĞİLDİR DERCEDİLDİĞİ
MUSHAFI ŞERİFTİR ONUN İÇİN BU KİTAB TABİR EDİLİR
“Bu kitabı okuyanı ÂLÂ’yı
İlliyyine” yüce Rabbül âlemin
Çıkar” derken “yine bundan belâyı
Çeker” diyor hace Rabbül âlemin
Eline alıp da kitabı yine
Tezvirat, hurafe sokanlar dine
Okuyanlar esfeli safiline
Çöker diyor nice, Rabbül Âlemin
Olmayan değerler kayıp mı olur?
Hain hançerlemek ayıp mı olur?
Düşmandan bir tane Tayyip mi olur?
Resul bize hoca Rabbül âlemiyn
Her adım atanı canlıdır sanma
Sütü bozukları kanlıdır sanma
Kisvesi müselman diye aldanma
Ediverir cüce Rabbül âlemin
İSLÂMİ; yolunu tutmuştur gider
Hatır için yenirmiş acı biber
“Künfeyekün” der yerle yeksan eder
Dokununca güce Rabbül âlemin
05 Ramedan 1440 Cümüa
BU GÜNE KADAR
Kaderin attığı bu kör düğümü
Çözeni kim görmüş bu güne kadar?
Gönül sarayındaki gördüğümü
Kim görmüş sevdiğim bugüne kadar?
Kaderde yazıpta yarattığını
Yakıştıran ALLAH varettiğini
Esma-i şerifle nurettiğini
Eblehler çözemedi düne kadar
“Umudsuz kâfirdir” buyurur Allah
Umudum âşkımdır Vallah ve Billâh
Umud var gönüle düşmez ah u vah
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Ruh çıkıp olmadan yorguna kadar
Allah'a isyanı marifet bilir
Vakti merhununda acı çekilir
Kurtuluş çaresi Hak’tan verilir
Treni kaçırdı bu güne kadar
Koltuğa kimlerin çöktüklerini
Görde çekerek at çaktıklarını
İblis yular takıp çektiklerini
Kanatsız uçurdu bu güne kadar
Âşka olan hakka hürmettir gülüm
Tevazu imân-ı haslettir gülüm
Sahibi ALLAH’ tır rahmettir gülüm
Sırma zülüflerde örgüne kadar
Bir eyvallah dedin bitmiştir o iş
Sabırla rızaya teveccüh ediş
Şükürle duayla aşkı bezeyiş
Yaraşır tırnaktan bürgüne kadar
Fesadat okuyla âşkın kâlbini
Deldirmemek için görme selbini
İk’ ayaklı idrâksizler kelbini
Gönülden edilen sürgüne kadar
Âşk bütündür öldürürsen yok olur
Âşka karşı düşmanlıklar çok
İSLÂMİ der: âşkın yüzü ak olur
Âşk-I İlâhinin virdine kadar
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf Dört
RAMEDANI ŞERİF DÖRT
Mukayese kabul etmez bu taam
Elbette verecek vasvase evham
Halîka iki şey yükselir akşam
İftar girmiş sahurun hırkasına
VAR ETTİ MUHAMMED’İ (S.A.V.)
A’mâ-da zâtındaki nûruna nazar kıldı
Âşkı muhâbbetinden var etti Muhammed’i (S.A.V)
Nûrudur mükevvinât, ondan meydana geldi
Habibullâhım deyip sır etti Muhammed’i (S.A.V)
Dehr’ine, âşksız demek en büyük hakarettir.
Zamanın ibâdeti âşk ile harekettir
Mevcûdatının zikri halince muhabbettir
On sekiz bin âleme pir etti Muhammedi (S.A.V)
Her mevcudun özü o, meleklerin, cinnlerin
Şeriatı garrada vazolunan dinlerin
Kâbilde zuhur eden egoizmi kinlerin
Zararlı âmellere kâr etti Muhammed’i (S.A.V)
Ay onun nûrundandır güneşte o nurdandır
Umumi gezegenler arş, ferşte o nurdandır
Kavimler, kabileler, kardeşte o nurdandır
Zât’ı akdeslerine sûr etti Muhammed’i (S.A.V)
Âdem: balçık su iken o idi Peygâmberi
O idi yüz yirmi dört bin Nebiyullah serveri
Abd’imsin de sevindir İSLÂMİ derbederi
Mükevvinâtın özü nûr etti Muhammed’i (S.A.V)
Mehmet İslami
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Ramedanı Şerif Sekiz
RAMEDANI ŞERİF SEKİZ
Sekiz cennet kapısına anahtar
İhyâ edenlerin ellerinde var
HAKK’ı zikrederek sabaha kadar
Açarlar bakmayanlar arkasına
AKROSTİJ
A’mâ’da nûruna hoş nazar etti
O nûrundan habibini var etti
O’nu mükevvinatına bar etti
ÂŞK ile canları bahtı yâr etti
Arşı su üstünde ahû zâr etti
Â ’ma’daki muhabbetin eseri
L â bahrine salıverdi kevseri
L ayüselle tescillidir değeri
Â rşta misafiri oldu Habibi
H ikmeti, derdlerin odur tabibi
C emâliyle kâinâtı güldürür
C elâliyle ceberrutu öldürür
Â ’ma-da nuruna muhabbetinden
Ş emşi Kamer daha mevcud değilken
K endi nuru ile mütekâmilken
I tret’e vasıta Resûl eyledi
M uhabbetten hasıl oldu Muhammed
Û ruç etti Zat’a Hazreti Ahmed
H akikat yolcusunun yükü zahmet
Â dem ile Havva oldu bahane
M evcudatın özüdür ne şahane
M ukaddes beldede geldi cihâne
E ntel dedi doğar doğmaz secde de
D ilediği ümmetiydi, sadece
S alâvatı gönderiyor melekler
Â rşa direk olur bütün dilekler
V acibül vücud da dileği bekler
M ustafadır, hem seçen hem seçilen
Û rucunda gök kapısı açılan
S ıratlarda himmetiyle geçilen
T akibinde seyrederse ümmeti
Â llah’tan: döşeli, bekler cenneti
F ahr’ı kâinâttır, sebebi çünkü
Â llaha dost olan, kafirdi dünkü
Â mineye muştuladı melekler
H abibullah senden doğmağı bekler
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M uhammed doğunca göçer direkler
E lestü bezminden o an görülür
D oğarken şefaat izni verilir
M u’cizil beyanı, götürür Rabbım!
Â lemi cürmünce batırır Rabbim!
H alis kul zikredip oturur Rabbim!
M ahlûkatta şeref bahşedilenler
Û sulünce, İblise rabb diyenler!
D eneatini açık söyleyenler
N urunda vareyledi umum mükevvinâtı
Û lûl Erbablar ile, melek le kâinâtı
R uhundan halkederek verince saltanatı
Û mûru fermanıdır, cine, inse salâtı
M evlâ’ya isyan eden evvelâ cinler idi
E beveynleri can’a senin kafan kart dedi
V e şamarı burada Kahhar’ı Rabb’dan yedi
C edlerinden hayatta bir tek azazil kaldı
Û ruç ettirdi onu melekler alemine
D arul cennette imam kılındı meleklere
Â dem yaratılınca nüksetti cinliğine
T ardolundu lânetle cennetler haricine
Taki Âdem (a.s) cenneti mesken eylediğinde
Idlâl silâhı ile, yılan ve tavus gile
R aciyâne usluba kanıp kattı cennete
İ lliyyinden Mehemmede mesâjı
S aadete rehber başımın tacı
L âyüsel değil de sade düacı
Â lınca müjdeyi vardı secdeye
M ürüvvet ilâhi mürüvvet diye
İ ntizâr lûtfeyledi İSLÂMİ’ye

Mehmet İslami
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Ramedanı Şerîf Üç
RAMADENI ŞERİF ÜÇ
İslâm binasının beş direğinden
Bir tanesidir SAVM tut yüreğinden
İblis baklavasından, böreğinden
Bir dilim ekmekle çorba tasına
TASÂVVÛF
Tasavvuf İSLÂM’DIR Tasavvuf dindir
Ehl-i mutasavvıf mülkte hakimdir
Hudusatın cilvesinde sakindir
Fenafillâh kesbedebilen yoktur
Birler, yedilerden kırklardan çoktur
Durudur mânâsı, kökü safâ’dan
Sufîler feyz alır ol Mustafadan
Mücevherât mevhumunu kafadan
Çıkarıp çamura atanlar saktır
Kıl aba sırtında, temizdir paktır
Vâdı ı: Allah’tır yaşayan rasûl
Binde biri bulmak kaide, usul
Şeriat, tarikat, hakikat nasıl?
Denilirse: cevap vermemiz haktır
Vahid olan Allah, cevapda tektir
Tarikat denizdir, Şeriat gemi
Hakikat incisi denizde hemi
Üçünün hikmeti birde öylemi?
Allah’tan gelenin hepisi haktır
Üç ile dokuzda ihtilâf çoktur
Tasavvuf İSLÂM’DIR Tasâvvûf DİN’dir
Ehl-i mûtasâvvıf mülk’te hakimdir
Hudûsâtın cilvesinden, sakindir
Fenâfillâh kesbedebilen doktor
Üçler: yedilerden, kırklardan çoktur
Tasavvufta salih amel gemidir
Hırsı heva deniziyse yemidir
Denizin dalgası, gönül demidir
Tevekkül misali gölgeler yoktur
Kılavuzu Kûr’ân dalgalar çoktur
Behimi isteğe mânia halat
Ölüm sahiline şöyle bir kol at
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Ticaret meydanı Kıyâmet: salât
Sahibi Allah’tır şeriki yoktur
Habîbi Zişan’dır en hazik doktor
Bidayette sofi bican olmaktır
Nihayette akıp kâlbe dolmaktır
Gönüller köşkünde sultan kalmaktır
Mûtasâvvıf ruhları Nurlu oktur
Masivacı beden gözüne şoktur
Şeriatsız ise, hakikat batıl
Hakikatsiz olan şeriat atıl
Şeriat binadır, ikisi hatıl
Temelinde sağlam taşları çoktur
Beşeri boyaya ihtiyaç yoktur
Hakikati kim katlederse fasık
Şeriatı terk edenlerse zındık
İkisini âlem eden muhakkik
Nadirattandırlar belki de yoktur
Devası: Geylani, Arabî, doktor
Şeriat ağacın, tarikat dalı
Kemale erecek dalda olmalı
Hakikat meyvesi verince balı
Besmele çekerek tatlandırmaktır
Hudusat sevdasıyla yanmamaktır
İmân etmem görmediğim Allah’a
Söz Ali’nin (k.v.)benim değil Vallah’a
Mevcudatta bakıyorum Tallah’a
Vahdeti vücud da çok hazîk doktor
Allah bir demeyen ma’lukat yoktur
Cennette: Havva’yı hazla azdıran
Âdem (a.s.)’ide bu haz ile sızdıran
Nesiminin derisini yüzdüren
İlâhi esrarda had hesap yoktur
Rabb’ın cilvesinde kaderi haktır
Tasavvuf: ENTEL HAKK diyen gönülde
Tasavvuf: Yürekten kelâmdır dilde
Tasavvuf: kulakta, burunda, elde
Azaların, zikretmeyi yoktur
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Zikri-Rahim: kedilerde pek çoktur
Ben doğunca: beni bende ararım
Sabitemdir: istikrarım, kararım
Karıncadan, balıklardan sorarım!
Bizde: Yunus: gibi mihmanlar yoktur (a.s)
Seyret Süleyman’ı karınca, doktur (a.s)
Tasavvuf: ineğe ve yeşil ota
Yeşil ot içinde derç olan süte
Mısıra, mantara az daha öte,
Hu diye zikreden, attığın oktur
Verdiği üzümü asmaya koktur
Tasavvuf: ihsandır Halîk’tan kula
İster ki: Zatını, kendinde bula
Tasavvuf: rahm eder yetime, dula
Tasavvufta sıla-i Rahim, haktır
Ayeti beyandır ister aç baktır
Tasavvuf: Hüseyin Hallacı Mansur
Halketmiş: olmadığı bir unsur
İSLÂMİ: baktıkça esma’sı yansır
Soğana bak: tesettürü kaç kattır?
Hakikatte; bigayeler ahmaktır
Mehmet İslami
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Ramedanışerîf 22
RAMEDANI ŞERİF YİRMİ İKİ
Bu gün yirmi iki Elhamdülillah
Amel defterleri tertemiz billâh
Daha kara leke olmaz inşallah
Hayranım teravih şürekâsına
Ekmek yiyen it sahibini korur
Gölge gibi onun ardında durur
Evlâdım dediği babayı vurur
Milletçe bölendik hain yasına
CÜZ GARİP GARİP
Fikrini gemi yap aklıda kaptan
Hikmet ummanında yüz garip garip
Seyri sülûkunu oku kitaptan
Aheste aheste cüz garip garip
Hasret körüklerse aşkın közünü
Leyla derken Mevla alır gözünü
Hicran mızrabıyla gönül sazını
Çal da inlesin bam, tiz, garip garip
Ağlamak rahmettir gecler; ağla
Sevda kemerini gönlüne bağla
Kader membaından coşarak çağla
Yalanın başını ez garip garip
Bir kurbağa düşün, satar mı suyu?
Satmaz çünkü onda yaşamak, huyu
Vatansızlar mü’minlere ne deyû?
Bühtan ediyorlar sez garip garip !
Sevgi, âşk, muhabbet bilmeyenleri
Çok çirkin anırıp, gülmeyenleri
Merkepten ma’ada olmayanları
İbrişim ipliğe diz garip garip
Aklım taştı, dayan gönül buğzuma
Güve düştü idrakime, feyzime
Bir gecede kilit taktı ağzıma
Dilde kilit, çıkan söz garip garip
Bulutlardan, karanlıktır ovası
Kayalarda kartalların havası
Boş duruyor ceylânların yuvası
Şahin hicret etti, baz garip garip
Altın çağın işareti belirdi
Gayri Müslim fark etti ki delirdi
Düşmanların bühtanı hoş gelirdi !
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Hain plânını boz garip garip
Düzen verip çalamadım sazımı
Kış ettiler baharımı yazımı
Canavar güdünce koyun, kuzumu
Ehil vahşi oldu, yoz garip garip
Tefekkür et şol imânsız paşayı
Nasıl dönmüş çetrefilli köşeyi ?
Ağlama duvarındaki şişeyi
Kırdı da yükseldi toz garip garip
Bin dört yüz elli üç seneden beri
Terakki yat emri der ki; ileri
Çilenin hadimi İSLÂMİ’LERİ
Cihat kervan’ına yaz garip garip
Mehmet İslami
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Raydan çıkan Tren
RAYDAN ÇIKAN TREN HURDACININDIR
Belâm bin Baura Allâh dostuyken
Şeytana kul oldu, be ebleh herif
Cennette serili olan postuyken
Cehenneme teveccühün’ et tarif
Bir devir savaşlar şiirle başlar
Şiirle biterdi, beyni boş başlar
Ebreheye ebabil denen kuşlar
Kahreden topraktı ve öyle zarif
Raydan çıkan tren hurdaya yarar
Makiniste, yolcu, yolada zarar
Verecektir çünkü olmuş bikarar
Hain; başka nasıl edilir tarif?
Davânın hadimi olan mücahid
Aldırmaz dört koldan saldırsada it
Davâ düşmanıyla ayni yolda git
İslâma, insana kıyan mı arif?
O vatan din millet diyen bir zaman
Gözler boyaymış, alevi saman
Şuara suresini okusan heman
Desem; hakikâti eden mi tarif?
Dürüstü doğruyu bendeden kişi
Düsturu ÜLKÜ’dür hayatta işi
Münâfık ağzıyla tutsada kuşu
‘BELHUM ADALL’ diye edilir tarif
Yâ Allâh Bismilâhi dercesine
Ömrünü tüketenler ercesine
Dâvâ için kabre girercesine
Selâhaddin, Şamil’dir aşık Arif
Sağ elimde Kur’ân sol elde turan
Hedefe yürürüm, ürsün kuduran
Müslüman değildir geride duran
Çok güzel etmişsin kendini tarif
Kemâle erenler erenlerdendir
Her şeyi dâvâya verenlerdendir
Cenkte Habibullah görenlerdendir
Şuara’yı; Allâh ediyor tarif
Yaratanın bazı esrar, hikmeti
Şuara dilinden çıkması kat’i
Muhammed böyle der bilir ümmeti
Kırk üç kilit eder kelâmı zarif
İSLÂMİ: sen seni edesin tekdir
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Doğru bir tanedir Allâh’da tektir
Yamuklara doğru diyen dönektir
Oku hele oku mecmua ma’rif
14 Cemâziyülâhir 1440 Selase
19 .02.2019 Salı
06 .02. 1434
Kasım 104
Mehmet İslami
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Reçete
Âşık İSLÂMİ
Kayserideki menfûr milli ihânetin tezâhür ettirildiği –Milli ihanet dediğime kimse
alınmasın ben kimseyi tekfirde etmem hainde dem em Ama haine hain kâfire de kâfir
derim Pekiyi Bu Milli ihânet nedi r? 1495 de 7 Dediz 3 Kıt’a olan toprağımıza
atılan-dikilen iki Yahudi tanesinin maharetiyle 1900 de 7 deniz 3 kıt’âdan pergelle çizilip
lü tfedilen bu bir karış Anadolu vatan parçasına hapsedilmemizin enc anmında
mündemiçtir- 13 Şehid 56 Gazi Mehmedimin Şehâdet hab ri üzerine İslâm âlemine
taziyemi sunarken Yüce Âllâh’dan musad dık Sâlih ümmeti Muhammed’e ecrî cezîl
sabr-ı Cemîl dilerim Bu hu sûsa binâen de İslâm Âleminin kurtuluş Reçetesini Ebû
bekr’e, Öm er’e, Osman’a Âli! Rıdvanallahü Tealâ Aleyhim ecmaıyn’ e arzederi m
Efendim! 17 Rebiülewel 1438 / 17 Aralık 2016 Cümüaertesi
REÇETESİ
Ewel gün Beşiktaş bu gün Kayseri
On üç bordro bere Şehid’imiz var
Din vatan düşmanı hain serseri
Çirkef kanalında şehrimiz’ akar
Elli yıldır kuru nutuk atılır
Nutuk ata ata vatan satılır
Düşmanı; vatana nasıl katılır?
Bu demagôji taaaa uzaydan kokar
Bu domuzlar demokrasi neferi
Müslümân ülkeme haçlı seferi
Başlatıp oynatanları beheri
Kurduğu tahtında zevklenip bakar
Sütleğen sütünden zehirli sütü
Stratejik ortağa dönük götü
Ahmaklığın vehâmeti çok kötü
Gafletin ataşı ülkeyi yakar
Kapansın incirlik İzmirde Nato
Antalyada mukim Yahudi feto
Devletten beslenen bu hain çeto
Anası karnında cenini sokar
Reçete Âllâh’tan yazan Habîbi
Hilâfettir cümle derdin tabibi
Kanûnun olunca Âllâh Kitâbı
Düşmanlar gözünün içine bakar
Sancağ-ı hakîkât gerdi İSLÂMİ
Nizâmı âlemden verdi İSLÂMİ
Düstûru masaya sürdü İSLÂMİ
Şimşeği rad’ düşman beynine çakar
Mehmet İslami
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Reçetesi
VERÂ’nın=Şüphelilerden sakınmağın TAMAM OLMASI İÇİN ON ŞEY;
Âllâhü Tealâ’yı bilen bir âlîm (EBU’L-LEYS es-SEMERKANDÎ) de di ki:
Kişi şu on şeyi kendisine FARZ görmedikçe verâ’ı tamam olmaz:
BİRİNCİSİ:
Dilini gıybetten muhafâza etmek
İKİNCİSİ:
(İnsanlarla) istihzâ ve alay etmekten uzak durmak
ÜÇÜNCÜSÜ:
(Kâmil bir mü’mine) Sû-i zandan sakınmak
DÖRDÜNCÜSÜ: Gözünü harâmlara kapatmak
BEŞİNCİSİ:
Doğru sözlü olmak
ALTINCISI:
-Kendini beğenmemek için- bütün nimet ve ih
sâni Âllâhü Tealâ’dan bilmek
YEDİNCİSİ:
Malını–batlde harcamayıp- Âllâhü Tealâ yolunda
harcamaktır
SEKİZİNCİSİ: Kendisi için makam, mevki ve büyüklük isteme
DOKUZUNCUSU: Namazları vaktinde ve eskizsiz kılmağa devâm
etmek
ONUNCUSU:
Dâîmâ Ehl-i Sünnet ve Cemâat yolunda devâm
edip ayrılmamak
İŞTE HOMOLARIN YÜZ YILDIR ÜLKENİN VARLIĞINI TANIMADI ĞI HALDE STRATEJİK
ORTAK DİYE MÜSLÜMAN MİLLETE ENGAJE EDEREK KABÛL ETTİRDİĞ DÜŞMANIN
SURİYEDE KARŞIMIZA PER DE ARKASINDAN KARŞIMIZA ÇIKIŞINA DİKKÂT EDELİM
DERİM!
Kayserideki menfûr milli ihânetin tezâhür ettirildiği –Milli ihanet dediğime kimse
alınmasın ben kimseyi tekfirde etmem hainde dem em Ama haine hain kâfire de kâfir
derim Pekiyi Bu Milli ihânet nedi r? 1495 de 7 Deniz 3 Kıt’a olan toprağımıza
atılan-dikilen iki Yahudi tanesinin maharetiyle 1900 de 7 deniz 3 kıt’âdan pergelle çizilip
lü tfedilen bu bir karış Anadolu vatan parçasına hapsedilmemizin enc anmında
mündemiçtir- 13 Şehid 56 Gazi Mehmedimin Şehâdet hab ri üzerine İslâm âlemine
taziyemi sunarken Yüce Âllâh’dan musad dık Sâlih ümmeti Muhammed’e ecrî cezîl
sabr-ı Cemîl dilerim Bu hu sûsa binâen de İslâm Âleminin kurtuluş Reçetesini Ebû
bekr’e, Öm er’e, Osman’a Âli! Rıdvanallahü Tealâ Aleyhim ecmaıyn’ e arzederi m
Efendim! 17 Rebiülewel 1438 / 17 Aralık 2016 Cümüaertesi
REÇETESİ
Ewel gün Beşiktaş bu gün Kayseri
On üç bordro bere Şehid’imiz var
Din vatan düşmanı hain serseri
Çirkef kanalında şehrimiz’ akar
Elli yıldır kuru nutuk atılır
Nutuk ata ata vatan satılır
Düşmanı; vatana nasıl katılır?
Bu demagôji taaaa uzaydan kokar
Bu domuzlar demokrasi neferi
Müslümân ülkeme haçlı seferi
Başlatıp oynatanları beheri
Kurduğu tahtında zevklenip bakar
Sütleğen sütünden zehirli sütü
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Stratejik ortağa dönük götü
Ahmaklığın vehâmeti çok kötü
Gafletin ataşı ülkeyi yakar
Kapansın incirlik İzmirde Nato
Antalyada mukim Yahudi feto
Devletten beslenen bu hain çeto
Anası karnında cenini sokar
Reçete Âllâh’tan yazan Habîbi
Hilâfettir cümle derdin tabibi
Kanûnun olunca Âllâh Kitâbı
Düşmanlar gözünün içine bakar
Sancağ-ı hakîkât gerdi İSLÂMİ
Nizâmı âlemden verdi İSLÂMİ
Düstûru masaya sürdü İSLÂMİ
Şimşeği rad’ düşman beynine çakar
Efendiler cihâdı seferberlik
Başkanımca ilân edilmedi mi?
Zannedilmesinki bu tek seferlik
Suriye, Irak’a gidilmedi mi?
Gidilmedi; kimse diyemez iken
Hainlerin kâlbe soktuğu diken
Can damarımızı ilikten söken
Huzur yaylasında güdülmedi mi?
Güdüldü güden kim söyleyin bana
Kurşun sıkıyorlar besleyen cana
Kan ağlıyor zevce çocuklar, ana
Vehamet halâ fark edilmedi mi?
Çağlayan kanları bak döndü sele
Toz oldu göklere savuran yele
Ataşa pasaportu aldı bile
Tekbirle üstüne gidilmedi mi?
Hacet yok Mü’minlik için kefile
Nedir bu ahmak söyleyin hele?
Anahtar alınmadıkca nafile
Halâ didik didik didilmedi mi?
Günâhkâr yılanca sürün gitleri
Hain elin çenttiği kertikleri
Çukurluklarını belirttikleri
Aleniyken ilân edilmedi mi?
HDP' ABD, AB ne kele?
Nutuk, palavralar atsınlar üle
Enerji yok deşarj olmuşsa pile
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Çöpe atmak için gidilmedi mi?
Tipilerde domuzla şemsiye
Olmakta çok yakışıyor hamsiye
Şişti yüz yıl yalanı yiye yiye
Halâ ameliyât edilmedi mi?
Kalktı İSLÂMİ’yle gelir Mehmed’im
Teneffüste derin solur Mehmed’im
Yedi bahr, üç kıt’a bulur Mehmed’im
Zûlümler küreden silinmedi mi?
Mehmet İslami
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Rize ve Karadeniz
Âşık İSLÂMİ:
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdular
“KİM (beş vâkit) FARZ NAMAZIN ARKASINDAN ÂYETÜ’L-KÜRSÎ’ yi OKURSA O
KİMSE, DİĞER NAMAZA KADAR ÂLLÂH’IN ZİMMETİN DE(himâyesinde) DİR” (Hâdîs-i
Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr)
BÜTÜN İNSÂNLAR PEYGAMBERİMİZE ÎMÂN İLE MÜKELLEFTİR
Âdem Aleyhisselâm ile Havva vâlidemiz ve şeytan hepsi Cennet ’ten indirildi
Yeryüzüne indikleri zaman Âllâhü Tealâ, kendilerine TEVBE’nin kabûlünün icâbı olarak
şöyle buyurdu: Dedi ki: “İnin ora dan hepiniz Sonra benden size ne zaman bir hidâyetci
(Resûl veyâ kitâb gibi herhangi bir delîl) gelir de kim o hidâyetçimin izinde gid erse
(ona tabî olursa) onlara bir korku yoktur ve mahzun olacaklar onlar değildir”
(Bakara Sûresi, 38 Âyetin Meâli)
Âllâhü Tealâ herhangi bir zamanda gelen hidâyetine tabî olmala rı şartıyla bunu
vaad etmişti İşte Âdem Aleyhisselâmın tevbesinin semeresi olan bu vaad kıyâmete
kadar devâm eder Böyle bir hidây ete nâîl olan kimselerin Muhammed (Sallâllâhü
Aleyhi ve Sellem) E fendimiz’in Peygamberliğini inkâr etmeleri düşünülebilir mi? ...
“ Onlara bir korku yoktur ve mahzun olacaklar onlar değildir” sır rına mazhar olmak
için bir müddet sâlih mü’min olarak yaşamış ol mak kâfî değildir Onda sebât edip hüsn-i
hâtime ile gitmek yani Âll âh’a îmân ve amel ile kavuşmak da lâzımdır… Bunda bir de
“Ve onl ar ki hem sana indirilene îmân ederler, hem senden ewel indirilene …”(Bakara
Sûresi, 4 Âyetin Meâli) şartı da vardır Dünyâ ve ahrette ebedî sâadetin,ahîrete îmân ve
bütün peygamberler ile beraber Mu hammed (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’e
ve ona indirilene îmân edenlere mahsûs olduğu da tebliğ kılınmıştır
Muhammed Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in Peygamber liğinden ewel,
Âllâh’a ve ahret gününe îmân eden ve sâlih amel ya panlar bile TEVRÂT ve İNCÎL’in
hükmünce istikbâlin büyük Peygam berine îmân ile mükelleftirler Buna işâreten:
“Ahdime vefâ edin ki ahdinize vefâ edeyim…” (Bakara 40 Âyetin meâli) buyurulmuştur
Böyle olunca Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz P eygamber olarak
geldikten sonra onu inkâr edenler arasında hakîki îmân erbâbı bulunduğunu tasavvur
etmek imkânsızdır
YAYLADAN İNDİK DÜZE
RİZE VE KARADENİZ
Hamidiye zırhlısıyla denizden
Serpuş için bombayı atanların
Giydirip, İslâmi kimliğimizden
Ayırıpta homoya tapanların
O zırhlı hangi düşman bir milletin
Malıydı ki Rize’ye tevcih ettin
İşte millet cuhapa etiketin
Kimyası bozuk bu, şarlatanların
Ebûceddi homo bu tereslerin
Ocakları sönsün putperestlerin
Çukurda bitlenen everestlerin
Mazlumun malını kapatanların
İSLÂMİ der: haine gönder belâ
Dinsiz ve imânsız bunca budala
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Ateş yağdır başlarına ewelâ
Milletin başına put yapanların
Hamidiye zırhlısından
Kara deniz hırslısından
Bombaların hızlısından
Rize: kurşuna dizerim
Dedi yaptı dediğini
Açtı imân gediğini
Ali Şükrü Fediğini
Meclisiniz de ezerim
O bedbahtlık gecesinden
Haya iffet peçesinden
Homoların nicesinden
Bahsedenlerden bizarım
Bu gün RİZE’nin dünüdür
Kurtuluşunun günüdür
Kutlu bayram düğünüdür
Üzerlerinde nazarım
İlâhidir bu mu’cize
Sana nasib oldu Rize
Kutlu olsun ülkemize
Puta, tapana kızarım
Yıllardır ülkede putlar
Nasara yılbaşı kutlar
İşgal edince mangurtlar
Akideleri bozarım
Hırlayan fosil sesinden
Yüz yıllık kirin pisinden
Temizleyip üstesinde
Geleceğini sezerim
İşte Rize, misâl bize
Dört kıt’a yedi denize
Hakim olmak için vize
Verdiğinizi yazarım
Asker benim ben askerim
Yan bakanları ezerim
Yaratanın izni ile
Kürrei arzı gezerim
Hakla batıl karıştıysa
ince eler sık süzerim
Eşrefi mahlukat yaftam
İlâhi nizâm düzerim
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Mü'minleri sevindirir
Münkiranları üzerim
Allah, Resûl hakkı için
Tek tek kurşuna dizerim
Domuz cinsi sürü sürü
Allah bizimledir yürü
Süpürde çöplüğe kürü
Beli kurşuna dizerim
Biliyorsun aziz millet
Yahûdi denilen illet
Elbabda yaptığı zillet
Sıtratejiğe rüzgârım
Senin karşındaki düşman
Besletip ettiğin şişman
Besleyenler zaten pişman
Ciğerlerine sızarım
Besmeleyle işimize
Başlayınca çıktık düze
İSLÂMİ’den ülkemize
Selâmı gülle düzerim
İŞTE KÂFÎRİN DOSTLUĞU
Ne PYD ne PKK ne DEAŞ
ABD AB hain güruha baş
Yahudi hatırına attığı taş
Arzı mevudadır yaktığı ataş
Hem yakıp hem yaktırdılar
Yularları yaktırdılar
Uşaklara baktırdılar
Bak ha Suriyeye gardaş
Otlattılar meralarda
Beslettiler haralarda
Dedim siz buralarda
İlelebed sürer savaş
Bu meydanda kahramanım
Perdak vuran pehlivanım
Ey müfteri düşmanlarım:
Ebabile olmuşum taş
Döktükleriniz kanlarım
Aldıklarınız canlarım
Karşınızda fidanlarım
Hesab verin yavaş yavaş
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Gördüğünüz boy verenler
Katlettiğiniz erenler
Höt denince geberenler
Ebû ceddinizdir kallâş
Suriye’lerde Irakta
Ne işin var bu durakta?
Ölümün çekiç orakta
Birde onun ile dalaş
Hep karşınızda duranlar
Hesabınızı görenler
İSLÂMİ’ye el verenler
Âzrail ile arkadaş
Mehmet İslami
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Sadrına Şifâdır Yediğin Dayak
SADRINA ŞİFÂDIR YEDİĞİN DAYAK
Ey beyini meflûç dilinde akrep
Çizmeden taşarsan yok olur koyak
Meydana çıkmana herkimse sebep
Gül yüzlü şeytanla yaparsın kayak
Meçhûl kimliğiniz ayandır ama
Yahudi donuna oldunuz yama
Yaltaklanıp ayağımı yalama
Katran kazanında neyini sayak?
Nasihâtı anlamayan eblehsin
Hamama girince gür çıkar sesin
Küp gibi şişmişsin ama köhnesin
En iyisi seni çukura koyak
Kandilin içine katanlar seni
Doldurup gaz veren çitenler hani?
Mehmedcik başına yıkarken ini
Yok olup giderek çektiler kıyak
İSLÂMİ: şu ana kadar kaçını?
Leş ederek söylettirdi suçu
Bin beş yüz yıldır yakıyor içini
Seni kullananın yediği dayak
21 Haziran 2019 Cümüa
08 Haziran 1435
18 Şevval 1440
Hızır 47
Mehmet İslami
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Sağır, Kör, Ahmak Sünya Zalimlerine
SAĞIR KÖR AHMAK DÜNYA ZALİMLERİNE
Anayurttan Arakana selâmım
Zulme karşı zehirli ok kelâmım
Gülüme feryad-ı bülbülüm bilki
Bu hâlde arşa yükselen ilâmım
Kanlı göz yaşını akıtır burma
Silmek için davran, uyuşup durma
Fâal ol, beddüa çadırı kurma
İhanetten çok muzdarip vicdanım
Baksan haritaya Bangladeş, yanı
Burmada dökülen müslüman kanı
Bir leş miş illetler nerede hanı?
Ben ki en büyük mucize insanım
Yeni Zelanda da kırk dokuz mü’mün
Cümüa namazı kılar iken dün
Haçlıların kurşun attıkları gün
Câminin içinde çekildi canım
Nehir; bir taraftan ölüm kusuyor
Zalim zulmediyor mazlum susuyor
Budistler budaya elin basıyor
Nerdesin Âliyyül alâ sultanım?
Kıbrıs savaşında gücünü bize
Türk bayrağı çekerek üssümüze
İltihak ederek rumu denize
Döken Kaddafiydi candan ihvanım
Iraktaysa Saddam idim yiğidim
Lânetli yahudi kabusu idim
Dostumuz Türkiye gardaşım dedim
İhânete kurban verildi canım
Müstemleke ülkem kafir elinde
Olduğundanbana beslenen kinde
Kaddafiyle saddam müslüman dinde
Bu Yahudi pençeliler düşmanım
Sağır dünya biliyorsun biz kimiz
Kâinata hakim olur ikimiz
Bana karşı çıkmak sizin haddiniz
Değildir bire harami şişmanım
Kurtuluş İSLÂM’da ihlası hakla
Diyor ki; dünyayı kâfirden pakla
Yazık ki, düşmanın önünde takla
Atan BELHUM ADALL adlı hayvanım
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Dostları düşmana yedirdik yazık
Canımız kanım belinde azık
Tanımam beşeri proje, tüzük
Toteme homoya puta yabanım
Ahmak Sağır, Ama dünya; zalimin
Zulmünden çekinen korkak âlimin
Böyleleri yabancısı hilimin
Diyorlar ki; ben yaratık aslanım
İSLÂMİ; hilâfeti tahta çıkar
Arzda Küfür saltanatını yıkar
Nebatat hayvanat hasretle bakar
İzzet kahramanım takvada şanım
11 Receb 1440 Ahad
18 Mart 2019 Pazar
05 Mart 1435
Kasım 131
Mehmet İslami
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Sana Derim Vatan Daşı
SANA DERİM VATAN DAŞI
Seviyorsan adâleti
Vuracaksın cehâleti
Birlik için bu ülkeden
Süreceksin siyâseti
Gör o zaman sen dirliği
Uhuvvetteki birliği
Yıkayıpta her kirliği
Düreceksin habâseti
Hilâfeti oturtunca
Tahtında gülle atınca
Düşman titrer aksırınca
Göreceksin rezâleti
Çamuriyet atenizmi
Demokrasi homonizmi
Particilik komünizmi
Gömeceksin ataleti
Savsaklamak onun işi
Patlat da yarılsın başı
Vur kıleyi yesin tuşu
Sereceksin bu zilleti
Sana derim vatan daşı
Yan bakana çatıp kaşı
Vurup dökeceksin dişi
Gereceksin asaleti
Temizleyeceksin arzı
Cihadı ekberdir farzı
Ömer bin Hattabın tarzı
Tattırarak sâadeti
İSLÂMİ’de budur emel
Rızâi bari çün amel
Nerde diye ana temel
Soracaksın kesin kat’i
Mehmet İslami
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Sana Geldik Ya İlahi
Cennetinden ihraç ettin
Hana geldik ya İlâhi
Üç yüz yıl ağlatıp yettin
Döne geldik ya ilâhi
Hikmetindir nesil verdin
Edeb erkan usûl verdin
Sevdiğinden hasıl, verdin
Yöne geldik ya İlâhi
O'ndan geldik dönüş O'na
İster Sinek ister suna
Havalanması boşuna
Sine geldik ya İlâhi
Ehadsin teksin nazırın
Habibulahtır vezirin
Süt içerken olur irin
Cine geldik ya İlâhi
Birken Âdem Havva ana
Cenneti dar etti bana
Âlem olunca cihana
Bine geldik ya İlâhi
Ayakları taş alarak
Tabana diken dolarak
Afva ümidvar olarak
Sana geldik yâ İlâhi
Hürmetli kıldığın şana
Meftun eylediğin cana
Münafığa, şarlatan
Kine geldik ya İlâhi
Döktükleri masum kana
Cezasını, akıtana
Verirsin diye, sultana
Yana geldik ya ilâhi
Adnan Oktar avazında
Zekeriya beyazında
Zemherinin ayazında
Güne geldik ya İlâhi
Fahşaya düşmanlık niye?
Aldanma ha vesveseye
Biri koruyansın diye
Sana geldik ya İlâhi
Rahmet içre yaralanıp
Nûr bahrinde karalanıp
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Tüm ümmetçe saralanıp
Sana geldik ya İlâhi
Ganî rahmetin bilerek
Gahi ağlayıp gülerek
Hevayı törpüleyerek
Sana geldik ya İlâhi
Döndük canlı cenâzeye
Benzetildik kepazeye
Himmet eyle bize diye
Sana geldik ya İlâhi
Rahmet doldur elimizi
Akıllandır delimizi
İki büküp belimizi
Sana geldik ya İlâhi
Meylimiz yoktur rahata
İttiba ettik vasata
Düzen ver diye vüsata
Sana geldik ya İlâhi
İsmi azâm hürmetine
Habibin şefâatine
Girmek için cennetine
Sana geldik ya İlâhi
Günahkâr kulun insandır
Bile bile af bir zandır
Afvetmen büyüklük, şandır
Sana geldik ya İlâhi
İKRA’ dediğinden sezip
Yüz ondört süzgeçten süzüp
Satır satır hikmet dizip
Sana geldi ya İlâhi
Hem okuyup hemi yazıp
Utariti ayı gezip
Hudud taşlarını ezip
Sana geldik ya İlâhi
Asi, mücrim kullar iken
Kökümüzü sallar iken
Kırdığımız dallar iken
Sana geldik ya İlâhi
Sensin Gaffar Sensin Settar
Lânetli efsuncu, attar
Âşık İSLÂMİ: ümidvar
Sana geldik ya İlâhi
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Mehmet İslami
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Sana Ne?
El âlemin kâhyasımısın ne sin
Elin günâh sevabından sana ne?
Kim kime her neyi der ise desin
Ağız elin, kaytanından sana ne?
Sen kendi diline sahip ol yeter
Eline, beline değdirme eter
Elbette var beterden de bin beter
Yaratanın fermânından sana ne?
Çaresizim diyenlere çare ol
İhvâna dostlara gönül pare ol
Dînde gizlenmek yok âşikâre ol
Derdindeki dermanından sana ne?
Karanlığa bir kibritde sen çaksan
Domuzmu akrepmi yılanmı baksan
Yüz isterim, olmaz diyorsan doksan
Yüzbinlerin ormanından sana ne?
Hani merhum hoca Nasreddin demiş
Rağbet sana imiş bana değilmiş
“Ye kürküm ye” meğer senmişsin derviş
Tefekkür eylersin bundan sana ne?
Hâl bûki canısın sen bu bedenin
Rûhu muzdariptir koyup gidenin
Sızılıyor kemikleri dedenin
Ermeniden, rum, yonandan sana ne?
Sanmam ki İSLÂMİ: akılları kıt
Sana ne dediğim şeriata zıt
Olanlara aşkettiğim bu zılgıt
Yahudiden nasaradan sana ne?
Firavunu etti Musâ’ya hami
Orda anasına besletti hemi
Rabbül Âleminin hikmeti cem’i
Samîriden buzağıdan sana ne?
Haruna İsrailoğullarını
Bıraktı tuttu Sina yollarını
Sapıtmış buldu Hakk’ın kullarını
Vefasızın nursuzundan sana ne?
Arayanlar aradığın bulacak
Kısbet ise o peşinden gelecek
Nasip değil ise görünmeyecek
Soysuzundan hırsızından sana ne?
Sana söylüyorum İSLÂMİ: dinle
Allâh için dolup buğuzla, kinle
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Düşman tırpanı vurak seninle
Müslümanın arsızından sana ne?
Mehmet İslami
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Sana Ne? 2
Tutmadığım şeyi nasıl bırakam?
Hamur yoğurmağı ben yapamam ki
Gidenin ardından ben niçin bakam?
Hevaidir tagutlar, tapamam ki
Seven sevsin akıllıyı deliyi
Neyleyeyim ayaktaki ölüyü?
Müslim zannederek çoban sülüyü!
Taşıdım daha da hoplatamam ki
Yaratığı yaratandan ötürü
Severiz bilmeyiz getir, götürü
Her şeyden üstündür HAKK’ın hatırı
Kardeşe zehirl’ ok saplatamam ki
Eller değdiğinde yaralar kanar
Değdiren ameli faydalı sanar
Denizler şişmanmış sıskaymış pınar
Ağlatan acıya tat katamam ki
Uyanda cahile yaklaşma sakın
Gerdanlık edeptir boynuna takın
Dil üstünde kırk üç kilide bakın
Sözleri özünden çatlatamam ki
Gafleti at echellerden uzak ol
Onu nara götürecek kızak ol
Yufkayı pişirmek için tezek ol
Tandırı, ocağa saplatamam ki
Geni bilen tabib sarar yarayı
DNA’yı bilmeyen açar arayı
Kelifi, çardağı, köşkü, sarayı
Mahremi, destursuz yoklatamam ki
Dökülen yaş boşa gitmez gül biter
Bitirdiği şeyda bülbüle yeter
Yüze bakmaz bülbül, öz diye öter
Üç günlük ömürü, çoklatamam ki
Yazacaksın içindeki sızıyı
Ceylân inleyerek arar kuzuyu
Kavgaya beslerse şahin, tazıyı
Fahşayı, sırr diye saklatamam ki
Kıssadan hisseyi çıkaramayan
İşte bu tısss diyen zehirsiz yılan
Varlığı nefrettir her lâfı yalan
HAKK’tan bihaberi, haklatamam ki
Gönlü hasutluğun karargâhıysa
Aklı, fikri ene’sinin şahıysa
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Faydasız, ecinni padişahıysa
Yulafcıya çavdar koklatamam ki
Zaten beli küfri moda gümanı
İster giyer ister giymez tumanı
Tefekkür edersen, ahir zamanı
Domuzlara çiçek toplatamam ki
Gönüldeki rengim aldır yeşildir
Bayrakta, ay yıldız ışıl ışıldır
Zikri ilâhi söz mışıl mışıldır
Harami bedeni paklatamam ki
Gönüle feyz verir çekilen çile
Bülbülün feryadı tomurcuk güle
İSLÂMİ: islâmdan gayriyi dile
Söyletip vahdeti şaklatamam ki

Mehmet İslami
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Sananlar Sansın
SANANLAR SANSIN
Bülbül değil iken gülden rayihâ
Gelmez ama kokar sananlar sansın
Eğer vermediyse Halîk karîha
Masiyeti yıkar sananlar sansın
Şaşmaz adâletin devreden çarkı
Ameller celbeder hayata narkı
Herşeyin her şeye bir şeyde farkı
Takvalıyı sakar sananlar sansın
Cennet ucuz değil nefsi emmâye
Döşeli yollardan geçen mekkâre
Cennetten dünyâya gelmekte çâre
İmtihana sokar sananlar sansın
Sefine getirdi cudi dağına
Zünnûn bakmayarak sol ve sağına
Yürüdüğü için Yunus ağına
Midesine tıkar sananlar sansın
Kadere dokunma İlâhi kânûn
Darbı çok şiddetli oluyor onun
Akibetine bak Lût’u karunun
Ateşsizde yakar sananlar sansın
İlahi askerdir bit çekirge kurt
İhsanı değil mi Eyyûbdaki dert?
Mizana varınca hesabı fert fert
Defterleri bakar, sananlar sansın
Amelleri güzel eden ihlâstır
Güzel amel güzel ahlâka hastır
Uzuvları canlandıran şey kastır
Titretince seker sananlar sansın
Resul ile gelen dînîmız İslâm
İslâmı ruhuna zırh yapan insan
Yapana Allâhtan yağıyor ihsan
Haşyet-i Ra’d’çakar sananlar sansın
İmân kal’asının sevgi burcundan
Kim düşmanı okluyorsa, harcından
Habil Kabil geldi Havva fercinden
Dönmüyor bu teker sananlar sansın
İnci bulmaz Okyanusa dalmayan
Dalsa bile gafil mercan almayan
Selâm verip Müslümana gülmeyen
Selâmete çıkar sananlar sansın
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Rıza i bâri çün İSLÂMİ önce
Muhabbet kilidi söyle ne sence
Sevgi de buğuz da hak için bence
Şer çelmeyi takar sananlar sansın
16 Rebiülâhir 1440 Ahad
10 Kânûni Evvel 1434
23/12/2018 Pazar
Kasım 46
Mehmet İslami
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Sandıkları için Aldanıyorlar
SANDIKLARI İÇİN ALDANIYORLAR
Bire onu yedi yüzü verince
Lâdini olanlar hâr sanıyorlar
Servetinin hiç olduğun görünce
Haramilik cana kâr sanıyorlar
Sandıkları için aldanıyorlar
Atsınlar bakalım pabucu dama
Her kim gözlerini dikerse şama
Geberince leşi çıkar akşama
Bu ahmaklar beni yok sanıyorlar
Sandıkları için aldanıyorlar
Hatasın’ bilmeyen adam değildir
Düşmana gülmeyen adam değildir
Yaşarken ölmeyen adam değildir
Zannedersem ferşi dar sanıyorlar
Sandıkları için aldanıyorlar
İmânsız davânın olmaz hücûmû
Nedir bir bak ehli küfrün hacmi?
Semâvâtta Kamer, Şemsi Necimi
Gayesiz devreden bar sanıyorlar
Sandıkları için aldanıyorlar
Ecrin hikmetine akıl yetişmez
Saymağa yeltensen çakıl yetişmez
İsra’yı Miraca nakil yetişmez
Echeller esrarı, zor sanıyorlar
Sandıkları için aldanıyorlar
Kün fe Yekün emri her şeyde taban
Melek ile Âdem koştular saban
Âdeme musallat iblis kaltaban
Hudud ihlâlini por sanıyorlar
Sandıkları için aldanıyorlar
Cennet ucuz değil cehennem dahi
Lüzûmsuz değildir, gülüşü hi hi
Yahu bunlar müslümanmıdır sahi?
Yedikleri cife lôr sanıyorlar
Sandıkları için aldanıyorlar
İSLÂMİ; esrarı, şuaralarda
İzler karışıyor bu aralarda
İlâhi hikmet var fukaralarda
Sevgiyle tevâzû şer sanıyorlar
Cilâlı pafunu zer sanıyorlar
Mehmet İslami
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Sanıyorum Sarmıyor Hakikati Kolları
SANIYORUM SARMIYOR HAKİKATİ KOLLARI
Emniyet, devlet millet vatan ordu gülleri
Alınınca kovandan boşa çıktı elleri
Din ve ülke düşmanı cuhapa ve dalları
Kinden öfkeden aczden diken diken kılları
Erdoğan kapattı ya yal getiren yolları
Onu açmak isterler, bunlar domuz dölleri
Yahudi de kesmiştir yalattığı yalları
Zaten altı kazıklıyı bekliyorken salları
Mecliste pohpohlamak beytül mâlden beslemek
Ermeni pa ka ka’yla Yahudiyle süslemek
Hangi aklınb kârıdır kürsülerden seslemek?
Kırıyor efendiler bindikleri dalları
Sabah dediklerini akşamda demiyorsa
Yalan dolan lâflara pirestij ediyorsa
Ve bu seneryolara herkim inanıyorsa
Sarmıyor sanıyorum hâkîkati kolları
Fırat kalkanı ile hezimeti başladı
Zeytin dalı değmeden rüzigârı tuşladı
Münbiçe kadar kaçtı entrikayı işledi
Düşman kaçıyor iken kesemiyor yolları
Bidâyetinden beri İSLÂMİ söylemişti
Korkuluklar zerzevatlar duyup dinlemişti
Dayak yiyen kumarbaz o boşbakan demişti
“Diyarbakırdan geçer kürdistanın yolları”
16 Rebiülâhir 1440 Ahad
10 Kânûni Evvel 1434
23/12/2018 Pazar
Kasım 46
Mehmet İslami
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Sanki Taş Üstünde Keler İslmami
SANKİ TAŞ ÜSTÜNDE KELER İSLÂMİ
Domuzlar girince dana postuna
Edebi, hayâyı siler İSLÂMİ
Gizli işmar eder akrep dostuna
Zehriyle ciğeri deler İSLÂMİ
İdrak müdrik cavarın kastına
Kurt çoban tutulmuş sürü üstüne
Koyunları yatırınca destine
Kuzu ana diye meler İSLÂMİ
Hiddeti gemini almadığındam
Taşlar yarılıyor gülmediğinden
Katıra adam der bilmediğinden
Yılanı beşiğe beler; İSLÂMİ
İdrakı firardan gelmediğinden
Duygu aşıp gitti his gediğinden
Aklı terhis edip gönderdiğinden
Meyyit ağlıyorken güler İSLÂMİ!
İşgâl edilirken Müslüman yurdu
Duymayan sağırdı görmeyen kördü
Yüz yıldır çekiyor sahipler derdi
Neler gördüm neler, neler İSLÂMİ
Bin beşyüz senelik ahı yelliyor
Rum; ihânetin’ ırkdaşa telliyor
Kin dolu başını hınçla sallıyor
Sanki taş üstünde keler, İSLÂMİ
Bizim seçim acep düşmanı niye?
Sevindir, hepsini biteviye
İstanbulu yonanlı aldı diye
Arzın diğer ucu müler, İSLÂMİ
Kimin cebindedir kiminin eli
Bu ahvâl akîli ediyor delî
Ehli küfrü ŞAKKI KAMER misali
Silleli ikiye böler, İSLÂMİ
Asr-ı sâadette gördüm eşini
İmân kılıncıyla serer leşini
Rızâi bâri çün düşman başını
Allâhü ekber der Diler İSLÂMİ
Demeyin İSLÂMİ; bu isyân, niçin
Vatanın haini ermeni piçin
Gövdesinden; başın’ ayırmak için
Bileğiyle hançer, yüler İSLÂMİ
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12 Şâbân 1440 Çarşanba
17 Nisan 2019 Erbaa
04 Nisan 1435
Kasım 161
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sapı Kendinden Olunca!
SAPI KENDİNDEN OLUNCA
Ben hedefe gidiyorum
Hedefim benden kaçıyor
Neyi yanlış ediyorum
Desen; akıl mı seçiyor?
Doldururum sadefime
Attığımda hedefime
Ok dönüp batıyor tene
Damarımdan kan içiyor
Hava’da yüz kararınca
Yuvaya dolar karınca
Akrep yılana varınca
Korkudan canı uçuyor
Sapı; kendinden olunca
Paltayı hain bulunca
Zûlm ederek vurulunca
Bin yıllık çınar göçüyor
Kabede örtü değil ak
Hikmeti Hüdâya bir bak
İsmâîl kesmeyen bıçak
Kayada kanal açıyor
Esrârlıdır Hakk’ın işi
Testerenin kesmez dişi
Zannedip, boyanan taşı
Zekeriyya yı biçiyor
Kâinât dercdir Âdem de
Günâh ile sevâb hem de
Oğulları, bû alem de
Biçeceğini saçıyor
İSLÂMİ demez el gibi
Külli mü’minler del gibi
Süleyman içre sal gibi
Mezâristanâ geçiyor
24/11/2018 Cümüaertesi
16 Rebiülevvel 1440

Mehmet İslami
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Sapık Kanat oğlu dene kanemen ermeni vampire İthaf
SAPIK KANAT OĞLU DENEN KAN EMEN ERMENİ VAMPİRE İTHAF
Sen düşmansın bu devlete bu millete bu dine
Ordumu nasıl aldın zehir akan diline?
Üç yüz altmış yedinin akrebine filine
Zehir içireceğim bin beşyüzlük yılına
Neyine de havluyorsun beslendikçe sen yine
Girdim miydi boğacağım o mezbele inine
Leşini de atacağım domuzların önüne
İSLÂMİ; yüzük saman dolduracak gönüne
17 Cemâzüyelâhir 1440 Cümüa
22 Şubat 2019 Cümüa
09 Şabat 1434
Kasım 107
Mehmet İslami
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Savaştayız
Doğduğumuz andan beri
Her gün ile savaştayız
Hem ileri hemde geri
Her yön ile savaştayız
Yürekleri yaktıkça kor
Ciğerlerdir gönüle sur
Güzellik olunca car cur
Her sin ile savaştayız
Neden nasıl anlamak zor
Sebebini sen bana sor
Kulak sağır gözlerde kör
Hep ben ile savaştayız
Şeytanlar hep seni arar
Kabukta çok kerâmet var
Söylermisin neyi zarar?
Tüp, jön ile savaştayız
İSLÂMİ’yi yorarsınız
Önce kolu kırarsınız
Yen içinde sararsınız
Al kan ile savaştayız
Mehmet İslami
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Savurtturur Harmanı
Giriftar olduğum öyle bir dert ki:
Derdimin içinde gizli dermânı
Âşkettiği sille o kadar sert ki
Hikmetine müştak kılmış fermânı
Bir köprü kurulmuş kıldan da ince
Kabûs çöker kenkinliğin görünce
Efkâr basar üzerine varınca
Geçmek için var mı dizde dermânı?
Öyleleri var ki havada uçar
Öylesi de vardır bir anda geçer
Kimisi üstüne çıkınca göçer
Cehennemde savurtturur harmanı
Cennet çiçeğini imân bağrında
Takıp, İslâm hançerini böğrüne
Saplayınca zevkler veren ağrına
Hayran kalır gülistanın ormanı
Bir zaman İbrâhim olup ateşe
Gider iken aldı beni bir neşe
Halîlisin; söyle dedi dört köşe
Kim istedi senin nâra girmeni?
İSLÂMİ: takdiri ilâhı oldu
Dedim ki: Nûh Nebî Tufana daldı
Yâm oğulu iken sularda kaldı
Hâlîk hazzetmez ki küfrü görmeni
08 Eylül 2019 Pazar

Mehmet İslami
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Sayanında Var Ya Ben
Cebimde ero dolar
Koyanında var ya ben
Fistanı yere salar
Giyeninde var ya ben
Boynuna takmış yular
Düşman kemiği yalar
Gâvûr kılıcı çalar
Diyenin de var ya ben
Harcamaz emeğini
Ölüden yemeğini
Gâvûrun ekmeğini
Yiyeninde var ya ben
Cakkanın cukkasını
Hahamın kippasını
İhânet cübbesini
Giyeninde var ya ben
Müslümanın canına
Kıyıp, akan kanına
Düşmanın yalanına
Uyanında var ya ben
Ümmet sen horlayıp yat
Zulüm artıyor kat kat
İftirâya hakikat
Sayanında var ya ben
Hainleri başa taç
Zehri zekkumu ilaç
Çukuru kulaç, kulaç,
Oyanında var ya ben
Toplanan düşmanları
Göremeyen bunları
Müslüman şeytanları
Piyonunda var ya ben
Hançeri dîne çakıp
İşgâl mesajı çekip
Gâvûr dağına çıkıp
Kayanında var ya ben
Hahamın raketini
Papazın paketini
Müslüman çeketini
Soyanında var ya ben
İSLÂMİ: der hazır ol
Yol budur yok başka yol
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Kırılırsa bacak kol
Kıyanında var ya ben
29 Temmuz 2019 Pazar Ertesi
26 Zilkade 1440 İsneyn
16 Temmuz 1435
Hızır 85
Mehmet İslami
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Seddi Çinde Gedik Açıldı, Görde
SEDDİ ÇİNDE GEDİK AÇILDI GÖRDE;
Tefekkür edelim Uhud, Hayberi
Terör kelimesi perdedir perde
Düşmanda bin beş yüz senedenberi
Kabuk bağlamayan kin dolu derde
Dünkü ebû cehil ebû lehebler
Obama, Brunson, Trumtur hepler
Petrol hortumuna açılan cepler
Haraminin dolar yüklüdür serde
Dikkât et gardaşım atma yabana
Ana dedirtirler birgün babana
İt ederler sığır güden çobana
Zillet yükletirler bastığın yerde
Zülkârneyn Hızırın teyze çocuğu
Anası kardeşten aldı gocuğu
Süleyman Dâvûd’un nazar boncuğu
Sedd-i Çinde açtık, gediği görde
Sancağı şerifin gölgesine gel
Mürted-i hainin bölgesine gel
Îmân külüngüyle gâvur dağı del
Bak bayrağı dikti Hasan can surda
Mûsâ; bilmediğin’ öğrenmek için (a.s)
Öğreten hızırı arkadaş seçin
Mücedded gemiyle ummanı geçin
Tahribat hikmeti acep ne burada?
Masumun gırtlağın sıkarak canı
Alan malûm fakat aldıran’ tanı
Kim doğrulttu göçecekken viranı?
Emr ile gediğe taşını korda
Aklına mukayyet isen İSLÂMİ
Mütevazî kaptan yüzdürür gemi
İtidal, istikrar ehli ademi
İkaz et Eyyûb’dâki iki kurda
04 Safer 1440 Cümüaertesi
13/10/2018

Mehmet İslami
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Sefâ Belâ Kula Mahsus Kılındı
Benim yüküm cevâhir can İSLÂMİ
Katarın başını çeker erenler
Bu kervana gönüldür han İSLÂMİ
Huzur diyârına çıkar girenler
Sefâda, belâda kullara mahsus
Durmak, yürümekse yollara mahsus
İmtihan icâbı bu ayrı husus
Dereceyle hedefine varanlar
Orası ana yurt evet orası
Şeytandır insanlığın yüz karası
Beş vakit namazdır mülkün kirâsı
Acep yüzde kaçtı bunu verenler?
Îmân tamam altı, üstü, yedidir
İslâm ise vasat seksen yedidir
İhsan ise münezzehdir dedi bir
Çıkmıyor ki İdris gibi girenler?
Hani firavunlar nerde nemrutlar?
Dünya benim diyen bunca angutlar
Ayı’yamı gitti bunca armutlar?
Hani Rablık tasalayanı görenler?
Birrin zimmetinde cihan İSLÂMİ
Esrar; Şuaraya ı’yan İSLÂMİ
Bizdendir bizlere kıyan İSLÂMİ
Bize; deli diye bakar görenler
Mehmet İslami
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Seferberlik Başlamalı Efendi!
SEFERBERLİK BAŞLAMALI EFENDİ
Dün senin gölgende gölgelenene
Edepli ol rahmet var dedin Mehmed
Yahudiyi başına taç bilene
Cenk oyunlarını oynadın Mehmed
Boş sanıp saldırdı hırıldayarat
Kurtar ağam diyor mırıldayarak
Miyâdı doldurdu zırıldayarak
Şecaatin ile kaynadın Mehmed
Yıkıldı İslâmın açılmaz bendi
Dağıtan: Yahudi İngiliz fendi
Seferberlik başlatılsın efendi
Cihad-ı azimden caymadın Mehmed
Yâ Allâh Bismillâh deyip yürüdün
Hainlerin leşlerini sürüdün
İlâi kelimetullâh bürüdün
Arzın üzerinden kaymadın Mehmed
Tüm düşmanlar Suriye’de, Irakta
Arz-ı Mev’ud Hahamları merakta
Ümitleri çekiç ile orakta
Üstüne Şahin, Baz, toy’ladın Mehmed
Şeytanı yürüdü Ebrehe ile
Ebabiller geçit vermedi file
Çatal zülfikârı kınalı ele
Alınca kınına koymadın Mehmed
Sen Hakk’ın mücâhid kahramanısın
İslâm düşmanları görüp tanısın
Arzında şerefli şan sultanısın
Haktan gayri hatır saymadın Mehmet
Dal değilsin, sen dik duran elifsin
İmân damarında sarılı lifsin
Hayâ’da ahlâkta hassas lâtifsin
Kardeşine kuyu oymadın Mehmed
İSLÂMİ: bakmasın kimse kusura
Davûd Yıldızıyla Haçta’dır sıra
Firavunda hâkim olmaz Mısıra
Kelek’lere kavun soymadın Mehmed
29 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
26 Şevval 1440 Sept
16 Haziran 1435
Hızır 55
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Mehmet İslami
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Selâm 2
Selâm: yüce Yaratanın esması
Duyunca sedası kalır kulakta
Dünya malı güllü pabuç yosması
Benden çıktı tam üç bain talâkta
Kardeşlik sevgisi beraberlikte
Hürriyet mevhumu vardır birlikte
Zaferin ikbali seferberlikte
Ciğerini sökeceğiz dalakla
Yonanı Ermeni, Yahudi, Rumu
Aha işgal etti Şam’ı, Urumu
Bunlar hepsi İngiliz’in kurumu
Yutturmak çün attıkları her takla
Ya Rabb! Senin dîn-i muazzez yurdu
Ümmeti Muhammed’ senin bu ordu
Lânetli Yahudi tuzaklar kurdu
Her türlü afetten belâdan sakla
Dehrinin ömrü de bitti bitiyor
Ahir savaş dumanları tütüyor
Yahudi devrana tekme atıyor
Musa’nın hakkı çün küffarı hakla
Garkad ağacına ulaştır emri
Desin ki: arkamda Yahudi hamri
Bitmesin görmeden İSLÂMİ ömrü
Müminin ağzında ıslanmaz bakla
08 Haziran 2019
Mehmet İslami
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Selâm Olsun
Selâm olsun, Peygamber’den, Ashâbtan (s.a.v)
Selâm olsun ehl-i KEHF’i ahfâddan
Selâm olsun Kâ’be-deki mikâbdan
Dâvam deyip mücâdele edene
Hem gaziye hem de Şehid gidene
Adem’liği belli iken dünyanın
Mevlâna’yı meskün eden Konyanın
Yahûdi piyonu Alamanyanın
Yahûdiye; urgan takıp çekene
Mescid kurup minberine çökene
Kulluk şerefine mazhar olunca
Sadakatta kemâlatı bulunca
Mânâ ince kelimeler kalınca
Okuyunca Hakkı zikir edene
Boş olan şeyi doldurup gidene
Ne dedim İSLÂMİ: duydun mu beni?
Âlem i melekût seyreder seni
Bismillâh de vur düşmana silleni
Hayretle filmini Arş’tan çekene
İSLÂM sancağını ferşe dikene
Mehmet İslami
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Selam Var
Âşık İSLÂMİ
HUBBÛ LİLLÂH-BUĞZÛ LİLLÂH=Sevgide, buğuzda Âllâh için
Peygamber (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimizi buyur dular:
“Îlim, İSLÂM’ın hayâtı ve îmânın direğidir Kim îlim öğrenir se Âllâhü Tealâ onun
mükâfâtını tam verir Kim öğrenir ve a mel ederse Âllâhü Tealâ ona bilmediklerini
öğretir” (Hâdîs-i
Şerîf, Suyûtî el-Camiu’s-Sağir)
Îlim ancak amel etmek için öğrenilirse faydalı olur Îlmi tahsîl eden, onunla amel
etmezse kıyâmet gününde Âllâhü Tealâ’nın huzûrunda aleyhine delîl olur
Resûlüllâh (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyur dular ki:
“İNSÂNLASRIN KIYÂMET GÜNÜ AZÂBI EN ŞİDDETLİ OLA NI ÂLLÂHÜ TEALÂ’NIN
İLMİYLE MENFÂATLENDİRMEDİĞİ Â LİMDİR”
“Câhile bir defâ yazık, âlime iki defâ “ZİRÂ BİLMEMEK MA ZÂRET OLABİLİR Ammâ
âlimin fesâdı, câhillerinde fesâdına sebep olur Nitekim meşhûr FETVÂ KİTÂBI
TATARHÂNİYYE’ de Ömer bin Hattab (r.a) ’ın: “Âlimin ayağı kaydığında onun la birlikte
bütün âlemin ayağı kayar”buyurduğunu yazmıştır
Cüneyd-i Bağdâdî’yi vefâtından sonra rûyâda gördüler
“Ey ebû’l-Kâsım, neyin faydasını gördün? ” dediler
“BÜTÜN İBÂRELER YÂNİ ZÂHİRÎ ÎLIMLER KAYBOLDU: İŞ ÂRETLE YÂNİ BÂTINÎ
ÎLİMLERDE GÖMÜLDÜ SADECE GECEN İN ORTASINDA KILDIĞIMIZ İKİ REKÂT
NAMAZIN FAYDASI NI GÖRDÜK” buyurdu
Îmâm-ı Gazâlî der ki:
“Ey oğul, sadece zâhirî îlımlerle meşgûl olup kıyâmet gü nünde amelce iflâs
edenlerden olma Bâtınî îlimlerden (TAS AVVUFTAN) nasîpsiz de kalma Yâni zâhirî ve
bâtınî îlimleri, şerîat ve hakîkati birleştir İyi bil ki insânı helâk olmaktan a ncak işlediği
amelleri kurtarabilir Bir adamın bir sahrada on tane iyi kılıcı ve sâir silâhları olsa,
adamda gayet cesûr ve b ahadır olsa, sonra üzerine korkunç bir ejderha hücûm etse,
hiç o silâhları kullanmadan bu tehlikeden kurtulabilir mi? İş te îlimde böyledir, onu
kullanmazsan yâni amel etmezsen bi r işine yaramaz Bir adam îlımdem yüz bin mes’ele
öğrenmiş olsa, bunca îlimden sadece amel ettiğinin faydasını görecek tir”
(Hâdimî Eyyühe’l-veled Şerhi)
SELÂM VAR:
Sana derim: Ey Müslüman hüroğlu:
Kabristanın yollarından Selâm var
Akçakoca, Koca Memil, Köroğlu
Fatih, Yavuz kullarından, Selâm var
Selâm olsun,Peygamber’den Ashâbdan (Sallâllâhü Al. Vs.)
Selâm olsun ehl-i KEHF’i ahfaddan
Selâm olsun Kâ’be-de ki mikâbdan
Üstün’ örten ellerinden selâm var
Dâvam deyip mücâdele edene
Hem gaziye hem de Şehid gidene
Hem dâvayâ hem dâvayı güdene
Melâike kullarından selâm var
Dâvam için mücâdele edene
Kılıç değip ok saplanan bedene
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Ninen kara Fatma çolak dedene
Torunların dillerinden selâm var
Bingâziyle, budin ile, mohaçla
Himalâya dağındaki yamaçla
Kâinâtı İhlâs adlı kumaşla
Örten, İslâm şallarından Selâm var
Kırılan mübarek dişinden kanın
Düşmesine kanat geren sultanın
İsar sevdâsına verilen canın
Uhud, Bedir hâllerinden Selâm var
Bin yıldır yanarken sönen ateşin
Yakamayıp parlattığı Habeşin
Beşyüz yetmiş birde doğan güneşin
Nur gönderen yıllarından Selâm var
Selâm diyor: mezalimi şişleyen
Isparta’yı gülleriyle fişleyen
Desenlerle halıları işleyen
Gül kokulu ellerinden Selâm var
Öz yurdundan hicret ile taşinan
Savaşirken, temmuzda da üsünen
Can verirken kardeşini düşünen
Sadık, Salih kullarından Selâm var
Son Halife gençliğine doymadan
Zalim; nesli Resûllüğün saymadan
Şehâdet ya: öldürdüler, kıymadan
HAKK’a giden sallarından Selâm var
Eyyûb- selâhaddin, Battal Gaziden
İmâmı Rabbani, Şeyh Şirâziden
Milyonlarca şehidlerle gaziden
Hüseyini (r.a) güllerinden Selâm var
Turnalarla, Geylâniye Selâmı
Gönderirken iyi eyle kelâmı
Muhyiddin Arabi ilmin sultanı
Hakikâtin ballarından Selâm var
Taht kurunca gönüllerin köşküne
İlâhi sevdâyla dönmüş, şaşkına
Gece gündüz Allah (c.c) Resûl (A,S.V) aşkına
Ağlayanın sellerinden Selâm var
Serdengeçti, Necip Fazıl, Muhsine,
İyi bak, bunlara beslenen kin’e
Halbuki: yetmezdi dünyâ tekine
Tagutların yollarından Selâm var
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Rabbim yürü diye sürse denize,
Namerdim, billâhi, acırsam size
Ergene kon, balyozcu, hepinize
Darağacı dallarında elem var!
Biçare, kimsesiz, düşmüşse bitâb
Bunlara ilâhi kelâmda hitâb
Müjdesiyle şeref veren afitâp!
Öksüz, yetim, dullarından Selâm var
Hakikâtte şimşek gibi çakanın
Görmek için basiretle bakanın
Kaf dağındaki zümrüd-ü ankanın
Teleğinden, tellerinden selâm var
Suriye Şam, Halep, Iraktan Mehmed
Düşmana kök söktürüşü seyret
Bu ordu Âli devlet ebed müddet
Viyânanın yollarında selâm var
Mümbiç Rakka Gerabulus kobani
Ne arıyor burada sığır çobanı?
Leş için üşüşen dünya yabanı
İtlâf eden, kullarından selâm var
Besmeleyi: her nefeste söyleyen
Hakk’dan Şühedalâr kisvesi giyen
Onun bunun süzmesine dur diyen
Selâhaddin kullarından selâm var
Uhud’da Küffâra baş kaldıranın
Arzda Hakk düşmanlığın öldürenin
Bin yetmiş bir, zaferi Çaldıran’ın
Alparslanlı hâllerinden selâm var
Cenk ederken akıttığı al kanın,
Bayrakta şerefi oldu İslâmın
Seher vakti yatağından kalkanın
Zikreyleyen dillerinden Selâm var
Osman Gazi (r.a) bakıp bakıp ağlıyor
Bunlar’mıdır? Benim torunum diyor
Uyan: kökün seni ona bağlıyor
Şanlı: söğüt bellerinden selâm var
Gönül sürûrudur cenk etmek ta ki
Şehâdet: namütenâhidir bâkî
Hasret çeken cenneti alâ’daki
Hûri Melek kullarından selâm var
Satılmış, vatansız üçbuçuk zerdüşt
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Vatana girerken kim demiyor çüst?
Bak şimdi Meclisde bu puşt oğlu puşt
Kan ağlayan ellerinden Selâm var
İSLÂMİ’nin sözü açık duyana
Rabb’dan vahyedilen hükme uyana
DADAŞ’lardır sigortamız diyene
Palandöken yellerinden Selâm var
Mehmet İslami
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Sen
Sen gönül gülizârımın
Solmayan çiçeğisin
Sevda ilkbaharımın
Sen uğur böceğisin
Cilvede ısrar kârı?
Muhabbetin diyârı
Rûhun leyl-i nehârı
Firdevsin uçağısın
Olmaz, olmaz deme ha
Olacak çok var daha
Seherle ilk sabaha
Mel’anet kaçağısın
Kâ’be’dende ileri
Kıran görmez seheri
Çektiğim çileleri
Kesecek bıçağısın
İSLÂMİ: gelenimdir
Değeri bilenimdir
Dertleri silenimdir
Altın taç saçağısın
Mehmet İslami
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Sen dedim: Kime dedim? Ben Bana Dedim
SEN DEDİM:KİME DEDİM? BEN, BANA DEDİM
Maziye bakmayan ati’ye kördür
Bakarsında göremezsin, sen dedim
Menhiyyatın mezbelesinde hürdür
Zincirini, soramazsın, sen dedim
Başına takmışsa şeytanın yular
Çeker dizgininden çirkeften sular
Elinde: tağutun verdiği, dolar
Dost yarası saramazsın sen dedim
Kaderdir; İlâhi nizâm-ı kanûn
Artısı, eksisi bulunmaz bunun
Arzıhâlinizi sultana sunun
Kılavuzsuz varamazsın sen dedim
Dost dediğin konuşsa da isteksiz
Dostlarının ayağında köstek siz
Gezi, gözü bilmeyince, desteksiz
Attığını vuramazsın sen dedim
Attığın adıma gözün dikmezsen
Âşk-ı Hakla incileri dökmezsen
Rûhtan ene’ fidânın sökmezsen
Bu meydana giremezsin sen dedim
Sokaklara bir bak, hep evden pırtık
Karısı cıbıldak kocası örtük
Oğlan süper züppe kızları sürtük
Bu defteri düremezsin sen dedim
Harâm tohum saçar isen tarlaya
Fışkın veren harâmiler parlaya
Nadas diye üstün vari körleye
Harman için seremezsin sen dedim
Çözülmeyecek bilmece hiç yoktur
Bilmece çözerim diyen pek çoktur
B-E yedi hârften bu sahte doktor
Steteskop kıramazsın sen dedim
Sağa sola etrafına baktıkça
Ateşleyip amelini yaktıkça
Kanallardan cifelerle aktıkça
Demi devrân süremezsin sen dedim
Şükredip de kânât etmedikçe
Takdir olan rızkı, san yetmedikçe
Künfekâna mirâc-ı etmedikçe
Sana bile yaramazsın sen dedim
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Sadrı temizleyip nefretten, kinden
Başka şey kalmaya: imândan dinden
Okumağa başlar isen, kendinden
Âşk-cihâd’sız duramazsın sen dedim
Can düşmanın nanik yapar reml’ede
Kâfîr sâbî olurken bir hamlede
Ana, baba birdir cemi cümlede
Âdemoğlun; yeremezsin sen dedim
İSLÂMİ: ayrılma Hâbîbullâh’tan
Lütfû hidâyetin gelir Âllâh’tan
İstincâbet Tallâh, Billâh Vâllâh’tan
Hakla batıl karamazsın sen dedim
Mehmet İslami
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Sen var de Varacak Kim?
SEN VAR DE; VARACAK KİM?
Elestte dikilen kutsal ağacın
Yüz on dört budağı yüz dört dalı var
Evkat-ı hamsede vukû mirâcın
Güneşine çıkan bir tek yolu var
Erenler meydanı erleri bekler
Seyrederken hırlayacak köpekler
Fıtrat-ı üzere namert ödlekler
Hırladıkça, verilecek yalı var
Güzeli güzel yapan EDEP’tir edep
EDEP ise güzel sevmeğe sebep
Edepsizlik virüsüne müsebbep
Bak sırtına; bin yamalı çulu var
Güzel severim güzeli güzelden
Güzeller güzeli zikreder dilden
Kimi düşürürse ayaktan, elden
Hikmetinden kaldıracak kulu var
Bidâyetten nihâyete hat çekin
Evkat-ı hamsede divâna çıkın
Yaratanın hikmetine bir bakın
Cehennem yolunda gonca gülü var
Esrârı ilâhi inceden ince
Habîbini seçip halketti önce
Adımlara dikkat önemli bence
Cennetlerin yollarında çalı var
Zâtına arzu hâl gönderdim şahın
Emrine muntazır hep Padişahın
Mükevvinâtı vareden Allâh’ın
Derdi çok İSLÂMİ: adlı kulu var
07 Rebiülâhir 1440 Cümüa
14 Kasım 2018 Cümüa
01 Kanûni evvel 1434
Kasım 37
Mehmet İslami
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Senaryo, Filime karşı
Firavunun belli yolu
Musa’yı kelime, karşı
Âşkın küpü dertle dolu
Oynanan filime karşı
Zaman; sarik, düzenbazın
Hizmet ettirmek çün ezin
Gam yükü taşıyan sazın
Mızrap vur teline karşı
Kaptan dümende eğreti
Olduğunda eli iti
Kanlandırır pire, biti
Ebrehe, filine karşı
Sabır ilmin başıdır der
Alçaklığa vererek yer
Sabrettikçe sûlûk eder
Kâlbine diline karşı
İşi alan değil ehil
Böylesini kütük
Diplomalı kara cahil
Musaddık âlime karşı
İSLÂMİ: seyret kulunu
Bilir, tanır mahlûkunu
Gardaşının hukukunu
Koruyasın hine karşı
Mehmet İslami
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Sev Seni Seveni

Garip bir haleti ruhiyedeyim
Baba Âdem, cem’i cümle bir takım
Seyrangâhım yaylada ziyâdeyim
Turnayı ceylânı mesteder kokum
Erenler elinde kutsal badeyim
Melekül mevt ile Haktan vadeyim
Aşılmaz dağlarda ki piyadeyim
Bu fani alemde sanki ben çokum
“Sev seni seveni bican isede
Sevme sevmeyeni sultan isede”
Ne güzel demişler; istemesede
Rıza i bâri çün veririm lôkum
Zülüflerin sırma saçların kelep
Âşığa yakındır Utarit halep
Cehennemi doldurmuşum lebaleb
Cennetin rahında nedense yokum
Düam budur Yaratandan İSLÂMİ
Bir tek ben doldurayım cehennemi
Ümmetiçün Habib ağlamaz hemi
Mü’minler aç sanki birtek ben tokum
Mehmet İslami
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Sevda Membaı Mustafâ
SEVDA MEMBAI MUSTAFÂ;
Doğan ölür gelen gider
Şehr-i Ramedanı gitti
Hani dede nerde peder?
Hepsi Hakka hicret etti
Şehr-i Ramedanı gitti
Gittiğine ağlatarak
Karaları bağlatarak
Yürekleri dağlatarak
Hikmetiyle veda etti
Şehr-i Ramedanı gitti
Üç yüz Altmışda gün her gün
Mazarratı eder sürgün
Masiyet hıfz’olan bürgün
Sayılı ömürü bitti
Şehr-i Ramedanı gitti
Akılsızların dilini
Haramilerin elini
Şeyda bülbülün gülünü
Ay boyunca ikrâm etti
Şehr-i Ramedanı gitti
Cana sefâ derde devâ
Sevda membaı Mustafâ
Sâadet-i Terâvihâ
Mümin doyamadan bitti
Şehr-i Ramedanı gitti
Mescidlerde miknatıstı
Gidince zıt kutup tıstı
Mesabih gözünü kıstı
Fitilinin yağı bitti
Şehr-i Ramedanı gitti
İlâhi rahmeti saçtı
Rahman gel deyince kaçtı
Masiyetlere ilâçtı
Dertlilere devâ yetti
Şehr-i Ramedanı gitti
Dimağlara nûr dolduran
Ham beyinleri olduran
Masiyetleri geldiren
Lânetullâhına, setti
Şehr-i Ramedanı gitti
Yirmi dokuz günde ne ki;
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Gece-i Kâdîr’le bâki
Üç Yüz elli Dört gün ta ki:
Ötesinden öte itti
Şehr-i Ramedanı gitti
Zengin fakir aynı safta
İffet-i Kardeşlik lâfta
Zümrüdü Ankadır Kâfta
Müslümalara el etti
Şehr-i Ramedanı gitti
Marazları temizledi
Nûr ile doldurdum hadi
Lekeyi gâlbetme dedi
Yeşil ottan beyaz süttü,
Şehr-i Ramedanı gitti
İSLÂMİ; aldıysa feyzi
Unuttu hiddeti, gayzı
İrşad eyleyerek hayyzî
Bayramı hediye etti
Şehr-i Ramedanı gitti
01 Şevval 1440 Selase
04 Haziran 2019 Salı
22 Mayıs 1435
Hızır 30
Mehmet İslami
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Sevinmeyin Lânetlilergeliyorumyoldayım
SEVİNMEYİM LANETLİLER GELİYORUM YOLDAYIM
DEĞİLMİ Kİ BERABERİZ DİVÂNDA;
Ben müslümanım ümmeti Muhammedin ferdiyim
Ehli küfrün deva bulmaz can alıcı derdiyim
Soruyorum bu durumda aceba ben nerdeyim?
Yaratanın dur diyerek yarattığı yerdeyim
Sevinmeyin lânetliler; geliyorum yoldayım
Güzergâhında seyreden bacaktayım, koldayım
Köküm TUBÂ ağacında kırılmayan daldayım
Tan attığı zamandaki nur saçan seherdeyim
Sefer eyle emri üzre sefer ettim gelirim
Herhangi kılığa girsen kâfir seni bilirim
Yerin altına saklansan yine arar bulurum
Onsekizbin âlem içre yerlerde göklerdeyim
Ben; İsânın neferiyim; CİHAD FARZ’ı ayn bana
Kıyâmeti koparmaksa yakışıyor tam sana
Duysun; ilân ediyorum hakikâti cihana
İzni ilâhi lütfuyla teknik bir sensördeyim
Değilmi ki beraberiz ol yüce Hakk divânda
Torpil rüşvet para pulun geçmediği o anda
Bir yanda köle marababa, ağa zengin bir yanda
Sıratın üstünde, alaboralı mibzerdeyim
Ben Âşık olan İSLÂMİ: maşukum cevherdeyim
Ruhlardayım, dimağdayım, kulaktayım serdeyim
Obadayım köydeyim beldelerde şeherdeyim
İdrakini açmak için sağırdayım, kördeyim
11 Receb 1440 Ahad
18 Mart 2019 Pazar
05 Mart 1435
Kasım 131
Mehmet İslami
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Seyir Demiş Öteler
Kelimeler damladır köşesi ona kuyu
Yıllardır oluk, oluk, akarda bitmez suyu
Anlamamak ne demek bu demektir ki uyu
Bebekler uyuyarak büyür demiş öteler
İnsandan kurban olmaz Haram kılmış Yaratan
Habilin kurbanını ismaile fırlatan
Böylece Kabil denen kardeşini zırlatan
Cennette memnû şeye seyir demiş öteler
Yıkılacak küfürün sarayları temelden
İbrâhime nûr oldu nârı nemrut, amelden
İzzet, iffet, sadakat, fıtrattaki emelden
Kemalâta ermeyen uyur demiş öteler
İSLÂMİ; sen ilâhi âşkla hem yak hem yakıl
Her şeyin bir ömrü var İnsan ağaç kum çakıl
Kervan kalkmak üzere yetişip sende takıl
Gafletin kaftanını sıyır demiş öteler
Mehmet İslami
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Sıhhî Mefâhiri Silen
SIHHÎ MEFÂHİRİ SİLEN!
Şühedâ canı verince
Ebeveynde yası kaldı
Kavlarını çıkarınca
Yılanlarda tısı kaldı
Tütün diye diye çekti
Dizleri üstüne çöktü
Nadanlara boyun büktü
Salya sümük süsü kaldı
Bin bir beteri afyonun
Başlangıcı vahim sonun
Ateşte yanmayan onun
Bacalarda isi kaldı
Çektikce ciğere dolan
Nesline bazmorfin olan
Akılı gözü bulayan
Dumanlarla sisi kaldı
Bu domuzlardır aids
Kanser akrebidir iblis
Boşunadır hesap ediş
Homolarda pisi kaldı
İSLÂMİ’yı bilir bilen
Dert ortağı diye gelen
Sıhhî mefâhiri silen
Mel’ânet kendisi kaldı
03 Kasım 2018
Cümüaertesi
25 Safer 1440
Mehmet İslami
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Sınanmaktayız
SINANMAKTAYIZ
Burası türkiye Türkün düşmanı
Sistemin elinde borçlanmaktayız
Hiç gördünmü alkışlayan pişmanı?
Madrabaz elinde harcanmaktayız
Bu zincir çürüdü Erbakan ile
Çürüğü dağıldı Erdoğan ile
İki yıl yatırttı papazı bile
Zindan saldı diye hınçlanmaktayız
Görünen seraba aldanmayalım
Belki yakamozdur diye sayalım
Düşen taşı gediğine koyalım
Rabbül alemince denenmekteyiz
Bu şeytan trumpu ama ri kaya
Bu yurdu hediye edecek güya
Bire münkir sorsan Yıldıza Aya
Birr’den Şemsi ile gönenmekteyiz
Sonu getirdin sen çobanbaşı
Suriyeyi ettin sen çıban başı
Sana kim verecekmiş çakıl taşı?
Siccine gidişin inanmaktayız
İSLÂMİ diyorsa dinle ve düşün
Eştiğin çukurun ücreti peşin
Brunson elinden ola inişin
Gömecekmi diye sınanmaktayız
04 Safer 1440 Cümüaertesi
13/10/2018
Mehmet İslami
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Silah Efendi
SİLÂH EFENDİ
Kalsaydı yanına, zûlmü nemrudun
Şimdi de olurdu ilâh efendi
AYI’dır âşığı ahlat, armudun
Tosbağa taşırdı silâh efendi
Karınca toplasın solucana ver
Kirpiler gubarıp hani bana der
Etoburlar doymaz ne verirsen yer
Akrep ne bilecek salâh efendi?
Akbabalar leş üstüne dönerler
Karakuşlar yemek için inerler
Arslan kükreyince korkup sinerler
Üveyikler bulmaz felâh efendi
İSLÂMİ bezmiştir devri zamanda
Öküzlerin gözü sapta samanda
Müslüman kisveli dîn yok, îmânda
Derler; al takke ver külâh efendi
27 Muharrem 1440
7/10/2018 Pazar
Mehmet İslami
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Silmedim Silemem Silenlerde var
SİLMEDİM SİLEMEM SİLENLERDE VAR
SİLMEDİM SİLEMEM SİLENLER SİLSİN
Dostluk sahifesinden dost adını
Silmedim silemem silenler silsin
Muhabbet var iken zekkum tadını
Almadım alamam alanlar alsın
Ne bileyim devlet benimdir sandım
Ateşine düşüp kavruldum, yandım
Zûlüm zindanında tomurcuklandım
Solmadım solamam solanlar solsun
Cihâd farzı ekber Müslümanlara
Olmayınca: bak dökülen kanlara
Ok atmaktan geri, şarlatanlara
Kalmadım kalamam kalanlar kalsın
Hasır döşek iken yorgan idi çul
Bin yanlış içinde bir doğruyu bul
Rabbın yarattığı kullarına kul
Olmadım olamam olanlar olsun
Eğer fedakârlık uzaksa senden
Kuru davâ için yürüme önden
Hayatım boyunca nefretten, kinden
Dolmadım dolamam dolanlar dolsun
Sevemem bacaksız gök göz sarıyı
Ağza almam boşadığım karıyı
Emek verip ekmediğim darıyı
Yolmadım yolamam yolanlar yolsun
İmânsızsa ahmak sözü anlamaz
Hikmet meydanında esrar bulamaz
Var oldum olalı abdestsiz namaz
Kılmadım kılamam kılanlar kılsın
Hakîkât; gafilin gitmez hoşuna
Temize çıkmağa azmi boşuna
Musibet gelince dostun başına
Gülmedim gülemem gülenler gülsün
Âdemle başladı Bu İSLÂM DÎNİ
Eşref-i mâhlûkat eylemiş beni
Gırtlağından tuttuğum bir haini
Salmadım salamam salanlar salsın
İSLÂMİ’yim haz alırım ölmekten
Cim böğründe hakîkâti bulmaktan
Emelim; Lâmelif olup kalmaktan
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Yılmadım yılamam yılanlar yılsın
21 Cemâziyelâhir 1440 Selâse
26 Şubat 2019 Salı
13 Şabat 1434
Kasım 111
Dostluk sahifesinden dost adını
Silmedim silemem silenlerde var
Muhabbet var iken zekkum tadını
Almadım alamam alanlarda var
Ne bileyim devlet benimdir sandım
Ateşine düşüp kavruldum, yandım
Zûlüm zindanında tomurcuklandım
Solmadım solamam solanlarda var
Cihâd farzı ekber Müslümanlara
Olmayınca: bak dökülen kanlara
Ok atmaktan geri, şarlatanlara
Kalmadım kalamam kalanlarda var
Hasır döşek iken yorgan idi çul
Bin yanlış içinde bir doğruyu bul
Rabbın yarattığı kullarına kul
Olmadım olamam olanlarda var
Eğer fedakârlık uzaksa senden
Kuru davâ için yürüme önden
Hayatım boyunca nefretten, kinden
Dolmadım dolamam dolanlarda var
Hakîkât; gafilin gitmez hoşuna
Temize çıkmağa azmi boşuna
Musibet gelince dostun başına
Gülmedim gülemem gülenlerde var
İSLÂMİ’yim haz alırım ölmekten
Cim böğründe hakîkâti bulmaktan
Emelim; Lâmelif olup kalmaktan
Yılmadım yılamam yılanlarda var
21 Cemâziyelâhir 1440 Selâse
26 Şubat 2019 Salı
13 Şabat 1434
Kasım 111
Mehmet İslami
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Size de Bize de Gelsin
Harun Karatas, Mehmet Islami ile birlikte.
47 dk. •
SİZEDE BİZEDE GELSİN
Aldı Mahbubi
Gel aşık islami bir ayak açam
Sende sağı solu düzle de gelsin
Aşka gelmiş gönül engel mi tanır
Kilitlen hedefe gazla de gelsin
Aldı İSLÂMİ
Attığın adımın güzergahını
Dozeri îmanla düzledim geldim
Mânia koyulan düşman rahını
Yıkıp dağıtmak çün gazladım geldim
Aldı Mahbubi
Gerekli olmayan kapıyı çalmam
Münkir sofrasına lokmayı salmam
Allah bir dedimse dahada bilmem
Şahadet kelamı hazla de gelsin
Aldı İSLÂMİ
Kapının zilini bismillâh deyip
Vardığın hanede mukimdir seyyib
Akide-i Tevhidi ile sesleyip
Rızâi bâri çün hazladım geldim
Aldı Mahbubi
İnsan odur zaten hakikat ister
Hakikat olmazda olmazki astar
Madem kurban lâzım, sen beni göster
Lâyık etsin yoksa tezle de gelsin
Aldı İSLÂMİ
Şuaranın hedefidir hakikât
Azmine mâni olmaz meşakkat
Verdiği ahdine eder sadakat
Uyuşuk nefsimi tezledim geldim
Aldı Mahbubi
Yusuf olanların yolu kuyudur
Namerdin kötülük asli huyudur
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Dost eli, namerdin baldan iyidir
Yarama yetişsin tuzla de gelsin
Aldı İSLÂMİ
On yıldız, on birinciyi kuyuya
Atınca çekildi kuyu suyu ya
Atanların hasedlikten huyuya
Cevher-i hasudu tuzuladım geldim
Aldı Mahbubi
Kelama uydunsa her ilim sende
Belkısın sarayı anında önde
Haç varda miraç var asılı dinde
Binerse bûraka hızla de gelsin
Aldı İSLÂMİ
Her bilen üstün bir bilen vardır
İlm ü Ledün babı hikmeten dardır
Dehrde; her zaman bir Süleyman vardır
Sabâdan; Belkıs’ı hızladım geldim
Aldı Haruni
Mevlâm emin etsin her kimi alır
Merhamet keramet iyiyi bilir
İnşallah şu Mahbub harun da bulur
Olur mu günahkâr yüzle de, gelsin
Aldı İSLÂMİ
Emin’i Muhammed ile Cibrili
Hakk’ın; taltif etti kelâmen, dili
İSLÂMİ: âlemi berzâhta, eli
Kâmil İmân ile yüzledim geldim
27 Cemâziyelâhir 1440 İsneyn
04 Mart 2019 Pazarertesi
19 Şabat 1434
Kasım 117
Mehmet İslami
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Sofi-dewrviş Amel Bir, İş
SOFİ-DERVİŞ AMEL BİR İŞ
Sofinin kurduğu köprüden geçip
Firdevse gir diyen derviş değil mi?
Sıratın üstünden kanatsız uçup
Cahime nûr diyen derviş değil mi?
Ab-ı hayat veren canı halkeden
Müsebbibe nazar kılınmaz neden?
Kardeşindekine hasutluk eden
Kimseye dur diyen derviş değil mi?
Elde asa serde külahta sarık
Topuklar delinmiş tabanlar yarık
Yalın ayak gezer bulamaz çarık
İnsanım: gör diyen derviş değil mi?
Cennet alıp satmak yahuda hastır
Dilencilik insan olanda pastır
Kanaatkârsızlık zifiri pustur
Abamı gör diyen derviş değil mi?
Rızık için çalışmağın ibâdet
Olduğun bilmeyen hazırcı velet
İslâma muhalif dinsize lânet
Ederek vur diyen derviş değil mi?
Sofî=derviş amelde bir ikisi
Teslimiyet, yoktur mütebakisi
Allah’a kul olmak için tabisi
İhlâsla terleyen derviş değil mi?
Menfaatsiz selâm vermeyenleri
İyiyi güzeli görmeyenleri
Şer’i şeraite girmeyenleri
İmanla körleyen derviş değil mi?
Kardeşine bühtan eden yobaza
Zıdd-ı hakikatte giden yobaza
Cehalet davası güden yobaza
İslâma gir diyen derviş değil mi?
Yüz on dört kitabı inzal buyuran
Bir olanı yüz on dörtle duyuran
Âdem neslin türlü ferde ayıran
Allah’ım bir diyen derviş değil mi?
İSLÂMİ’ dir, tağut perest şaşıran
Meta sevgisini baştan düşüren
Hikmet kazanına katıp pişiren
Yanana hür diyen derviş değil mi?
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04 Temmuz 2019 Cümüa
22 Haziran 1435
02 Zilkade 1440
Hızır 61
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Soluyorum Ben
Buyur sen Harmana çek te daneyi
Kağnıyla peşinden geliyorum ben
Hububatla ihya edip seneyi
Yoksulluk ne demek biliyorum ben
Gönül gülzarında açılan gülün
Hicranıyla figan eden bülbülün
Allâh için vurun Hak için ölün
Emrinin ecrini diliyorum ben
Cihada soyunduk erdik huzura
İhvan olduk İlyas ile Hızıra
Tabi olduk Âli adlı vezire
Ebû Zerr, Selmanla gülüyorum ben
Erler meydanında pala salladık
Sağımızı solumuzu kolladık
Düşmanları cehenneme yolladık
İnci çün ummana dalıyorum ben
Kartal yuvasından baktım içeri
Titreyip kınından çektim hançeri
Hainler sırtımdan soyunca deri
Sam yeli vurunca soluyorum ben
İSLÂMİ’yim dediğimi duydular
Arkama geçerek çukur oydular
Firavunla bir kefeye koydular
Kahrımdan; yaşarken ölüyorum ben
Mehmet İslami
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Son Bahar Bilirim Başka güz Bilmem
SON BAHAR BİLİRİM BAŞKA GÜZ BİLMEM
ÂLLÂH’ın havfıyla, Habîb izinden
Kıbleye giderim başka iz bilmem
Seher vakti sürmelimin gözünden
Yaşları niderim başka göz silmem
Mü’minin mirâcı değil mi NAMAZ?
Bu esrardır münâfıklar anlamaz
Demişler ki: kendi düşen ağlamaz
Amennayı derim başka söz bilmem
Cihâd-ı ekberi rafa koyana
Düşmanın verdiği yalla doyana
Dine değil enesine uyana
Belhum Adall’ derim başka yüz bilmem
Zekât’ı mâli bir ibâdet diyen
Güllü pabuçları şeytandan giyen
Siccin zekkumunu dünyâda yiyen
Yamukturlar derim başka düz bilmem
Namaz mecbûr değil Müslümanlara
Sinektir kurbanı sakın bunlara
Kapılmayın bu münkeri zanlara
Son bahar bilirim başka güz bilmem
İSLÂMİ:der duvarlara siyerek
Hacc-ı arap beslemektir diyerek
İslâm dışı her haltları yiyerek
Semiren bilirim başka yoz bilmem
05 Cemâziyelevvel 1440 Cümüa
11 Ocak 2019 Cümüa
29 Kânunievvel 1434
Kasım 65
Mehmet İslami
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Son Dakika

Son dakika Yunanistan Cumhurbaşkanı’ndan küstah tehdit! 07 Ağustos 2018
TÜRKİYEYİ İŞGÂL EDERİZ
YONANİSTAN’DAN KÜSTAH TEHDİT!!!
BEN GELİYORUM SEN OTUR YERİNDE
Hazır ol vaktine yonan kıralı
Âli Osman fal bakmağa geliyor
Dölümsünüz senin aslın buralı
Ayağına nal çakmağa geliyor
Yetmiş düvel ile kol kola girdin
Afyona gelince karargâh kurdun
Hacı İbrahimi karşında, gördün
Kıçınıza al yakmağa geliyor
Karanlıksın bir mum yakmadığından
Çirkefsin kanaldan akmadığından
Hacmine cirmine bakmadığından
Gözlerine mil sokmağa geliyor
Alaman’sın İngiliz’sin viransın
Fıransız kazıkta zincir kıransın
Avradını Kuş Ahmada verensin
Boynuzuna zil takmağa geliyor
İSLÂMİ’nin ültimatomu budur
İster iştahla ye istersen kudur
Madem bu sözünüz etmiştir südur
Atinada gül kokmağa geliyor
Mehmet İslami
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Soruyorum Vatansız A.bd İtlerine
ALLAHÜ EKBER KEBİYRAN EUZÜ BİKE MİNKE MİN HEMZİHİ VE NEFHİHİ VE NEFSİHİ
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHİYM es-SELÂMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLAHU VE
BERAKETÜHU VE RIDAÜHU EBED EN DÂİMEN
AZİZ NECİP ÜMMETİ MUHAMMED MİLLETİ İBRAHİM İZZETİ NEFSE SÂHİB OLAN
MÜSLÜMAN GARDAŞLARIM!
Vasati Bin beşyüz senedir Allâhü tealânın kelâmı kadiminde müj delediği Ve canlı
kelâmı kadim olan Efendimiz Sallâllahü Aleyhi ve Sellem’in“İSTANBULU FETHEDEN
KUMANDAN NE GÜZEL KUMANDA NDIR, O KUMANDANIN ASKERİ NE GÜZEL
ASKERDİR”buyurarak tal tif ettikleri TÜRK milletini hiçbir kimse tehdit etmemiştir
edememiş tir Amu Deryayı Türk gölü yapan Barbaros bütün dünya kâfirlerine diz
önünde diz çöktürmüştür Ağabeyi Hızır reis Esir düşmüştür Ve bir kolu kesilecektir
kâfirlerin Hızır Reisten korktukları için ona tat bik edecekleri bir cezâdır Bu hâle vakıf
olan bir seviyesiz kişi kendi sine ON BEŞ YIL HİZMET ETMEK KARŞILIĞINDA DEĞERİNİ
VERECE ĞİNİ VE KOLUNU KURTARACAĞINI TEKLİF EDER Hızır Reis kabûl e der O
sonradan görmede verir ücreti kolu kesilmekte, Hızır Reiside esaretten kurtarır giderler
On Beş Sene Hızır Reisin işnde en ufak bir hata telakki ettimi hemen Ben almasam
kolun kesilecekti der
Hızır Reis On beş sene bu izzetsizliğe sabreder müddetin bitme sine üçgün kala yine
ayni lâfı söyleyince Hızır Reisin sabır küpü pa tlar Hemen eline bir Tahra alır Kolunu
koyar odunun üzerine vurur tahrayı kestiği kolu alır o seviyesize al kestirmediğin kolu
deyip ik ram eder ve ayrılır gider
Ey TE RE TE’yi zimmetinde tutan satılmış it sürüleri ve oraya çıkarılan nesebi gayri
sahih zerzevatlar Ben Türküm Türk dostunu düşmanın iyi bilir Ve bunlara karşı nasıl
muamele edeceğinide Ama r ika denilen dünkü kıristof Kolomb denilen sokak süzmesi
hırsızın devşirmelerinden teşekkül eden 135 yaşındaki sığır çobanlarını ağ zıma
almaktan haya ederim Yüz senedir türkiyeyi tanımayan ama piyonlarını devletin başına
geçirdiğinden benim adıma yani bu topr ağın mahsulatı sahibleri Türkler adına homo
ermeni rum Yahudi Hı ristiyan idareciler marifetiyle bu güne kadar istediği gibi
kullandıla r Ve benide hakikati bilmiyor sanıyorlardı Şimdi Rabbül Âlemiyn iz ni
inayetiyle ben idareyi ele alınca siz devşirme dönme asalakların yem borusunu
tıkadığımdan bilâ mecbur kafir babalarınızla berabe
R bana karşı havlıyorsunuz varesa ama rika yoksada ama rika Ulan kâfir sürüleri
haysiyetli olan türk demiyorum bir gayri müslüm bile vatanını milletini devletini
korumak için her türlü fedakarlığı yapıy or yaparda Bu; düşmanlığı açık olan kâfirin
kâfirlerin benim ülkem de bu hâlde nasıl nato diye bir şey olur nasıl incirlik ve benzeri
şey ler halâ olur? Buna Karıncalar bile gülüyorlar Başkan doğruyu diyo r diğerleri halâ
dost müttefik filan falan teranesi zırtlıyorlar Topun uzun canı cehenneme zaten
onlarlasınız gideceğiniz yerinizdir ceh ennem
Ben ilk anda dedim Bu ahmaklar gaflet perdesine büründüler Münbiçte antlaşma
yaptık dediklerinde Hemn bunu iptal edin yürü yün bu tavizdir bizden aldığı kâfirin diye
Beni duymadılar İşte o ta vizin neticesinide göstermeğe başladı kâfirler Çünkü
kaçıyordu ora da dümene aldı yoksa bitmişti Şimdi adı anılmayacak her türlü irti bat
kesilmiş oldu denilecek bitti Basın yayın denilen zındıka düdük lerininde defterinin
acilen dürülmesi farzı ayındır çünkü kâfiri hırla tan zırlatan bunlardır
Evet Din gardaşlarım İşte benim hakikatim ben Türküm!
SORUYORUM VATANSIZ A.B.D. İTLERİNE
Bire dönme devşirme şerefsizler şansızlar
TE RE TE’yi gasbeden mürtedin he leleri
Gâvurdan korktuğunu ilân eden dinsizler
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Yahudinin maşası nasara seleleri
Millet malı olanı, kamal darviş deneni
Sattırdılar sattılar görüyorsun yeneni
Ulan varya bensenin ebcedini neneni
Peşimde pervaneydi umumen böyleleri
Beni tehdit edecek doğmamıştır dünyada
Bire nesebsiz güruh Hakk Tealâ mâ’ada
Üç kıt’a Yedi deniz benim idi, sonrada
Müfteridir düzenbaz kâfirin köleleri
Bize miras bırakan kimdi amu deryayı?
Ne bilsin kutuplardan dünyaya gelen ayı
Çıkaracağım artık ağzımdaki baklayı
Homonun hergelenden süzülen leleleri
Ben akıncılar beği Koca Memilim koca
Anana sor kim idi üstüme olan boca
Hani ne oldu Roma, nerede o koskoca?
Entrikalar merkezi bizansın seseleri?
Cenk meydanında sırtı sırta verip vuruşan
Cengin sehavetiyle kale gibi duruşan
Ahmet Mehmetdi gönül gözü ile görüşen
Şavaşın hazzı ile ayrılan kimseleri
Bilmezsiniz; diyeyim düşmanlar arkasından
Mehmedin kafasını kesti, beyin tasından
Esrarı almak için attığı tafrasından
Görünce hayret eden dost Ahmet gibileri
Baktı gövdesi yerde kâfir başını almış
Götürüyor; iş artık hikmet-i RABB’a kalmış
Can verdin bari başın verme diye yalvarmış
Duyunca başsız vücûd kalkıp gitmiş ileri
Kâfir elinde başı götürür, bak işine
Mehmet; ikiye bölmüş vurduğunda döşüne
Vücûdu kavuşunca asaletli başına
Yerine koyduğunda kestikleri bu seri
Yere boylu boyunca uzanıp yatmış Mehmet
Allah’ın hikmetini böylece görmüş Ahmet
Siz imansız tafrayla yürüyen birer ceset
Domuzsundur varlığın bir kemikle bir deri
Türke tehdit savurmak gök kubbeyi yıkmaktır
Çakmağı çakıp, kendi, kendisi yakmaktır
Topal sinek nemrudun başındaki tokmaktır
Hızır oruç reisi ne bilsin böyleleri
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Ben Ertuğrul gaziyim Yavuz Sultan Selimim
Ben ki Selâhaddin-i eyyûbi bilinenim
Çaldıranda Alparslan İstanbula girenim
Kazıklı voyvodayı, yıktığım kaleleri
Bunlar ile beraber sonunuz geldi sizin
Kepeğiniz kesildi ununuz geldi sizin
Hâle bak; cehennemden ününüz geldi sizin
İdâm ipiniz yaptım kestiğim yeleleri
Saymağa kalksalarda sayamazlar İSLÂMİ
Cilâlılar asili boyamazlar İSLÂMİ
Yüzde havlarlar özü bayamazlar İSLÂMİ
Çok gördük artinleri, conları, peleleri

Mehmet İslami
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Soy Dedi de Başka Bişey Demedi
SOY DEDİ DE BAŞKA Bİ ŞEY DEMEDİ
Selâmün aleyküm memleket nere?
Köy dedi de başka bi şey demedi
Dedim dur nolursun konuş bir kere
Huy dedi de başka bi şey demedi
Sırtındaki yükü nice senedir
Beyhude taşıtanlar bahanedir
Önünde gürleyip çağlayan nedir
Çay dedi de başka bi şey demedi
Selâm verip dedim halin nicedir?
İmâna hammallık ulvi, yücedir
Teveccühün nere, vakit gecedir
Ay dedi de başka bi şey demedi
Sıtratejik ortakları peyledi
Gireceğin ortak Pazar söyledi?
İşgal etmek için sefer eyledi
Vay dedi de başka bi şey demedi
Kum, toprakla doldurulan fileyi
Filistinde açbilâç aileyi
Yahudiden çektikleri çileyi
Duy dedi de başka bi şey demedi
Fani dünya dolap dönen bir fanus
Diyorlar ki bakta görme, duyma sus
Böyle söylemiyor Mevlânâ Yunus
Soy dedi de başka bir şey demedi
Hangi Müslümanlık, nerede imân?
Dedim: arşa çıkar simsiyah duman?
Tahtına düşmanlar çıktığı zaman
Bay dedi de başka bi şey demedi
Türkistanda kan ağlıyor gardaşım
Zehirdir yediğim ekmeğim, aşım
Dedim ki: okyanus oldu göz yaşım
Şey dedi de; başka bi şey demedi
Dünkü Habeşistan Bilâle yurttu
Bu günkü Somali Bilâli yuttu
Ermeni, Bizanslı Rumları tuttu
Toy dedi de başka bi şey demedi
Yahudi, baksada göremez, şaşı
Arz-ı mev’ud kurmak için telâşı
Dedim: gediğinden düşürdün taşı
Koy dedi de başka bi şey demedi
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Dedim ki: ne olur cevap ver heman
Kıyâmetin kopacağı ne zaman?
İsrâfil suruyla göründüğü an
Say dedi de başka bi şey demedi
Dünkü ağalarım şimdi oldu bey
Sallama, sellemek, ne menem bişey
Parçalara bölünenler biziz hey
Boy dedi de başka bi şey demedi
Dedim İSLÂMİ’yi dinledin, duydun
Senki bu güne dek kimlere uydun?
Asalet hırkanı ne için soydun?
Oy dedi de başka bi şey demedi
11 Receb 1440 Ahad
18 Mart 2019 Pazar
05 Mart 1435
Kasım 131
Mehmet İslami
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Sureta Görünen Şeysin Pezevenk
SURETA GÖRÜNEN ŞEYSİN PEZEVENK
Solucanken fillik taslamaktasın
Bu gidişle tez batarsın pezevenk
Arkanı yahuda yaslamaktasın
Mülevvese haz katarsın pezevenk
Yüce dağım deme, dumanın bozuk
Ermeni zerdüşsün imânın bozuk
Külli ebi ceddi, inanın bozuk
Ararata taş atarsın pezevenk
Maşatlığa gidecekse bir kişi
Cami duvarına siğmektir işi
Öküzü, katırı, uyuz çebişi
Kendin kendine satarsın pezevenk
İSLAM’ın ilk şartı haddini bilmek
Had hudud bilmeze bu yağlı ilmek
İşiniz milleti bin parça bölmek
Maşatlığa tez yatarsın pezevenk
Sonunuz gelmiştir Venezüelâ
Kökünüzü kurutacak bir belâ
Yıkılır bedeni hıfzetmez kal’â
Seni sana sen satarsın pezevenk
Kulak ver İSLÂMİ’den gelen sese
Ders aldığın sinagokla kilise
Dünyada nereye uğradım ise
Ayağıma sen batarsın pezevenk
03 Cemâziyelâhir 1440 Cümüa
26 Kanunisâni 1434
08 Şabat 2019
Kasım 93
Mehmet İslami
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Suriye'de Hürdür sesim İstenmez
Ey ümmeti Nebî; görmüyormusun?
Suriye’de molla kasım istenmez
Kurdu tahtı, hayır demiyormusun?
Suriye’de de nesli asım istenmez
Kuran odur silâhını ver o
Gâvûr dağı gibi perde geren o
Arkasında açık seçik duran o
Suriye’yi asla hasım istenmez
Kulak verme Ehli imân dervişe
Kurtar diye haber gönder keşişe
Müminleri aklı ermez bu işe
Suriye’de Hallaç, Nesim istenmez
Daeş, ha de pa’yı cu ha pa ile
Suriyede tahkim eden sefile
İşgâl için nasıl bastınız zile?
Suriye’ye ortak kesim istenmez
İSLÂMİ: On yedi seneye yazık
İşgâl etmek için çakıldı kazık
Kâfir sofrasından yenince azık
Suriye’de hürdür sesim; istenmez
Mehmet İslami
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Sustum Ben
Peygamber(Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz bir ta rafa yaslanmışlar iken Muâz
bin Cebel (r.a) huzûruna girdi Peygamber(Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:
“NASIL SABAHLADIN EY MUÂZ? ” diye sordular
“ÂLLAH’a îmân ettiğim hâlde sabahladım” dedi
“HER SÖZÜN BİR DELÎLİ, KÂLPLERDEKİ HER HÂLİN BİR ALÂMETİ VARDIR SENİN
(bu) SÖZÜNÜN DELÎLİ NEDİR? ”bu yurdular
“Ey ÂLLÂH’ın Nebîsi, ben her sabah uyandığımda o gün ak şama ulaşamayacağımı;
akşama kavuştuğumda sabaha ula şamayacağımı düşünürüm Attığım her adımda bir
sonraki a dımı atamayacağımı düşünürüm Kendimi şöyle düşünürüm: Sanki kıyâmet
kopmuş, ÂLLÂH’ın huzûrunda her ümmet diz çökmüş kitâbıına ve Peygamberine ve
ÂLLÂH’dan başka tap tıkları putlarına çağırılıyorlar, cehennemliklerin azâblarına,
cennetliklerin sevâplarına bakıyor gibiyim” Peygamber (Sal
lâllâhü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz
“İYİ BİLDİN BUNA DEVÂM ET”buyurdular (Tarihi Dımaşk)
O bakımdan mü’min kimse her husûsta müdakkik olacak ki kendi kendisinin
murakâbe, muhakeme ve muhasebesini yapacak ki kulluğun en ulvî kulluk derecesine
intihab etmiş olsun
SUSTUM BEN
Gönül gülzârımı pus eylemişim
Bazen deli poyraz olup estim ben
Yeter be yüreğim, sen sus demişim
Eblehlerle, ahmaklarla küstüm ben
Feryadetme; bir gün zulüm bitecek
Sönen ocaklardan duman tütecek
Her ezan vaktinde horoz ötecek
Hududundan taşan dili kestim ben
Mukaddes harabe, viranlıkların
Maddenin kölesi tiranlıkların
Ceddi karalayan karanlıkların
Boğazına, ayağımı bastım ben
Gülzârda yükselen Filiz’lere bak
Hakikât rahındaki izlere bak
Attar tablalarında tabak tabak
Rayihâsın yıldızlara astım ben
At üstünde kılıç kalkan dönülmüş
Zaloğlu rüsteme düşman yenilmiş
Söz gümüşse sükût altın denilmiş
Edep, hayâ meydanında sustum ben
Âşık İSLÂMİ’den alınan cana
Şühedâ eylenen gonca civâna
Âllâh’a düşmanın, döktüğü kana
Nesli cedid mühürünü bastım ben
Mehmet İslami
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Susuyorum
Liderim diyerek atıp tutanlar
Devlet nedir ne değildir deyiniz
Mangalların küllerini yutanlar
İzzet nedir ne değildir deyiniz
Beytül mâle dadanıpta alışmak
Hepisini gasbetmeğe çalışmak
Aynı tezde muhalifle buluşmak
Hikmet nedir ne değildir deyiniz
Bir gecede hep birlikte maaşa
Allah deyip mühür bastınız (haşa)
Melekler ederken sizi temaşa
Gaflet nedir ne değildir deyiniz
Biz; değilde müslümana sen diye
Hitabedip tapanlar kim hindiye ?
Kürrei arz kan ağlarken din diye
Savlet nedir ne değildir deyiniz
Kaydınız yapıldı yüce defterde
Sizlerden çok hayâ vardı lefterde
İSLÂMİ’yim: çekmek varsa kaderde
Rahmet nedir ne değildir deyiniz
27 Ekim 2019 Pazar

Mehmet İslami
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Süleyman Şah Yürüdü Ertuğrul Beğ Ayakta
SÜLEYMAN ŞAH YÜRÜDÜ ERTUĞRUL BEĞ AYAKTA
“Keser döner sap döner,
Gün olur hesap döner”
Hakikâti düşmana
Aşketmek ulvî hüner
İŞTE DÖNDÜ; FİTNESİ BUMERANG KENDİSİNE
Süleyman Şah yürüdü, ERTUĞRUL,
Orhan, Osman Gazi kurdular kurul
Allâh’ın Ayıdır RECEBE sarıl
‘One mınute’yle deviren kimdi?
O; devlet başkanı komutan şimdi
Uykudan uyandı Şanlı torunu
Kafirler el pençe beklerler onu
Zulüm abad olmaz hüsrandır sonu
Dünkü iki büklüm olanlar kimdi?
Onları bükenler, eğilir şimdi
Aşığın yüreği vatan derdiyle
Yanar yanan her yüreğin ferdiyle
Hom düzenbazın önü ardıyla
De hele, muhatap almayan kimdi
Küffarın ordusu dağılır şimdi
Oku atan yaydır yayı kuran el
Allâh’ın hıfzındadır evvel ezel
Küfr el pençe durur seyretmeğe gel
Bu gün pirestijde bekleten kimdi
Erdoğan; İlâhi emre hadimdi
Aksakallı, Temel, Şimşeği çakar
Süleyman Fidan-ı Hakan’a bakar
Ömer Halisdemir Hulûsi Akar
Ermeni terziyan boğulur şimdi
Sehpada ipini çektiren kimdi?
İSLÂMİ: kan ile beslenenleri
Dün uşaklarına üstlenenleri
Bugün korku ile seslenenleri
Fındık kabuğuna sığdıran kimdi
Yüz yıldır semiren, sağılır şimdi
04 Cemâziyelevvel 1440 Hamis
10 Ocak 2019 Perşenbe
28 Kânunievvel 1434
Kasım 64
Mehmet İslami
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Süslemiyoruz
Pensilvanyada haini besleyen
Nemruttan bin beter olur diyoruz
On altı Temmuzda küfrü süsleyen
Hainleri birer, birer, yiyoruz
Evet, Ben, hainlik zillet diyorum
Devâsı namümkün illet diyorum
Rahta seyredene hillet diyorum
Yoldan çıkmasını istemiyoruz
Yönünü cennete dönmek istersen
Âdem gibi arza, inmek istersen
Gonca gül dalına konmak istersen
Gel; sensiz olmağı istemiyoruz
Eğer cehennemde yanayım dersen
Şeytanın elinde peri, ejdersen
Karışmam; devam et nasıl istersen
Biz; güllü pabucu süslemiyoruz
Karışma İSLÂMİ; hedefi belli
Ne desen anlamazlar bundan kelli *
Cahime tapuyu alan temelli
Mahlûklara nûr u seslemiyoruz
27 Temmuz 2019
Mehmet İslami
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Şah Hüseyin
10 Muharrem 1438=11 Ekim 2016 Salı günü Şah Hüseyn ve 71 Ashâbının şehâdetinin
üzerinden 1377 sene geçtiği hâl de İslâm Peygamber düşmanı Emevi=Ebû Süfyânın
oğlu Mua viye deyyûsun oğlu hain yezit’in döktüğü Habibûllâh kanının o anda aktığı gibi
yüreğimizden akmaktadır Âllâh İslâm düşm anlarının lâyıkını kıyâmete kadar verecektir
vermektedir İşte açık, net delili Irak ihânet ettikleri için kıyâmete kadar ayağa
kalkamıyacaktır Âlemi İSLÂM’ın başımız sağ olsun Âllâh islâm düşmanlarına fırsat
vermesin vermez de: Velâkin Müslüman lar islâm gömleğini çıkardıklarında,Yaratan
düşmanlarının eli yle terbiye eder sonra da düşmanlarını kendi elleriyle helâke tine izin
verir: Ne zaman? İslâm gömleğini giyip Hablûllaha ya pıştıkları zaman, Âllâh
mü’minlerle berâberdir
ŞAH HÜSEYİN (r.a.)
Rabbül Âlemiynin kıskançlığına
Ben sizler ile inandım Hüseyin
Habibi zişanın şefkât bağına
Hakk şehidi iki candım Hüseyin
Dermân-ı ilâhiden Habibûllah
Torunları sevmişti Resûlûllah
'Ben varım orada' deyince Allah
Kaderimizdir, uyandım Hüseyin
İlâhi âşktaki sevgide usûl
Cebrâîl cennetten al ile yeşil
Getirdi parlatarak ışıl ışıl
Yeşilin zehrine bandım Hüseyin
Kerbelâ da al elbise giyindin
Beşerriyet sıfatını soyundun
Habibullah sevgisine doyundun
Hicrân ateşinde yandım Hüseyin
Yetmiş iki necip güzide güle
Yezîd-i zâlimiz verdiği çile
Tafsilâtı bile sığmıyor dile
Senin kanınla boyandım Hüseyin
İSLÂMİ: Habibullahın dam evi
Mescid-i harâmdır Hakkın cemevi
Süfyan, muaviye, yezit emevi
Kâfîr; cüz’i akla, kandım Hüseyin
ŞEHİDLER SERDARI ŞAH HÜSEYN’E: 2
Ahû figân etmek ibâdet değil
Aşkı Hüseyinle secdeye eğil
İşte ehli beytin sevdası bu bil
Lânet olsun emevidir o yezid
Nefrette ALLAH’tan sevgide Hakk’tan
Çünkü O’ varetti onları yoktan
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Abdleri halketti hakir topraktan
Kâfir süfyan deden çağırıyor it
Onların haliyle hallenmeyenler
İslâm rüzgarıyla tellenmeyenler
Kerbelâ zehriyle ellenmeyenler
Ya piredir ya güvedir ya da bit
Nemrudun narında yanası canlar
İblistir bunların anası canlar
Kerbelâyı ancak Hüseynler anlar
Hüseyinsen: Hüseyince taat et
Bin dörtyüz senedir bu akan kanı
Emiyor; yezidi küfrün ummanı
Hüseyn-i şah; şühedâlar sultanı
Sevdâlanan biçârelere himmet!
Mü’minin figânı âşkından senin
Canı yanmaz inanmayan kimsenin
İSLÂMİ: resûldeki iki benin (S.A.V.)
Kanlarıyla ediyorum muhabbet
Mehmet İslami
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Şair
ŞÂİR
Yemen çöllerinde Veysel Karani
Görmeden okudu yüce Kur’ân-ı
Şiir oku ile düşman kıranı
Hasan’daki Nebî hazıdır şâir
Akınlarda koca Memil Murad dır
Ayşe gül Hatice anada addır
Kazıklı voyvoda aldığı tadır
Kolsuz kahramanlar hızıdır şâir
Ravdanın yolunda Nabîdir Nâbî
Mevcûdatı ile Âllâh’a tabî
Evliyâlar şahı Âliler gibi
İlimin şehrinin hazıdır şâir
İlâhi hikmeti okuyan dili
Mazlum ah ettikçe doğrulmaz beli
Yetimi öksüzü okşarken eli
Gönüllerde şefkât özüdür şâir
Sevdası Âdem’le Havva’dan kaldı
Emîn olduğundan emânet aldı
Kader kaydeyledi kazâen buldu
Levhi mahfûzdaki yazıdır şâir
Mevlana meşrebi Yunusun vezni
İbrâhim Nebîyle Eyyûb’den hüznü
Havva ana Âdem babaya teznî
Esma-i Havva ilk sözüdür şâir
Şûara ceminin baş köşesine
Kurulan Habîbin bak neşesine
Dünyâyı sığdırıp akl şişesine
Zemherir kışının yazıdır şâir
Ey müslümân öyle aylak dolaşma
Dünya çirkle doldu dalıp bulaşma
Oku Kitâbını da hantallaşma
Devlet yokuşunun düzüdür şâir
Şuara doğarken çileyle hemhâl
Ömür boyu yaşayışıdır bu hâl
Sultanlar şahına eder arzı hâl
Milletin gül açan yüzüdür şâir
İSLÂMİ: değer öldükten sonra
Takdir ile yadedilir şuara
Ümidler tükenmez kalır bahara
Milletin vatanın gözüdür şâir
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Mehmet İslami
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Şehâdetle Değil mi?
ŞEHÂDETLE DEĞİL Mİ?
İyi bilir iyi doğru söylersin
Sırra ermek basiretle değil mi?
Nefis candır, beden cansızmı dersin?
Afiyetler nezâfetle değil mi?
Vücûdun gıdası uyunan, uyku
Yüreği hoplatan aşk ile korku
Budur İbrâhimle nemrudun farkı
Dostluk Selâm muhabbetle değil mi?
Mansur niçin zindanlara katıldı
Gemiden; denize Zennûn atıldı
Çarmıha germeden İsâ tutuldu
Zevk-i kulluk saadetli değil mi?
İmtihan icâbı ağlayam gülem
Habibi Kibriya esrarı âlem
Veliler şahıyken sapıttı belâm
Sadık olan asaletli değil mi?
Mihr şemstir mahise güllenen gamze
Çileler sultanı Nebîyye, Hamza
İSLÂMİ: Melekül mevti omuza
Dereceler şehâdetle değil mi?
11 Cemaziyelevvel 1440 Hamis
17 Ocak 2019 Perşenbe
04 Kânunisâni 1434
Kasım 71
Mehmet İslami
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Şeriât Katledip Ayırırmı ki?
Dinle dostun sana bir çift sözün var
Kulu; ahvâlinden sıyırırmı ki?
Bin beş yüz senelik tabâkatım var
Cihâdsız olanı kayırırmı ki?
Put; HOMO putperestler diline
Dolayarak düşer küfrün eline
Karun servetini versen eline
Gözü aç olanı doyururmu ki?
İmân-ı kâmil’e zarar veremez
Meleküt esrar-ını hiç göremez
Üç MİM’in yanında aslâ duramaz
Menfâat peresti kayırırmı ki?
İmân bahçesine inkârı eken
Kendi ettiğini kendisi çeken
Devletin temeli âile iken
Şeriât katledip ayırırmı ki?
“Kadından millete emir olursa
Yerin altı hasrertini bulursa”
Buyuran Nebînin söz bu hususta
Ümmetim diyen göz seyirirmi ki?
İSLÂMİ: söylüyor sözün merdini
Omuzunda taşır millet derdini
Fikretmezse lâfın ön ve ardını
Yiyeceği zekkum doyururmu ki?
11 Zilhicce 1441 Çarşanba

Mehmet İslami
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Şeytan Eşrefi Mâhlûkatın başına Yularını Taktı
"Demire demiri vurdular biri sıcak biri soğuktu
Adama adamı vurdular birisi aç birisi toktu
Nebî i Mekkeden kovdular kovanların zekkumu çoktu
Nesli Habibi kerbelâda kırdılar hiçbir sebep yoktu
Ne büyük hikmet değil mi devâim nehir tersine aktı
Şeytan ise eşrefi mahlûkatın başına yular taktı
Kendi otlağına götürerek kazığını sağlam çaktı
Cennetten çıkarıp, kendisiyle birlikte ateşte yaktı
Kudret kalemi kader defterine yazdığı hâle baktı
Tecellii kazâsı ezelde takdir edilen bir haktı
Cennette yaratılmışken Âdem oradan şeytanla çıktı
Nemrudun beynine; kavak sivrisinek kurşununu sıktı
Bu topal sivrisinek nemrudun başının üstüne çıktı
Ben ilâhınızım diyen hamurabinin ihtişamını yıktı
Çaresiz kaldığından nemrut etrafına şöyle bir baktı
Balyozuda görünce beyninde kurtulmak şimşeği çaktı
İSLÂMİ: sana diyorum ki: dikkat et; ha bugün ha yarın
Balyozu kafama vurarak ağrıyı, sızıyı çıkarın
Balyoz kafaya vuruldukça ağrıları dindi sakarın
Hayat serüveni budur, islâma muhalif olanların
Mehmet İslami
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Şeytan trumpeti Saman Sarısı
ŞEYTAN TRUMPETİ SAMAN SARISI
Eğilde kulak ver hele ceddine
Sana kefen biçmek kimin haddine?
Söyleyiniz düşmanlığın haddi ne ?
Türk ayağa kalktı sevulun bire
Zûlümata karşı yakmışım çıra
Tutup geleceğim kaçsanda nere
Geliyorum saklandığın her yere
Zulüme devamda göz göre göre
Îsâ’yı çarmıhlara gere gere
Turabada Meryemi sere sere
Türk kim diye sor anana bir kere
Baban deyip çekecektir cendere
Şeytan trumpeti saman sarısı
Lanetlenmiş yahudinin karısı
Yarısı nasara Zerdüşt yarısı
Ben notamı veriyorum son kere
Allâh için çıktım artık sefere
Durduramaz beni çağlayan dere
Vatansızken vatan tuttuğun yere
İSLÂMİ feryâdı çıktı göklere

Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şeytan Turpu Haham, Ben Geliyorum
Bu yolda yürüdü Resulü Ekrem
Şeytan turpu haham ben geliyorum
Küfre karşı hazır bebemle dedem
Yahud hırpı haham ben geliyorum
Korkan karısının yanında kalsın
Allâh’a kul olan benimle gelsin
Cenk edip şehadet rütbesi alsın
Domuz kirpi haham, ben geliyorum
Yedirmem vallahi sana verdiğim
Meblağı zannetme ettim kördüğüm
Domuzoğlu domuzluğu gördüğüm
Yahud sırpı haham ben geliyorum
Vermem dediğin o uçaklar ile
Beynine girecek bıçaklar ile
Koparacağım kol bacaklar ile
Ver sen narkı haham ben geliyorum
Domuzluk değersiz mozolar geçin
Paramın üstüne yatmanız niçin?
İlâve etmiştim ya almak için
Saydım farkı haham ben geliyorum
Yeter hırladığın taşların belli
Domuzsun yediğin leşlerin belli
Yahudi hahamsın domuzsun tabî
İşte görki haham ben geliyorum
Ezdiğin mazlumlar İSLÂMİ gibi
Sabr küpünü patlatacaklar tabî
Türküm müslüman ümmeti Nebî
Kaydım görki haham ben geliyorum
Mehmet İslami
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Şeytan Turpu Saman Sarısı

Yattığı yer Türk yurdudur domuzun
Yüz yıldır düşmandır saman sarısı
Her bir domuz üstünde bir omuzun
Bu domuzlar yahudinin karısı
Sürünüze yeter bir tek itimiz
Yiyemezsin zehirlidir bitimizetimiz
Bayram diye gider cenge hepimiz
Noldu Suriyede domuz sürüsü?
Demek size anlatmamış ananız
Türk mayası ile mamûl binanız
Hınzırsınız potaklardır dananız
Makrajaldı ecinniler perisi
Yaratıklar içierisinde en pis
En lâneti domuzsunuz en necis
Görmeyen gözünü kör edecek sis
Çağır gelsin neredeyse gerisi
Sen ki haham bozuntusu hınzırsın
Demek sen o Papazına nazırsın
İtlâf vaktin bildiğinden hazırsın
Düşmanların başlarına darısı
Haham domuz hani nerde vatanın?
Gaspçısın Amerika adlı kıt’anın
O kıristof kolomb adlı atanın
Gayri sahih veledidir yarısı
Kürrei arz benim, ihsândır Haktan
“Sen için vareyledim” der “yoktan”
Siz domuzlar, süzmesiniz sokaktan
Size yaren İ.T. selânik çerisi
Bekle geleceğim beyaz saraya
Domuz sizi dizeceğim sıraya
Size aklı verenlerle, kiraya
Soyacağım kalmayacak derisi
Bak; İSLÂMİ size sayfa açıyor
İblis bile domuzlardan kaçıyor
Domuzlar üstüne dünya göçüyor
Kurtulamaz jülidesi, merisi
Mehmet İslami
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Şeytan Turpu Suriye'den Çekildin Öyle mi?
ŞEYTAN TURPU SURİYE’DEN ÇEKİLDİN ÖYLE Mİ?
Projenle taktiğin aşikârdır Yahudi
Şeytanın oyuncağı, piyonusun şerefsiz
Suriye’den Irak’a kaçıp gittiğin gibi
Mühümmatı kaçarken koyanısın Şerefsiz
Sekiz yüz bin ton silâh verip piyonlarına
Kulak vermedin türkü bilip duyanlarına
Seni; kendine koruyucu sayanlarına
Çıkası canın için kıyanısın Şerefsiz
Suriye’den Irak’a sahi ne için gittin?
Yahudi barzani’ye moral takviye ettin
Arzı mevud ileri karakolunda nettin?
Deaş Ypgpkk’deyip oyanısın Şerefsiz
Hani çekilmiş idin suriyeden yalancı
Yahudi düzenbazı entrikacı plâncı
Seni iflâh mı eder yüreğindeki sancı?
Emânet olan canın bayanısın Şerefsiz
Deaşla pa.ka.kayla Suriyeden nöbette
Pe.Ye.De. Ye Pe Ga. Ka. emrindedir elbette
Bahane yoktur artık uydurduğun sebepte
Bizansın engizisyon şayanısın Şerefsiz
Yahudi küllerinden, bakarda görmez gözün
Kablumbağa suratın zehir parlayan yüzün
Bir araya gelince verdiğin her bir sözün
Domuzluk salyan ile yuyanısın Şerefsiz
Hangi tuzağı kursan ona basacak sensin
Yediğin haramları zehir kusacak sensin
Boynuzlarını kırık kuyruk kısacak sensin
Kızakla cehenneme kayanısın Şerefsiz
Bin Dört Yüz Kırk senedir yaptığınız hep hile
Çizdiğiniz proje entrika acı, çile
Çektirmek için bize bütün gücünüz ile
Güllü pabuç gösterip yayanısın Şerefsiz
Yaptınızda ne oldu? Yerimde duruyorum
Yaptığınızdan size hesabı soruyorum
Yuvarlanışınızı alenen görüyorum
İblisin fermanının uyanısın Şerefsiz
Miyâdı doldurdunuz, sefere çıktım artık
Kurduğunuz bendleri birebir yıktım artık
Bismillâh diyerekten kılıncı çektim artık
Aldığın nefeslerin sayanısın Şerefsiz
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yahudi barzaniyle sıra gelmiştir sana
Ve bu kadar senedir Irak’ta barınana
Kulağını Vermezsen Recep Tayyip sultana
Çukurların gürültü duyanısın Şerefsiz
İSLÂMİ der ki: işgâlden çekilmesi böyle mi?
Şeytan turpu Suriye’den çekildin öyle mi?
Seninle Barzani telaviv fransız hemi
Yaşamağın dünyada; cayanısın Şerefsiz
28 Rebilülâhir 1440 Cümüa
15 Kânuni Evvel 1434
27.12.2018 Cümüa
Kasım 51
Mehmet İslami
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Şeytan Turpunun Herzesine bakın
ŞU SIĞIR ÇOBANININ HERZESİNE BAK HELE NE DİYOR NASIL DİYOR?
ÖNCE ŞU MECLİSİ BİR TEMİZLEYİN TABİİ Kİ HİLAFETİ TAHTINA ÇIKARARAK
SONRADA ŞU ABD Yİ İŞGAL EDEN HIRSIZ İT SÜRÜLER İNİN BAŞI VE KIÇI NASIL
ÖTÜYORSA ORALARI TIKAMAK İÇİN VAŞ İNGTONA ÖĞLE NAMAZINI BEYAZ SARAYDA
KILMAK İÇİN SEFERE ÇIKALIM ÇIKACAĞIZ ÇIKMALIYIZ ÇÜNKÜ EMRİ İLAHİ DÜSTURU
NEBİ BUNU DER ZAMANI GELDİ BU SIĞIR ÇOBANI GANGASTERLER HIRLIYORLAR
KIRLIYORLAR ZIRLIYORLAR HAYDİ ÇABUK GEL DİY ORLAR MEHMEDE BENDE DEDİM
Kİ:
Ulan domuz sürüleri gelin haydin ne dışkı yiyecekseniz vallahi bol bol verir yediriz
Bire kâfirler yüz yıldır kuklalarınızla oynadığını z ülke yok artık şimdi Osmanlı ayağa
kalktı yüz yıldır oturmaktan bıkmıştık Sen kimsinde kime emrediyorsun bire kâfir Senin
baban ım dedenim ben kitâbsız kâfir Haydi sonucunu kendi sonunu kendi n göreceksin
Geliyorum Geleceğim istediğin sonucunu göreceksin orada Göstereceğim tabii ki nefes
alırsan !
İŞTE SANA BUDUR NOTAM
Bire şeytan turpu bire yamağı
Sen orada besle feto ahmağı
Papazın brunson adlı çomağı
Hain iken kurtarmak istiyorsun
Ey sığır çobanı gangaster illet
Nerde amerika yerlisi millet
Sana dönecektir ettiğin zillet
Ondan bana çabucak gel diyorsun
Geleceğim geliyorum az dahâ
Barzani telaviv biter sabaha
Yemin ettim sözü verdim Allah'a
Silineceğini de biliyorsun
Bu emri ilâhi arz üzerinde
Bir tane yahudi olmaz yerinde
Eyyamın muazzezi seherinde
Sanki kuzu oldun da meliyorsun
Dün karşında iki büklü ecev it
Cehenneme gitti haydi sende git
Bugün Osman adlı mücâhid yiğit
Korkusu sardıda debeliyorsun
Suriyede Ben bin tırla İki bin
Eslahayı Pe ka kaya veren kim?
Kaçar iken kime verdin de bakim
Münbiçte aldattın ya, gülüyorsun
İSLÂMİ: burunsuz şomdaki sırta
Havlayan yamağı hırtoğlu hırta
Mevcudatta sadece bir tek fırta
Değmeyeceklerini biliyorsun
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Şeytana Bin Çeker Delimiz Bizim
ŞEYTANA BİN ÇEKER DELİMİZ BİZİM
Bidayetten durduğumuz yerdeyiz
Beytullâha râci yolumuz bizim
Tanı bekliyoruz ki seherdeyiz
Gözü neşe verir halımız bizim
Bülbül feryadıyla açılır güller
Rayihasın’ arşa götürür yeller
Yaylada rengâren o ince beller
Bülbüle gül verir elimiz bizim
Mevsimler devreder felekler ile
Zülkarneyn sed yaptı bilekler ile
Olmaz oluverir dilekler ile
Meftun-û bülbüldür gülümüz bizim
Sıratı müstakîmde kıyâmetde
Hissen kâlbel vuku u âhirette
Köşk-ü edep hayâlı saâdette
Şeytana bin çeker delimiz bizim
Kendin acımıyor isen kendine
Âğıt yakmak boşa rahmet bendine
Gelme insan şeytanının fendine
Kopmaz tuttuğumuz dalımız bizim
Güzeller güzeli güzel yaratmış
Güzellere güzel aşkı bar etmiş
Nazlı edâ ile şivekâr etmiş
Cennete râcidir ölümüz bizim
Her ölüm doğumdur her doğum ölüm
Ömür harmanını savurur yelim
Yansamda düşmanı kör eder külüm
Hikmeti şerheder dilimiz bizim
İSLÂMİ: ahvale bakar del’olur
Şuara namerde vuran el olur
Dikenin içinde gonca gül olur
Nebi de bûraktır salımız bizim
14 Rebiülâhir 1440 Cümüa
08 Kânûni Evvel 1434
21/12/2018 Cümüa
Kasım 44
Mehmet İslami
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Şeytanın Askeri Cintonikler, Sırp
ŞEYTANIN ASKERİ CİNTONİKLER, SIRP
Ulan size haram zekkum olacak
Verdiğimiz ekmek aşlar cintonik
Bilcümleniz cehenneme dolacak
Kırılacak o boş başlar, cintonik
Sizi bizden diye peşinizdeydik
Sağılır inektik düşünüzdeydik
İhanet çemberi işinizdeydik
Kıracaktır varan taşlar cintonik
Şeytanın askeri, cintonikler, sırp
Ama rik ada kidir iblisi turp
Çizdiğiniz güzergâhlar neden sarp?
Siz hep havlayan oşt oşlar cintonik
Menderesi alem eden düşmanlar
Onun sevdasıyla size gelenler
Sırp samiyle, oynatılan yılanlar
Ciğerlerinizi dişler cintonik
On beş on altılı temmuzun kini
İşgâl-i akımet kudurtmuş geni
Bu kin bu intikam sevdası seni
Can damarlarından şişler cintonik
Çirkefiniz İSLÂMİ’ye bulaştı
Kandırdınız; ahı arşa ulaştı
Size; baktığında şeytanda şaştı
Beddua dağlar kuşlar cintonik
01 Nisan 2019 Pazar Ertesi
25 Receb 1440 İsneyn
19 Mart 1435
Kasım 145
Mehmet İslami
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Şiir Vardır Amma Nasıl Bir Şiir?
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

şırıl, şırıl şırıldar,
sayha gibi gürülder
edep, iffet cellâdı
güneş gibi parıldar

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

şairini pir eder
satırları kir eder
kalemini kır eder
Rad’ misâli gürülder

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

arifanca övülen
şuaraca dövülen
ki Sare’ce sevilen
şühedaya diril der

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

amma nasıl bir şiir
baştan ayağadek kir
ayağı hecesi nûr
fırtınaya durul, der

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

dîn-i imân türküsü
türkün türkünün süsü
cennet âlâ köprüsü
geçer iken kırıl der

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

unutmağı unutmuş
şuur köşkünü tutmuş
idraksizi uyutmuş
Çık tahtına kurul der

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

şairin kılavuzu
okyanusun havuzu
Yıldırımı Yavuz’u
İSLÂMİ’ye sarıl yer

16 Eylül 2019 Pazar Ertesi

Mehmet İslami
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Şiir Vardır!
Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

şirin akıp şırıldar,
böcek gibi zırıldar
edep, iffet cellâdı
güneş gibi parıldar

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

cenkler onunla başlar
cenkci savaşı boşlar
zûlmü zalimi taşlar
kedi gibi mırıldar

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

ele alır yılanı
dile dolar yalanı
menhiyâta salanı
her ahvâlde dırıldar

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

dost gösterir düşmanı
akrep eder insanı
Sevindirir şeytanı
coni gibi hırıldar

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

Sabah ezanı olur
Beytullaha yol bulur
Habîbullâhı solur
zikr-i hafi harıldar

Şiir
Şiir
Şiir
Şiir

vardır
vardır
vardır
vardır

İSLÂMİ’ye yazdırır
yazanları azdırır
yuvaları bozdurur
sayha olur gürülder

Mehmet İslami
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Şu Acayip Hâle Bakmazmısınız?
Yürüyen odunlar, ayaklı olmuş
Bu hâllere ağlanmazmı erenler?
Eşşek semerini arayıp bulmuş
Palan, kolan bağlanmazmı erenler?
Şu acayip hâle bakmazmısınız?
Suriyede domuz, çakmazmısınız?
İçteki mozoyu yakmazmısınız?
Çarpılanlar sağlanmazmı erenler?
Özünden bihaber fehvabazlara
Bu konuşan ördeklere kazlara
Yol veriniz balçıklıkta sazlara
Sel olupta çağlanmazmı erenler?
Mehmedimin gölgesinde beslenmiş
Yahudinin borusuyla seslenmiş
Kafirlerin semerine yaslanmış
Şempanzeler eğlenmezmi erenler?
İkisi müstesne, tam yüz senedir
Cumhurun başında kâfir kenedir
Kıbrıstaki de aynı terânedir
Gözlerinden dağlanmazmı erenler?
İSLÂMİ: vatan der din der iman der
CU HA PA; düşmana vurma aman, der
Türkiyenin işgali için zaman der
Buna urgan yağlanmazmı erenler
Mehmet İslami
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Şu Şaşırmış Zavallının "ibadet" hezeyanına Reddiye
Safi süfli cühelanın ameli
Şeri şeriatta ibâdetmidir?
Müslümana müfterilik emeli
Sofiye küfretmek asaletmidir
Safi süfli cühelanın ameli
Şeri şeriatta ibâdetmidir?
Müslümana müfterilik emeli
Sofiye küfretmek asaletmidir
El verip Dili verip Bel verip, dedi
Seni kâinâta sultan eyledi
Bu üç hasleti sahip ol hadi
Lâfı güzaf etmek ticâretmidir?
Madem ki bir dedin erkekle dişi
Haydi yap ananın yaptığı işi
Rabbim bakar, gözü ederse şaşı
Küfre yelken açmak saadetmidir?
Arapça RABÇA’dır idâdat Rabba!
Düsturu ibâdet itaât Rabba!
Kulun fiilleri irsâlât Rabba!
Zirvede kulluğa, mücâzatmıdır?
Furkan ol hak ile batılı ayır
Bu ferman ne demek tesire buyur
Arapça bilmeyen âlime hayır
Bu sizdeki devri nekahatmidir?
Yakmak kula değil Allâh’a mahsus
Kerbelâ Millete, İslâmi husus
Madem özü bilmiyorsun bâri sus
İslâmın kaftanı şeamatmıdır
Müslüman müslümanın kardaşıdır
Düşmana attığı hakkın taşıdır
Böylesi şeytanın arkadaşıdır
İslâma düşmanlık aşikârmıdır?
İslâmi der ya höyük ya senirsin
Bu kanalda aktıkça tükenirsin
Sussan; görenlerce adam denirsin
Nâra giden gayri bir yol varmıdır?
21 Eylül 2019 Cümüa ertesi

Mehmet İslami
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Şuaraların Halipür Melâli
ŞUARALARIN HALİPÜR MELÂLİ
Cezâ alınsa da şiir okunur
Yazdığına pişman oldu şuara
İslâm tezgahında isyan dokunur
Gördükçe efkâra daldı şuara
Vatana sevdalı olmak galiba
Suçmuş; dîni, milli şiirler caba
Bilemediğinden ey devlet baba
Fitreye zekâta kaldı şuara
Şairleri susturulan bir millet
Can damarlarını kesmiştir illet
Şiirler hem yıkar hem kurar devlet
Artık dört ayaklı oldu şuara
Mazide savaşı başlatan şiir
Ati de savaşı boşlatan, şiir
Merve de şeytanı taşlatan şiir
Hâlde de sararıp soldu şuara
Devlet baba kulak versen icaba
Eminim ki bürünürsün hicabâ
Milli Dini olmaktan mı acaba
Saçını başını yoldu şuara
Filistinin, Suriyenin Irak’ın
Düştüğü duruma yokmu merakın?
Türkistana Tırakyaya bir bakın
Asmanın dalında kaldı şuara
İşgalin hedefi ezelden tama
Türkiye ümmeti muhammed ama
Açılan deliği örtmez bu yama
Diyor: can hulkuma geldi, şuara
İSLÂMİ: uyanın diyorsa bakın
Sözlerini çöpe atmayın sakın
Aldığı nefesi vermesi yakın
O zaman bilin ki: öldü şuara
12 Haziran 2019 Çarşanba
09 Şevval 1440 Erbaa
30 Mayıs 1435
Hızır 38
Mehmet İslami
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Şuursuzluklar üzerine

Can Devâi han Devâi
Meydânda sultan Devâi
Bizi hadım ettirenler
Sürerler zevki sefâyı
Mezbelesi çukurunda
Hav hav diyen çakırında
Gümbürdeyen bakırında
Boç beynine vur tavayı
Vatan millet sevdasıyla
Çırağıyla kalfasıyla
Can veren haslar hasıyla
Perdeledik Mustafâyı
Ne idüğü bilinmeyen
Vatanımda bulunmayan
Ka’le bile alınmayan
Ölçtürmedi mi kafayı?
Kâfirlerden karısına
Damızlıkcının hırsına
Meze eden rakısına
Boynuzlunun yaftasına
Alkış tutan Şatıroğlu
Bilki Cehennemde dolu
Çünkü kendi çizer yolu
Şuaralar da yasına
Aldanmazlar ki: İSLÂMİ
Bin beşyüz senedir gemi
Tarassut eder âlemi
Kurban olam İhlâsına
DEVÂİ’Yİ TETKİK VE TAHLİLLE TEYİD EDERKEN ÂŞIK İSLÂMİ
NE DİYOR BAKALIM GÖRELİM HÂL-İ HAKİKATİMİZİ BUYURUNUZ !
Aşık Devai
10 saat •
Ben milliyetciyim diyenler
Benim kültürümü erezyona uğratanlar bu yazım sizedir
Dün istanbula bir sanatcı geldi şakirayı duyanlar en az birer kur kurban parası
fiyatına bilet aldılar peki soruyorum şakira ne verdi veya ne işledi de gençliği oraya
çekti Çekmedi sizler çektirdiniz çü
nkü bir aşık veyseli unutturdunuz bir karaca oğlanı unutturdunuz bir mahsuniyi
unutturdunuz ve devamı olan kültürün temeli olan aşıkları önemsemediniz yıllardır
verdiğimiz mücadelede bizleri ka’ le bile almadınız
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Şimdi o gençlikmi suçlu siz yetkililermi yoksa bir
karaca oğlanlar şakira kadar kıymetli değilmi
evet işte verdiğiniz değer bu anlayan anlar
bizi feysinden bile silenler hani gençliği eğitiyordunuz
saygılar anlayana selam olsun hayırlı Cümüalar
EVET EVET GARDAŞIM MÜCAHİD DEVÂİM
BUNLARI MÜHÜRLEMİŞTİR ALLAH (C.C.)
Evet DEVÂİ’m bize bizi unutturdular
Batıl hak hak batıl edilerek yutturdular,
İslamın okyanusuna çaldıkları küfür
Mayalarını da severek tutturdular
Kur’ân-ı Peygamberi İslâmı attırdılar
Mürtedi münâfığı mahreme kattırdılar
Mukaddes mefahiri beleşten sattırdılar
Ancak Hakkın hidâyeti ile donattılar
Olduğun gördüğümüz, hissettiğimiz anda
Resûlü kibriyanın yedindedir kumanda
Ümmetin karşısına çıkacak yok cihanda
On beş asır boyunca İSLÂMİ kanattılar
Devaim Sevgiyle gözlerinden öptüm emanetimsin Allahıma
Güzel gözler güzel bakar güzel görür çirkini
Seyrettikçe Akrep domuz maymunların sirkini
Gönül ister kurtulmak çün bu dünyanın terkini
Devaim koydun meydana mertle namert çarkını
İşar ettin boşbeyinli ahmak ile ehli hakkın farkını
Mehmet İslami
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Tamam mı?
TAMAM MI?
Rabb Tealâ yürü dedi sana Türk
Yabaniyi süreceksin tamam mı?
Hainleri böle hele kana Türk
Defterini düreceksin tamam mı?
Uykusu az olur mecnûn olanın
Revâsı mutluluk, Hakkı bulanın
Bûrakı imândır yolda kalanın
Dağıtanı dereceksin tamam mı?
Dîne bûhtan eden îmânsızların
Devletin düşmanı vicdanzısların
Haddini aşınca izansızların
Hesabını göreceksin tamam mı?
Vatandaşı soyup, böleyen kana
Kaçıp yerleştiler benim vatana
O, kızıl derili diyor ki sana;
Ülkemizi vereceksin; tamam mı?
Eşrefi mâ’lûkat tesmiyeliyiz
Dehri hakikâtte bizler ademiz
Hakkın Beytullâhına secdedeyiz
Benliğini sereceksin tamam mı?
Meclisimde ermeniye zerdüşe
Makam verip oturtanlar dört köşe
Yedi iklim okyanuslar peş peşe
Sancağını gereceksin tamam mı?
E’ûzü bike minke min hemzihî
Ve nefhihî ve nefsihî Yâ Rabbî!
Ğufraneke derken âşık İSLÂMÎ
Kulluğuna gireceksin tamam mı?
Mehmet İslami
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Tasavvûf
TASAVVÛF
Buyursunlar erenler
Bu dergâha girenler
Mutlaka söyleyiniz
Sürçi lisân görenler
Bakınız efendiler TUBA’daki yaprağa
Eceli geleninki düşüverir toprağa
Taşıracak damlayı doldurunca kabağa
Eli değdiği anda patlayacak bardağa
Akıncılar bakamaz kelife ve çardağa?
Hayâsızlıktan kaçan, ruhullah İsâ dedi
Sare hatun, ahmağa! hakikati söyledi
Vak’ayı da İbrâhim Nebî seyrân eyledi
Çifedeki çer çöpler mengeneyim diyorsa
Muhatab aldığında yelkenler olur forsa
Ab-ı Kevser dolmayanın Felâketi pazar olur
Birütüsler hedefinde efendisi Sezar olur
Tefekkürle fikredene ibretâmiz nazâr olur
Âşık; biçâre İSLÂMİ acizâne yazar olur
İki kerre iki kaç ettiğini
Bilemeyen hendeseciler ile
Kelâm-ı arifanın yettiğini
Bilmeyip şâirlik taslayan dile
Sözü; mecrâından izhar eylerim
Doğruları yamru yumru söylerim
Mânâsın anlar oba, köylerim
Dikenler kendini benzetir güle
İki çöpün arasına kendini
Sıkıştırıp kurdum sanan bendini
Naksederek entrikâ-i fendini
Sözüm böyle echele-i câhile
Nebî şâiri Hasanlar müstesnâ
Göbekten aşağı gezenden tasa
Bak İSLÂMİ: sen beynine vursanda
İdrâk etmeyene hitâb nâfîle
GİRİŞ
Vahdet-i esrârı, duyanlar anlar
Zannetme: ayağı kayanlar anlar
Zehirli akrepler çıyanlar anlar
Kimini Hak yoldan cayan eyledik
NÛH ALEYHİSSELÂM’IN GEMİSİNİ İNŞÂSI
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Nûh Aleyhisselâm’ın kavmi ona tuzak kurup aralarından çı karmak istediler Hakk
Tealâ’da onları yeryüzünden silip çıkar dı Semânın kapılarını açtı, Tûfan vücûda geldi
Âllâhü Tealâ: “ EY TÛFAN, BANA VE RESÛLÜME İNANMAYANLARI HELÂK ET” diye
emretti
Tûfan vakti yaklaşınca CEBRÂÎL Aleyhisselâm geldi ve Nûh Aleyhisselâm’a
marangozluğu ve geminin tahtalarını yontmağ ı öğretti Âllâhü Tealâ’nın GEMİ
YAPMASINI EMRETTİ’ ğini hab er verdi
Nûh Aleyhisselâm:
“Yâ Rabbi! Nasıl yapayım” dedi
“Peygamberlerin isminin yazılı olduğu YÜZ YİRMİ DÖRT BİN LEVHA YONT” buyuruldu
Nûh Aleyhisselâm Birinci levhayı yonttu, üzerinde ÂDEM Al eyhisselâm’ın ismi belirdi
İkincide ŞÎT Aleyhisselâm’ın ismi, Ü çüncüde İDRÎS Aleyhisselâm’ın ismi,Dördüncüde
NÛH Aleyhis selâmın ismi çıktı Her levhada bir Peygamberin ismi çıkıyordu
Nihâyetindeki levhada MUHAMMED Aleyhisselâm’ın ismi beliri nce CEBRÂÎL
Aleyhisselâm indi ve: “Ey Nûh, şimdi GEMİN tam am oldu Zirâ Muhammed
Aleyhisselâm’ın ismi Geminin tahtas ında göründü ki O Peygamberlerin sonuncusudur”
dedi
Nûh Aleyhisselâm levhaları birleştirdiğinde gemiyi tamamla mak için DÖRT TAHTA
daha lâzım oldu Cebrâîl Aleyhisselâm i ndi ve:
“Ey Nûh, Âllâhü Tealâ buyuruyor ki: Hâbîbim Muhammed Ale hisselâmın Ashâbından
DÖRT ZÂT’ın(Hulefâ-i Râşidîn:Ebûbeki
r, Ömer, Osman ve Âli (radıyallâhü anhüm) ismiyle DÖRT LEV HA DAHA YONT, Zirâ
onun Ashâbının mertebesi benim katımd a Peygamberler gibidir”
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi Vesellem) Efendimiz’in ve As hâbının ismi geminin
levhaları üzerinde belirince gemidekiler tûfândan ve boğulmaktan kurtuldular Bunun
gibi, bir mü’min in kâlbinde Muhammed (Sallâllâhü Aleyhi Vesellem) Mustafâ’ nın ve
Ashâbının sevgisi yerleşirse, onu azâptan ve cehennem de yanmaktan kurtarır
(Mir’âtü’l-Hâmidîn)
“Vahdet âlemini bilmeyen insân
İnsân sûretinde kaldı bir hayvan
Bizden ayrı değil Settar’ı Sübhan
Bunu KUR’ÂN ile ayan eyledik”
TASAVVÛF da en önemli husus: “VAHDET-İ VÜCÛD” tur Bu nun mânâsı “TEK
VARLIK” demektir Mutasavvıflara göre, can lı, cansız yaratıklar aslında “TEK VARLIK” ın
akisleridir O’nun esmâsının tecellileridir “VÜCÛD-I MUTLAK” da denilen “TEK VARLIK”
ÂLLÂH (celle celâlühû) ’dır
Tasavvûfta birde “DEVİR” kuralı vardır Buna göre “ĞAYB ÂLEMİ”ne, yani madde
âlemine düşen varlık,Önce cemât (can sızlar) , sonra bitki, daha sonra hayvan, en
sonra da insân biçi minde görülür Bu dört safhadan geçen insan, asıl hakikâtinde n
haberli olmak ve aslına kavuşmak arzusunda bulunur Onda n sonra derece derece
yükselerek Hakk’a yani ÂLLÂH (celle c elâlühû) ’a kavuşur Kavuşmadan önce son safha,
“İNSÂN-I KÂ MİL” yani “EN OLGUN İNSÂN”safhasıdır Ondan sonra yeniden aslına
kavuşur Bu bir çeşit Met-Cezir’dir
Bu husûsu kimi şâirler işlemişler,söyledikleri nefeslere “DE VRİYE” diye ad
konulmuştur Bektaşilerin bu Devir kuralları, d aha çok değişimle alâkalıdır Şâir kendisini
önce büyük varlık içinde görür, Yerleri, Gökleri, evreni,“KÜN” (Ol) emriyle cihân var
olur Sonra Âdem’i ondan sonra İbrâhim, Yakûb, Yusuf, Mû sâ, Îsâ ve daha bir çok
Peygamberler gönderir ya da kendisi b unlar olur En sonunda Muhammed(Sallâllâhü
Aleyhi Vesellem) Efendimiz peygamber gelir Bütün bu işler hep onun için yara tımıştır
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Bu altı misâlde hakîkâten başarılıdır Kariler bunların çeşitli ifâde ediliş tarzlarını
görürler Çok zorlu bir mevzû olduğu için her şâir her âlim bu babdan giremez O
bakımdan bu çeşidin e msalleri çok azdır
VAHDETNÂME
Ateşe giderken İbrâhîm gibi
Hâlilim diyene uyan eyledik
Bıçağın altına İsmâil gibi
Hak için başını koyan eyledik
İkizi Aklimâ Kâbil’e özel
Hâbil’in ikizi kadından; güzel
Hissi hasûdlukla eyledik, kıtel
Candan gardaşını soyan eyledik
Meryeme harikâ meyveler verip
Zekeriyyâ Peygambere gösterip
Dünyâ ni’metini tabî-i yeyip
Îsâ’yı ateşsiz doyan eyledik
SATİH’i LEDÜNNİ ILM’le büyütüp
Ba’sül mevt çün ÜZEYİR’i uyutup’
Yüz yıl sonra uykusundan ayıtıp
Hissi enesini kıyân eyledik
Kimine samanlık ettik tüneği
Kimine kes dedik sarı ineği
Kiminin burnundan sivri sineği
Kattık da beynine, bay’an eyledik
Hikmet deryasına bandırdık dili
Hizmet etsin diye verince eli
Şûursuz, akılsız yaratıp fili
Verdiğimiz emre uyan eyledik
Her canlıdan bir çift olan câmîyi
Mü’minleri sığınağı hamiyi
İçindeki cemâdatla gemiyi
Şiddeti tûfana dayan eyledik
Vahdet-i esrârı, duyanlar anlar
Zannetme: ayağı kayanlar anlar
Zehirli akrepler çıyanlar anlar
Kimini Hak yoldan cayan eyledik
Bunu ulül ebsar ayanlar, anlar
Resûlü Ekrem’e uyanlar anlar
Bir,üç,beş,yedi,kırk,sayanlar anlar
Muhabbeti kula ziyân eyledik
Ne dikip ne ekip yolacakları
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Açıldıktan sonra solacakları
Gelecek bir yılda olacakları
Ğaybi ilâhiden sayan eyledik
İSLÂMİ: bu vahdet deryâsı derin
Âzâmisi boğulmuş girenlerin
Batından zahire gönderen BİRR’in
Fermânını neyden, duyân eyledik
Mehmet İslami
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Tasavvuf
Şûaranın şatahatına bakılmaz diye meşhur bir vecize vardır bilirsiniz Erol bey Amma
şiirde Âyeti Kerîme ile sabittir ki ŞÛÂRA SÛRESİ 227 nci Âyeti Kerîme ile Rabbül
Âlemiyn Müslüman şuarayı taltif eder
Her canlıdan bir çift olan cemîyi
Mü’minleri sığınağı hamiyi
İçindeki cemâdatla gemiyi
Şiddeti tûfana dayan eyledik
Aklında bir sınırı vardır bu sınırı aşanlar feylesoflar dır ki genelde dinden çıkıp
cehenneme yuvarlanırlar O bakımdan aklın yetişemediği yerde sus turulması
bilinmelidir Müslümanı tekfir eden kendisi kafir olmuştur
İslâm böyle der eren Dertli POLAT ’ın ifa desini tahlil edebilmek vasfına sahib kişi
zamanda yok seviyesindedir diyebilirim Şimdi Behül Danâ ve Azmi (r.a) yi verirken
gavur dağın da koşturduğunu bilmeyip Manevi der yâda kulaç attığını zannedenleri kâ’le
almak abesle iştigaldir bilirsiniz
Meryeme harikâ meyveler verip
Zekeriyyâ Peygambere gösterip
Dünyâ ni’metini tabî-i yeyip
Îsâ’yı ateşsiz doyan eyledik
İNSANIN MUTASAVVIF OLABİLMESİ İÇİN DERTLİ POLAT ve Âşık Zeki HAYALOĞLU
MİSÂLİ ÖNCE BENİNİ BÜNYESİNDEN DEFETMESİ ELZEMDİR
İşte mutasavvıf Âşık Zeki HAYALOĞLU
Ve Âşık Dertli POLAT gittiğ Allâh yolu
Gayrinin dedikleri safsatalarla dolu
İnanıyorum bunlar mutasavvıf kuludur
Mü’min kırabilmeli kör taassup kabını
Açıyorum Tasavvuf-Mutasavvıf babını
Sevindirir üstünden attırdımsa hâb’ını
Üzerinden attığı lânetullah çuludur
Şûâralar bir sözü kırk üç defâ tartarak
İrşadın meydanına besmeleyle atarak
Hidâyetin Âllâh’tan akışına bakarak
Feyzin inkişafından gönüller nûr doludur
Ahmaklar nazarında Mutasavvıf delidir
Ahvâli, nâmahreme külliyen perdelidir
Med-ceziri bilmeyen dili, beli, elidir
Çünkü bunlar eshâbı yemîn olan kuludur
Kendini dizayn eden müslüman olabilir
Yanlışta seyredenler Hak yola gelebilir
Selman-ı Faris olup tahtında kalabilir
İSLÂMİ: Mutasavvıfların gözü suludur
ŞÖYLE Kİ:
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Velîyyullahlardan birisi (teşbihte hata olmaz) Konya ovasında öğ
le vâkti bir ağacın gölgesinde ibâdet etmek için kıyama kalktığında gaibden bir ses(EY
KULUM ZABİT KAFANI KALDIRDA DÜNYADA DA GÖZLERİNLE BENİ GÖRMEK İÇİN BANA
BİR BAK” deyince, kafasını semâya kaldırdığında, Mücevherden bir taht üzerinde
güzelmi güze l birisi oturmuş gülerek kendisine bakıyor,Hemen Allah’ı gördüm di ye
önünde secdeye varıyor bu göklerde uçan denizlerden yürüyere k geçen evliyâ,Tam 20
sene bu vâziyette şeytana tapıyor Onun için ibâdet ediyor
Yirmi sene sonra Bir veliyullahlar sohbetinde mevzu rüyete temâs edince Zabit fırlıyor
ortaya (BEN ALLAH’I GÖRDÜM) diyor:
Bu sözleri sanma, her insân anlar
Kuş dilidir bunu Süleymân anlar
Bu sırrı müphemi ârifân anlar
Çünki câhillerden pinhan eyledik
Velîler birbirlerine bakışıyorlar, ne diyor bu deli diye ve kâlp gözü ile anlaşıyorlar
diyorlar ki:
“NEREDE, NE ZAMAN NE ŞEKİLDE VE NASIL GÖRDÜN? ” diye soruyor lar
(Yirmi sene önce Konya ovasında öğle namazımı kılmak için ağa cın dibinde ayağa
kalktığımda:(EY ZABİT KULUM KAFANI KALDIRD A DÜNYA GÖZÜN İLE DÜNYADA BENİ
GÖRMEK İÇİN BİR BAK” dedi Kafamı kaldırıp baktığımda gördüm ki: güzeller güzeli
altın mücev herlerden yapılmış bir taht üstünde Bana gülerek baktığı hâlde otu ruyor
Bunu bana dünyada lûtfettiği için önünde hemen secdeye var dım, deyince Evliyâullâh!
(HEMEN İSTİĞFAR ET SEN YİRMİ SENEDİR SEYTANA TAPIYORSUN dediklerinde
uyanıyor ölünceye kadar istiğfar ediyor yirmi yıllık ibâ detini de kazâ ediyor
İşte aklı selim olana TASAVVUF-MUTASAVVIF bu kadar şimdilik;
Sözü; mecrâından izhar eylerim
Doğruları odun gibi, söylerim
İnce mânâsını anlar şeylerim
Dikenler kendini benzetir güle
Peygamber Sallâllâhü Tealâ Aleyhi Vesellem Efendimiz buyurdular
“KİM EVİNDEN ÎLİM ÖĞRENMEK İÇİN ÇIKARSA MUHAKKAK MELEK LER TALEBE VE
HOCANIN AYAKLARI ALTINA KANATLARINI SERER LER”
(Hâdîs-i Şerîf Mecmau’z-Zevâid)
Fahr-i Âlem Efendimiz (S.A.V.) : “Âlimler Peygâmberlerin varisle ridir”ve BU ÜMMET
İÇERİSİNDE KIRK KİŞİ İBRÂHİM MEŞREBİ ÜZE RİNDE YEDİ KİŞİ MÛSÂ MEŞREBİ
ÜZERİNDE,ÜÇ KİŞİ İSÂ MEŞREBİ ÜZERİNDE,BİR KİŞİ DE BENİM MEŞREBİM ÜZERİNDE
BULUNUR,Bu
lar mertebelerine göre insanların efendisidir” buyuruyorlar:
TASAVVÛF
Vahdet âlemini bilmeyen insân
İnsân sûretinde kaldı bir hayvan
Bizden ayrı değil Settar’ı Sübhan
Biz bunu KUR’ÂN-la ı’yan eyledik
NÛH ALEYHİSSELÂM’IN GEMİSİNİ İNŞÂSI
Nûh Aleyhisselâm’ın kavmi ona tuzak kurup aralarından çıkarm ak istediler Hakk
Tealâ’da onları yeryüzünden silip çıkardı Semânın kapılarını açtı, Tûfan vücûda geldi
Âllâhü Tealâ: “ EY TÛFAN, BANA VE RESÛLÜME İNANMAYANLARI HELÂK ET” diye
emretti
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Vahdet-i esrârı, duyanlar anlar
Zannetme: ayağı kayanlar anlar
Zehirli akrepler, çıyanlar anlar
Böylesin ikrârdan cayan eyledik
Tûfan vakti yaklaşınca CEBRÂÎL Aleyhisselâm geldi ve Nûh Aley hisselâm’a
marangozluğu ve geminin tahtalarını yontmağı öğretti Âllâhü Tealâ’nın GEMİ
YAPMASINI EMRETTİ’ğini haber verdi
Vel asrı innel insâne
İşte bu bedel cihâne
Helâllik arzı şahane
İdrâki hevâya germe
Nûh Aleyhisselâm:“Yâ Rabbi! Nasıl yapayım” dedi
“Peygamberlerin isminin yazılı olduğu YÜZ YİRMİ DÖRT BİN LEV HA YONT” buyuruldu
KÜPE
Bakınız efendiler TUBA’daki yaprağa
Eceli gelenin ki hemen düşüşer toprağa
Taşıracak damlayı doldurunca kabağa
Eli değdiği anda patlayacak bardağa
Akıncıda değer bir saray ile çardağa?
Nûh Aleyhisselâm Birinci levhayı yonttu, üzerinde ÂDEM Al eyhisselâm’ın ismi belirdi
İkincide ŞÎT Aleyhisselâm’ın ismi, Ü çüncüde İDRÎS Aleyhisselâm’ın ismi,Dördüncüde
NÛH Aleyhis selâmın ismi çıktı Her levhada bir Peygamberin ismi çıkıyordu
Nihâyetindeki levhada MUHAMMED Aleyhisselâm’ın ismi beliri nce CEBRÂÎL
Aleyhisselâm indi ve: “Ey Nûh, şimdi GEMİN tam am oldu Zirâ Muhammed
Aleyhisselâm’ın ismi Geminin tahtas ında göründü ki O Peygamberlerin sonuncusudur”
dedi
SATİH’i LEDÜNNİ ILM’le büyütüp
Ba’sül mevt çün ÜZEYİR’i uyutup’
Yüz yıl sonra uykusundan ayıtıp
Hissi enesine kıyân eyledik
Nûh Aleyhisselâm levhaları birleştirdiğinde gemiyi tamamla mak için DÖRT TAHTA
daha lâzım oldu Cebrâîl Aleyhisselâm indi ve:
KOLYE
Ab-ı Kevser dolmayanın Felâketi pazar olur
Birütüsler hedefinde efendisi Sezar olur
Tefekkürle fikredene ibretâmiz nazâr olur
Âşık; biçâre İSLÂMİ acizâne yazar olur
“Ey Nûh, Âllâhü Tealâ buyuruyor ki: Hâbîbim Muhammed Aleyhiss elâmın Ashâbından
DÖRT ZÂT’ın(Hulefâ-i Râşidîn: Ebûbekir, Ömer,
Osman ve Âli (r.a.) ismiyle DÖRT LEVHA DAHA YONT, Zirâ onun As hâbının mertebesi
benim katımda Peygamberler gibidir”
GERDANLIK
Hayâsızlıktan kaçan, ruhullah İsâ dedi
Sare hatun, ahmağa! hakikati söyledi
Vak’ayı da İbrâhim Nebî seyrân eyledi
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Çifedeki çer çöpler mengeneyim diyorsa
Muhatab aldığında yelkenler olur forsa
Resûlûllâh (Sallâllâhü Aleyhi Vesellem) Efendimiz’in ve As hâbı nın ismi geminin
levhaları üzerinde belirince gemidekiler tûfândan ve boğulmaktan kurtuldular Bunun
gibi, bir mü’min in kâlbinde Mu hammed (Sallâllâhü Aleyhi Vesellem) Mustafâ’ nın ve
Ashâbının se vgisi yerleşirse, onu azâptan ve cehennem de yanmaktan kurtarır
(Mir’âtü’l-Hâmidîn)
Sözü; mecrâından izhar eylerim
Doğruları yamru yumru söylerim
Mânâsını anlar oba, köylerim
Dikenler kendini benzetir güle
TASAVVÛF’un en önemli hususu “VAHDET-İ VÜCÛD”tur Bu,”TEK
VARLIK”mânâsındadır Mutasavvıflara göre, canlı yaratıklar –cansız yaratık yokturesâsında “Tek Varlık”ın akisleridir Sıfatlarının teza hürüdür “VÜCÛD-I MUTLAK”da
denilen “TEK VARLIK”=ÂLLÂH’dır
TASAVVUF’ta birde “DEVRİYE” kaidesi vardır Buna göre, “ĞÂYB ÂLEMİ”ne, mânevi
âlemden maddi âlemede tezâhür eden cisimler SIFÂTI SÜBÛTİYE’den ibârettir Buna
göre son kademe olan “İNSÂ NI KÂMİL” yani kemalâta ermiş olarak imtihanını verip
dereceleri ni geçen insân hassaten aslına kavuşmak isteğiyle mücmel olduğu ndan
derece derece yükselerek HAKK’a=ÂLLÂH’ a kavuşur
KOLYE
Buyursunlar erenler
Bu dergâha girenler
Mutlaka söyleyiniz
Sürçi lisân görenler
Bu husûsu bâzı velî şûaralar işlemişler, Söyledikleri ifadelerine “DEVRİYE” tesmiye
etmişlerdir Mecâzi olarak “ŞÂÎR” önce kendisi ni büyük varlık içinde görür, yerleri,
gökleri, kâinâtı yaratır “KÜN” (ol) emriyle cihân var olur Sonra Âdem’i (a.s) Ondan
Sonra Nûh’u, Îbrâhîm’i Sâlih, Yâkûb, Yûsûf, Mûsâ ve daha bir çok Peygamber’i
(aleyhimüsselâm) dan sonra Îsâ’yı gönderir yâ da kendisi bunlar olur En nihâyetinde
Muhammed Mustafâ (Sallâllâhü Aleyhi ve Sel lem) Ahmed Mahmûd Peygamber gelir
Bütün bu mevcûdat, işler o nun için yaratılmıştır
KÜPE
Buyursunlar erenler
Bu dergâha girenler
Mutlaka söyleyiniz
Sürçi lisân görenler
Bu husûslara ehl-i îmân hakîkâten muttali ve muvaffaktırlar Kari
Ler, bunların çeşitlerini göreceklerdir Çok güçlü ve derin bir mevzu olduğundan her
Şûara velî,ârifan bu ummana giremez O bakımdan
Bu mevzûda kürek çekmek cesâretini gösteremez
Çünki bilirler, Bu yolda seyredenlerin pek çoğu yarı yolda cehen neme
yuvarlanmışlardır İnb-i Sebe ve Belâm ibn-i Baura gibi Bâzıla rıda başarıya ramak kala
şühedâ rütbesi ile taltif edilmişlerdir Hüs eyin Hallaç Mansûr ve Nesimi gibi Hedefe
ulaşanlar çok çok azdır O bakımdan bu deryâya dalmaktan ictinâb edilmiştir
TASAVVUF
İki kerre iki kaç ettiğini
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Bilemeyen hendeseciler ile
Kelâm-ı arifanın yettiğini
Manâsız şâirlik taslayan dile
Sözü; mecrâından izhar eylerim
Doğruları odun gibi söylerim
İnce mânâsını anlar şeylerim
Dikenler kendini benzetir güle
İki çöpün arasına bendinikendini
Sıkıştırmış kurt zanneder kendini
Dokuduğu entrikâ-i fendini
Sözüm böyle echele-i câhile
Nebî şâiri Hasanlar müstesnâ
Göbekten aşağı düşenden tasa
İSLÂMİ: nûr balyozunu vurmasa
İdrâksize zerk-i irfân nâfîle
VAHDETNÂME
Ateşe giderken İbrâhîm gibi
Hâlilim diyene uyan eyledik
Bıçağın altına İsmâil gibi
Hak için başını koyan eyledik
İkizi Aklimâ Kâbil’e özel
Hâbil’in ikizi kadından; güzel
Hissi hasûdlukla eyledik, kıtel
Candan gardaşını soyan eyledik
Meryeme harikâ meyveler verip
Zekeriyyâ Peygambere gösterip
Dünyâ ni’metini tabî-i yeyip
Îsâ’yı ateşsiz doyan eyledik
SATİH’i LEDÜNNİ ILM’le büyütüp
Ba’sül mevt çün ÜZEYİR’i uyutup’
Yüz yıl sonra uykusundan ayıtıp
Hissi enesine kıyân eyledik
Kimine samanlık ettik tüneği
Kimine kes dedik sarı ineği
Kiminin burnundan sivri sineği
Kattık da beynine, bay’an eyledik
Hikmet deryasına bandırdık dili
Hizmet etsin diye verince eli
Şûursuz, akılsız yaratıp fili
Verdiğimiz emre uyan eyledik
Her canlıdan bir çift olan câmîyi
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Mü’minleri sığınağı hamiyi
İçindeki cemâdatla gemiyi
Şiddeti tûfana dayan eyledik
Vahdet-i esrârı, duyanlar anlar
Zannetme: ayağı kayanlar anlar
Zehirli akrepler çıyanlar anlar
Kimini Hak yoldan cayan eyledik
Bunu ulül ebsar ayanlar, anlar
Resûlü Ekrem’e uyanlar anlar
Bire, üçe, yedi, kırka, payanlar
Muhabbeti kula ziyân eyledik
Ne dikip ne ekip yolacakları
Açıldıktan sonra solacakları
Gelecek bir yılda olacakları
Ğaybi ilâhiden sayan eyledik
İSLÂMİ: bu vahdet deryâsı derin
Âzâmisi boğulmuş girenlerin
Batından zahire gönderen BİRR’in
Fermânını neyden, duyân eyledik
Mehmet İslami
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Tatbik Ederim Bayramı
Dünya aynı dünya lâkin
Teşviş eylemek hayramı?
Hedy Bayramı geldi bakın
Tebrik ederim Bayramı
Götürülürüz gitmeyiz
Hikmetini fikretmeyiz
Tefekkürü büyütmeyiz
Dînsizmi derim bayramı?
Bayrama değer biçilmez
Selâm vermeden geçilmez
Kanatta olsa uçulmaz
Sensiz niderim Bayramı?
Şöyle böyle bile olsa
Vakti erip çile dolsa
Üç yüz yıl sonra da bulsa
Âdem pederim, Bayramı
Verdiği iki Bayramdır
Kuluna kutlu seyrandır
Azrail bile hayrandır
Takip ederim Bayramı
İSLÂMİ’ ye Muhabbettir
Müminlere saadettir
İdrak edene cennettir
Tatbik ederim Bayramı
Mehmet İslami
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Tayyib İsen ki Öylesin
TAYYİB İSEN Kİ ÖYLESİN
Söyle hele be Erdoğan
De acı tatlı dil idi
Sadağa okları yığan
Baştaki sinek, fil idi
Tayyib isen ki öylesin
Receb hakîkâti desin
Kim ne söylerse söylesin
Kaydediyor ulvî sidi
Ah edenin ahı arşa
Çırpınsada bakmaz ferşe
Yanlış gidenler düşerse
Şaşacaktır nemrut gibi
Halîktır mahluka hami
Yeterki olmasın sami
Semada söylenir namî
Hattaboğlu Ömer gibi
Yüce dağın zirvesinde
Tipiyle boran sesinde
Melekül mevt ensesinde
Cennetteki İdris Nebî
Başa çakılmadan illet
Bilmiyorduk menfûr zillet
Dün fukara iken millet
Deterjânımız kil idi
Bak bu gün refahta olan
Kulunçaki sülük, kılân
İSLÂMİ saçını yolan
Ak kapı, kara kilidi
Mehmet İslami
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Taziye
BU GÜN 10 KASIM MERHUM MÜCAHİD-İ İSLAM'LARDAN OSMAN YÜKSEL
SERDENGEÇTİNİN ÖLÜM YILI DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE ALLAHTAN RAHMET DİLER
KABRİNİN CENNET OLMASINI NİYAZ EDERKEN DEDİM Kİ:
OSMAN
Bu fitne-i zaman acayibatı
Beyaza, karayı sürüyor Osman
Kibirin kirinden kokan suratı
Seyreden gözleri yoruyor Osman
Hakikât düşmanı dedelerinin
İzini süren şu bebelerinin
İt sütü emziren ebelerinin
Vurduğu sibekle duruyor Osman
Yüzünden cilayı silsede çıkmaz
Aldığı, müskirat gıdası, bıkmaz
Elinde silâhı, düşmana sıkmaz
Babasını düşman görüyor Osman
Bunların sürüsü bir çakal etmez
Tilkiyi çoban tut bunları gütmez
Dilini sallarsa güç kuvvet yetmez
Hedefi, cahime varıyor Osman
Bunlar çöplüklere dökülen şeydir
Nesli cin gâneyse muhakkak beydir
Sırtına, hele bir kaftanı geydir
Önce babasını vuruyor Osman
Ne kadar tekelik taslasa çebis
Nihayet enenip edilir iğdiş
“Dünya ahiretin tarlası” imiş
Herkes ektiğini deriyor Osman
Yüreği tavşandır, sincab akılı
Sinesinin üzerinde takılı
Olmayan fikri batılda çakili
Ana’yla, yatağa giriyor Osman
Masiyetler semavâta ağarken
Hakkın izni ile rahmet yağarken
Merdi-kıpti yiğitliğin’ öğerken
Sirkatin, meydana seriyor Osman
Silâhlar zimmetli ise ödlekde
Yaptımız her amele eyvah de
Rüyâdan bi-haber olan ebleh de
Ne görse hayıra yoruyor Osman
Dersin ki: yamulma, elif ol, dikil
O zaman sana der: aradan çekil
Göbek kasık arasındadır, akıl
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İblis, habire gaz veriyor Osman
Ben, diyorda başka bişey demiyor
Nesebi harami, helâl yemiyor
Ana sütü müskirattır, emiyor
Cehenneme köprü kuruyor Osman
Boşunamı bu dünyaya geldiği?
Hikmeti Hüdâdır vardır bildiği
Rabbül aleminin haram kıldığı
Zannetme bunlara yarıyor, Osman
“Müslümandır müslümanın kardeşi”
Fermanına tabi, yaparken işi
Namertten su içsen kırdırır dişi
Daima yayını, geriyor Osman
İster boran olsun isterse dolu
Muhlis, kayalardan aşirır yolu
Oh bire diyerek kırılan kolu
Yeninin içinde sarıyor Osman
Bahr’i saadete olunca üye
Seyreyle gidince şehire, köye
Bu gün ALLAH için ne yaptın diye
İSLÂMİ: nefsine soruyor Osman
Mehmet İslami
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Tecellii Kader File Yazmışlar
MÜSAADESİNE GÜVENEREK DERTLİ POLAT’ IN AFAKİ DEĞERDEKİ TECELLİ
DEYİŞİNE ACİZANE TECELLİ KADER FİLE YAZMIŞLAR DİYE YAPILAN NAZİRE
TECELLİ
Ervah-ı ezelde ikbal yazanlar,
Arının sırrını bala saymışlar.
Tecelli alem de dirilen canlar,
Muhabbeti tatlı dile saymışlar.
Cümle derde talip edilmiş Eyup,
Hakkın cefasını sefadan sayıp.
Baykuşu viranla baş başa koyup,
Bülbülün mevlini güle saymışlar.
Yunus’u salmışlar bahri deryaya,
Aşikar dır elbet sırrı Huda’ya.
Yar olmasın deyi yari Leyla’ya,
Biçare Mecnun’u çöle saymışlar.
Ehli kamil olan kalmaz dar günde,
Keramet aramaz kibirde kinde.
Birde on sekiz bin alem içinde,
Peygamı hüsranı kula saymışlar.
Adilerin sözü belimi büken,
Sılayı terk ettim, gurbeti mekan.
Sadıklara paha biçilmez iken,
Polat’ı bir paslı pula saymışlar.
Ozan Dertli Polat
1987
TECELLİ KADER FİLE YAZMIŞLAR
Bezm-i Elestüde öz secerede
Sanmayın Kaderi küle yazmışlar
Dört binada, yüzon dört pencerede
Hevâsına uyan köle yazmışlar
Cemi dertlerini sineye ala
Bedenini sardı hasıra çula
Kisranın sarayı islamlâ dola
Son bulsun çekilen çile yazmışlar
Karanın en büyük yaratığı sen!
En küçük yaratık piredir zaten
Pirenin büyüklüğü cihetinden
Tecelli i kader file yazmışlar
Düstûr-u destûru eğerek büken
Zennûn ü bigünâh Nebîsi iken
Yunusun karnında tesbihi çeken
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Rahı mukaddesi göle yazmışlar
Kemâlâtı şuarada görünce
Kerâmet istersen işte karınca
Süleyman neml vasdisine varınca
Keramet; Ankebut ile yazmışlar
Mel’ûnlar eğilmez metin olan bel
Sen deli Dumrulsun Dertli Polat gel
Saman köpüğünü verde alsın sel
Azmini tükenmez pile yazmışlar
Hilâfetin sancağını kaldırsa
İlâ i kelimetullah âşkı oldursa
Yüzbin düvel yetmiş koldan saldırsa
Hakîkât geçilmez kâle, yazmışlar
İSLÂM: hercümerç hâller sahada
Ahd verdik Allâh’a KALÛ BELÂ’da
Nârdadır; ahdinden düşenler cüdâ
‘KÜN’ emriyle bile bile yazmışlar
30 Cemâziyelâhir 1440 Hamis
07 Mart 2019 Perşenbe
22 Şabat 1434
Kasım 120
Mehmet İslami
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Tecellii Kader Rahmân Değil mi?
TECELLİİ KADER RAHMÂN DEĞİL Mİ?
Nemrudu, firavn’u, ebû cehili
Yerle yeksan eden islâm değil mi?
Kıyâmete kadar Habîbin dîni
Hakk’tan ümmetine ihsan değil mi?
Karahanlılardan Süleyman şaha
Azmedilmiş Türk olarak gelmeğe
Neymiş yoztürk-öztürk, bunu silmeğe
Ehil Yavuz Selim sultan değil mi?
Alparslandan ta Ertuğrul Gâziye
At sürdük gemini alıp azıya
Kurdu çoban ederekten kuzuya
Güttürmemiz asil kandan değil mi?
Baylığız Habîbe, hem hablûllahâ
Biz böyle ahdettik Yüce Allâh’a
Erenler serdarıdır, Âlî şahâ
Selmân-ı Farisi ihvân değil mi?
Velâyeti Nebî’ye rabıtamız
Şerefli dinimizle afitabız
Allâh’ın va’zeylediği kitabız
Münker, Nekir bize, mihman değil mi?
Adem’den şit ile balıyız Hakka
Bilmeyiz ver külâh al gülüm takka
Resûlü kibriyâ ile her Dakka
Mirâc-ı Allâh’a kuldan değil mi?
“Rahmetenlil âlemin”e taşları
Attırıp vurdurmak kâfir işleri
Kanlı ayakla seyrân edişleri
Tecellii kader Rahman değil mi?
Kinimiz; Allâh’a düşman olana
Sevdâmız zindanda hakkı bulana
Kim ki eğer sarılmışsa yalana
Böylesi mucid-i şeytan, değil mi?
Bir asa, bir aba, bir külâh sâfi
Gönlü pürnûr olan dervişe, kâfi
Zikri; bazan cehri bazanda hâfi
Sofi meşrep, bu kahraman değil mi?
Turda varep Mûsâ ile Allâh’a
Hıra’da “İKRA” ile ruhullâha
Mirâçta kelâmen Habîbûllâhâ
Eden Allâhü azîmüşşân değil mi?
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Muhlisle yaşatmaz elemi gâmı
Mirâçta Halıkâ verdi selâmı
Mukâbele ile etti kelâmı
Tevrat,Zebur,İncil,Furkan değil mi?
Niyet esastırda, çok su götürür
Camiye der, meyhâneye otur
İhlâs ise kulluğunda yatırır
Mü’minin rehberi Kur’ân değil mi?
Ebû Bekir ile SEVR de berâber
İken izci başından verdi haber
Allâh bizimledir dedi Peygamber
Arka tarafları ummân değil mi?
Bir kayık içinde iki kürekçi
Bekliyorlar: alacaklar Habîbi
O anda, orada, o anki gibi
Mücizeyi: gören, hayran değil mi?
Anasından yeni doğan masumdur
Sâlih ihlâs sâhib’olan madumdur
Irk farkı yok Türktür, Araptır, Rumdur
Hayatın devâmı seyrân değil mi?
Hakk nasip ederse İSLÂMİ’sine
Hablûllâhâ bağı dünya nesine
Beytullâh ta Hecer ül Evsed’ine
Yüzün’ süren hüccac şadan değil mi?
11 Rebiülevvel 1440 İsneyn
19 Kasım 2018
Mehmet İslami
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Tedbiri Alınca Takdir Allâh'tan
Dinlersen sana Haktan diyeceğimi
Rab! kulu imândan sıyırırmı ki?
Kuyuya girerken giyeceğimi
Giydiğimde; beni kayırırmı ki?
Tarikat, Şeriât, Marifetmi ki?
Esas aranılar şey aceb ne ki?
Secde et beytullahtır bu sendeki
Hakikât Hak yoldan ayırırmı ki?
İmân ne, tarikat nedir söylesen
Şeriaat, marifet sende, demesen
Dünyanın serveti senindir desen
Gözü aç olanı doyururmu ki?
İSLÂMİ: rızkına sarıl sabahtan
Tedbiri alınca takdir Allâh’tan
Böyledir; İcâzet Resûlüllâhtan
Haktan gayri bir şey buyururmu ki?
Mehmet İslami
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Tefrika Yok. İttifak Var
Yahu 80 küsur mezhebden geri dört mezhep kalmıştır Neden? Çün ki müntesibleri
kalan dört mezhebe intihab ettiklerindendir Ve dördü de haktır bize verilen Yahudiyettir
Çünki yok benim mezhebim senin kinden üstün yok benim imamım seninkinden alim ve
benzeri safsata larla aramıza nifal fidesi dikip yetiştirdiler Halbuki hepside Haktır doğ
rudur temel İslam Dînimizdir Hedef ise Allah’a kavuşmak için edilen ameliyedir gayrisi
yalandır yanlıştır
TEFRİKA YOK İTTİFAK VAR
Dört mezhebin dördüne bak
Aç Kurânı, yaprak yaprak
Dördünün de hedefi Hak
Özümüz de ayrılık yok
Rehber kuran Kılavuzda
Resûlüllâh, bu havuzda
Kulaç atanlar yavuzda
Sahillerde münafık çok
Yüz dört kitaptı muhakkak
Hepside kur’ânda mutlak
Nedir ki sen ben ayırmak?
Allâh birdir ikilik yok
Kur’ân Kelâm-ı İlâhi
Canlı Kur’ân Resûl sahi
Mezheb-i tarikât dahi
Asr-ı saadettedir kök
Hemi yetim hemi sabî
Emri İlâhiyle Nebi
Küfr yularladığı gibi
Cehl boyuna kancayı tak
“Tek üzüntüm ümmetimin
Amel etmez âlimlerin
Şaşırttığı ümmetlerin
Vahim hâllerine bir bak”
Tefrika yok ittihat var
İttihatta ittifak var
Dört mevsimi eder bahar
Türlü türlü fazilet çok
İSLÂMİ’ye akıl vermiş
Can ile, muhtarsın demiş
Helva değil, soğan yemiş!
Üzerine; zekkumu dök
13 Nisan 2019 Cümüa Ertesi
08 Şâbân 1440 Sept
31 Mart 1435
www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kasım 157

Mehmet İslami
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Tekeden Yaylaya Yörük Kızlar
TEKEDEN YAYLAYA YÖRÜK KIZLARI
Eğrilceközü, gelincik dağının
Çadır sitilidir Yörük kızları
Cenneti alâ’da gönül bağının
Seherde yelidir Yörük kızları
Yaz olur tekeden yaylaya göçer
Şaşı bakan gözün kaşını biçer
Çiçeklere selâm vererek geçer
Mizanın milidir Yörük kızları
Yaylayan çıkan bu Yörük kızları
Şaşana kılavuz bu yıldızları
İstismar edecek, his hırsızları
Ateşin delidir Yörük kızları
Sorkun yaylasında sağıyor südü
Emine durgadın fazilet dudu
Birbirinden güzel hepsinin adı
Sabâ’nın gülüdür Yörük kızları
Heyler develeri güder koyunu
O bilmiyor hevâ heves huyunu
Oğlakla, kuzuyla oynar oyunu
Baharın selidir Yörük kızları
Göçün çeyizini hazırlar dünden
Tülü maya deve çekilir önden
Kurulduğu havud tabii yünden
Yaylanın belidir Yörük kızları
Yaylaya varınca çadırı kurar
Ayağa takılan çer çöpü kırar
Kendi yarasını kendisi sarar
Tabâbet elidir Yörük kızları
Su diyene ikrâm eder ayran
Müsafir olanlar kalır hayranı
Lâle sümbül çadırının her yanı
Meryem misâlidir Yörük kızları
Güz gelince tıplar pılı pırtıyı
Ka’le almaz eksi ile artıyı
İyi bilir ölçü ile tartıyı
Terâzi milidir Yörük kızları
Yayladan tekeye göç etmek için
Sökün çadırları sürüyü seçin
Toplanan eşyalar yüklenen göçün
Esas amilidir Yörük kızları
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Koyun sürüsü otlayıp yayılır
Yayladaki yurdu, yerinde kalır
Besmeleyle koyar Bemeleyl’ alır
Sümeyye hâlidir Yörük kızları
Koyunlar önünde peşinde deve
Kirman eğirerekten seve seve
Tekeye inip de girince eve
Dînde Şamilidir Yörük kızları
İSLÂMİ: el kırık, sağır ve amâ
Hayâ, İffeti, İsmet, edeb bu amma
Kelâmsız,kötürüm ayak muammâ
Züleyha dilidir Yörük kızları
Mehmet İslami
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Teslidir Efendi
Her görülen alınır mı içeri?
Üç nasara teslisidir efendi
Belkide hiç para onun değeri
Beş yahûdi tecnisidir efendi
Sürüden ayrılan ayrıldı gitti
Kim ne etti ise kendine etti
Taraf olmayanlar bitaraf bitti
Bunlar Hakkın tenkisidir efendi
Müfteri tezgâhı istimâl eder
Fitneyi dokumak çizilmiş kader
Terbiye etmeyen ana ve peder
Mahdumunda kendisidir efendi
Perspektife göre dizâyn eder göz
Gözün gördüğüne yetişir mi söz?
O kadar entrika projeyi çiz
Bunda; sâlih hangisidir efendi
İnce ele sık doku ki dökülsün
Fitneyi kapayan yama dökülsün
Haramzadelerin nalı dikilsin
Sarı kara rengisidir efendi
İSLÂMİ; der ehli imân mevt değil
Mücadele meydanında hayy’dir bil
Gözü perdeleyen o çapağı sil
Herşey dengi dengisidir efendi
Mehmet İslami
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Teşhis ve Reçete
EY YAHUDİNİN UŞAĞI AMA Rİ KA ALMANYA İNGİLTERE VE BİL
CÜMLEAİ İLE İÇERİMİZDEKİ ÜMMET-İ MUHAMMED DÜŞMANLARI!
Biz: Uhud Dağı gibi dik Hendek gibi derin Bedrin mücahidleri gibi cesur Muhammed
Mustafa (Sallâllahü aleyhi ve Sellem Ahmed Mah mud Efendimizin askerleriyiz İçteki ve
Dıştaki ALLÂH Vatan, Millet, Devlet Düşmanlarımız Bin Beş Yüz Senedir Yani 15 Asırdır
Bütün E ntrikalarınızla, İnsi ve Cinni şeytanlarınızla beraber Bu Dîne Bu Mil lete
kurmadığınız kumpas kazmadığınız kuyu kalmadığı hâlde bir şey yapamadığınızı da
bilerek hala bütün mevcudiyetinizle son nef esinizi vermek üzere taarruz ediyorsunuz
Şu bizi düşürdüğünüz vehametin dibacesine bir bakınız hele biz ne idik, ne olduk
sayenizde görelim hele;
1900 den önce dünyada İSLÂM’ın ve ADÂLET’in mümessili olan TÜRK MİLLETİ
Fazilet, Asalet, Feraset, Edep, Hayâ, Sevgi, Vefâ, Sa dakat ve merhamet gibi beşeri
mefahirlerdeki ameli ile namı, şanı ayyuka çıkmış, bütün dünyadaki düşmanlarının bile
bildiği ve taktir ettiği bir hakîkatti öyle şefkatli idik ki Karıncayı bile incitmekten ko
rkardık Ahlâkta ki zirve yapan inceliklerden: “Ben sıftah yaptım efe ndim lütfen bunuda
komşumdan alınız o siftah yapmadı daha diyen bir entel meziyeti ve Sadaka taşlarına
bırakılan paradan sadece iht iyacı kadarını alan fakirlerin namütenâhî gönül ve göz
tokluğu ve mertliği gören müşahade eden düşman dünya milletleri, bu asil ne cip
Millete olan hayranlıklarını her daim dile getirip itiraf etmişler dir
Bu hâlimizi Tarihçi Profesör Hudderroht şöyle izah ediyor; “Öyle düşünüyorum ki
OSMANLI İnsanlık tarihinde insani değerlerde ula şılabilinecek en son nokta da zirveye
çıkmış örnek bir Devlettir”
Fakat Osmanlının yıkılışıyla birlikte bütün İslâmi değerlere
ve kuts allara karşı açılan savaştan eğitim ve irfanımızda azami şekilde me nfi olarak
nasibini almıştır.
Allah'ın koymuş olduğu bütün kanunlar, yasaklar, haram ve helâ ller çiğnenmiş ve
hatta bütününe karşı büyük bir düşmanlık başlatı lmıştır. Bütün bu güzel ahlak'ı
yaşayışın kaynağı, KUR-ÂN ahlâk'ı, y ani ŞERİÂT'ın emirleriydi. Fakat bize millet olarak
ŞERİÂT kelimesi ni telaffuz etmeği duymağı bile yasaklamışlardır Bu mecrada yetiş
tirilen fosil nesil olarak ŞERİÂT kelimesini duymağa tahammülüm üz yoktur artık
Hâlbuki şeraite karşı olan İslama Yani Allah’a karşı dır ve müslüman mü’min değil
kâfirdir Oysa Şeriat İnsanların mari feti ile ihdas edilmiş bir tasarı değil, KUR'ÂN’dır
:Allâh’ın helal ve harâm olan emri İlâhidir
Maalesef biz KUR'ÂN’dan ve bu güzelliklerinden ma’rum olarak beyin tasımızı küfür
çirkefi ile doldurularak eğitilmiş olduk. Buna is tinaden de kısa zaman içinde Ceddimizi
inkâr ettiğimiz gibi onun bu ulvî ahlâkından da hiçbir eser koymadık ki kalmadı,
kalmadı Çünki bizde Ne Allâh aşkı, Ne din duygusu, Ne Peygamber sevgisi, ne de âhiret
korkusu, ne şefkat hissi, ne merhamet, ne haya, ne Adâlet, ne iffet, ne izzet ve ne de
İsmet hassesi diye bir şey kalma mıştı Aslında yıkılmış olan sadece Ceddim değil,
Ceddimin sahip ol duğu muz bütün güzel meziyetlerimiz, faziletlerimiz ve ahlaki değe
rlerimiz yok olmuştur İşte bugün hemen hepimizin evinde duvarda asılı KUR'AN ı
KERÎM’ler aslında bu milletin sahip olduğu bütün gü zel ahlâk ve meziyetlerin
kaynağıdır Hâlbuki biz onu ölüler için oku nan bir kitap olarak biliyor kullanıyoruz
Sadede gelelim: Kimse ne hayâl kursun, ne de korksun, çünkü bu millet bu güzel
meziyetlerin den vaz geçeli 130 sene oldu Artık sokakta Eşini bıçaklayandan,
Müşterisini kandıran, Hastasını azarlayan, Doktorunu döven,Yaşlı nineleri dolandıran,
Anasını, babasını, evladını öldüren, Zengin olm ak için soygunculuk yapan daha
saymakla bitmeyen bütün kötülük leri irtikap etmekten çekinmeyen bir millet olduk.
Kimse boşuna ke ndini kandırmasın, ŞERİÂT geleli 1450 seneyi geçti, Şeriât isteyen
önce Şeriâti öğrensin ve yaşasın ki sözleri makes bulsun Lâf ile ifâ de etmek güzeldir
Fakat yaşamağa gelince ıhhhhh Bu münâfıklıktır Müslümanlık değildir
İşte bu son hareketinizdir ki emri ilâhi bunu beyân etmektedir Artık yeryüzünde
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nesliniz kalmayacak ağaçlar, taşlar haber verece k Müslüman gel, arkamda Yahudi var
al bunu, öldür diyecek Suriye den, Iraktan Türkistandan, Trakyadan Afrikadan,
Amerikadan, Bal kanlardan velhasıl dünya üzerindeki bütün kıt’alardan Allâh düşma nı
kalmayıncaya kadar bu seferdevam edecektir biiznillah Çünkü böyle ferman buyuruyor
yüce Allâh
VAKTİNE HAZIROL TÜRK İSLÂM DÜŞMANI
Vaktine hazır ol türk, din, düşmanı
Yavuz Sultan Selim kalktı geliyor
Sana geldi yok olmanın zamanı
Akıncı kanaldan aktı geliyor
Münbiçte kim münzeliklik (*) eyledi?
Münafıklık deryasını boyladı
Siyah sancaklılar Bismillâh dedi
Sitil kazığını çekti geliyor
Yeter artık verdiğimiz yüz size
Elleriniz kurşun sıktı hep bize
Musa firavunu kızıl denize
Avanesi ile döktü geliyor
Şah Süleyman şahı merdan kastinde
Şerefle şân bu ümmetin destinde
Sultan Mehmet beyaz atın üstünde
İslâm çerâğını yaktı geliyor
Ebû Bekir, Ömer, Osmân ve Âli
Zülfikârı kından çıkarmış eli
Asrı saâdetten çağlayan seli
Altın çağ şafağı söktü, geliyor
Habîbullâh yürü dedi sefere
Mutlu kumandana mutlu nefere
Ermek için yaratandan zafere
İSLÂMİ yumruğu sıktı, geliyor
(*) Münzeliklik= Kaygan, Kaypak
15/12/2018 Cümüa ertesi
08 Rebiülâhir 1440 Sept
02 Teşrini evvel 1434
15 Kasım 38

Mehmet İslami
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Teveccüh Edince Vazife Bitti
TEVECCÜH EDİNCE VÂZİFE BİTTİ
Hava ihtilâfi beynine vuran
Temmuz sıcağına kar dedi, bitti
İbrahime karşı çarmıhı kuran
Benim ilâhlığım zor dedi, bitti
Musâ hem acıyı hemde cefâyı
Birlikte yaşadı önce sefâyı
Beşâret eyleyerek Mustafâ’yı
Ümmeti olmağı ver dedi bitti
İsâ hiç ateşte bişen yemedi
Nerde benim yerim yurdum demedi
Ahmaklara karşı söz söylemedi
Dünyâda yaşamak zor dedi bitti
İnsânlık icâbı edilmez rahat
Birbirine zıttır dakika sâat
Tek Âllâhü Tealâ’dan mürâ’ât
Veli kullarına var dedi bitti
Dünyâ emri hakla gel dediğinden
Gelirken ağlayıp gülmediğinden
Fenâda kimseyi bilmediğinden
Melek! sinesine kor dedi, bitti
Bend oldu, münkirlik saltanatına
Binmedi, dört kollu cansız atına
Otuz üç yaşında Semâvâtına
Teveccüh edince vazife bitti
Sora sora Bağdat bulunur imiş
Bu söz benim değil, atalar demiş
Echeli cühelâ hayâyı yemiş
Sür eşeği yakın bor dedi, bitti
Gurbettir atılan adım arası
Kısmet ola ki menzile varası
Göz akının ortasıyla karası
Ekvâtor arası bir dedi bitti
Okumayan hayvan denilmiş doğru
Deve okumuyor, bak boynu eğri
Şuursuz beyine iblisten çağrı
Putin’e moderin çar dedi, bitti
Hukukun gaspını onbeş temmuzda
Müşâhade etti turp, erik, muzda
Bir çuvalda, akrep ile domuzda
Bunları besleyen tor dedi bitti
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Yirmi yedi mayıs, On iki eylül
Devrildiğinden mi eyledi melûl?
Bunlara muhatab olanlar alil
Göz açınca körlük, ahmaklık bitti
Nezdinizde iblisi kahredecek
Mü’mine cehennem göstermeyecek
Cennetteki köşklere iletecek
Bir KUR’ÂN bir Sünnet var dedi bitti
Mü’mine müslüman vaizim diyen
Buşhla haçlı savaşını yeğleyen
Sonra ABD’ye sefer eyleyen
Asalak nankörler, hainler bit’ti
Kelâmı Kadîm-i minberden yere
Fırlatıp atmıştı tam iki kere
Müslümânlık nere! hadûluk nere:
Bu münâfık iki ayaklı it’ti
Basar ile seyrederken cihânı
İSLÂMİ diyor ki: nemrutlar hanî?
Kılavûz eyledi, canlı Kur’ân-ı!
Sıratta Hâbîbim nûr dedi, bitti
Mehmet İslami
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Turnalar
TURNALAR
Rahmeti yağdırmış yokuşa, düze
Hikmetle süzülüp alın turnalar
Allâh’ın ihsanıdır hepimize
Âşkın deryasına dalın turnalar
Doyulmuyor elbet gökte gezmeğe
Arz memurdur Muhammed’i yazmağa (A.S.M)
Semavâtta kanatları süzmeğe
Atmosferde nefes alın turnalar
Yorulmuşsun göklerde geze geze
Şarebı Kevsere muhabbet meze
Ana’ya, gardaşa, oğula, kıza
Selâm götürmeğe gelin turnalar
Meyil vermem nergiz, lâle sümbüle
Mormenevşem bindi âşkı düldüle
Sevdam ile figan eden bülbüle
Isparta da deyin, gülün turnalar
Sıradan çıkanlar yanlışa sapar
Yanlış seyredeni kartallar kapar
Tağutu; sevdiği olmuştur, tapar
Hoyratı defterden silin turnalar
Bozulmaz sanılan nizam bozuldu
Ayağın altında fosil ezildi
İlâhi vuslata kervan düzüldü
Beni de katara alın turnalar
Düşen canlar ilâhi âşk oduna
İster savaş ister cenk de adına
Hasret kaldık kale eğri buduna
Nil nehrinde abdest alın turnalar
Doyamadım; Îlm-i Âşkın tadına
Mukaddes değerler vermiş kadına
Düa edip Mehmedciğin yadına
İki rekât namaz kılın turnalar
Eğri budun kalesine yerleşen
Gasbeden düşmana çukuru eşen
Ebi ceddi ile içine düşen
Kâfire zülfikâr olun turnalar
İSLÂMİ der; rahmet etsin yaratan
Nice zurnaları çektik sıradan
Bükülmez çeliğim; hain, şarlatan
Düzenbaza karşı, bilin turnalar
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Mehmet İslami
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Türkün Barsağı Değil
TÜRKÜN BARSAĞI DEĞİL!
Alô coni, maykıl bura Türkiye
Deyvidin trumpun otlağı değil
Yiyebilecekse buyur işte ye
Mısırın kabaran patlağı değil
Sandınız ki bizi koyun sürüsü
Bunu dedi ermeninin birisi
Erdal kerre Erdal etmez derisi
Burası Hıra’ gâvur dağı değil
Selâhaddini Eyyûbi KUDÜS’e
Alparslanın hedefinde kilise
Yavuz Selim vaşingtona gelirse
Domuz trump ayak bağı değil
Fırat kalkan oldu zeytin dalına
Kaçan kafir bakmaz mıha nalına
Girdim artık altın çağın yılına
Ebû cehlin nemrudun çağı değil
Bakınız bu doğam İSLÂMİ güneş
Bu güne dek meydan sizindi beleş
Devlete millet oldun tebelleş
Yediğin leş, Türkün barsağı değil
Mehmet İslami
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Türkün Damgası Mühürdür

Türklerin mühürü ilelebettir
Mühürledikleri gayri neseptir
Bel ki aslâ rücûuna sebeptir
Çünki; o homolar bilâ veleddir
Sığırları güden sığır çobanı
Sorsam bilirmisin acep babanı?
Yahudinin sırtındaki abanı
Aldığında yok olmana sebeptir
Yoktur biliyorum senin izzetin
Ehli küfre numunedir ibretin
Boynundaki taşıdığın servetin
Yadudinin yal koyduğu sepettir
Sepeti brunson adlı papaza
Emânet ettiklerinden hakeza
Liyâkati müptezellikle cezâ
Verilmiş olsada başında keptir
Hendek’te Bedir’de Uhud’da dahî
Resûlüne; kimdi ok atan sahî
Kardeşti babaydı evlat mamafi
Münâfıklık emân bulmaz illettir
Neylesin İSLÂMİ: güç yok elinde
Olsa; derman bırakmazdı belinde
Düşmanların ülkesinde ilinde
Bilâ mecbur merbutiyet zillettir
08/10/2018 İsneyn
28 Muharrem 1440
Mehmet İslami
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Türküz Türkü Çağırırız
Ta Biz GALÛ BELÂ”dan beri
Türküz Türkü çağırırız
Karşımıza çıksa biri
Türküz türkü Çağırız
Kâinâta postumuzu
Serdik, açtık kastımızı
Taç ederiz dostumuzu
Türküz Türkü çağırırız
Şarkı edenler şaklayan
Zeminden küfrü paklayan
Düşmanları pataklayan
Türküz Türkü çağırırız
Ehl-i Beyti Âli gile
Osmânı Zinnureyn bile
Ebû Bekir Ömer ile
Türküz Türkü çağırırız
Bayraktadır aldır kanımız
Cenklerdeki destanımız
Kahramanlıktır şanımız
Türküz Türkü çağırırız
İSLÂMİ: bir Hakkın yoluı
Çamlıbelde koç Köroğlu
Toroslarda Dadalolğlu
Türküz Türkü çağırırız
01 Ağustos 2019 Perşenbe
29 Zilkade 1440 Hamis
19 Temmuz 1435
Hızır 88
Mehmet İslami
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Ulan Dini, Milli Devletin, Milletin Düşmanları
ULAN; DÎNİ MİLLİ DEVLETİN MİLLETİN DÜŞMANLARI
Vatan millet düşmanı satılmış zerzevatlar
Yalan çarkını yeter artık döndürdüğünüz
Umumhaneden çıktı bire ahmak gavatlar
Yetmedi yüz yıldır bizi kandırdığınız?
Ulan dini milli bu devletin düşmanları
Karınız bizim diye haham çalar çanları
Yol ettiniz nesepsizlere Kehkeşanları
Yetmedi yüz yıldır yakıp yandırdığınız?
Yedi deniz üç kıt’a işgal edilmiş iken
Maraş da sütçü İmam Fransız’lara diken
Batırıp, ben esaret kabul edemem derken
Yetmedimi devleti küfre boğdurduğunuz?
Asker silâh yok iken işgalciler belinde
Silâhı var, anamın çevirgeç var elinde
Çoluk çocuk ihtiyâr hürriyetin yolunda
Yalınayak koşarken, kimdi döğdürdüğünüz?
Doğurduğu çocuğu emanetsin Allah’a
Diyerek bırakıp da cenge gitti Billâh’a
Bu analar dedeler erdirdiler felâha
İslâmı yasaklayan homo öğdürdüğünüz
Hakikat aya çıkar yazmak ile tükenmez
Velâkin kâfir devlet sistemi Hak istemez
İSLÂMİ; ifşâ eder beşere taviz vermez
Zül değil mi dedemi yurttan kovdurduğunuz
18 Mayıs 2019 Cümüa ertesi
13 Ramedan 1440 Sept
05 Mayıs 1435
Hızır 13
Mehmet İslami
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Unutma!
UNUTMA
Âşkın ruhumuza verdiği haz’ı
Bizde bildiğini sizde unutma
Sevda mızrabının çaldığı sazı
Perdenin telinde gezde unutma
Aldığımız zevki tadı incele
Muhabbet bağında can can elele
Bu bizim âşkımız yetmiş düvele
Meydan okur en son hızda unutma
Hasretliktir âşkın tuzu biberi
Erdiriyor sevda adlı dilberi
Cennet hurisidir âşkın cevheri
Kâğıtta, kalemde, sözde unutma
Hasretle döşenen sevda yolunu
Bizdeki âşk kıracaktır kolunu
Sürmesi kudretten nazlı gelini
Edada işvede nazda unutma
Dilinden bal akar dudaklar meze
Buseyi alırken gül açtı taze
Âşkımıza şapka çıkardı feza
Hilâl kaşta kara gözde unutma
Hasretlik hicranı çırpınıp dursun
İsterse bin türlü tuzağı kursun
Vuslat kervanına sevdayı sorsun
Yükselen dumanda tozda unutma
Ahde vefa var ya, vefasız olan
Akreptir zehirli bir kobra yılan
Sevmesi de yalan âşkı da yalan
Vefayı havai kızda unutma
Hasretine yanan gönül dayanmaz
Uyan git der hain özlem uyanmaz
Dumanı tütmeyen ocaklar yanmaz
Derun i sevdamız özde, unutma
İSLÂMİ: ayrılık gelmez hatıra
Sevda hokkasına divit batıra
Gönül defterinde inci satıra
Altın kalem ile yazda unutma
Mehmet İslami
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Utanmak Çün Yüz Olmalı Değil mi?
Utanacak yüzü yoktur kâfirin
Utanmadan; kucağına yatansın!
Teneffüs ettiği her nefes irin
Sen; bu çirkef deryasına batansın!
Utanmak çün yüz olmalı değil mi?
Aslı, nesli, Öz olmalı değil mi?
Tarzı hayat biz olmalı değil mi?
De; kıripto sen ananı satansın!
İstanbulu, Adanayı, İzmiri
İşgal ettik diyor yonanlı miri
Tekirdağda Antalya’nın zehiri
Hem ikram edensin hemde yutansın!
Başbakanı astığın o adada
Artini beslersin şanlı odada
Su, diyerek can verdin kerbelâ da
Gasberek? Membaını tutansın!
Lozanda verince, şanlı tapunu
Müslümana kapatmışsın kapunu
Kilere doldurup bulguru, unu
Kanımın üstünde mekân tutansın!
Akrebi, hınzırı boa yılanı
Birlikte çizmişler işgal plânı
Yutturunca, attıkları yalanı
Conileri mahremine katansın!
İSLÂMİ; kaderin çektiğin çile
Bolu’yu, Mersin’i Hatayı bile
Hediye eyledin bak güle, güle
Çünkü; ebî cedde kafa tutansın
Mehmet İslami
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Uyanalım Ülküdaşlar, Bunca Uyku Yetmez mi?
BU MİLLETİN YÜZ YILDIR İLİKLERİNİ SÖMÜREN BU YAHUDİ DİR BUNLARLA
MUHATAB OLUP İŞ YAPANDA BUNLARLA BERABER YAHUDİDİR BENDE OLSAM
BABAMDA OLSA BU İLAHİ EMİR DEĞİŞ MEZ Kİ: BUNLAR VAR YA AHHHHH BUNLAR;
Bunlar var ya ah bunlar bunlar moğoldur bunlar
Bunlar devşirme eti, bu zerdüştler, bu hunlar
Analarını boyar babasına satarlar
Kardeşinin koynuna conileri katarlar
Hınzır cinslidir bunlar anasıyla yatarlar
Bunlar varya ah bunlar bunlar öyle madunlar
Yontulmamış kütüktür bu kalaslar, odunlar
Ancak bunlar Âli’nin ZÜLFİKÂR’ından anlar
Canlarım! Gardaşlarım! ÜLKÜCÜ soydaşlarım!
Gayrisi lâdiniler ebcedinden başlarım
Bu koç denen yaratık düzenbaz acaba kim?
Soysuzun kimliğini millet bilsin de bakim
Bilirsiniz koç hayvandır, Aslan denen de kedi
Yahudi tarikatı remzi ise kurt idi
Ülkücüyü büyüleyen, Arusidir adı
Tarikat müntesibi Alparslan Başbuğ idi
Dostmusun, düşmanmısın, ahtapotmusun desin
Yüz yıldır kürek çektikleri kimmiş öğrensin
Türkmü, Kürtmü, ermenimi yahûdimi bellesin
Nasar mı, rum mudur, yonanlımı söylesin
Yahudidir babası; hain naum buyurdu
İngiliz yahudisi lâwrens ile oturdu
Masanın üzerine haritayı yatırdı
Yedi deniz üç kıt’a ülkemizi bitirdi
Rahatça yutulacak kırk sekiz devlet kurdu
Edward sen bundan böyle vehbi koçsun buyurdu
Bu iki oğlu için Koç şirketini kurdu
Ve dahi adınada türk malıdır diyordu
İşgâl eden ettiren hain naumdur yurdu
Edward sen bundan sonra vehbi koçsun diyordu
İkisinin adına hemen bir şirket kurdu
Servetimin birazın bunlar için ayırdı
İSLÂMİ: yandıkçıra tütme diyen emirdi
Yüz senedir Milletim iliğini sömürdü
Milletin ahmaklığı onlar için ömürdü
Yüreğime döşenen benzin cinsi kömürdü
İşte Dîni İslâm Ehli İmân Milleti İbrâhim Ümmeti Muhammed Muhterem Muhteşem
Muazzez Necip katıksız karışıksız Asil Türk Kürt gardaşlarım Bu güne kadar ve halâ da
putperestliklerle ayni yularla çekilmekteyiz ki yeter artık dedik mi? bitti
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21 Agustus 2019
Mehmet İslami
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Uyunmuyor ki!
Yatabilmek için huzur ilâzım
Bayrağı bezmeden uyunmuyor ki
Pa Ka Ka işgâlde yetmiyor hızım
Düşmanı ezmeden uyunmuyor ki
İşgâline ışığ yaktılar yurdun
Yâhûd; ARZ-I MEV’UD çadırı kurdun
İslâmın ruhuna hançeri vurdun
Çukurun kazmadan uyunmuyor ki
Arz; dar gelmezmi hiç Hakkın ferdine
Dini milli mukaddesat derdine
Cüret verdi çakalına kurduna
Hak batıl süsmeden uyunmuyor ki
Bu hâllerle mümkün değil felâhın
Köküne kezzab döküldü salâhın
Kürrei arz üzerine Allâh’ın
İsmini yazmadan uyunmuyor ki
İSLÂMİ: Dîn, Devlet sevdasıyla coş
Hakkın cezasından rahmetine koş
Beşeri himmetin mevhumesi boş
Ene’yi kesmeden uyunmuyor ki
Mehmet İslami
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Uyuyorsam Müslüman Gök Girsin Kızıl Çıksın
UYUYORSAM MÜSLÜMAN
GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN
Uyuyorsam müslüman
Gök girsin kızıl çıksın
Her kim ise uyuyan
Gök girsin kızıl çıksın
Gafillerin başından
Hainlerin döşünden
Küfrün mihenk taşından
Gök girsin kızıl çıksın
Ümmeti Resûl uyan
Küfürdür karşı koyan
Kimse; islâmı soyan
Gök girsin kızıl çıksın
Memleketinizi ben
İşgâlde ettim de sen
Ciğerini sökmezsem
Gök girsin kızıl çıksın
Halâ gaflette isem
Hakikâti demezsem
Küfre zehir vermezsem
Gök girsin kızıl çıksın
Suriye’den Irak’tan
Filistini meraktan
Kurtarmaz isem, Hak’tan
Gök girsin kızıl çıksın
Münbiçteki piçleri
Sincardaki güçleri
Kırmaz isem haçları
Gök girsin kızıl çıksın
Boynunuzu bükmezsem
Kanınızı dökmezsem
Kandile çıkmaz isem
Gök girsin kızıl çıksın
Soylu, fidan, Hulûsi
Mücâhidler halisi
Namert mürted perisi
Gök girsin kızıl çıksın
Karacak; yıkmaz isem
Sincara çıkmaz isem
Bayrağı çekmez isem
Gök girsin kızıl çıksın
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Vaşingtondaki aymaz
Beyaz sarayda namaz
Kılmaz isem sünnet farz
Gök girsin kızıl çıksın
İzin; verir ölmezsem!
Hakkınızdan gelmezsem
Haritadan silmezsem
Gök girsin kızıl çıksın
İşte çıktım sefere
Müjde verdi nefere
Sormaz isem behere
Gök girsin kızıl çıksın
Resulüllâh komutan
Emrinde Tayyip sultan
Koyarsam düşmanda can
Gök girsin kızıl çıksın
Ceddimdeki en son şah
Recep tayyib Padişah
Her kim ederse günâh
Gök girsin kızıl çıksın
Hilâfeti; tahtına
Çıkarda bak bahtına
Uymaz ise ahdına
Gök girsin kızıl çıksın
Bu Hilâl-haçla savaş
Pe Ka Ka, Fetö de baş
Koyar isem arkadaş
Gök girsin kızıl çıksın
Resulayndan Rakkadan
Afrinden Telabyad’dan
Sürmez isem, fıtrattan
Gök girsin kızıl çıksın
Ey kanlı ehli küfür
Ben neslinizi sıfır
Edemez isen âhir
Gök girsin kızıl çıksın
Ama ri ka karşında
Şeytan turpu başında
Boğmazsam göz yaşında
Gök girsin kızıl çıksın
İnsanlığı attılar
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Haini aldattılar
Aşa zehir kattılar
Gök girsin kızıl çıksın
Açık etti kinini
Hazırladı sonunu
Şaşırınca yönünü
Gök girsin kızıl çıksın
Yok Türkiyede üssü
Üsler Türklerin süsü
Kimse deaş örtüsü
Gök girsin kızıl çıksın
Gelin karşıma gelin
Sıtratejiği silin
Gelin elimde ölün
Gök girsin kızıl çıksın
Pe Ka Ka’yı kayıran
Yılan, kavu sıyıran
Ayak; başa buyuran
Gök girsin kızıl çıksın
Allâh bir Resulü Hak
Karşında kim iyi bak
Katlinizse muhakkak
Gök girsin kızıl çıksın
Düşmanımdır; kim varsa
Karşımda savaşırsa
Herkim fitne dokursa
Gök girsin kızıl çıksın
Ö.Su.O’ ya göz dağı
Veren şu domuz deyû
Ok hazır gerdim yayı
Gök girsin kızıl çıksın
Bıraktım yaydan oku
Yok edenedek taki
Kazımaz isem kökü
Gök girsin kızıl çıksın
İSLÂMİ’nin son sözü
Peygâmber kılavuzu
Yok etmez isek sizi
Gök girsin kızıl çıksın
09 Rebiülâhir 1440 Ahad
03 Kanûni Evvel 1434
16/12/2018 Pazar
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Kasım 39
Mehmet İslami
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Uzandıkça, Var
Cennetin misâli yalan dünyada
Uzandıkça dilleri var denmeğe
Arıların hâli polen olsa da
Uzandıkça balları var yenmeğe
Dostun gönlü dostlarının hanesi
Kara günde dost olan bir tanesi
Muhabbet dergâhı mâlikhanesi
Uzandıkça alları var yanmağa
İSLÂMİ; haz verir dilin incesi
Yâdı besler yâdellerin yoncası
Hevâi hevesin tek eğlencesi
Uzandıkça yolları var inmeğe
Mehmet İslami
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Üç Arkadaş Sohbet Eder, Üçü de!
Melek amel defterini açıyor
Salihler üstüne rahmet saçıyor
İttiba edenden günah kaçıyor
Said kim, Şaki kim Allah seçiyor
Sütü bozuk temelinden göçüyor
Karnı tok olanlar herkes tok sanır
Aç olan dünyada ekmek yok sanır
Göbeği şiş dayısına yaslanır
Kükresede bir gün gelir uslanır
Satılmışlar dayısına yaslanır
Bir sağır, bir topal, bir kör kervete
Oturunca başlamışlar sohbete
Sağır: ağır konuş derken cevdete
Kör bana göz dikme diyor servete
Ağır git diyorlar topal İsmete
Kör bir kişi geldiğini görüyor
Sağıra ne duyduğunu soruyor
Topalsa kaçalım deyip duruyor
Topal hepsini ardından sürüyor
Üçü birde yartlağana varıyor
İSLÂMİ’dedir bunların suçu da
Üç arkadaş sohbet eder üçü de
Sohbeti dinleyen koyun keçi de
Bakarlar ki cinoğlu cin fıçı da
Çağırmak isterler Teke. Koçu da
05 Ramedan 1440
Mehmet İslami
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Üç Gardaşız Üç, Gardaş!
Â’mâ-da hikmeten yarattı Allâh
Üç gardaşın anasını üç gardaş
Cinni insi ondan varetti Allâh
Üç gardaş mânâda mündemiç gardaş
Üç gardaşta yoktur aslâ buğuz kin
Biri İSLÂM biri İMÂN biri DÎN
Bunlarda istikrar bu üçte temkin
Biri İslâm biri İmân biri Dîn
İslâm: mevcudâtın tekvin nizâmı
Mayâsına çalmış ism-i azâmı
Hamûlede mamûl neş’esi gamı
Biri İslâm biri İmân biri Dîn
İmân: bu nizâmın efgânı gamı
İmânsızlık odun eder adamı
Görürsün; münâfık güruhu tanı
Biri İslâm biri İmân biri Dîn
Dîn tarz-ı hayattır ins ve cinn için
Bir düşün; Habil’in kestiği koçun
Kurban İsmâile gelmesi niçin?
Biri İslâm biri İmân biri Dîn
İslâm sekeratta bekler nekâhat
İmân vefat etti buluırmu hayat?
Dîni mübin izhar eder şatahat
Biri İslâm biri İmân biri Dîn
İSLÂMİ; gör imânsıza hiç kimse
Gökten ateş inip mevcûdat yansa
İnanmaz bu: halis, doğrudur dense
Biri İslâm biri İmân biri Dîn
Mehmet İslami
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Ülkü İslâm Dinidir Ülkücüde Müğslüman
Biz dâvamız ÜLKÜ’nün hadimi hem neferi
Allâh için başlattık büyük birlik seferi
Cihâd meydanlarında düşünmeyiz zaferi
Biz seferle memuruz zafer Allâh’tan gelir
Allâh’a kul olanlar hakkı batılı bilir
Böyle uzakta durmak kökler ile dal gibi
Figan ile kucaklaş bülbülünle gül gibi
Esrarı Arı’sısın devân olan bal gibi
Bu tad ile gönüle köprüsünden geçilir
Firdevs adn cennetine ehl-i sevdalar gelir
ÜLKÜ=İSLÂM DÎNİ’dir; Ülküce de müslümân
Ülküde, ülkücüde, yok başka türlü îmân
Oluyormuş olur be çünki bu âhir zaman
İmâm olup mihraba haham papaz dikilir
Artlarında kırılası boyunlar bükülür
Ülkü feveran eder ülkücü vurdum duymaz
Böyle bir Müslümanlık; Farza Sünnete uymaz
Halife; hilâfeti yerine neden koymaz?
Zannederim korkudan ciğerleri sökülür
Kim der; kiraz altına dağ eriği dökülür?
Yahudi din âlimi minberden atar yere
Hemide cemâatin gözleri göre göre
Bir defa zannetmeyin hemide iki kere
İSLÂMİ; küfretmeyip neylersin böylelere?
Mescidlerde mecûsi ateşleri yakılır
Güyâ Müslümanlarca keyf ederek bakılır

Mehmet İslami
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Ülküm Dîn-î İslâmdır
ÜLKÜM DÎN-Î İSLÂMDIR
Ülkü; Dîn-i İslâm şeriatidir
Allâh çaldığı ulvî renkteyiz
Ülkücü ser koyduğu seatidir
Âli ile; küfre karşı cenkteyiz
Mazinin hikmeti kutlu atidir
Kıssadan hisseyi almak katidir
Mürâi müfteri küfrden kötüdür
Zulmün karşısındaki bülentteyiz
Âdem’le bir yaşta kuzum, ülkümüz
Batılla savaşta hızım ülkümüz
Özümüz ruhumuz bizim ülkümüz
Şecâatte: zülkarneynle denkteyiz
Âdemi topraktan Havvayı ondan
Yaratan Allâh’tır şekmi var bundan?
Yarına teveccüh edilir dünden
Tarık bin Ziyadla bir hevenkteyiz
Ülkü için vareyledi âlemi
Âdem’e cennete sür dedi demi
Kıskanınca azrail adlı gemi
Alıp çıkarınca dedi tekteyiz
İSLÂMİ’ye rahmet çektiği çile
Çileye ortaktır Eyyûbi bile
Ebû Bekir Ömer kurşunu ile
Yivi, seti kusursuz tüfenkteyiz

Mehmet İslami
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Ültimatom verdim Anlamadın mı?
ÜLTİMATOM VERDİM ANLAMADIN MI?
Titreyin düşmanlar Füzeler döşte
Kahpe tezgâh kuruldu çekilişte
Ceddim dirildi de idrak yok çüşte
Bir tek diş bırakmam bu dökülüşte
Elhamdülillâhi Rabbil âlemin
Halifeye tapuludur bu zemin
Hakkı hâkim kılmak üzere yemin
Ettik; görürsünüz hayâlde düşte
Kutuplar, Ekvator durakta benim
Kâfirler gönlünde merakta benim
Suriye’de benim Irakta benim
Emir; Habîbullah bu çekilişte
Venezüellâda Madura benim
Haçlının kestiği fatura benim
Saplanılan hançer, sadıra,benim
Kurtuluş yok yamulup, bükülüşte
İSLÂMİ: söyledim dinlemediz
Ültimatom verdim anlamadınız
Silinecek bu defterden adınız
Kökünü keseceğim sökülüşte
02 Cemâziyelâhir 1440 Hamis
07 Şubat 2019 Perşenbe
25 Kanunisâni 1434
Kasım 92
Mehmet İslami
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Ümidli Sevincin Berât Gecesi
ÜMMETİ MUHAMMEDİN ALEMİ İSLÂMIN MÜBAREK BERÂT’INA VA SIL OLARAK
ALMASINI YÜCE ALLÂH’DAN DERUNİ HİS DUYGU VE GÖ NÜLDEN NİYAZ EDERKEN
BÜTÜN İSLÂM ÜMMET DÜŞMANLARININ LÂ YIK OLDUKLARINI LİYÂKATLERİ
DERECESİNDE VEREREK İSLÂM ÂLE MİNİ ALTIN ÇAĞINA KAVUŞTURMASINI
DİLİYORUM;
ÜMİDLİ SEVİNCİN BERÂT GECESİ
İbâdetle mağfirata ermeğin
Şefkât zirvesidir berât gecesi
Masiyetin defterini dürmeğin
Afvın kirvesidir berât gecesi
Bu gece Yarata dünya göğüne
Tecelli edecek, kullar öğüne
Günâhkârlar istiğfarla döğüne
Huri mervesidir berât gecesi
“Yok mu benden af dileyen diyecek
Yok mu benden rızk isteyen diyecek
Şerden kurtulmak isteyene diyecek”
Şifâ hurmasıdır berât gecesi
“Kulum benden ne isterse veririm
Batın zahir ahvâlini görürüm
Ben şah damarından yakın dururum”
Rahmet vermesidir berât gecesi
Mağfiratla günâhlar bağışlanır
Ağlayan kulundan Allâh hoşlanır
Âşkı şevkle lânetullah taşlanır
İzzet sürmesidir berât gecesi
Rızıklar eceller ayırt edilir
Cennete itâat ile gidilir
Akıl ile, kul ameli güdülür
Cennet sarmasıdır berât gecesi
Ümidli sevincin çağlayanında
Âşk-ı İlâhiyle ağlayanında
Zünnarı beli bağlayanında
Hakkı görmesidir berât gecesi
Şabânın on üçüncü gecesinde
Ümmete şefâat bilmecesinde
Üçte bire şefâat nicesinde
Rabbın vermesidir berât gecesi
On dördüncü gece yine istedi
Üçte ikisine muhtarsın dedi
Üçte iki de kifâyet etmedi
Arzın sürmesidir berâr gecesi
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On beşinci kalan ümmete
Şefâat ver dedi mütekebbire
Hepsini garketti Rab şefâate
Cennet kermesidir berât gecesi
İSLÂMİ bu gece artan zemzemden
Eğer içmediysen yok, istemeden
“Deve sahibinden kaçarken” beden
Görüp, durmasıdır berât gecesi
19 nisan 2019 Cümüa
14 şâbân 1440
06 Nisan 1435
Kasım 163
Mehmet İslami
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Ümmeti Muhammed Ben neler Gördüm
ÜMMETİ MUHAMMED BEN NELER GÖRDÜM
Fenâ aleminde bu kadar sene
Çok çirkinlik akan sareler gördüm
Kümesin bekçisi tilkiler ile
Kurt sürü çobanı yareler gördüm
Aslanken çakala ihtiram duran
Veli nîmetine şaplağı vuran
Basacağı yere tuzağı kuran
Kediyi avlayan fareler gördüm
Dün tosunum diye böğürenleri
Düve diye eşşek yüğürenleri
Beytül mâli yeyip geğirenleri
İksir-i Zekkumda çareler gördüm
Tavşanlar şahine çelme takarken
Sırtlanlar yaylada cirit atarken
Kartal gaflet uykusunda yatarken
Doğan gagasında hareler gördüm
Yazmakla bitmez ki gördüğüm şeyler
Yılan sarılınca akrebi peyler
Ceylanlar kobrayı boaya söyler
Şakülsüz gönyesiz kareler gördüm
İSLÂMİ: şehirler beldeler köyler
Yetimler öksüzler beddüâ eyler
Hamisiz müslüman pirfani neyler?
Masum mağdur ciğerpareler gördüm
Mehmet İslami
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Ümmeti Muhammedim Ben
Türk Alevi Lâz Kürt Çerkez de benim
Abaza Arnavut herkez de benim
Her ırk Müslüman’la merkezde benim
Kafirler tek millet, ya Müslümanlar?
İslâm’ın, dünyada dökülen kanlar
İngiliz di hakim olan dünyaya
Siyonistler nalla yolladı aya
Şu anda dünyaya hakimler baya
Üç buçuk Yahudi ya Müslümanlar?
İslâm’ın, dünyada dökülen kanlar
Tarık bin Ziyâd’ dan ilhâmı alıp
Bismillah diyerek Ummana dalıp
Gemiler yanınca mehteri çalıp
Dönüş yok, diyerek kapattı onlar
Endülüsü Fetheden kahramanlar
Akdeniz gelmiş altıncı filo
Ula şeytan turpu bizemi lolo?
Denemiyor ise falsolu solo
Hakkın vaadinden, atıyor tanlar
Yıkalacak tır çakma kahramanlar
Ben ümmeti muhammedim; Allâh’tan
Dönmedim verdiğim vallah billahtan
Çekinmem ma’lûktan korkarım Hakk’tan
Yüz senedir sebil ettiğim canlar
Ayağa kalktı şühedâ yatanlar
Bak İSLÂMİ: Ben ümmetim diyorsan
Va’zıdır farzım sünnetim diyorsan
Mümin Türk cibilliyetim diyorsan
Rehberindir Hüseyinler Hasanlar
Kerbelâya rengini veren kanlar
Mehmet İslami
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Ümmeti Muhammediz Müslümanlar gardaştır
ÜMMETİ MUHAMMEDİZ MÜSLÜMANLAR GARDAŞTIR
Arkadaş: Ben Arnavudum Abazayım, Pomağım
Ümmet-i Muhammedin kâlbindeki yumağım
Kürdüm, Türküm, Çerkezim, sevgi kaynar dimağım
İSLÂM’ ın davuluna Besmeleyle vurulan
İhlâs, İmân, Hayâ’dan müteşekkil çomağım
Milliyetçi olunmaz milli olunur milli
Irkçılık yapan kimdir? Kâfir, çanları zilli
Ne mutlu Müslümanım diyenlerdir temelli
Beynini şarj edemez, deşarj edilmiş pilli
Hakikati işardan yosun tuttu damağım
Millete: Narkoz verip uyuttuğu ülkede
Dilini dinsizliği, örfünü ilk celsede
İkâme ettiği çün buhtunnasır gelse de
Kimse dönüp bakamaz ağlasa da gülse de
İngiliz Everest yok Hindistandaki dağım
İSLÂMİ der yoruldum, kıt’â, kıt’a gezeli
Bulamadım kırklarda, üçlerden bir güzeli
Yedilerden görenler dediler ki bu deli
Müslüman müslümanın gardaşıdır ezeli
Yapıştığım hablûllah aslâ kopmaz ki: bağım
29 Şevval 1440 Selase
02 Temmuz 2019 Salı
19 Haziran 1435
Hızır 57
Mehmet İslami
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Üstüme Dökesin Emi
Ey mevcûdat ruhu insü meleğim
Bir tek sensin Allah’ımdan dileğim
Yapıştım eline salma geleyim
Nurunu üstüme dökesin emi
Gülü dikeniyle seven âşıktır
Âşkın figânına geven maşuktur
Âşksız ben’likliyi döven âşıktır
Lôkmama bal olup akasın emi
Âşk, yılanı deliğinden alan, dil
Âşktır mevcûdatın aslı, nesli, bil
İSLÂMİ’de âşkın yüzünde, değil
Âşkını; özüme ekesin emi
Gönlümün sultanı başımın tacı
Güzel yârim derdim, âşkın ilâcı
Dermândır: elbette verecek acı
Coştukca hazzını çekesin emi
Bülbüller âşıkın rayihan gülsün
Şefaat eyleki bülbüller gülsün
Ona feryât, figân ettiren gülsün
Ümmeti cennete dökesin emi
Âşktır Kur’andaki en güzel kıssa
Okuyan yaratık almazsa hisse
Konuşsada eşşek, eşşektir sussa
Âşkı, mihrabına dikesin emi
Zümrüd-ü Ankaya Kâf dağı olan
O ceylân gözlere can bağı olan
Sevdasız gönlündeki ağı olan
Sinene İSLÂMİ çekesin emi
Âşkına ihânet edenin keder
Ayrılmaz, onunla mezara gider
Solucan, kendini lider zanneder
Saksağan misali sekesin, emi
Aslımız topraktır paktır, tertemiz
Hakikat ararsan biz bir, Âdem’iz
Âdemdir hakikât olan bendemiz
Ana hasretiyle tütesin emi
Âşkı söylemeyen lisan değildir
İSLÂMİ: âşk sızlar asân değildir
Haindir namerttir insan değildir
Gönül gülzarımda yetesin emi
Mehmet İslami
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Üzdürmez Rabb'im!
ÜZDÜRMEZ RABB’İM!
Âlem i İslâm-ın mukaddes dîn-in
Sırrını ahmağa sezdirmez Rabb’im!
Beşer zalimidir kendi kendinin
Hakk’ın batıl içre süzdürmez Rabb’im!
Susturan beşerdir EZAN sesini
Yarattıklarından hiç kimsesini
Şerre yönlendiren kul kendisini
Kula kuyusunu kazdırmaz Rabb’im!
Kur’ân-ı Kerîmi İlâhi Dîni
Yasaklayanların dinidir kini
Muhterem beldenin korkak sakini
Olmayanı dînden yozdurmaz Rabb’îm!
Dizgini verince kâfir eline
Kapılırlar tenden akan seline
Musahharken Süleymanın yeline
Kürrei daraltıp büzdürmez Rabb’im!
Leşlerini leş kargası didikler
Soluncan zanneder aklı güdükler
Bin Beş Yüz sededir böyle, hödükler
Sâlih kullarını cızdırmaz, Rabb’im!
Harami bünyeden çıkacak düa
Çıkarken çöplüğe atıldı, daha
Musaddık kulun düası ALLAH’a
Çıkarken şeytana çizdirmez Rabb’im
Kendi kendisini ümmet kendisi
Başa köle külah eder sisi, iblisi
Kendi belâsının mütevellisi
Küfre kölelikten bezdirmez Rabb’im!
Ana karnındayken yazılır rızık
Doğuştan ölüşe hazırdır azık
Kiminki hayatta tarıkî bozuk
Hakk’ın kulvâr’ında yüzdürmez Rabb’im!
Hürmetle yadedip dökülen kanı
Albayrakla gölgelendir vatanı
Muzdarip etmeyip yerde yatanı
Seyyid Nesimiyi üzdürmez Rabb’im!
İSLÂMİ’ Mansur Hallac’ın darı
Muhabbeti vermiş ferşten yukarı
Âşk-ı İLÂHİ’yedir intizârı
Bir kulu severse, kızdırmaz Rabb’im!
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Mehmet İslami
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Vah Benim Yurdum Ah Benim Dâvam
Buyurun buradan bakın derine
Demokrasinin kılıcı, serine
Dayandı; batınca ciğerlerine
Böyleleri verdi kabûs u evham
Vay mazlum memleket vah öksüz dâvam
Herhalde ingiliz devleti değil
Almanya fıransa olmadığın bil
Özüne bakmak çün şöyle bir eğil
Diyebilirmisin bu benim yuvam?
Vah esir Türkiyem muntazar dâvam
Özbeöz Türk milletiyiz öylemi?
Alabora oldu bakın bu gemi
Hahamın elindedir ser dümeni
Düşman işgalinde dağlarım ovam
Kimsesiz türkiyem vah yetim dâvam
Tanımam düşmanın taç ve tahtını
Değil miki aldı mazlum ahtını
Ağartmaz yaratan kara bahtını
Sineklerle mücadeleye devam
Vah zavallı yurdum vah benim dâvam
Sana emânettir vatan, İSLÂMİ;
Dört tarafı sardı düşman İSLÂMİ;
Mecliste vatanı satan İSLÂMİ;
Mukaddes Hilâfet derdime devâm
Can çekişenlere Can veren dâvam
Mehmet İslami
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Vaktine Hazırol Türk İslâm Düşmanı
VAKTİNE HAZIROL İSLÂM DÜŞMANI
Vaktine hazır ol türk, din, düşmanı
Yavuz Sultan Selim kalktı geliyor
Sana geldi yok olmanın zamanı
Akıncı kanaldan aktı geliyor
Münbiçte kim münzeliklik eyledi?
Münafıklık deryasını boyladı
Siyah sancaklılar Bismillâh dedi
Sitil kazığını çekti geliyor
Yeter artık verdiğimiz yüz size
Elleriniz kurşun sıktı hep bize
Musa firavunu kızıl denize
Avanesi ile döktü geliyor
Şah Süleyman şahı merdan kastinde
Şerefle şân bu ümmetin destinde
Sultan Mehmet beyaz atın üstünde
İslâm çerâğını yaktı geliyor
Ebû Bekir, Ömer, Osmân ve Âli
Zülfikârı kından çıkarmış eli
Asrı saâdetten çağlayan seli
Altın çağ şafağı söktü, geliyor
Habîbullâh yürü dedi sefere
Mutlu kumandana mutlu nefere
Ermek için yaratandan zafere
İSLÂMİ yumruğu sıktı, geliyor
15/12/2018 Cümüa ertesi
08 Rebiülâhir 1440 Sept
02 Teşrini evvel 1434
15 Kasım 38
Mehmet İslami
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Vallâhi Bilmeyiz Böyyükler Bilir
VALLÂHİ BİLMEYİZ! BÖYYÜKLER BİLİR;
Başta çatal boynuz taşımasını
Vallâhi bilmeyiz: böyyükler bilir
Şiş göbekle ense kaşımasını
Billâhi bilmeyiz: böyyükler bilir
Devletin mihenk taşına çıkmağı
Velinimet gırtlağını sıkmağı
Devleti temelden yakıp yıkmağı
Tallâhi bilmeyiz böyyükler bilir
Yedi deniz üç kıt’âmızı devir
Almak için şerhi koymuştu kâfir
Gülyüzlü şeytanın meskeni Sevir*
Vallâhi bilmeyiz böyyükler bilir
Unutturdu Abdülhamid ustayı
Otuz üç yıl diri tuttu hastayı
Lozanda kim ikram etti pastayı?
Ballâhi bilmeyiz böyyükler bilir
Üç kıt’ayı yedi denizi ile
Verip esir olan homo rezile
Ermenidir sağır ibişi bile
Tallâhi bilmeyiz böyyükler bilir
İşgâl et demeği ama ri kaya
Haç takıp sığınıp alamanyaya
Uçak kaçırmağı yonanistana
Vallâhi bilmeyiz böyyükler bilir
Yatlarda yatarak üşümesini
Gözden fitne fücûr ışımasını
Beytül mâlden meblâğ taşımasını
Billâhi bilmeyiz: böyyükler bilir
Milli yürekler mili çekmeği
Mâmur; parçalayıp kırıp dökmeği
Gâvur yamacında boyun bükmeği
Tallâhi bilmeyiz: böyyükler bilir
Sâhipsiz meydanda asıp kesmeği
Milletin üstüne zehir kusmağı
Düşmanların tuzağına basmağı
Vallâhi bilmeyiz: böyyükler bilir
Ermenini kucağında yatmağı
Babasına atom füze atmağı
Vatanını düşmanına satmağı
Billâhi bilmeyiz böyyükler bilir
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İSLÂMİ der: mahremini soymağı
Düşmanını başüstüne koymağı
Kâfirlerin şapkasını giymeği
Tallâhi bilmeyiz: böyyükler
* SEVR İşgal merkezi
Böyyükler dediğim için büyük diyor sanmayın
Cücelerdir sürüngenler böcekler aldanmayın
Düşmanların ifadesine binaen öyle söyledim
21 Cemaziyelevvel 1440 İsneyn
20 Ocak 2019 Pazar ertesi
08 Kamunisânî 1434
Kasım 75
Mehmet İslami
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Var mıdır ki Bozulmayan?
Bozulmayan ne kaldı gız?
Beyindeki piller bozuk
Şerefleri eyledik buz
Ağızlarla diller bozuk
Göz var bakarda göremez
Ayak menzile varamaz
Sevgi gönüle giremez
Lôkma veren eller bozuk
Kulaklar var duyuyorda
Duyulmuyor diyiyorda
Ağız ekmek yiyiyorda
Gırtlaktaki yollar bozuk
Beytül mâli edip talan
Dünyayı zimmete alan
Sellerden geride kalan
Lığı olan miller bozuk
Rahmet gelir felâket der
Felâketi emiyor yer
Kalmamışki gözlerde fer
Akıttığı seller bozuk
Ateş suyu yakar iken!
Ama suya bakar iken!
Çay nehire akar iken
Karıştığı göller bozuk
Varmı: sahi bozulmayan?
Ezen gâni, ezilmeyen,
Haddelerden süzülmeyen
Halis çelik teller bozuk
Kiliseler mabed oldu
Ne o el papazı buldu
Mescide çan dolduruldu
Çalmıyorsa, ziller bozuk
Ezanlarda, salâlarda
Ana, teyze, halalarda
Körpe kızda, balâlarda
Pırıl pırıl yıllar bozuk
Mehmede Züleyha seyran
Sareyse afeti devran
Eyyûbca kurtlara davran
Ben sanılan çiller bozuk
Gaflet dolu! seherlerle
Altın,mercan,güherlerle
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Mor menevşe, lâlelerle
Çiçek açan güller bozuk
Analarda şefkat meflûç
Harami harama huruç
Eyledikçe helâle suç
Diyenlerde eller bozuk
HÜLYÂ olup canı yakan!
Âşkı ilâhiye bakan
Kays ayağından akan
Dikeniyle çöller bozuk
Eşşek, beygir, katırlarla
Balta, nacak, satırlarla
Çabuk getir, götürlerle
Hisesiz meseller bozuk
İçi bomboş sadırlarda
Suni gönül hatırlarda
İsten, siyah çadırlarda
Keçelerle çullar bozuk
Mü’minlerde birer birer
Hayır diye işlenir şer
Tagutları zenn’eyle zer
Sikke sahte pullar bozuk
Evlât atasını görmez
Karı, kocaya el sürmez
Hikmetine akıl ermez
Evli, bekâr, dullar bozuk
Herkesten su içmez iken
Her köprüden geçmez iken
Saç tarağı seçmez iken
Tüysüz kalan keller bozuk
Bu asırda tek ben arttım
Kafamı batıla çarptım
Altmış sekiz kere tartım
Aylar noksan, yıllar bozuk
İSLÂMİ’ye fermanını,
Ulaştırıp, her yanını
Nurlandırarak canını
Dediğinde tûllâr bozuk
Mehmet İslami
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Var Yok Hak olur
VAR YOK HAK OLUR
İlm ü Ledün deryâsına dalınca
Yok diye bir şey yok yokmok yok olur
Derinlerden inci mercan alınca
Çok diye bir şey yok çokmok yok olur
Fıtratımda maya çalınmış sinir
Lâdîniye karşı tanımaz sınır
Hasırın altından Mısırı tanır
Fak diye bir şey yok fakmak yok olur
İhlâssız ibâdet kurumuş gölde
Balık avlamakla müsâvi çölde
Üç Maharet gizli El, Belde, dilde
Kok diye bir şey yok kokmak yok olur
Havada suhûlet yükseldiğinde
Hararet-i ısı saç deldiğinde
Hırslanmağın tazyiki geldiğinde
Bak diye bir şey yok bakmak yok olur
Kızdıran körükçü suçlu değil mi?
İhlâssız bünyeler haçlı değil mi?
Bir katreden kızıl taçlı değil mi?
Lök diye bir şey yok lökmök yok olur
Hesapsız işlerle bocalayana
Hahamı, papazı hocalayana
Yahudi koynunda geceleyene
Çak diye bir şey yok çakmak yok olur
Emr-i ilâhiye ittiba edip
Resûlü zişânın izinden gidip
İster hatib densin isterse edip
Tak diye bir şey yok takmak yok olur
Yok yok sayılmıştır velâkin amma
Yok demekle varlar yok olur sanma
Yürü müstakimde fahşa aldanma
Ok diye bir şey yok okmok yok olur
İSLÂMİ seyreyle Cenûb Şimâli
Yürekleri yakar beşeri hâli
Bizdedir bu mezâlimin vebâli
Hak diye bir şey yok var yok hak olur
27 Safer 1440 İsneyn
05/11/2018
Mehmet İslami
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Varsa Başka İsmi Nedir?
VARSA BAŞKA İSMİ NEDİR?
Memleketi soruyorsan
Bu memleket sömürgedir
Biraz kafa yoruyorsan
Varsa başka ismi nedir?
Muhtara emir verirler
Vali dikip gönderirler
Valileri çok dinliler
İşgal valisi böyledir
Onbir metredir sopası
Suriye ırak su tası
Çukurda olan arkası
Küfrün yedi düvelidir
Muhtar emir dinlemiyor
Başım üstüne demiyor
Neden mi ilerlemiyor
Tuttuğu kâfir elidir
Memleketi sara tuttu
Filleri pireler yuttu
Tilkiyi tavuk uyuttu
Entrikalar gecelidir
Solucan tutar ağıdı
Tosbağa verir öğüdü
İdeal yüce dağ idi
Estirilen sam yelidir
Zulmün karşısında coşan
Sabırdır küpünden taşan
Çin seddini yıkıp aşan
Me’cüc ye’cüc’ün selidir
Homoyla popu kararsan
Şayet akıllı ararsan
İSLÂMİ’yide sorarsan
Ülkedeki tek delidir
01 Cemâziyelevvel 1440 İsneyn
07 Ocak 2019 Pazar ertesi
25 Kânunievvel 1434
Kasım 61
Mehmet İslami
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Vatanı Olmayanın Dini de Olmaz
ALLÂHÜ TEÂLÂ Sûre i Yasin’in 60 ve 61 nci Âyeti Celilesinde me âlen şöyle
buyurmaktadır: “EY ÂDEMOĞULLARI, ‘ŞEYTANA TAPMAY IN ÇÜNKÜ O, SİZİN İÇİN
APAÇIK BİR DÜŞMANDIR BANA İBÂDET E DİN İŞTE DOSDOĞRU YOL BUDUR’ DİYE
SİZE EMRETMEDİM Mİ?”
VATANI OLMAYANIN DİNİ DE OLMAZ
SURİYE BENİMDİR SAHİBSİZ KALMAZ
YİTİRMEDİĞİNİ HİÇ KİMSE BULMAZ
KADERDİR DAVETSİZ GELİRDE, GELMEZ
Kinimiz düşman karşı, dosta yok
Altı milyon yükü, saran sırtına
Kim yükledi diye düşünen mi yok?
Kimseye esmesin öyle fırtına
Dertli Polat Deli Dmruldan ayak
İşlemek isterken yapılan kıyâk
Şuaranın fikri kırılmaz dayak
Güneş doğar Arzıruma Bartına
Hatunlarla, ihtiyarlar, çocuklar
Müstesnadır, bire korkak cücükler
Vatan için can veriyor küçükler
Vatansıdaşsan Fikret hele tartına
Ararat dağında dumanlıdır baş
Müslümandır müslümanlara gardaş
Huzur yüz yıl önce öldü arkadaş
Lânet olsun postalına kartına
En zelil şey dilencilik buyurur
Çalışmağın ulviliğin duyurur
Furkaniler hak-batılı ayırır
Mümin bakmaz küfrün cartı curtuna
Yüz olması lâzım utanmak için
Küfr şamarı lazım uslanmak için
Sağlam beden lâzım yaslanmak için
Fikir yorsalar İmânın şartına;
Söz gümüşse sükût altın demişler
Nasihat-ı ehline söylemişler
Sabır küpü patlayınca, Memişler!
Balyoz vurur düşmanların zırtına
Müslümanız Muhammed’in ümmeti
Yoksa unuttuk mu farzı sünneti?
Der; sadaka, tezyin eder cenneti
Bu yüklene imtihandır, sırtına
İnsanlığın şerefinden şanından
Hudusatı tuttum dört bir yanından
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Şekva etmem Hakk’a imtihanından
Aldanmam düşmanın zımbırtısına
“Nasib ise gelir Hindden Yemenden
Nasip değil ise” yeşil çimenden
Beyaz süte çevirerek verenden
Geldiğin bilmeyen, tımbırtısına
Kulak sağır, göz kör diyor İSLÂMİ
Herkes kısmeti yiyor, İSLÂMİ
Pehlvan kısbeti giyer İSLÂMİ
Dikilir meydanın tam ortasına
14 Haziran 2019
Mehmet İslami
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Vatanımdaki Vatansızlaraitharedilmiştir
CELLÂT ORDUYU ELE GEÇİRENLERDEN KÖRETTİN SOY ER DENİLEN CANİ İLE SAPIK
KANATOĞLU DENEN KAN EMEN BU
ERMENİ VAMPİRLERE İTHAF EDİLMİŞTİR
Sen düşmansın bu devlete bu millete bu dine
Ordumu dolama o zehir akan diline?
Üç yüz altmış yedinin akrebine filine
Zehir içireceğim bin beşyüzlük ününe
Mamak ce beş işkence hanesinde bu deyyus
Ülkücü gençlerimi ipe çekerek meyus
Domuz cinsi cibilliyetsız suratı abus
Noktayı koyacağım dününe bu gününe
Neyine de havluyorsun beslendikçe sen yine
Girdim miydi boğacağım o mezbele inine
Leşini de atacağım domuzların önüne
İSLÂMİ; yüzük saman dolduracak gönüne
17 Cemâzüyelâhir 1440 Cümüa
22 Şubat 2019 Cümüa
09 Şabat 1434
Kasım 107
Mehmet İslami
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Vay Dedi Bana
VAY DEDİ BANA
Yıldız kaydı sohbet ediyor iken
Sende; bunun gibi kay dedi, bana
Rah-ı muhabbetle gidiyor iken
Hercaiye çukur oy dedi, bana
Telefon çalınca ahizesini
Alda kulağına koy dedi bana
Bu çürüten hicranlar senesini
Sana anlatayım da duy dedi bana
Geleceğim gardaş amenna lâkin
Çetrefilli yolda engeller çetin
Fırtınalar dinsin havalar sakin
Suhulet bulunca uy dedi bana
Gölü geçsek bile ötesi derya
Gemi su alırken kim diyer durya
Etrafında kale bedeni sur ya
Mazgalda uyursun vay dedi, bana
Okyanus yutupda inse derine
Eyva’llâhı yoktur namert birine
Tokatı aşkeden, böylelerine
Bozulmaz asalet soy dedi bana
Ümmiyyim hep banayı ne bileyim?
Cihad-ı ekberi açta geleyim
Dini milli mefâhirçün öleyim
Namazın şartını say dedi, bana
Yönünü çevirip bizansistana
Pantolonu değiştirirdi fistana
Hello deyip bu müslüman insana
Kendisinden sanıp bay dedi, bana
Ne desin İSLÂMİ: arif isen sen?
Afiyet köşkünde zarif isen sen
İlm ü Ledünni de ma’rif isen sen
Şemsin; hemi dolunay dedi, bana
24 Receb 1440 Ahad
31 Mart 2019 Pazar
18 Mart 1435
Kasım 144
Mehmet İslami
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Vefa Cefa Üvey Kardaştır
VEFA İLE CEFA ÜVEY KARDAŞTIR
Tenimin örtüsü aşkın mintanı
Dudun tezgâhında dokunan ipek
Meleklerin şahı olan sultanı
Sadrımdan dışarı çıkaramam pek
Bir tek Allâhını sevmiştir ilkin
Sonra seni sevdi vafasız silkin
Âşkın kümesine tadandı tilkin
İnsaf et ne olur üzerimden çek
Gönül sarayımı viran eyledin
Bivefâya karşı niran eyledin
Muhabbet bağını soran neyledin
Gayri yoksun ister keklik gibi sek
Haktan gayrisine eğmem başımı
Hakk akıtır hakk dindirir yaşımı
Her iki âlemde arkadaşımı
Veren Yaratının kürsüsü yüksek
Cefayı yüklenip sevdiklerine
İkrâm eder vefasızlar ne diye?
Zulüm edip hançerler biteviye
İhanet ağacın kökünden söksek
Ferhat Şirin dedi taşlara bile
Kerem Aslı için karıştı küle
Züleyha vuslatı Yusuf’u ile
Dedi ki hasretin boynunu büksek
Vefa ile cefa üvey kardaşlar
Cefâya tahammül yükseltir başlar
Böylece; İlâhi imtihan işler
Tevekkülle sabr divanına çöksek
İSLÂMİ’den gayri Müslim sinecek
Altın çağın müceddidi inecek
Vefa çiçekleri sümbüllenecek
Cefa deryasına kezzabı döksek
28 Mart 2019 Perşenbe
21 Receb 1440 Hamis
15 Mart 1435
Kasım 141
Mehmet İslami
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Vefasız
VEFÂSIZ
Yeşeren yaprağa değdiğin zaman
Sarartarak soldurursun vefasız
İslâm gülzarına girersen heman
Goncaları öldürürsün vefasız
İlâhi rahmettir borası tipi
Boş kalmasın diye sabırın küpü
Dünyada var olan dertlerin hepi
Yüreğime doldurursun vefasız
Dokunmazsın halis dine, imana
Muhabbeti vuslat adlı limâna
Çekince bakmazsın ahu âmana
Tayfaları güldürürsün vefasız
İSLÂMİ’ yi keder adlı kızağa
Bindiripte görderirsin uzağa
Ben basmışım kurducağın tuzağa
Ciğerimi deldirirsin vefasız
29 Cemâziyelevvel 1440 İsneyn
04 Şubat 2019 Pazarertesi
22 Kanûnisâni 1434
Kasım 89
Mehmet İslami
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Vehameti Ahvalimiz
Burası turki ye ta yüz yıl önce
Ahtapotlar kucaklayıp sarınca
Kartallar şahinler oldu karınca
Ceylan turna yürümeği şaşırdı
Devleti Ali Osmana kıydılar
Adını da hindidir ye koydular
Yüz senedir ciğerimi oydular
Müslümanlar ağustosda üşürdü
IRA destekçisi hain bir vekil
İngiliz meclisi buyur gel çekil
Diyerek meclise koyarmı? sakil
Fikretmeği aklı baştan aşırdı
ABD askeri vuran kaide
Sempatizanına meclisi nede?
Buyur gel diyerek davetmi ede?
Suni pompa ile basıp şişirdi
Amma Türkün askerini, polisi
Öğreteni vatandaştan her kişi
Vuran Pa.Ka.Ka’lı vekil iğdişi
Hain güruh meclisine taşırdı
İSLÂMİ: sakın ha değme dürzüye
Virgülün ucuyla değme dürzüye
Dikkât et ünlemi eğme dürzüye
Milli meclis dört haini pişirdi
Mehmet İslami
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Vekilleri, Tuslatıyor Millete
VEKİLLERİ TUSLATIYOR MİLLETE
Ehl-i küfrün tanzim ettiği düzen
İt arzedip besletiyor millete
Dinsiz devlet nedir diyerek süzen
Hav, hav, diye sesletiyor millette
Listeyi veriyor seçmek mecbûri
Seçilecek timsahlarsa kanguri
Midesine çala çala tanburi
Zurna ile süsletiyor millete
Mukaddes Adâlet edildi guguk
İcracı olanlar sadece dukguk
Kimisi hınzırdır kimisi fetocuk
Özlerini sisletiyor millete
Papaz, haham, mihraplarda kuruldu
Müminken arkada saf, saf, duruldu
Böyle bir garabet nerde görüldü?
Kâfir duygu hisletiyor millete
Adâlette Abdülaziz Ömer’i
İkinci sayarak şemsi kameri
Şahid diyor leyl-i nehar semeri
Domuzluğu toslatıyor millete
Namaz mecbur değil dedirttikleri
Sinekten kurbanı yedirttikleri
Kutulardan filo getirttikleri
Ayakkabı ıslatıyor millete
Vekil edilenler heva zengini
Elbette buluyor dengi dengini
Seyrederken yükseklerden engini
Yoksulluğa yaslatıyor milleti
Abdülâziz, Özal, Menderes, Mursi
Erbakanla Bitlis, Okkan’dan dersi
Alan yok; Yazıcıoğullar harsı
Çeşit, çesit, tuslatıyor milleti
Suriye, Irak’ın Kandil dağında
Feryatları Mehmedçiğin ağında
Korku salıp evham bataklığında
Altlarına pisletiyor milleti
Var ya meşhur Nasreddini masalı
‘Ye kürküm ye’ Karun gibi kasalı
Bel büküldü kemerleri kısalı
Ebî ceddi taşlatıyor millete
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Devletimiz dini mübin olur tam
Onların emeli savleti islâm
Ali Osman devlet-i ebed İslâm
Kâfirliği başlatıyor millete
İş ehlinden alındığı zamanda
Yerin altı huzurludur imanda
Kanun; Allâh’ınken, küfri limanda
Ağustosu kışlatıyor millete
İSLÂMİ: mazluma acıyan var mı?
Acır görünenler hep şivekâr mı?
Zamanı âhir sonu ilkbahar mı?
Mefahiri tuşlatıyor millete
22 Haziran 2019 Cümüa Ertesi
19 Şevval 1440 Sept
09 Haziran 1435
Hızır 48
Mehmet İslami
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Verâ'dan Başka Şey Görülmüyor
VERÂ’DAN BAŞKA ŞEY GÖRÜLMÜYOR
Yetmiş yıldır şu fenâ âlemine baksanda
Cinnet veren har’adan başka şey görülmüyor
Asi nehri misâli hep dikine aksanda
Erozyonlu merâdan başka şey görülmüyor
Beşeriyete nefsi kılavuz olduğundan
İçlerinde sadece tağutlar kaldığından
Dökülen incileri düzenbaz bulduğundan
Ayar tutmaz daradan başka şey görülmüyor
Aldıran yok yerinden çaldıran var çaldıran
Çaldırmak için tava, tencereyi kaldıran
Yok hain güruhuna hadlerini bildiren
İnsanlarda saradan başka şey görülmüyor
Hevâi hevesinle mücâdele ederken
İstiğfar etmek için dahâ vakit var derken
Açık olan elinde kabristana giderken
Ateş dolu küreden başka şey görülmüyor
Yürü dedi Yaratan ümmetisin orduna
Yürüyen mücâhidler hiç bakmadı ardına
Ciğerleri sökülür göz dikenin, yurduna
Seyret hele verâdan başka şey görülmüyor
İSLÂMİ: İmân olan silâh aşılmaz kaya
Domuz sanki merkürden geliyor da dünyâya
Hükmetmeğe yeltenir kıt’a amerikaya
Bak hedefe; oradan başka şey görülmüyor
Mehmet İslami
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Verâ'sın Gönül
VERÂ’SIN GÖNÜL
Âyeti Kübra diyor: On Sekiz Bin
Âlemin özünde yarasın gönül
Güleyim istedim lütfûnla senin
Güldürmeyen bahtı karasın gönül
Yaratanca tezyinatla süslenen
Sevdiğine yüreğinden seslenen
Halkolduğu toprak ile beslenen
Abd-i sâlih olan verâsın gönül
Katrende derya vüs’ati gizlenmiş
A’mâ’dayken Habib diye özlenmiş
İlâhi örtüsü bazen tozlanmış
Nûr ile kir akan deresin gönül
Bir katre su iken aslı mevhumun
Et, kemik, sinirlerle olduğunun
En şerefli ma’lukâtısın O’nun
Bu kevni mekânda, neresin gönül?
Meleklerden üstün kıldı yaratan
İSLÂMİ’ye hissesini al buradan
Diyerek çağlattı nûrlu dereden
Sen külli âlem-i küresin gönül
23 Cemâziyelâhir 1440 Hamis
28 Şubat 2019 Perşenbe
15 Şabat 1434
Kasım 113

Mehmet İslami
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Vur
V

U

R

HAVADAN DENİZDEN HEMİ KARADAN
YÜRÜ BE MEHMEDİM ALLAH İÇİN VUR
Amenna ve saddakna edelim duâmızı
Kabûl eder nârını İbrâhime nûr eden
Hidâyet eder belki biliyor dâvamızı
Ameli sâlihayı mücâhide yâr eden
Hava, Kara, Denizden Suriyede, Irakta
Şüheda dedemizi koymayınız merakta
Ne yazarsa yazsınlar kâfirler her varakta
Mehmedcikler mazlum-mağduru bahtiyar eden
Dikkat edin rötora! taviz keferelere
Çekildiği de yok ya! Bak tahtı nerelere
Onlarca; ciğerim ya gösterir farelere
Yok edeceğim siz benim gücüm ülküden
Yürü bire Mehmedim cerablustan münbiçten
Irakta şeytan turpu yaptırılan kerpiçten
Telavivden yürüyüp vaşingtona gir içten
Yürü islâm dînidir düşman yutacak düden
Denizimiz, çölümüz, karamızla, havamız
Yalçın kayalı dağlar, yaylalarla ovamız
Şuara gardaşlarım dâvamızda devâmız
Dertlerin ortasında, yaratandır var eden
Rabb' Teâlâ Kulum der Habibi de ümmetim
Buyurun günâhkârlar işte size cennetim
Deyince Şuaralar Resulü gibi yetim
Olarak ikrâm eder hikmetiyle var Eden!
Fatih Mehmed deniz can, Selâhaddin Kudüs han
Yavuz Selim Çaldıran Alparslansa karadan
Tarık Ziyâd Bedir’den Ebâbiller havadan
Bakıyorken ehl-i küfr gözlerini kör eden
Halife Receb Tayyib Dünyada her kıt’adan
Samanyolu, Utarit, Venüstende öteden
Okuduğu dersini Süleyman şah atadan
Düşmanların önünde, geçilemez bar eden
Küfrü temizlemeğe kainâtın yüzünden
Suriye’den başladı,Irakın dehlizinden
Tel avive giderken Ebû Bekir izinden
Ağaçların taşların dâvetini var eden
Atın iyi yağızına talar doru der
Adamın iyisine böyle yiğit deli der
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Allâh dostu velîler gizlenir birer birer
Deliler, velîlere deli derler gör neden?
Suudi Arabistan İngiltere Fransa
Kırık omurgasıyla Mehmedçiğe dirense
Sarı şeytan turpuna vaşingtonda elense
Çektiğinde nefesin’ almasını zor eden
Sırtındaki yük senin bu ümmetin vebâli
Sefer edip yürüdü Halid bin Ziyâd Âlî, (k.v.)
Biliyorsun her köye şart olduğun’ bir deli
Allâh düşmanlarına kâinâtı dar eden
İSLÂMİ’ye düşmanlar her cepheden saldırır
Allâh için sevenler Allâh için öldürür
Müslüman kardeşini düşer iken kaldırır
Bu kurtuluş savaşı seferberlik sır neden?
29.12.2018 Cümüa ertesi
22 Rebiülâhir 1440 Sept
16 Kânuni Evvel 1434
Kasım 52
Mehmet İslami
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Vur Allâh Âşkına Yürü Mehmedim
Bismillâhi dedin yürü Mehmedim
Karşında yol verir kale, beden, sur
Kâfirin leşini sürü Mehmedim
Aldın Yaratandan ilâhi destur
Akılsızdır kâfir düşman Mehmedim
Aldırma olsada pişman Mehmedim
Allâh’ın İlâhi fermanı budur
İmânsız kâfire zülfikârı vur
Nemrutlara mahsus mancınığı kur
Yüz yıldır döktüğüm kanmı, sumudur?
Tarihe yazdığın destan Mehmedim
Dalgalansın şerefle şan Mehmedim
Vur Allâh âşkına kıt’alar senin
Haddinemi karşı durmak kimsenin?
Sükût etmesi çün mukaddes dinin
Âliyi, Ömeri, katleden budur
Yerde kalmaz döktüğün kan Mehmedim
Dökenler giydiler fistan Mehmedim
İSLÂMİ’yim yüz senedir gülmedim
Ceddim kimdir, dînim nedir bilmedim
Sekeratta idim dahâ ölmedim
Devâ ikramından olmuşum sudûr
Ümmetini kurtar yastan Mehmedim
Kürre i arzı et bostan Mehmedim
Mehmet İslami
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Vur Dedenin Ruhu Şadolacak Vur
VUR DEDENİN RUHU ŞADOLACAK VUR
Düne kadar senin idi üç kıt’a
Şiş olup yüreğe batanlara vur
Mangurtlarla döndürdüler ankıta
Gaflet uykusunda yatanlara vur
O topraklar kanın ile sulandı
Deden emmilerin sahip olandı
Beslediğin ayağına dolandı
Düşmanlar vatan satanlara vur
Sallayın satırı nesilsizlere
Vatan sevdasından fasılsızlara
Neslin’ inkâr eden asılsızlara
Mahreme düşmanı katanlara vur
Şahsiyetsiz benliğini satana
İşgal edip girmek için vatana
Müslüman görünüp çanak tutana
Düşmanın yalını yutanlara vur
Böyle gelmiş diye böyle gidemez
Dünyanın ucundan gelen dinlemez
Kimse sen necisin burada demez
Dumanı süslüyan tütenlere vur
Cumhuriyetten öteye yok gerek
Ermeniyiz! yaftasını gererek
Dîni, Milli âşk kaftanı giyerek
Ceddini yurdundan atanlara vur
Dîni, Milli Âşk kaftanını giyen
Kalû Belâ’daki ahdine uyan
Serinin devletin yoluna koyan
Mücahide kafa tutanlara vur
Yahudinin ideali emeli
Önce barzaniyle attı temeli
Teröristler, silâhlar netameli
Suriye ye akrep katanlara vur
Vehâmeti kul İSLÂMİ görüyor
Ufukları kara duman bürüyor
Mahkemei Kübra çarkı kuruyor
Benzine; ateşi atanlara vur
18 Mayıs 2019Cümüa Ertesi
13 Ramedan 1440 Sept
18 Mayıs 2019
05 Mayıs 1435
Hızır 13
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Mehmet İslami
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Vur Sineğe Vızlamasın Bir Ara
Vur sineğe, vızlamasın bir ara
Bataklığı sulayanlar gerinen
Yüz senedir ettikleri maskara
Kol koladır sağırınan körünen
Dâimâ yiğidim vatan bizimdir
Bünyemize yâdken bizden görünen
İşgâle kalkan demokratizimdir
Milli üniformamızı bürünen
Harkukta kandilde, Suriyedeki
Dağlarda düşmanla savaşmak neki
Esas can düşmanım içerideki
Milli meclisimde hav hav ürünen
Kanlı düşman ÇAMhüriyetizimdir
Don gömleksiz yılan olup sürünen
Yonanlı filozof Kıritizimdir
Ehli küfre bunlar haklı görünen
Bütün günâh bizde yine bizimdir
Yüz senedir görüldü mü yerinen?
Yüreklerdeki zilletlik sızımdır
Nasıl yol alınır böylelerinen?
Ahmaklıkla bizim milletizimdir
Tereddütsüz paşa paşa gerinen
Zehir doldurduğu kâse bizimdir
Başa mı çıkılır illetlerinen?
İSLÂMİ der: hakikat bu sözümdür
Kaşıntı verdikçe de bitlerinen
Karıştırdıkları ateizimdir
Katran kazanında, gel gitlerinen
Mehmet İslami
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Vurduğumda Gülerim
Er meydanına liyâkat serdiğimde gülerim
Namertleri çukurunda gördüğümde gülerim
Şaşı bakan beyinlerde İmân şimşeği çaksın
Gürzü küfrün bakırına vurduğumda gülerim
Zârif olan zârlar ise fiske ile üzülür
Asılsız olursa malayâni sözler sezilir
Arifânın süzgecinden hakikâtler süzülür
Zâlimlerin kafesini ördüğümde gülerim
Bu topraklar vatan oldu cıkan onca canımdam
Bayrağım rengi aldı döktükleri kanımdan
Devşirmeyi, dönmeleri bu aziz vatanımdan
Ebî ceddiyle birlikte sürdüğümde gülerim
Duymayana haber versin bu amelimi duyan
Dedim; kulsun kulluğunun zırhına sarıl uyan
Yularlayıp dizginini aklıma verdiğim an
Nefsi emmâremi yere serdiğimde gülerim
Turaptan mükemmeliyyet işarı eden yarım
Âdem dahâ su toprak arasında iken varım
Huzûruna masiyetle varsam da bahtıyârım
Münker-Nekire cevabı verdiğimde gülerim
İSLÂMİ’yim benim dînim düşmanından öç ister
Yolda seyreden yolcudan Deli Dumrul bac ister
Kâ’be’yi tavaf edenden hahamları haç ister
Dostun gönül gülzarına girdiğimde gülerim
30 Eylül 2019 Pazar Ertesi
Mehmet İslami
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Vurun Mücahidlerim Allâh Aşkına Vurun
Uyanalım Nizameddin efendi: O BOP Büyük israil projesini Aptallar Recep Tayyip
Başkanı başkan vekili yapmakla gündemden düşürdüler O andan itibaren o proje çöpe
atıldı adı bile anıl maz oldu Ah Mason Demireimiz vah ermeni sokak çocuğu sağır ibiş
ecev it imiz diye kan ağladıkları için Başkanı yemek senaryosunu yazdılar ve şimdi
sahne ye koydular cuhapa ve avenesi yırtınıyor dış düşmanlardan bin beter bir
haşinlikle Amma bunda başkanın afvedilmez suçu büyüktür
Başkan! Millet sana DEVLETSİN!dedi Bitti bunların kökünü hemen kazıman lâzım
değilmi? Dıştaki düşman korkusundan bunlar gibi açı lamıyor bunlar mecliste Düşmanın
diyemiyeceğini yapamayacağını bu devlete bu vatana bu millete bu dine diyor, yapıyor
Guguk deme lüt fen zaten o onların elindedir Onuda işte böyle bizim sesimizi kısmak
için uydurdular Bağımsız guguk Efendim anayasa bunlar nedir? devle tin başında
Başkan başkanın başında guguk meclisin başında guguk mevzuatı çıkaran bunlar
bunların başında çıkardıkları yazdıkları dizayn ettikleri müstebitlerin elindeki mevzuat
Bu ne demetir? Guguk devletin üstünde ilahi kitapları anayasa, onu yazanlar
tasarlayanlar bu milletin bu devletin bu ülkenin can düşmanları değil mi? Yasama
yürütme Bu ikisini de devlet yapacak yani devletin emri ile hareket edilecektir devlette
islamdır başıda halifedir halife peygamberin veki lidir Peygamberde Allâhi Teâlânın
sevdiği seçtiği muhatab aldığı, oldu ğu zâtı muhteremdir Emri veren kainâtı yaratandır
Verdiği emirle mevcûdatın nizamını tanzim eden/ettiren Allahtır Allahında üstünde bu
kâfirlerin yazdıkları anyasaları vardır öylemi Hemi de altı kazığa dokunamazsın
dokunmağı teklif bile edemezsin Çünki bu ilahi emirdir değil mi? Cennet ucuz değil
Cehennem de lüzûmsuz değil Kâfirler münâfıklar, mürtedler Müşrikler Münkirler için
YAŞASIN CEHENNEM…
VURUN MÜCAHİDLERİM ALLÂH AŞKINA VURUN
Varolunuz gardaşlar çok teşekkür ederim
Kahraman yiğidlerim mücahidim erlerim
Uhud’ Bedir’ Hendek’te cihangir neferlerim
Okçular o tepede ne hayâl kuruyordu?
Tomurcukta kırıldı civanken beherlerim
Çanakkaleyi kana bölemişti terlerim
O kan ile vermiştir bu tohumu yerlerim
Yedi düvel karşımda şaşıp kuduruyordu
Seferdeyiz durmak yok koşun yürüyenlerim
Bu can bu vatan için fedâdır diyenlerim
Vatan için canını malını verenlerim
Şavaşırken şehadet hayali kuruyordu
Yüz yıl önce tuzağı hain naumlar kurdu
Zehiri damarlardan enjekte edip vurdu
Yahudi Lawrens Şerif Hüseyine buyurdu
Fitneyi; Haham Hain Naumda biliyordu
Ermeninin, homonun, Zerdüşün biti, kurdu
Bunlar; yüz yıldır benim kanı sömürüyordu
İskeletör edince nerde kanın diyordu
Damarda kan bitince iliği emiyordu
Yurtta sus cihanda sus salyasını duyurdu
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İşte o günden beri Osman oğlu uyurdu
Şimdi uyandı artık bak hançeri sıyırdı
Kim mü’min kim münâfık alenen görüyordu
Türkler uyandı diye adımdan korkuyordu
Efendimiz bizleri “GÜZEL ASKER” buyurdu
Tuzağı parçalayıp kurtarmak için yurdu
Bismillâhi diyerek sefere çıktı ordu
Sizlerin omuzunda bu sancak bu bayraklar
Arşa yükselir iken sevinecek toprak
Pörsümeyecek giller solmayacak yapraklar
Çiçekler açar iken odun yeşeriyordu
İSLÂMİ; diyor: Satha geçilmez kale kurun
Vurun mücâhidlerim Allâh aşkına vurun
Sıkın; Nefes almasın gırtlağını gâvurun
Meydan benim diyerek atıp savuruyordu
13 Rebiülâhir 1440
Mehmet İslami
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Yabancısı Oldum Ben Bu Zamanın
Evvelki gün çıktım Pazar yerine
Efendi; nedir bu sıralar dedim?
Dedi beğim inme fazla derine
Kabir suâlimi? soralar dedim?
Baktım kadın erkek kucak kucakta
Veletler taht kurmuş köşe bucakta
Cehennem ateşi düşmüş ocağa
Ahbab; bizim değil buralar dedim
Dedep vardı hayâ başta taç idi
Besmeleden lânetullah aç idi
Asker; kınalanmış kurban koç idi
Nerde eskimeyen töreler dedim
Nesli Resûlüllah, bunlardan uzak
Erkekler kılıbık kadınklar kazak
Düğün evi denen hayâsız tuzak
Hani henk yapılan seralar dedim
Gelin damat cümle âlem önünde
Oynuyorlar malûm düğün gününde
Ayı bile gizli yapar ininde
Hep işgâl edilmiş meralar dedim
Vatan parselenmiş iller işgâlde
Müslüman insansan sabreyle gelde
Kâbenin örtüsü karaydı, dilde
Kızıl kan akıtır dereler dedim
Nemrud dokunmaz İbrâhim gelse
Salihin devesi kayayı delse
Müfteriden gelen gül bile olsa
Öldürmezse bile yaralar dedim
Fıtratına muhalefet edenin
İblisin çektiği yere gidenin
Firavunun dâvâsını güdenin
Tapındığı tağut paralar dedim
İSLÂMİ; adı var dinin imanın
Karıştırılan şu sapla samanın
Yabancısı oldum ben bu zamanın
Mevta olmuş bizim oralar dedim
Mehmet İslami
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Yahudi Şeytan Turpuna, Belasını Vermiş Allâh
Allâh yüklemiş sırtına
Zombulduyor artık durmaz
Belayı şeytan turpuna
Domuzlar izini sürmez
Zaten vermiştir yaratan
Ben görüyorum buradan
Görünenlerse sıradan
Gözüne soksanda görmez
Emeğin olur nafile
Bak gidiyor safa ile
Nârı cahime kafile
Şeytan bunlar ile girmez
İSLÂMİ: edersin tekdir
Bunların inadı pektir
Bu eşşekoğlu eşşektir
Katıra çifteyi vurmaz
Mehmet İslami
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Yaktın Sen Benim
YAKTIN SEN BEMİM
Îmân gülzârıma ateş düşürüp
Evimi, barkımı yıktın sen benim
Hakîkât dehrinde yolu şaşırıp
Sadrıma kabusca çöktün sen benim
Kur’ân-ı okuyan kâfirler ayâ
Giderken bıraktın beni sen yaya
Nil idim cennetten fani dünyâya
Gelirken, içime aktın sen benim
Öyle hayır görünenler hep şerken
Şer zannedilende hayır var derken
Bütün varlığımla zikir ederken
Tutup gırtlağımı sıktın sen benim
Değer verdim değerlerin üstünde
Âşk-ı muhabbetin vardı destimde
Senden gayrıları yoktu kastımda
Belimi dal gibi büktün sen benim
Bir hiçmişsin ne bileyim künyeni
Okumadan sevdim gönülden seni
Zehir imiş bal sanmıştım buseni
Üstüme kezzabın döktün sen benim
Âşık olan gönül aşk ateşinde
Yandıkça pişiren can güneşinde
Binâ-i İslâm esrârı beşinde
Ulvî kolonumu söktün sen benim
İSLÂMİ’yle olan ahd’ inkâr edip
Her güzel lâfızı eyledin tedip
Bilmedin demeyip şuara edip!
Köşkü sarayımı yaktın sen benim
Mehmet İslami
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Yakub Yusuf Saltanatı
Kur’ân-ı Kereîmdeki kıssalalrın kıssası
Ne davud ne Süleyman emsal olamaz kat’i
Ne zülkarneyn ne Üzeyr ne Lokman ne Mûsâ’sı
Çektiller elbetteki en büyük meşakkatı
Sevginin zararını sevgisiz eşek vermez
İşte bu hakikati basarı ahmak bilmez
Şöyle başladı baba sevgisi mükafâtı
Kardeşleri buğuzda düşmanların bin katı
Yusufu döve döve bir kuyuya atıldı
Kervan geldi su diye kaba Yusuf katıldı
Kardeşlerince tekrar köle diye satıldı
Mısırda Züleyhayı sardı sevginin zâtı
Züleyha’nın sevmesi zindana etti esir
Felâkete müntazır bırakılınca Mısır
Züleyha ve kadınlar dediler bende kusur
On iki sene sonra zindandan Reyyan atı
Yusuf çıktı üstüne, Götürdü emirine
Yusuf Sultan olarak geçti emir yerine
İSLÂMİ: gıpta ile meftun böylelerine
Baba Yakubla Yusuf’u kurdular saltanatı
Mehmet İslami
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Yalan
YALAN
Gönül köprüsünde buluşmayanın
Gülüşü de yalan aşkıda yalan
Gülün dikenine alışmayanın
Gönül sarayı da köşkü de yalan
Güneşi balçıkla sıvayanların
Garibe hor bakan sofiyanların
Gurbetteyim diye ağlayanların
Guburu da yalan keşki de yalan
Gönülden gönüle akmayan canın
Her an miski amber kokmayan canın
Bakışı ruhları yakmayan canın
Sevdasıda yalan meşki de yalan
El verdiği canı ürpertmeyenin
Yaprak gibi tir tir titretmeyenin
İSLÂMİ: âşkını dert etmeyenin
İnanmam; vehmine kuşku da yalan
07 Safer 1440 Salı
16 Ekim 2018

Mehmet İslami
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Yar Denilen Sendedir Birr'i Tanı
YÂR DENİLEN SENDEDİR; BİRR'İ TANI
Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
dediğin
denilen

yaratanın varıdır
âşk yarında sır olur
zirvelerin yarıdır
kör gözünde fer olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yara düşşe kırklara
karışınca farklara
sevda için gurklara
bastığında ber olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yardan alır maşûku
Kâlpde bulur âşıkı
elindeki kaşıkı
yare sofra ser olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yar dilinin kelâmı
dostun dosta selâmı
şaşırtmazki belâmı
menhiyyeti dür olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yanınların güneşi
maşukunun kardeşi
bulunmazki bir eşi
beyindeki pir olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yorulmazki koşmaktan
durulmaz ki coşmaktan
kırılmaz ki aşmaktan
Hakka peygamber olur

Yar
Yar
Yar
Yâr

denilen
denilen
denilen
denilen

birden gelen bir idi
a’mâ-daki sır idi
Elest önce var idi
zûlüme seher olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

ezel ebed sultanı
varetmiştir cihanı
sendeki seni tatı
Birr’dir tekdir Birr olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

İSLÂMİ’nin şahıdır
güzellikler mahıdır
mevcûdat Allâh’ıdır
Allâhü Ekber olur

01 Ağustos 2019 Perşenbe
29 Zilkade 1440 Hamis
19 Temmuz 1435
Hızır 88
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Mehmet İslami
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Yâr Denilen Sendedir Birr'i Tanı!
MÜCAHİH-İ İSLÂM DELİ DUMRULUM DERTLİ POLAT'ımın YAR DEDİĞİN DİYE İFADE
ETTİĞİ GÖNÜLLER GÜLZARINDAN RAYİHASI NI ALDIĞIM DEYİŞİNE İSTİNADEN
ACİZANE NAZİRE KABUL EDİLİ RSE DEDİM Kİ:
YÂR DENİLEN SENDEDİR: BİRR’İ TANI
Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
dediğin
denilen

yaratanın varıdır
âşk yarında sır olur
zirvelerin yarıdır
kör gözünde fer olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yara düşşe kırklara
karışınca farklara
sevda için gurklara
bastığında ber olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yardan alır maşûku
Kâlpde bulur âşıkı
elindeki kaşıkı
yare sofra ser olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yar dilinin kelâmı
dostun dosta selâmı
şaşırtmazki belâmı
menhiyyeti dür olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yanınların güneşi
maşukunun kardeşi
bulunmazki bir eşi
beyindeki pir olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

yorulmazki koşmaktan
durulmaz ki coşmaktan
kırılmaz ki aşmaktan
Hakka peygamber olur

Yar
Yar
Yar
Yâr

denilen
denilen
denilen
denilen

birden gelen bir idi
a’mâ-daki sır idi
Elest önce var idi
zûlüme seher olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

ezel ebed sultanı
varetmiştir cihanı
sendeki seni tatı
Birr’dir tekdir Birr olur

Yar
Yar
Yar
Yar

denilen
denilen
denilen
denilen

İSLÂMİ’nin şahıdır
güzellikler mahıdır
mevcûdat Allâh’ıdır
Allâhü Ekber olur

01 Ağustos 2019 Perşenbe
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29 Zilkade 1440 Hamis
19 Temmuz 1435
Hızır 88
Mehmet İslami
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Yâr Gideriz Habîbine!
Âşk bağında açmazsa gül
Zor gideriz Habibine
Dikene buğzetse bülbül
Kör gideriz Habibine
Açtır gönlünde gülleri
Zikre sevkeyle dilleri
Coşar cennet bülbülleri
Yâr, gideriz Habibine
Hevai hevese dalıp
Cifenin içinde kalıp
İblis işi oyalayıp
Zâr gideriz Habibine
Sefa cefa müsavidir
Defteri amel dahidir
Nefse bühtanlar kâfidir
Bar gideriz Habibine
Gönülden gönüle köprü
Kurmuş ki edelim sabrı
Salâtta önünde kabri
Dar gideriz Habibine
Âşık maşukta ölmeli
Meyti İSLÂMİ gülmeli
Rûh çıkar iken gelmeli
Şâr, gideriz Habibine
Mehmet İslami
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Yar'a Düşer Demişler
Hak yolundan şaşan aşık değil dir
Gide gide yara düşer görürsün
Çukurda inleyen maşuk değildir
Şeytanın elinde kaşar, görürsün
Esrarıyla bezelidir şuara
Milli hazan gazelidir şuara
Ehli irfan güzelidir şuara
Lamelif olarak yaşar, görürsün
El atına binen çabucak iner
Serçeler kartalın taşına tüner
Kartalı görünce saklanır siner
Korkudan altına i….r görürsün
Hüdâ’nın şeytana kurşunud nemci
Kendince afaki zanneder hacmi
İnine sakalanır gelince denc’mi
Katran kazanında pişer, görürsün
İnciyi inciten incinecektir
Makam böylesinden tiksinecektir
Bir anda oradan da inecektir
Onu; çukurunda şişer, görürsün
İlim ilim bilmek demiş ya Yunus
Eğer bilmiyorsan bari nolun sus
Erenler ceminde mezkûr bu husus
Evliya da olsa şaşar, bilirsin
Söz gümüşse sükût altın demişler
Her bir şeye ermez aklın demişler
İmtihanda notu aldın demişler
Ameline göre koşar demişler
Nâr yolunda seyrederlerken semî
Güzellik doğrulu iyilik, cemi
Hakîkâte karşı kör sağır hemi
Çukurunu kendi eşer görürsün
İSLÂMİ: der hikmet madem içnde
On Sekiz Bin Âlem Âdem içinde
Koskoca çınarı badem için
Dallarına, meyve döşer demişler
04 Temmuz 2019 Cümüa
22 Haziran 1435
02 Zilkade 1440
Hızır 61
Mehmet İslami
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Yaz Bahar Olsun Kış Olsun Yaz İllâ Yaz
Aldı İSLÂMİ
Yaz;
Yaz;
Yaz;
Yaz;

Lâle, Gül, dikenden, Çiğdem, Mormenevşeden yaz
Kürrei arzındaki Nemrud-i köşeden yaz
Arz hokka, denizler mürekkep arzıda kâğıt
Gönülleri kırmayan kalemle şişeden yaz

Aldı Kul Mahbub Haruni
Yaz;
Yaz;
Yaz;
Yaz;

yiğitlik sende kalsın sen yazda paşadan yaz
pişmanda olma yaz hem yazda neşeden yaz
Iyi her yerde iyi kötülük yenemez onu
sen tereddütte etme sen yazda gişeden yaz

Aldı İSLÂMİ
Yaz;
Yaz;
Yaz;
Yaz;

Basarla ne gördünse gördüğünü hemen yaz
Duttaki böceklerin ördüğünü tamam yaz
çıkmamak çün cennete girdiğini imâm yaz
Diri İdrisi Şemste mevt eden maşadan yaz

Aldı Kul Mahbub Haruni
Yaz;
Yaz;
Yaz;
Yaz;

kardeşim lazımları deme bile saman yaz
da suçu sende koyma yazdın ise yaman yaz
madan hiç geri kalma hayat işte zaman yaz
Helâli yaz haramı günahı haşa dan yaz

Aldı İSLÂMİ
Yaz;
Yaz;
Yaz;
Yaz;

İSLÂMİ: hevainin katline fermanı yaz
devasız müzmin derdin müsekkin dermanı yaz
Çöllerin Mecnûnuna dağdaki ormanı yaz
Süleyman’dan, Musâ, Zülkarneyn, Yuşâ’dan yaz

Aldı Kul Mahbub Haruni
Yaz;
Yaz;
Yaz;
Yaz;

mahbub haruni yaz emaneti öne yaz
bilmezse bilen bilir tarih gün ay sene yaz
unutmaz akıldan yeğ yine yine yine yaz
kalmasın yarınlara yaz engel aşadan yaz
16 Agustus 2019 CÜMÜA
15 Zilhicce 1440
03 Agustus 1435
Hızır 103

Mehmet İslami
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Yaz Evlâdım Yûsuf Kâğıdına Yaz
Yaz
Yaz
Yaz
Yaz

gülden, dikenden, menekşeden yaz
Kürrei arzdan, dört köşeden yaz
arz hokka denizler de mürekkep
ağaç kalemle bu şişeden yaz

Yaz
Yaz
Yaz
Yaz

Suriyede ki yetmiş düvelden
Silâh düşmesin Mehmedim elden
Kur’ân’daki Tevratla İncilden
saadet afiyet neşeden yaz

Yaz
Yaz
Yaz
Yaz

karşında bukelemun olandan
haz alıp iftiradan, yalandan
nesli fosilden arta kalandan
nene hatundan, Âişeden yaz

Yaz
Yaz
Yaz
Yaz

evlâdım Yûsuf için kâğıda
Kulak ver şüheda çün ağıda
satırda şerh edilen öğüde
idrâksiz gürûhtur haşeden yaz

Yaz
Yaz
Yaz
Yaz

İSLÂMİ: satır, satır düşmanı
görmedim yaptığına pişmanı
Melekle hedefine koşmanı
İslâm yeşerten gür meşeden yaz

Mehmet İslami
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Yaz Oğlum

Yaz oğlum sen yaz hele
Ders ver yetmiş düvele
Bülbül güle kıtele
Tevvessül etti niye?
Sorma sebep ne diye
Anayı alan kadı
Dâvacıyı anladı
Zani; haramsamadı
O tad durdukça taki
Mezellet olur baki
Lezzeti hoştur dedi
Ciğeri gören kedi
Miyavlayıp söyledi
Yetişememek teki
Hazzın hikmeti neki?
Gasbetti minareyi
Paçaları, dereyi
Gör sıvayan koreyi
Çağlamağa yel takı
Küfre saracak yakı
Üzerine yağmadı
Kılıfına sığmadı
Dahâ molla doğmadı
Sarıkta sarsa aynı
Sırıkta vursa aynı
Bu İSLÂMİ anlamaz
Mihrapta haham papaz
Abdest alıp yıkamaz
Murdarda koksa aynı
Akrepte soksa aynı
Mehmet İslami
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Yed'i Kalem ile Yazılmış Kader
YED’İ KALEM İLE YAZILMIŞ KADER
En büyük âyeti kübrası insan
Böyleyken; Halîkâ ihânet eder
Mayâ mamulâtı zûlümle, nisyân
Cehalet membası ummanıyım der
Bu güzel çeşmenin neden yok tası
Sof altındır nur akıtan vanası
Ömrüne konulan ecel noktası
Hısım akrabaya verecek keder
Âlimin kelâmı ruha haz verir
Arif kelamıyla; buzullar erir
Şuaranın dili dağı devirir
İlâhi esrarı terennüm eder
Semavâta başı değen atanın
Oğlu, kâfir kucağında yatanın
Başda kippa belde zünnar tutanın
Yed’i kalem ile yazmıştır kader
İSLÂMİ: ümitvar hükmü ötenin
Fatih; emâneti kutsal vatanın
Şüheda; cephede nöbet, tutanın
Böyle gelmiş, fakat deveran eder
25 Cemâziyelâhir 1440 Sept
02 Mart 2019 Cümüa ertesi
17 Şabat 1434
Kasım 115
Mehmet İslami
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Yer Küredeki Bütün İslâm Düşmanlarına Ültimatomdur
TÜRKİYEYE DÜNYAYI DAR EDERİZ! Diyen Saman Sarısı Zurna ya rısı TIRAMPET’e
TÜRKİYE’NİN CEVABIDIR
Saman Sarısı Yahudi Karısı Eşşek Arısı Domuz İrisi Şeytanın çeri si Kelepire çıkarılsa
hiç Para etmez Derisi Kitabı bol kitapsız Kâfir ü rüsü GELİYORUM GELECEĞİM YAKINDIR
TÜRKİYENİN SANA DÜNY AYI SANA NASIL DAR ETTİĞİNİ GEBERTMEDEN ÖNCE
GÖSTERECEĞ İNİN İLÂMIDIR: Dinleyin hele şimdi:
YER KÜREDEKİ İSLÂM DÜŞMANLARINA HEM ÜLTİMATOMUMUZ DUR HEM DE
REÇETEMİZDİR!
Dinleyin bu destanı, bu haykırışı Türk’ün;
On beş asır boyunca yükselen hür sesidir.
Kâfir yuro doları yok birbirinden farkın
Satılmış göbekliyi bendeden kafesidir.
Şimdi sana diyorum şeytan turpu Yahudi
Havlayıp ulumanın mezelleti bu idi
Mehmedcik Suriyeden kovalarken ne dedi?
Dimağını felç eden Mehmedin gölgesidir.
Şeytan turpu trampet kandırdığın kösenin
Aldandığı dolârla yularını ben senin
Dizgininden tutup da çektiğimde kimsenin
Dönüp bakmayacağı zekkumûn helvasıdır.
Cehennemde üstünden şeytan sana tüküren
Katranın kazanında kaynadıkça köpüren
Taşırdıkça Maliktir süpürgeyle süpüren
Yandıkça dibe çöken trampın telvesidir.
Yediğini kusturdu orada Türk polisi
Yerle yeksan eyledi kurduğunuz kulisi
Ayağından nalları söktüğünde Hulûs’i
Orda ikram edilen islâmın kahvesidir.
Ne yazık ki içmedin tabana kuvvet kaçtın
İşte böyle kendine sen kefenini biçtin
Şeytan; Geber diyerek şarabı verdi içtin
Vaşingtonda taht kurmak imânın meyvesidir.
Komandolar yürüdü titreterek zemini
Gelenedek yaşasın kâfirler son demini
Silecek kâinâttan düşmanların tümünü
Hallâkı künfekândan şecaat nüvesidir.
Polis özel harekât kanatsız uça uça
Yumruğunu aşketti üç hilâl kızıl haça
Bizde değer Allâh’a kurbanlık olan koça
Size giydireceği, azrailin fesidir.
Kimmiydi o atanlar çamurdan olan taşı?
Ebreheyi deviren asker ebabil kuşu
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Mamut adındaki fil serdeyleyince huşû
Kayayı yarıp çıkan Salihin devesidir.
İlâh deyip yutturdu insanlığa sâlis’i
Saklanmak çün in arattıran şanlı Halis’i?
Kiliseye gâlbettin ümmet yurdu Kilisi
Adhe vefâsız olan, mevcûdat kahpesidir.
Türk Polisi, Askeri, Türk’ün her bir ferdidir.
Nerde dertli Müslüman varsa onun derdidir.
Ey hain karşındaki Elif, Türklük merdidir
Beyaz sarayda namaz Muhlis’in hevesidir.
Bu yolu da sen açtın saman sarısı domuz,
Başına ilaveten en az beşyüz bin boynuz
Takar iken sizlere yedireceğim anız,
Severek yiyeceğin ümmetin küsbesidir.
Benim gözüm yoktur ki yurdunda hiç kimsenin
Dolârını yuronu fulârını ben senin
Dolduracağım bilki en münâsip kesenin
İçine girince der trampın künyesidir.
Türkiye değil benim Kürrei arz vatanım
Ey ahmak ebleh tramp ben senin öz atanım
Yaratan hatırına ellerinden tutanım
Amerika kıt’ası müslümân bölgesidir.
Sonu geldi kandilde saklandığı ininin
İşte bu kalleş piçi çıkaran geyininin
Saman sarısı şeytan trampın beyininin
Kalıbını kapatan Yahudi kisvesidir.
Muhsinim; vatansızlar bilemez kıymetimi
Mürüvvetsiz kalınca, titreten heybetimi
Gördüğünde nefessiz kalırsın, haşmetimi
Zülfikârı vurduğum devşirme ensesidir.
İSLÂMİ size der ki: Azrailden utanın,
Bırakmaz ki elini ellerinden tutanın,
Yüz senedir bigünah masum hakkı yutanın
Sizi korkutan çığlık Osman’ın nefesidir.
Mehmet İslami
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Yerli Ha Neresi Yerli?
YERLİ HA NERESİ YERLİ?
Yerli sensin yerli yerli yerinde
Durduğundan düşman türlü şerliler
İmân vicdan yoktur böylelerinde
Çeşit çeşit farklı türlü türlüler
Lânetli kavimdir Hak eserinde
Kan döküyor dünyanın her yerinde
Bin beşyüz senelik kini derinde
Domuzu omuzlar akrep terliler
Yerli ha; neresi yerli bunların?
Bunlar varya, Etilerin hunların
Moğolların bizanslı torunların
İslâma açık haçlı seferliler
Domuzu, potağı, akrebi, gelin
Kimliğime bakıp Türklüğü bilin
Hepiniz birlikte elimle ölün
Siz derme çatma dönme yerliler
İSLÂMİ: kursakta der hevesiniz
Kalacak, alınan son nefeniniz
Arşa çıktı yürek yakan sesiniz
Nam-ı nimetine sürü derliler
Mehmet İslami
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Yetimlik derecesi
YETİMLİK DERECESİ
Amenna ve saddakna inşaellah düamız
Müstecab olur belki Çünkü ulvî davâmız
Şuara gardaşlarım davâmızda devamız
Oraya hediyeyi göndeririz buradan
Rabb' Tealâ Kulum der Habibi de ümmetim
Buyurun günâhkârlar işte size cennetim
Deyince Şuaralar Resulü gibi yetim
Kabûl edip hikmetle ikrâm eder Yaratan
Ebediyet bahrinde rüuyeti Yaratanın
Bayram Cümüa günü vuslatı hak hûdanın
Görünür bağışlanan İSLÂMİ’ce gedânın
Çıkarınca masiyet kervanından aradan
KER BELÂ
Belâların en mendebur haytîni
Resûlüne kurşun attı kerbelâ
Önce âli sonra Ehli beytini
Takdiriyle! şehid etti şerbelâ
İlmin kapısıyla yetmiş iki can
Irak Ker belâ da, akıttılar kan
Ehl-i sünnet canlarda ki bu hicrân
Siccine teveccüh etti körbelâ
Dâvet edip, Âli: gel kurtar dedi
Halife dâvet’icâbet eyledi
İhânet ederek Âli’yi yedi
İmânı inkâra sattı torbelâ
Hüseyne ittiba ettik dediler
Eğer gelemezsen bittik dediler
Gelince: ehlibeyt tuttuk dediler
Cehennem narına yattı herbelâ
İslâmda: ihânet, yalana, taviz
Yoktur, irtikapta değildir caiz
İstimâlci, papaz haham ve aziz
Böyle amellerle küttü narbelâ
O günden kıyâmet kopana kadar
İflâh olma diye yazıldı kader
İSLÂMİ sen düa etsen ne kadar
Tesir etmez, orda bitti horbelâ
BOŞ GELEN BOŞ KALIP BOŞA GİDİYOR
BOŞ GELENLER BOŞ KALANLAR BOŞLUKTA BOŞA KÜREK ÇEKERLER AT İZİYLE İT İZİNİ
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KARIŞTIRAN NEDİR DE? MÜSLÜMAN MÜSLÜMA NIN KARDEŞİDİR KARDEŞ KARDEŞİN
AYAĞINIMI ALIR YOKSA YO LUNUMU TEMİZLER ŞUNU İNANARAK SÖYLÜYORUM İSLAM
AHLAKI MUCİBİNCE HİÇ BİR MÜSLÜMAN MİDESİNE BİLE BİLE HARAM KAT MAZ ÇÜNKÜ
HARAM GİREN BEDENDEN ALLAH KORKUSU GİDER İKİ Sİ BİRARADA DURAMAZ BU
ADAMA OY VERMİŞ DEĞİLİM AMA HAK HAKİKAT NE İSE ONUN PEŞİNDEYİM İŞTE BU
EMRİ İLAHİ DÜSTUR DUR Şimdi de ehli şuur olduğunu sandığım değeri kendisinden
men kûl Tok mak Celaleddin bayın Topmağının İslam üzerine nasıl ne şe kilde
indirdiğini bilmiyorum ama işte mel’aneti meydanda Hemide Sivaslı tokmak celalettinin
şap ile şekeri Karıştırdığı BIRAKIN BENi (yeni) dediklerine Mukabelemdir
HARAM BELDEMİZİN S.A.V. ALLAH’IN EMRİ İLE EFENDİMİZCE FETİH EDİLMESİNİN
YILDÖNÜMÜNÜ TEBRİK EDER İKEN DERİMKİ:
UYANALIM GAFLETTEN
Artık yeter diyelim mü’minler mü’mineler
Noelin veletleri varsın tutsun yasını
Kulluk mertebesini aklı selim inceler
Alnındaki yaftayla çalsın hamam tasını
Külliyyen batırıldık batılın sevdasına
Düşürüldük izmlerin amansız kavgasına
Yabancı bırakıldık özümüzün hasına
Yine kurdu bak noel kuklalar kumpasını
Müslümanın yılbaşı Muharremin biridir
Nasaraya, Haduya ittibâ münkeridir
Dünyada uyanların onda siccin yeridir
Sırtımızdan atalım melânet hırkasını
Rengi Gül İSLÂMİ: Güloğlusun Güldensin
Varoluşuna sebeb yarımın bülbüldensin
Cüz’i irâde ile irâde i küldesin
Bu gece defnedelim batılat mevtâsını
SABAH AKŞAM ÜÇER DEFA OKUNACAKLAR
Elhamdülillahi Rabbil alemiyn hamden yüvafi ni’amehu ve yükâfi
mezideh/Sübhanâllahi mil’el-mizân ve müntehel-ilmi ve mebleğa’r rizâ ve zinete’l-arş/4
Defâ:Allahümme inni esbahtü üşhidüke ve üş hidü hamelete arşike ve melâiketike ve
cemiy’a halkıke inneke ent âllahü lâ ilâhe illâ ente vahdekelâ şerike leke ve enne
seyyidenâ M uhammeden abdüke ve Resûlüke / Allahümmenzûr ileynâ bil afvî v er rîzâi
/ İNŞİRÂH:/3’er Defâ:Hâ Mim Tenzilül kitâbi minâllahil azî zil alim Ğafiriz zenbi ve
kabilit tevbi şedidil ikâbi zit tavl Lâ ilahe ill âhû ileyhil masir Mâyücâdilü fî ayâtillâhi
illellezîyne keferû felâ yağ rûke tekâllübühüm fil bilâd:/Âyetel Kürsi:21
Defâ:KUREYŞ/33 Defâ
Sübhane zil izzeti vel ceberut Sübhane zil mülki vel melekût Sübha nel hayyillezî lâ
yemût subbûhün kuddûsün Rabbül melâiketi ver r ûh /41 Defâ:Allahümme ecirnâ
ninennâr/Lâ ilâhe illâ ente sühbane ke innî kün tü minez zâlîmin / Lâ havle velâ kuwete
illâ billâhil aliy yül azîm:/100 Defâ: Yâ alimül ğaybi veş şehâde/Ülâike lehüm nasi büm
mimmâ kesebü vallahü seriy’ul hisâb / Sübhanellahi ve biham dihi ve sübhanellahil
azîm estağfirullahel azim ve etubü ileyh/ Has bünallahi veni’mel vekil /
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2016+2017: 22 aralık 19145 09 Ocak 1915 Sarıkamış şehidlerini yâ detmeğin 102 nci
yıl dönümü 60.000 Şühedânın ruhuna lillâhite âlel FÂTİHÂH
AHHHH SARIKAMIŞ AH (1)
Eksi doksan derecenin üstünde
Halîka ulaştı Sarıkamışta
Tipili boralı böyle bir günde
Küffarla dalaştı Sarıkamışta
İmân muhalifi su i zan töhmet
Zahmetsiz gelmiyor kullara rahmet
Takdiri ilâhi doksan bin Mehmet
Donla kucaklaştı Sarıkamışta
Boş sözler gücüne gider imânın
Darıldımı terk ediyor inânın
Kâlbinde o da olurdu insânın,
Talihimiz şaştı Sarıkamışta
Eslihâ yok esvabı yok çarık var
Elde değnek kafasında sarık var
Ayağında yetmiş yedi yarık var
Arşa eren baştı Sarıkamışta
Analar evlâtsız, evlât babasız
Zevceler dul kaldı, haneler adsız
İSLÂMİ: fiiller sakil, saatsız
Civânlar taşlaştı Sarıkamışta
2015-2016 22 aralık 5 ocak Sarıkamış şehidlerini anmak günü 90.000 Şühedânın
ruhuna lillâhi teâlel FÂTİHÂH
AHHHH SARIKAMIŞ AH (2)
Kâfirlere haram ettin toprağı
Eren Sarıkamış er Sarıkamış
Rengini kanımdan alan bayrağı
Arzı semavata ger Sarıkamış
Kışta kıyâmette doksan bin canı
Uğrunda öldüren, o vatan hani?
Tapusuna aldı yorgiyle coni
Hesabı, verene sor Sarıkamış
Tesirsizdir düşmanları gelsede
Aç cıplak silâhsız o tek celsede
Allahü ekber der donup ölsede
Adalet mizânı kur Sarıkamış
Bunun benzerine tarihler tokdur
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Belde azık elde silâhı yoktur
Sur olan sadrında imânı çoktur
Yâ Allah’ü Ekber der Sarıkamış
Sarıkamıştaki, dondan bu destan
Çanakkaledeyse kanlı bedestan
Sakaryâda devlet’i ebedistan
İSLÂMİ: âleme ger Sarıkamış
ÖLÜM
Şeb-i aruz demiş Mevlâna rumi
Gelinler vuslata erdiği için
Halkeden kudrettir olunan, râmi (1)
Hakiki vatana girdiği için
Ölümdür; Ana’dan meydana geliş
İşte: “Şeb-i Aruz” asl’â yükseliş
Üstad Silleli’de mecâzi dille,
Avam nazarına nakşetmiş, külle
Sırrı derûnûndan attığı gülle
Münkirân zırhını kırdığı için
Serdetmiş aleme vecize deyiş,
Nadirattandır bu güzel söyleyiş
Yine Mevlâna’ya doğru eğilim
“Yaşıyorum amma canlı değilim
Ölüyüm’de, ben kabirde değilim”
Kader, kefenini sardığı için
Bu acayibatı etmeğe teşviş
Varmı bilmiyorum ben diyen derviş:
Ana RAHM’inde FE olup dururken
Halık’ının hikmetini görürken
Firdevsi alâyla müjdelenirken
Ölerek fenaya vardığı niçin?
İmtihân çün eylenmişken becâyiş
İSLÂMİ: nedir bu, süfli alâyiş?
MÜSLÜMÂNLAR
Baba bir ana bir Yaratan Allah
Tefrikanın mûcidi lânetullah
Kardeşi kardeşe kırdırıyor vah
Gafletten uyanalım müslümânlar
Arza hakim idik biz bir zamanlar
Türk alevi laz kürt çerkezde benim
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Abaza Arnavut herkezde benim
Her müslüman ırkla merkezde benim
Kafirler tek millet, ya müslümanlar?
İslâmın, dünyada dökülen kanlar
İngilizdi hakim olan dünyaya
Siyonistler nalla yolladı aya
Şu anda dünyaya hakimler baya
Üçbuçuk yahudiye müslümanlar?
Damarından yere dökülen kanlar
Hitleri koydular çalarlar tefe
Hitler soydaşları Yahudi efe
Çok rahmet okuttu halef selefe
Bir tefekkür eylese müslümânlar
Silinir siyonizm Cengiz hanlar
Dün etek öpenler bu gün amir mi?
Oldular: yoksa bu Haktan emir mi?
Onlar yesin sen taşları kemir mi?
ALLAH’ın işâreti müslümanlar
İSLÂMİ: Resûlün övdüğü canlar
ÂLLÂHÜ EKBER KEBİYRÂN EÛZÜ BİKE MİNKE MİN HEMZİHİ VE NEFHİHİ VE NEFSİHİ
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRÂHÎYM
KİM? SÖYLE:
Ertuğrul gazi’nin torunu iken
Sana küfrü işmâm eden kim? söyle
Halis çelik idin, eğip de büken
Sâhibine isyân eden kim? söyle
İlâhi servetler soldurdu teni
Tokat-ı münâfık uyardı yeni
Yüz senedir köle ederek seni
Semireni şişman eden kim? söyle
Bir gecede dilin ile dinini
Değiştirincede, kustu kinini
Korkutarak, tebdil etti genini
Seni sana düşman eden kim? söyle
Devlet’imiz Âlî Osman’ı şanla
Yücelttik, uğrunda binlerce canla
Al Bayrağa rengini veren kanla
Irmakları volkan eden kim? söyle
Himâye bekleyen hain yonandan
Ayırarak, evlâdından, sunandan
Dokuz ay on günden sonra, anandan
Doğduğuna pişman eden kim? söyle
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Sivri sinekleri itlâf et, hemi
Önce bataklığı kurut İSLÂMİ
Hainin başına takılan, gem’i
Tutanları, nisyân eden kim? söyle
ÇANAKKALE
Merhum Seyyid Onbaşının kendisi sırtlayıp topun ağzından ver diği ve düşmanın
hezimetini temin eden merminin vasati ağırlığı 280 kilogrâmdır
Nasıl ki:Mükevvinat karanlıklar içindeyken“RAHMETEN LİL ÂLEMİN güneşi doğdu
karanlıkları boğdu ise,ÇANAKKALE zaferinde de O Gü neşin komutasında Dünyanın yüz
karası ehl-i salip sürülerinin Çan akkaleden taarruzlarının sebebi hikmeti Dedemin,
Şanlı Süleyman Paşa’nın EREP’e=EUROPA=Avrupa’ya buradan geçtiği için, Müslüm an
Ceddimizin bunlara yaşattığı hezimetin intikâmını almak için on larda Biz torunlara
buradan saldırdılar zirâ asırlardır içlerinde birik en İslam ve Türk kini onları yakıp
kavuruyordu Buradan İSLÂMBOL ’a gelip Bizi kâlbimizden vurmak istiyorlardı Ve bunun
için çanakka leden saldırdılar ama yapamadılar, yapamazlar da Çünki O“ rahme ten lil
âlemiyn”in komutasındaki İslâma bin yıldır bayraktarlık yap an bir avuç Müslümanın
karşısında kuyruklarını apış aralarına kıstı rarak, arkalarına bakmadan, kuyrukları
üzerinde seke seke kaçtık larının ve dünyada ki rezilliklerinin yıldönümüdür 250 000
Mehmed imin şüheda rütbesini alıp Üç kıt’a 7 denizden hatirasını çizip biçar e kaldıkları
için lütfettikleri bir avuç toprağı şimdi tekrâr aynı entri kalarla işgâl etmek istiyorlar Bu
ceddimizden bize emânet edilen a ziz vatan parçasını tekrâr 4 kıt’a 7 denize hakim
olmak azmimizi bize bahşeden yüce Âllâh dan Önce Efendimizin, al ve ashabının cümle
geçmiş ceddimizin ruhuna Lillâhi Teâlel FÂTİHÂH
Düşmanlarımız! Müslümanın, insanlığının ve Müslüman ceddimi zin bütün ehli
müslim’e dahi kurtuluş reçetesi sunduğunu sunacağı nı idrakten aciz oldukları için
şeytanın emrinde İslama düşmanlığa ilânihaye devam ediyorlar, edeceklerdir Bizde
kurtuluşumuz için emri ilâhiyi düstur edindiğimiz gibi dâimâ Hak için adaletle muame
le ve küfürle mücâdele edeceğiz ediyoruz Fakat içerideki münâfık ehl-i salipler bizi
bocalatıyor ve maalesef de biz Osmanlı torunları olarak idari sisteme sahib
çıkamadığımız gibi birde ermeni, Zerdü şt, Yahudileri başımıza oturtup alkışlıyoruz ya
işte kahreden teda visi gayri mümkün olan cerahatli yarada budur Bundan kurtulunma
dığı müddetçe nice Çanakkalelerde nice aznavurlar ile mücadeleye devam edeceğimiz
ALLAH için kesin ve kat’idir bu biline
Çünkü yular verilmiş umumhane filine
Aha bak şu ermeni anzavurun dölüne
Çirkefini sıçratır Dini Mübin gülüne
Maazallah SSK’daki fırsat eline
Geçerse bu ermeni manuktanın gülüne
İşte bu demokratiks Kıritisler kuluna
İSLÂMİ: Diken döşe mükir düşman yoluna
CEDDİMİZ DİRİLİYOR
Ey arzdaki; KUR’ÂN’nın, EZAN’nın sevdasına
Varlığını vakfedip giren din kavgasına
Bak ceddinden feyz alan yiğidlerin hasına
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Alâtini köşkünün defteri dürülüyor
Titresin gayri müslim, Osmanlı diriliyor
Dört kıt’aya hükmeden dedemin toprağını
Hain naum aydın doğan vehbi koç alçağını
Gönderime çekipte, şerefli bayrağımı
İndiren ermeniden hesabı soruluyor
Hırsından gebersede Osmanlı diriliyor
Merhum Abdülazizi katletti dili bağlı
Hüseyin avni denen urganı dünden yağlı
Kinim dinimdir diyen eşşek Ahmadın oğlu
Mozole akrebleri üstüne sürülüyor
Ikınıp sıkınsanda Osmanlı diriliyor
Kovanın taaa içine girmiş eşşek arısı
Peteğimi düşmana verdi gece yarısı
Abdülhamidi yiyen selanikl’ it sürüsü
O İT oğlu İT’lere hin dersi veriliyor
Çatlayıp patlasınlar Osmanlı diriliyor
Dumanı verilince kovandan fırladılar
Bu ilâhi fermandır” hımarca zırladılar”
Ta ilk gün diyorum: bunlar, soysuz cadılar
Yaptıkları efsunlar yay gibi geriliyor
Fallarına baksınlar Osmanlı diriliyor
Kimi vali, kaymakam,kimisi polis şefi
Dinamite lüzum yok bunlar vardır ya kâfi
Ülkeyi tahrip için eğitilmişler safi
Molla kasım Receb’e, lekeler sürülüyor
Kendiler boyansınlar, Osmanlı diriliyor
Kafasında kippası belinde zünnar ile
Diyalog sevdalısı gülen haham el ele
Bak İSLÂMİ: bunlardan korkuyor iblis bile
Dinler: diyen dinsizler meydana seriliyor
Şeytan bile sevinçte Osmanlı diriliyor
DEDEM SERHADDEN GELİYOR
Dedem serhadlarda akıncı beği
Nenem Kara Fatma dadaşın yeği
Bitince lâmba da fitilin yağı
Karneye bağlamıştı kipritleri
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Devşirme kayanın ispiritleri
Elimizde hazır bekler süngümüz
İlelebet münâfıkla cengimiz
Müslimanız; cihânda yok dengimiz
Cihâd-ı Ekberin Mücâhidleri
Halîk-ı zül Celâlin vâ’idleri
Kâbille başladı batılla savaş
Kardeşe kardeşi yaktıran ataş
Temelinden minede şeytana taş
Atanlarsa iblisi yezidleri
Nara gönderiyor parazitleri
Ya Allah Bismilâh deyip yeniden
Dini mübin için yetmiş, yediden
Serhad boylarında cihâdediben
Kanımızla temizleyip ziftleri
Müreffeh eyleyecek Şehidleri
Bitermi sanırsın bu elem keder?
Hak ile batılda cenk devam eder
Sur üfürdüğünde İsrafil, biter
İSLÂMİ: tefekkür et afetleri
Yevmi kıyâm et in alâmetleri
HEY OSMANOĞLU
Biz Osmanoğluyuz haydi gardaşım
Hakîkâti haykır erkekçesine
Dili fedâ ettik ezildi başım
Latin AL FA BE’si öztürkçesine!
Tarih hocasıdır, tarih anlamaz
Dinidar alimdir namaz kılamaz
İslâmın şerefi neslim bi namaz
Zaten ifâ eder ürkekçesine
Türkçeci geçinir te'sini bilmez
Santrikçe ile dağarcık dolmaz
Babası konuşur kulağa gelmez
Kimliği görünür bak lehçesini
Ne vatan hasleti,ne de dîn âşkı
Umurunda değildir, onun meşki
Tağutu makamdır sevdası köşkü
Anırır meydanda eşşekçesine
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Sen senin sahibin olduğun zaman
Münâfık ocaktan yükselir duman
Âşık İSLÂMİ'de olunca dümen
Yok olurlar, dokun sen tekçesine
ÇIKARIRSAN HIRKANI!
İslâm ittihad der, inkâr ihtilâf
Yalan hakîkâti, hakîkât hilâf
Böyle bir cemiyet bulur mu salâh?
Bulamadığımız yüz yıldır açık
Çakılan kazıksa gönyeden kaçık
Allah tek'dir ikincisi kuludur
Teke vuslat basiretli yoludur
Habibûllah sevdasıyla doludur
Beyan eder ayetler açık açık
İdrâk edemez ki beyinden göçük
Yaratanı yarattığı dinlesin
Her nefeste Yâ Yû deyip inlesin
Mansur olup düşünsen kiminlesin
Hakk'ın korkusundan dudaklar uçuk
Olana cennetin kapısı açık
Enbiyânın evliyânın erkânı
Alınca deruhte ettik furkanı
Bak İSLÂMİ:çıkarırsan hırkanı
Amir olur sana çeyrekle buçuk
Şaşırıp kalırsın ağızın açık
EÛZÜ BİKE MİNKE BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRÂHÎYM
Nasıl ki: Mükevvinat karanlıklar içindeyken “RAHMETEN LİLALE MİYN” güneşi doğdu
karanlıkları boğdu ise, ÇANAKKALE zaferinde de O Güneşin komutasında Dünyanın yüz
karası ehl-i salip sürüleri nin Çanakkaleden taarruzlarının sebebi hikmeti Şanlı
Süleyman Pa şa’nın EREP’e buradan geçtiği için, Müslüman OSMANLI türk’lerind en
rövanşı yani intikâmı almak için onlarda Osmanlı torunlarına bu radan saldırdılar zirâ
asırlardır içlerinde biriken İslam ve Türk kini onları yakıp kavuruyordu Buradan
İSLÂMBOL’a gelip Osmanlı’yı kâl binden vurmak istiyorlardı Ve bunun için
çanakkaleden saldırdılar ama yapamadılar, yapamazlar da Çünki O“ Rahmeten lil
âlemiyn”in komutasındaki İslâma bin yıldır bayraktarlık yapan bir avuç Müslü manın
karşısında kuyruklarını apış aralarına kıstırarak, arkalarına bakmadan, kuyrukları
üzerinde seke seke kaçtıklarının ve dünyada ki rezilliklerinin yıldönümüdür 250.000
şüheda rütbesini alıp Üç kıt ‘adan ancak bir avuç toprağı emânet eden dedelerimiz olan
Mehme dciğin ruhunna lillâhi Teâlel FÂTİHÂH dedik Ey bin yıl ilahi kudretle
Kürrei arza şanla, şerefli destanlar yazan Allah’ın övdüğü, Habibul lahın sevdiği kavmi
necib milletim Ehl-i Müslim olan insanlığının ve Müslüman Osmanlının bütün ehli
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Münkire dahi kurtuluş reçetesi su nduğunu, sunacağını idrakten aciz oldukları için,
şeytanın emrinde İslam düşmanlığına ilâni haye devam ediyorlar edeceklerdir. Bizde
Bütün insanlığın kurtulu şu için emri ilâhiyi düstur edindiğimiz gibi daim Hak için
adaletle muamele ve küfürle mücadele edeceğiz, edi yoruz Fakat içerideki münâfık ehl-i
salipler bizi bocalatıyor ve maal esef ki biz Osmanlı torunlarıyız! Fakat İlâhi sisteme
sahip çıkamadı ğımız gibi, birde ermeni, zerdüşt, yahudileri başımıza oturtup alkış
lıyoruz ya işte kahreden tedavisi gayri mümkün. Cerahatli hastalığı mız buradan
nüksediyor Bunlardan kurtulunmadığı müddetçe nice Çanakkaleler, nice aznavurlar ile
mücadeleye devam edeceğiz EV ET! ! ! ! Edeceğimizi de Şöyle beyan ederken:
Çanakkale iniler dumlupınarsa sızlar
Başımıza geçipte ahkâm kesen cansızlar
İnan ki küp çatladı ürdükçe vatansızlar
Dürtelim ki mudulu portlasın izansızlar
Nesebi gayri sahih sütü bozuk kansızlar
ALLAH için kesin ve kat’idir bu biline
Çünkü mühür verilmiş nesebsizler eline
Aha bak şu ermeni anzavurun dölüne
Çirkefini sıçratır Dini Mübin gülüne
Bir Allahın kuluda püf demiyor külüne
Maazallah Se Se Ka’daki fırsat eline
Bir geçerse Gül döker manukyanın yoluna
İşte bu demokratiks Kıritisler kuluna
İSLÂMİ: diyor bakın, ok atarak faslına
Hız kazansın üç çivi çakıverin nalına
Aşık Enver Gürkani’ye
Amenna ve saddakna inşaellah düanız
Müstecab olur belki Çünkü ulvî davânız
Şuara gardaşlarım davâ’mızda devamız
Oraya hediyeyi göndeririz buradan
Rabb' Tealâ Kulum der Habibi de ümmetim
Buyurun günâhkârlar işte size cennetim
Deyince Şuaralar Resulü gibi yetim
Olarak ikrâm eder hikmeti Yaratan
ÇANAKKALE GEÇİLEMEZ DEDİLER
Doksan bin Mehmedin Allahü Ekber
Sedası doğardı Çanakkale de
Baş Komutan idi Şanlı Peygamber
Düşmanı koğardı Çanakkale de
Ehl-i küfrün istilaydı imanı
Ayarlamışlardı sanki zamanı
İslâm düşmanın bombardumanı
Ümmete bahardı Çanakkale de
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Havadan denizden kurşun yağdırdı
Mehmedçiği semavata ağdırdı
Düşmanları bir fındığa sığdırdı
Hep kurşun yağardı Çanakkale de
Bulut düşman tuğayını kapladı
Yeryüzünden alayını topladı
Ciğerine hançerini sapladı
Habibullah vardı Çanakkale de
Can almak üzere kuruldu çarşı
Yetmiş iki buçuk düvele karşı
Gülleyi atarken Seyyid onbaşı
Bismillâhi derdi Çanakkale de
Düşmanı düşüren, mü’min peşine
Yaratan’dır akıl ermez işine
Aldırmadı zemheride kışına
Sinesini gerdi Çanakkale de
Çanakkale geçilemez dediler
Bir’le Üçler Beşler Kırklar yediler
Yaratana arzedip söylediler
Fetih idi virdi Çanakkalede
Umman çekti dibe, din düşmanını
Döktü, yurda, hayat veren kanını
Ümmeti Muhammed‘in destanını
Şanla yazıp durdu Çanakkale de
Tasvir mümkün değil Çanakkaleyi
İslâmın başına gelen belâyı
İSLÂMİ’ler, o sarsılmaz kuleyi
İman ile kurdu Çanakkale de
ÇANAKKALE’DEN
GEÇECEKLER, GEÇEMEYECEKLER
Çanakkale’yi ağıza alırken Besmele
Çekmeyen, hatip olsa dudağını açamaz
Türke düşman içteki devşirmeler besleme
Namert olan mertlerin köprüsünden geçemez
Geçemez; Yaren geçer evliyâ eren geçer
Dini Vatan uğruna serini veren geçer
Bakınız hol lan da ya ne ekti neyi biçer?
Biçtikleri kökleri, gülistanda biçemez
Biçemez çünkü dişi kırık bir destereyle
Alman adlı dişleri silinmiş bir eğeyle
A Be adlı hilkatin garibesi deveyle
Nûru İslâm semasıdır üzerinde uçamaz
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Uçamaz kanat kırık, rotayı veren hadu
Yüz senedir beynine kin intikam okudu
Fesadat tezgahında on beş temmuz dokudu
Dokusada kumaşla tığ arasın açamaz
Açamaz kapalıdır Anahtarı bismillâh
Besmeleyi düşmana yasaklamıştır Allah
İSLÂMİ: tek başına düşmana karşı billâh
İmân oku atarken mürted müşrik seçemez
17/03/2017 Cümü
Âşık-İSLAMİ/ Kul REFİK-İ MUHABBETİ
Ç A N A K K A L E /DESTANI
16/03/2017 Perşenbe
Dedik ve çanaklardan kale yapılan ve içerisinde 250.000 Mehmed in pişerek şehâdet
rütbesini deruhte ettiği hazin vak’ayı Muhterem şâir Kul REFİK-İ ile FATİHAH
gönderdikten sonra dedik ki;
ÇANAKKALEDE- DESTANI –1
Âşık İSLÂMİ
Ehl-i salip Pazar kurup boğazda
Din-e muzır oldu Çanakkale’de
Müşrikâna şimşek verir bir hızda
Melek nazır oldu Çanakkale’de
Kul REFİK-İ
Körpeydi eline aldı silahı
Yardandı güç aldığı ilahı
İndirmedi dik başından külahı
Destan kizir oldu Çanakkale de
Âşık İSLÂMİ
Yedi düvel yetmiş yerden saldırdı
Kurşun ile o toprağa doldurdu
Hadsizlere hadlerini bildirdi
Seyyid vezir oldu Çanakkale’de
Kul REFİK-İ
Top mermisi yağmur gibi yağarken
Aldırmadı her yanına değerken
Düşman şaştı ellerini ovarken
Kafir kazır oldu Çanakkale,de
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Âşık İSLÂMİ
Oku: hedeftedir edilen ahın
İmana tesiri ne ki: silâhın?
Ölüm kalım anında ki; Allah’ın
Abd’i Hızır oldu Çanakkale,de
Kul REFİK-İ
Bak hele semada bulut kastına
İniverdi kafir alay üstüne
Hepisin yok etti alıp destine
Hâle; küffar nazır Çanakkale’de
Âşık İSLÂMİ
Baktık bulut kalktı lâkin alay yok
Biz görmedik bizde böyle olay yok
Bakıp aramadığımız dolay yok
Arı vızır vızır Çanakkale’de!
Kul REFİK-İ
Refikiyim ermez aklım derine
Şükreylerim yardana varına
Ermek marifettir manâlarına!
Kader yazır oldu Çanakkale’de
Âşık İSLÂMİ
Şehitlerle doldu koylar, koyaklar
Parça parça oldu, eller ayaklar
İSLÂMİ: nurlanıp söktü şafaklar
Rasul hazır oldu Çanakkale’de
ÇANAKKALE (2)
Âşık İSLÂMİ
Bu toprağa ekilerek yetiştik
Helâl tohumdandır hepimiz bizim
Aldığımız feyiz ile bitiştik
Bellidir soyumuz sopumuz bizim
Kul REFİK-İ
Mevlâm fırsat verse dağmı delinmez?
Allah desen arş’âlâmı bulunmaz
Fitneye uymakla adam olunmaz
Esasta turap’tan yapımız bizim
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Âşık İSLÂMİ
Haramzade bindirilip enseye
Mümkün ise nefes alıp esneye
Esir edilerek meçhûl nesneye
Öze kapatıldı kapımız bizim
Kul REFİK-İ
Medinede yatan gülü bilmezsen
Yürüdüğün yolu, halı bilmezsen
Tutunacak eli, dalı bilmezsen
Elbet dert bağlatır hapımız bizim
Âşık İSLÂMİ
Kim idi mohaçta, kan kalesinde?
At koşturan arzın silsilesinde?
Savrularak müşrikler nefesinde
Hercümerç edildi yapımız bizim
Kul REFİK-İ
Osmanlıya dönsek dünya gülecek
Milletler silkinip hakkı bilecek
Sahibi, haksızlardan hakkın’ alacak
Böyle düzen tutar sapımız bizim
Âşık İSLÂMİ
Şu son yüz yıl bin yüz sene yazılsa
Yedi kat yer yetmiş bin kez kazılsa
Mel’âneti bin süzgeçten süzülse
Ayarından kaçtı çapımız bizim
Kul REFİK-İ
Dünya Siyonist, e köle oldukça
Müslüman’da peşlerine yeldikçe
Allah demek İmânsıza kaldıkça
Vallahi boş kalır küpümüz buzum
Âşık İSLÂMİ
Akrep bülbül diye konunca güle
İSLÂMİ’ye rahmet oluyor çile
Karada yürüyen gemimiz ile
Dünyaya şan veren topumuz bizim
Kul REFİK-İ
İmtihan meydanı temizlensede
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Mazlûmun yetimin ahı dinsede
Kul REFİK-İ arştan ferşe insede
Cenneti alâda tapumuz bizim
İşte bu hakikâte binâen bendeniz Âşık İSLÂMİ vasati 52 sene önce Ülkümü,
ülkücülüğü ve diğerlerini,türkü ve tilkiciliği şöyle feryâdederek nasıl dile getirmişim
bakıp görelim:
ÜLKÜ NEDİR?
Bu mukâddes ülkümüz Kur’ân=Habibûllâhtır
Şeref verdiği kula va’zeyleyen ALLAH’tır
Ehl-i imân olana nardan halâsûllahtır
İlâhi ülkü ile halâs bulur mevcûdât
İhlâs sahiblerinin mükâfatı kat be kat
Ülkü: Özde bedenin gönüldeki-ruhudur
Mevcûdata can veren, ummanı sırdan su’dur
Ülkü: İSLÂM: ülkücü, İslâmdan eder südûr
Mevcûdatın ülküsü zikretmek Yaratan’ı,
Cansız sanma ağacı, dağı, toprağı; tanı
Ülkü: güneş, ülkü ay, ülkü yıldız cihanda
Güneş: göz nûru, gönül sürûrudur bu handa!
Güneşte bir şuledir, nezdi ülkü sultanda
Zifiri karanlığı tebdil ederek nûra,
Eşrefi mahlûkâtı hazırlıyor huzura
Eşrefi mahlûkâta ÜLKÜ Cebrail ile, (a.s)
Lûtfedip, kanununu gönderdi Âdem kula (a.s)
Galû belâ’da “evet” demişken, bile bile!
Ahde ihânet eden şeylere bitler güler
Elesteki ahdine bağlıdır ülkücüler
Ruhumuzun evveli Hatemül Enbiya ya,
İnzâl olunca ülkü, çıktı arş-ı alâ’ya
Yapışınca, Allâh’ın teveccühü düa’ya!
Buyurmuş ki:”ileyhi min Rabbihi ünzile”
Ahde vefalı olan vasıl olur menzile
Âdem’den İbrâhim’e, Mûsâ’dan İsmâil’e, (a.s)
Rızkını gönderiyor müşrike ve münkire
Münkiranlar, dünyada girecek cennetine
Ülküyü zırh edinen ülkücünün Cennette!
Gözü zül-Celâl’dedir, varlığıyla minnette!
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Ülkü: kanaatkârı, Cennetle müjdeliyor,
Ülkünün caddesinde, ülkücü ilerliyor,
Sabırı, ülkücüyü, ateşten gölgeliyor
Ülkü: Habibin (S.A.V) HAKK’tan alıp yaşadığıdır,
Masivâyı gönlünden atıp, boşadığıdır
‘İlmin başı sabırdır’ buyurulmuş amennâ
Bu İlâhi ülküye farz-ı ayn’dır temennâ
Cümle beşer kardeşiz, babamız Âdem amma;
Kâbil’de ikiziyle öz kardeşdi Habille
Kâbilden südur etti, Habil’e meşûm sille?
Kimliğimizde islâm yazıyor müslümânız
Kâfiri yaşayışla malesef bi imânız
Düşmanların rüzgârsız savurduğu harmanız
Çünkü temelimize fitneyi çakan kâfir
Bunu alkışlayanda narda onun iledir
Bu Ülküdür: Uhud da münkirânı mat eden,
Küfre, Çanakkale’yi, geçilemez set eden,
ÜLKÜ’yle, kan kusturdu Çar’a, Şeyh Şamil deden,
Yine İslâm hasreti, çekiyor küfr diyârı
Zuhuru ile, şiddet, müjdeliyor baharı
Bu ülkü: Çaldıran’da, Yavuz Sultan Selim’di,
Malazgirt’teki cenkte, Alparslan’da, hilimdi.
Bizans’ta Fatih Sultan Mehemmed’de ilimdi,
Ülküyle mühürlendi, bizansın şehri yârı,
Kurtul diye, İSLÂM’a, davet eder ağyârı.
Ülkü türkü değildir, zaten şarkı hiç değil.
Ülkü: DİN-İ İSLÂM’ın,özünde hakikât bil
İzzeti İslâm için, ihtiram edip eğil
Mütevazi kulunu büyütür Yüce Allâh.(c.c)
Mütekebbir Rabbimdir, özenen narda billâh
Cebrâiyli iki kez, hakîkî suretinde
Gördüğü zikredilir Habibin siretinde (S.A.V)
Ümmeti de görecek, yevmi âhiretinde
Bir adı ruhûl Kudüs, diğeri de Cebrail (a.s)
Melekuttan dört nebi: birisi de Mikâiyl (as.s)
Birisi Âzrail’dir, ölümsüzlük perdesi! (a.s)
İsrafil rızka kefil, Rahman’ın Rezzâk’cesi (r.a)
Mesrûr eder İhlâslı, kanaâtkâr herkesi
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Aç gözlü ehl-i tağut esfeli safiline,
Ağlayıp sızlanarak bakacak boş eline
Çünkü, münkirler onun üstünde olacaklar
Ebediyyen münkirin altında kalacaklar
Münâfıklar: esfeli safile, dolacaklar
İçleri iblis iken, dıştan insan göründü,
Müşrik iken,müslüman abasını büründü
HİRÂ’da gördü onu, ayağının birisi,
Arşta, diğeri arzda, gördüğü hakîkîsi
“İKRÂ’ yâ Resûlâllah diye verdi ilk dersi
Ben okumağı bilmem, diyerek etti arzı
“RAHMETEN LİL ÂLEMİYN”dir,Eminliğin tarzı
Sıkıca kucaklayıp bırakınca Cebrail (a.s)
“İkra’bismi Rabbike” diyerek çekti mâil
Okumağı bilmeyen okumayacak değil
Ümmiliğine hikmet yüklemiş yüce ALLAH (C.C)
Okumakla olunmaz. ümmidir Resûlûllâh
İkinci defa alıp bastırdı da bağrına,
Bırakıpta dedi ki: “İKRÂ’” dayan ağrına!
Okuyunca dedi ki: Rabbim! uydum çağrına
Sahibisin Allâh’ım! Hatemi Habibin Sen,
Denildi “varlık muti” dile, ne diler isen
Hirâ’da İlk Vahiyi alınca geldi eve,
Haticetül Kübrası inandı seve seve
Şefkâtle teskin edip imân etti afife
Örtün üstümü dedi, vahyin ağırlığından,
Merhameti terletti, küfrün sağırlığından
Ülküye hadim doğan, muhterem’e bu nisa!
Asiyenin üstünde, şayet Mûsâ (a.s) olmasa!
Yoğruldukca firavun zulmü ile, hulâsa,
Ğayb-i illâllah amma zıddına gidecekti!
Asilik kisvesiyle belki arzedecekti
Ebû cehil iblisle kalkmışlardı atağa,
Ülkü Resûlü (S.A.V) aldı, Âli girdi, yatağa
Âli’yi (k.v) görünce de saplandılar batağa
İzciye güvenerek vardılar SEVR dağına,
Akılları takıldı örümceğin ağına
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Ülkücü: Âli gibi, batıla kaya olur
Hazreti Ömer gibi, köleye yaya olur
Ülkücü de her amel, yüce Mevlâ’ya olur
Ülkücü sadakatte, Zinnûreynce sadıktır
Ebu Bekr’i sıddîk’ca Vahiyde musaddıktır
Taşa demiş: “Yetiştir ardıç, katran, lâdin’i
Yarattığı nesnenin ülküsü İslâm dini
Ülkü’mün beş temeli süslemiştir içini
İbretle parıldıyor, keste bir bak elmâya,
“Halifeme tabisin” emri vermiş dünyâya
Peygamberin (S.A.V) izini takip eder ülkücü
Masonizme ilâhtır, kızıl çamın sorkucu
İblisin elindedir tam idrakinin ucu
Bağlamış akılları göbeğe ve kasığa,
Sözün, Ülküye değil, tesir eder fasığa
İmânsızın defteri temelinden dürülür
İblisle avanesi kâinâttan sürülür
Toprağın inci, mercân, püskürdüğü görülür
Melekler müsâfaha eder ülkücülerle,
Malikin cengi başlar şarkı, türkücülerle
Halimi Allah bilir, işte ben, işte ülkü
Ülkücü oldum sanır okuyan, şarkı, türkü
Sıyırında bir görün, sırtından kutsal börkü
Kör köstebekler görür karasını, akını,
Bu kan içen vampirler, bilme ırak, yakını
Ülkücü: bedeninde rûhu baki kaldıkca
Hizmetin gıdasını, Ülküsünden aldıkca,
İSLÂMİ’ce, dâvanın derûnûnâ daldıkca
Seyrü sefer anında, âlemi melekûtü,
Arzedilince abd’e, tercih eder sükûtu
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yuh Olsun Bana
YUH OLSUN BANA
Bire hain bire düzenbaz iblis
Soydurmazsam seni yuh olsun bana
Sureta insansın esasatta pis
Duydurmazsam hakkı yuh olsun bana
Nesbiniz Ebû Cehil boyu ya
Gireceğin firavunun suyu ya
Onbeş asırdır kazdığın kuyuya
Kaydırmazsam seni yuh olsun bana
Hainsin düşmana kaçsanda seni
Yere vurup Zülfikâra gövdeni
Delik deşik ederekten mideni
Oydurmazsam teni yuh olsun bana
Dünya servetini ikrâmda etsen
Gönderdiğim her bir yere de gitsen
Akrebi, Sırtlanı domuzu gütsen sen
Uydurmazsam seni yuh olsun bana
İSLÂMİ’nin şiirdedir yaldızı
Ciğerine sokmazsam çuvaldızı
Eğer ki öğleyin gökte yıldızı
Saydırmazsam sana yuh olsun bana
16 Cemaziyelevvel 1440 Selâse
09 Kanunisânî 1434
22.01.2019 Salı
Kasım 76
Mehmet İslami
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Yuh Yuh
Kâfirin eliyle kendi kendime
Kurşun sıktıyısam bana da yuh yuh
Milli hisse mugâyir bir kelime
Boşa çıktıyısam bana da yuh yuh
Milletimin uçağıyla tankına
El koyarak meclisimi yangına
Döndüren, bu homoların cengine
Fıransız baktıyısam bana da yuh yuh
Yahudi lawrensin veletlerine
Demokratik Kıritis itlerine
Cumhuriyetin akrep, bitlerine
İşmar çaktıyısam bana da yuh yuh
İncirlikte İzmir’deki natonun
Her türlü fitnede dahli var onun
Kökünü kazıyıp sökerek bunun
Nârda yaktıyısan sana da oh oh
Milletimin yerinde halk diyerek
Hürriyetin mihenginden kayarak
Yerine demokratikis koyarak
Çirke aktıyısam bana da yuh yuh
Âyeti Kerîm’e beyân ediyor
Müslümân kâfirle dost olmaz diyor
Onlara benzeyenler o, oluyor
Dili döktüyüsem bana da yuh yuh
Korkutucu gümbürtüler fezâya
Ses duvarını aşarak uzaya
Uçağa, bombaya, tanka, füzeye
Kazık çaktıyısam bana da oh oh
Ata, ite, altı oktan kazığa
Oturana, günâh olur, yazığa
ABD'nin yolladığı azığa
Dizi çöktüyüsem bana da yuh yuh
Füzeleri bombaları bu yurda
Atanları göstereyim bir durda
İSLÂMİ: vatanı milleti kurda
Uyup yıktıyısam bana da yuh yuh
SANA DERİM İNANDIĞIM MÜSLÜMÂN!
Kelimeler damladır mehâzı gönül kuyu
Kâlp membaından çıkıp aktığı saman suyu
Kâinât gülzâr olur, böyledir fıtrat huyu
Kâfirlik İslâm deyû telâffûz edilince
Nazârgâhı İlâhî sızlıyor ince ince
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Milleti esir etmek topla, tüfekle değil
Dilini aldığında esirin olmuştur, bil
Yahudi sikkesidir dolar ADB’ye eğil
Dünyâyı yönetiyor siyonizim gizlice
Yeteriz Müslümanlar biz yeteriz biz bize
Mehmet İslami
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Yurtlar Nerede?
YURTLAR NEREDE?
Hainler; meydanı sola burdurmuş
Baştaki onulmaz dertler nerede?
Öptüğü ayağa tuzak kurdurmuş
Poyrazlar, tipiler, sertler nerede?
Dünkü hokkabazlık yapan sefiller
Hani nerde lâlmi oldu o diller?
Susarlar, lâğıma atılmış döller
Hamamda höyküren fertler nerede?
Evvelki gün yedi deniz üç kıt’a
Sâhibi; emânet eyleyen ata
Senindir demişti vakti seata (*)
Hani o kıt’alar, yurtlar nerede?
Nerede on yılda ihtilâl yapan
Milli eslahayla tahtımı kapan
Peygamber ocağı diye aldatan
Satılmış hain namertler nerede?
Düşman hesabını “GÖR” dedi ALLÂH
Seatı geliyor “VUR” dedi ALLÂH
Yanında Habibim “VAR” dedi ALLÂH
Emânet hammalı sırtlar nerede?
İSLÂMİ: çemberi yar dedi sana
Mürtedin boynunu kır dedi sana
İzansıza dersi ver dedi sana
Mücâhid-i ekber mertler nerede?
(*) Seat=Kıyâmet)
Mehmet İslami

www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Yürü

DİKTATÖRLÜĞÜ VE KİME NEYE KARŞI OLDUĞUNU ŞİM DİYE KADAR GÖSTERSE İDİ
BU GÜN BU ÜLKEDE BU KAFİR LERİN ESAMESİ OKUNURMU İDİ? ASLA İŞTE
DÜŞMANLIK LARINI DEVAMLİ İFADE EDERKEN ENTRİKALARLA GÜYA DEVLETİ ELE
GEÇİRDİLER DİYOR YA;ERMENİ YAHUDİ BU ÜLKENİN EN GARA KALBİDİR, İSTANBUL
CİĞERİDİR KAL BİNİ VE CİĞERİNİ SÖKTÜK ALDIK ÜLKENİN" İŞTE İTİRAF LARI BÖYLE,
DEVLET İÇİNDE DEVLET OLDUKLARI KÜRDİS TANİST PARTİLER VE KÜRDİSTAN DA"
DEMEDİLER Mİ? DE MİYORLAR MI? DEDİLER DİYORLAR DİYECEKLER DE HANİ BURASI
MÜSLÜMANLARIN ÜLKESİ İDİ, HANİ BURASI TÜR KİYE İDİ? YALAN DOĞRUSU ŞUDUR,
İNGİLİZCE TÜRKİ YE =HİNDİ YE DEMEKTİR EVET BUNU TATBİK ETTİLER YÜZ YILDIR
TÜRKÜ YEDİLER, YÜZ YILDIR PERDENİN ÖNÜNE GEÇİP TÜRKİYE BİR BÜTÜN TEK
DEVLETTİR BÖLÜNEMEZ BÖLDÜRMEYİZ SAFSATALARI İLE UYUTULDU BU İNSAN
ŞEKLİNKDEKİ MARABALAR TEK BİR DEVLET İDİ DEYİP ÖT ERKEN
TAVUKLAR,ÇIKARDIĞI CİVCİVLER HOROZ OLUNCA ARZI MEVUD, KÜRDİSTAN DİYEREK
ETTİLER ÜÇ DEVLET DEĞİL Mİ? HANİ NEDEN BU DEVLET BEN BİRİM, TEKİM DE MİYOR
DİYEMİYOR? NEDEN, NEDEN, NEDEN, NİÇİN DİYE MİYOR? EĞER VAR İSE BU DEVLET,
DEMEK MÜSTAKİL HÜR BAĞIMSIZ BAĞLANTISIZ BİR DEVLET YOK DEĞİLMİŞ Kİ
DÜNYANIN ÖBÜR YÜZÜNDEKİ SIĞIR ÇOBANLARI, SEN BE NDEN BAŞKASINDAN, BİR
ŞEY ALAMAZSIN, BENDEN İZİN SİZ BİR HAREKETE TEŞEBBÜS EDEMEZSİN DİYE
TALİMAT VERİYOR DEĞİL Mİ?
TEK KELİME İLE HAKİKATİ BEYAN EDEYİM! 1874 DE SE LANİK YAHUDİLERİ
DEVLETİN BAŞINA YULARI TAKTILAR DİZGİNİNDEN ÇEKEREK 1923 KADAR ŞÖYLE
BÖYLE TOPA LLATARAK, SEKTİREREK GETİRDİLER ÜLKEYİ İŞGAL ETTİ LER VE BU
HALDE İKEN KAHRAMAN MARAŞTA FIRANSIZ ASKERLERİ ANAMIN BAŞINI AÇMAĞA
UĞRAŞIRKEN MERH UM SÜTÇÜ İMAM NAMAZDAN ÇIKTIKTAN SONRA GİDER KEN BU
HALİ GÖRÜNCE ÇEKTİ FIRANSIZLARI VURUP ÖLD ÜRDÜ YANİ İSTİKLÂLİN VE
KURTULUŞUN FİTİLİNİ ATEŞ LEMİŞ OLDU,ÜLKE İŞGAL EDİLMİŞ HER TARAF DÜŞMANLA
DOLU, ASKER YOK, ESLEHA YOK İŞTE BU HALDE İKEN KA DIN ÇOCUK YAŞLI
GALEYANA GELEREK SOPAYLA TAŞLA DÜŞMANI ÜLKEDEN KOVDU İŞTE BUNDAN
SONRA HOMO YU GETİRİP BAŞINA ÇAKTILAR VE DİZGİNİDE ELİNE VER DİLER
DÖKTÜLER ÖNÜNE YEMİ YEDİKÇE KASTI DİZGİNİ ELİNDE YA GEMİ,MİLLETİN
DÖKÜLDÜ DİŞİ SÖKÜLDÜ BÖB REĞİ OLDU BİR KURU DİKİLİ İSKELETOR TABİ KARŞI
ÇI KAN MÜSLÜMANLAR YOK DEĞİLDİ AMMA ONLARI MECLİS TE BİLE KATLETTİRDİ VE
TAMAMEN SESİNİ KESTİ KULAĞI NADA PAMUK TIKADI ARTIK MEYDAN ONLARIN DI
BAŞLA DI DİNİ, DİLİ KALDIRMAĞA HİÇ MUHALİF BİR SES KİMSE DEN ÇIKMIYOR HEPSİ
KAFİRLEŞMİŞ BEYİNLERLE ALKIŞ LIYORLAR TABİ BU ARADA YONANLILARI DENİZE
DÖKTÜ M PALAVRASI İLE UYUTTU MİLLETİ YONANLILARA ERME NİLER RUMLARA
SOYADI MEVZUATI DİYE BİR MELUNLUK İCADEDİP MİLLETİN NESİLLE DİNLE
İRTİBATINI KESTİĞİ GİBİ BU KAFİRLERE DE TÜRK KİMLİĞİ VEREREK YERLEŞT İR
TÜRKİYEYE YAZDI YALAN TARİHİ OKUDU BU MİLLETİN AKLI EVVEL AHMAK SARİHİ
ELANDA AYNEN DÜŞMANI ME THETMEDEN BİR İBARE KULLANAMIYORLAR BU PUTPERE
STLER NEDEN ÇÜNKÜ KORKU CİĞERLERİNİ İSTİLA ETMİŞ 5816 SAYILI BİR
HEZEYANIN KÖLESİ KUKLASI OLMUŞLA R BİRDE MÜSLÜMANLAR, MÜSLÜMANIZ
DERLER NAMAZ KILARLAR HACCA GİDERLER TABİ GELİRKEN BOYUNLARI NDA KIRK
HAÇLA GELİRLER BU AHVALDEKİ BİR ÜLKEDE KAFİRİN HAKİMİYETİ ELBETTE ALENİ
OLACAKTIR VE OLD UĞU GİBİ SİYASET ÇİRKEFİNE SOYUNAN FOSİLLERİN GA YESİ,
BEN DAHA GÜZEL İDARE EDECEĞİM DİYE YAPILACA K MÜCADELE DEĞİL MİDİR? EVET
BUDUR FAKAT BURADA YÜZ YILDIR BEN İDARE EDERİM SEN BENİM KÖLEMSİN
MARABAMSIN SEN ÇALIŞACAKSIN BEN YİYECEĞİM FELSE FESİ DEĞİL MİDİR?
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YAŞATILAN BU AHMAK GÜRUHA? AH MAK DİYORUM ÇÜNKÜ İSLAMİYETTE ZULME RIZA
ZULÜM DÜR ZÜLÜM YAPAN ZALİMDİR ZALİMİN DE KATLİ VACİP TİR HANİ İSLAM HANİ
TÜRK HANİ KÜRT,? YOK HEPSİ DÜ ŞMANIN EMRİNDE BİLAİSTİSNA KATLE YAZILAN
FERMA NI, ALKIŞLAMAKTADIRLAR BUNLARA MÜSLÜMAN DENİR Mİ? DENMEZ AMMA
DENİYOR ÇÜNKİ KAFİRİN ELİNDE DİZ GİNLERİ İSTEDİĞİ GİBİ YEMLİYOR İSTEDİĞİ
ŞEKİLDE Kİ ŞNETİYOR HAKKI HAYKIRAN OLURSA HEMEN FİŞLETİYOR VE 30 YILDIR
ZİNDANLARDA ÇÜRÜTÜYOR BİGÜNAHLARI AMMA PKK LI BÖLÜCÜ ERMENİ KÜRT
AHMET TÜRKÜ ZİND ANDAN GÜYA CUMHURUN BAŞKANI SIFATINA HAMİL KIL DIĞI
ERMENİ YAHUDİ İNGİLİZ PRENSİNE KARISINI HEDİ YE EDEN ABDULLAH GÜL ADLI
ŞEYTAN DİKENİ HASTA DA YANAMAYACAK DİYE ZİNDANDAN ÇIKARIYOR BELEDİYE
BAŞKANI YAPIYOR MİRZABEYOĞLU VE HASAN MEZARCI VE DİĞER BİGÜNAH
MÜSLÜMANLARI ZİNDANLARDA İLAÇ LARLA DELİ EDİYOR VE ÇÜRÜTÜYOR? HEMDE
MÜSLÜMAN BİR İDARECİ İKEN BU MUDUR İSLAMİYET BU MUDUR MÜS LÜMANLIK?
EVET BU BAŞI YULARLI, YULARI DİZGİNLİ,Dİ ZGİNİ ERMENİNİN RUMUN YAHUDİNİN
NASARANIN ELİN DE OLUNCA İŞTE BÖYLE SÜRÜNÜRDE SÜRÜNÜRSÜN İSLÂ Mİ ÇÜNKÜ
SENİN DÜŞMANINDIR BİR YALANCI BİRDE ON UN DÜMENİ DÜZENİ KATİYYEN KABUL
ETMEM BENİM Dİ YE BEN BU DÜZENBAZLARIN ŞEYİYLE DÜZÜLENİ BUNLAR YONANLI
RUMLAR BİZANS ARTIKLARIDIRLAR ÖBÜRLERİ DE ERMENİ YAHUDİDİRLER
MECUSİDİRLER NASRANİDİR LER ZERDÜŞTTÜRLER İSLAMIN ÂDEMDEN BERİ DÜŞMANI
ŞEYTANIN ASKERLERİDİRLER FAHİŞESİ DE DEYYUSU DA AYNEN VAZİFESİNE
DEVAMDADIRLAR YA MÜSLÜMANLAR YA BİZLER, KURDUĞU TUZAĞIN KORKUSUNDAN
İÇİMİZD EKİ YANGINI KENDİ KUSMUĞUMUZU YUTARAK SÖNDÜRM EĞE
ÇALIŞMAKTAYIZDIR DEVAMLI HALBUKİ DEVAMLI AL EVLENMEKTEDİR YANGINIMIZ
SÖNMESİ ALLÂHIN HİDAY ETİNE KALMIŞTIR ÇÜNKÜ TEDBİR ALACAK İRADE ZİHNİ YET
MEFLUÇTUR HER ŞEY LÂFTADIR FİİLİYATTA BİR ŞEY YOK OLAMAZDA ÇÜNKİ
YULARLIDIR BAŞ DİZGİN DÜŞMA NIN ELİNDE YÜRÜMEK İZNE BAĞLI DÖKTÜĞÜ YAL
BİRAZ CIK FAZLA YANIK YAĞLI YANIK YAĞI YİYEN YÜREKLER DAĞLI DOLAYISİYLE
MODERİN ÇAĞDAŞ MODA ÇAĞLI DEB
EBELEN İSLÂMİ ALLÂHIN İNAYETİYLE BU İMAN OLDUKÇA YÜREĞİNDE MUSA, DAVUT,
SÜLEYMAN, ZÜLKARNEYN ALE YHİSSELAM OLURSUN YETER Kİ KULLUĞUNDA SABİT
OL A ÇIKTIR SANA BU İRADEN İLE BİİZNİLLAH YÜRÜYECEKSİN ASRI ALTIN ÇAĞLA
BÜRÜYECEKSİN YÜRÜ 5816 YMIŞ 5EŞ MİLYIN SEKİZYÜZBİN YÜZ ALTMIŞ MIŞ VIZ
GELİR YÜRÜ ALLÂH ÂŞKIYLA HABİBULLAH İÇİNYÜRÜ DURMAK YOK FÜ ZEYİ GÖRÜNCE
BOYUN BURMAK YOK NÖTRONU GÖRÜNCE ZİNCİR KIRMAKYOK YÜRÜ ALLÂHÜ EKBER
DİYEREK YÜRÜ ARZINDAN DÜŞMANI NÂRINA KÜRÜ ÇÜNKÜ BUNLAR AKLI OLMAYAN
SÜRÜ “ALLÂH BUYURUYOR KAFİRLER AKILSIZ DIR” DİYEREK BEN DEMEDİM YÜRÜ
ALTIN ÇAĞI DÖŞEYEC EK SENSİN SEN KÂİNÂTIN HALİFESİ BENİM ÇIKARILMIŞI M Kİ
CENNETİMDEN BEN BÖYLE VA’ZEDİYOR ARZA GÖND EREN HALİFE SULTANIN VEKİLİ
EMİRBERİDİR MADEM O’ NU TEMSİLEN KÜRREİ ARZIN SULTANIYIM BEN BÜTÜN ME
VCUDATI EMRİMDEDİR VE EMİR BEKLİYOR BENDEN YÜRÜ DEDİM ARTIK DURMAK YOK
YÜRÜ CİHADI EKBERDİR BU ÖNÜNDEDİR AKILSIZ SÜRÜ, KÜRÜ, KÖKÜNÜ KAZIYIP YOK
EDİNCEYE KADAR SÜRÜYÜ, KÜRÜ;
Mehmet İslami
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Yürü Bire Yol tükenmez
KÖPRÜYÜ SEL ALDI
SUYUNU EL ALDI
MENFEZİ YEL ALDI
LIĞI BİZE KALDI
VARIRSINIZ NÂRA
DÜŞTÜNÜZ YA DARA
ATSANIZDA NÂRA
YOKTUR Kİ BİR ÇARE
Cenneti âlâ’da Hakkın katında
Ulaşırda, dilekler tabakatına
Orada uyku yok hattızatında
Bakamaz zilletin mücâzatına
Tarihler şerefle yâdeder anın
Asrın sadakatlı can Sultanının
Meleklere gıpta ettiren şanın
Kılınç oldu hain haşeratına
Ni’metini yeyip, yeyip, azdılar
Düşman elindeki yerli kozdular
Devlete ardından kuyu kazdılar
Bayrak açıp olmayan günâhına
Adâletin aduvvatı bizmişiz
Dost ipine düşmanlığı dizmişiz
Ak bahtın üstüne kara yazmışız
Sığınırlar viran barigâhına
Gözümüzü boyamışlar hahamlar
Sun’i imiş; Arş’a çıkan evhamlar
Millete can feda etmiş sultanlar
Hainler göz yummuş fütûhâtına
Devşirme, dönmeler, aslına döndü
Satılmış münâfık nesline, böndü
Bin yıldır nur saçan kandiller söndü
Aklı selim ersin belâğatına
Meşrutiyeti mnünasip yere sok
Birlikte bir devlet iken, etti yok
Açlar ordu oldu kumandanlar tok
Hayırlar büründü şer sıfatına
Bunlar selânikten hareketlenen
Himmeti İslâmla bereketlenen
Yahudi, ermeni, rum, kilitlenen
Dayandı milliyet menfâatına
Secdeyi; maddeye eden hainler
Hahamın Papazın vazını dinler
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Tiksinir; bunlardan hayvanlar cinler
Bühtan ederler HAKK’ kudsiyâtına
Vatanın sahibi şimdi, vatanda
Maraba, kâfire adım atanda
Aynı şeyler vatanını satanda
İdrak âciz kalır izahâtına
Selaniğin Rum, Yahudi ordusu
Harekât ordusu adlı virûsü
Kokun aldı leş kargalar sürüsü
Düşmanlar delildir sadâkatına
Tebliğ ettin emrullahı hâlinle
İnse, cinne, kurda, kuşa, dilinle
Düşmanlarda takdirkârdır kalinle
Leke süremezler hatıratına
Yürü: Köprü sele gitti, açıkta
Kaldığın çukurdan yukarı çıkta
Feylesofken görmediğin bakıpta
Arz şehâdet eder, sıddîykatına
Hünkârım: bu kölen İSLÂMİ: canın
Hadimidir hakîkati imânın
O sendeki İlim, hilim, irfânın
Kelime yetmiyor ifadâtına
Mehmet İslami
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Yürüyelim Arkadaşlar
YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR
Bizim ile kurtlar kuşlar
Yürüyelim arkadaşlar
Koparılacak çok başlar
Karşıda hainler puşlar
Yürüyelim arkadaşlar
Vakit geçti kalktı kervan
Yürüyelim arkadaşlar
Atalet yok çabuk davran
Yahudiden bütün başlar
Alınacak arkadaşlar
Duaya durdu dervişler
Pirize sokuldu fişler
Mü’minler emri hak işler
Düşmanlardan bütün başlar
Alınacak arkadaşlar
Suriye, Irak, Filistin
Katleden A.Be.De.pissin
Sıkışınca da siviştin
Yuvarlanan çakıl taşlar
Vurulacak arkadaşlar
Yürü Mehmed yürümeden
Sığır çobanını neden
Kaçıyor daha gelmeden
Adın kâfirleri haşlar
Kaçacaklar arkadaşlar
Karşısındaki İSLÂMİ:
Almıştır azıya gemi
Üstüne kırdı dümeni
Yok olacak corçlar puştlar
Yürüyelim arkadaşlar
13 Rebiülâhir 1440 Hamis
20/12/2018 Perşenbe
07 Kanûni Evvel 1434
Kasım 43
Mehmet İslami
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Yüz Senedir Esirsin Can Mahzun Ayasofya
Ayasofya yüz yıldır mahzun kan ağlıyorken
Saadete kavuşacak inşeallah derken
Vakti geldi altın çağın güneşi doğarken
Ermeni, Rum, Yahudi, tasma takıp boğarken
Rumlara boyun eğen şahsiyetsizler kof ya
Güldürecek cevabı bekliyor Ayasofya
Somuncu baba tekkesine çamur katanlar
Cibâli baba gibi hoşgörüyü satanlar
Düşmana; Allâh için Besmeleyle çatanlar
Düşmana giden kurşunu denize atanlar
İhanete panzehir Trabzon ile Of ya
Teneffüs edemiyor tekliyor Ayasofya
Kimsesizlik sendrom’u kâfirin zehiridir
Cennetten: ihvanları akıtan nehir’idir
Milleti coşturanlar Ümmetin şairidir
İnsanı adam eden tertemiz şuurudur
Bu şuursuz beyine benim diyene, puf ya
Senelerdir beddua ediyor Ayasofya
Küfrün dediği değil, Hakkın dediği olur
Herkesin gölgesidir ne ettiyse o gelir
Zifiri karanlıkta bile nasibin bulur
Serveti saman’ını tamam olarak alır
Bilmiyorlar ki: İslâm Haktan sonsuz Lütuf ya
Nekahet devresinde kıvranan Ayasofya
Yedi tepe üstünde yed’i ilâhi ile
Kurulmuştur velâkin çektiriliyor çile
İsabete mi geldin düşmanın gözü bile?
Mevcûdat: lânet okur beddua eden dile
Bulgaristan da senin yasını tutar Sofya
Evlâtlarım diyerek ağlıyor Ayasofya
Bir tependen birine uçtu Ahmed çelebi
İslâm düşmanlarına vurmuş idi kılebi
Hasretinle kıvranan canlar İSLÂMİ gibi
Kurtaracak düşmanın ellerinden bittabi
Satılmış beyinleri hercümerç etmiş küf ya
Besmele çektiğinde nurlanırr Ayasofya
27 Haziran 2019 Perşenbe
24 Şevval 1440 Hamis
14 Haziran 1435
Hızır 53
Mehmet İslami
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Yüz Yıldır Yaşanılan sarikler Devridir
Sarîklar devridir yaşadığımız
Hırsızlık yazılı her taşda gardaş
Yoktur mel’âneti boşadığımız
Fark sade hızlıda yavaşta gardaş
İntihalcilik pek revaçta gardaş
Bak sen başpapazlar en başta gardaş
Öyle bir deviri dümendeyiz ki
Kürk minnoşlarla karabaşta gardaş
Dağda sen bir odun kessen bulurlar
Sanki seninleymiş gibi bilirler
Üstelikte desrdest edip alırlar
Tirtli hırsızlarsa en başta gardaş
Bankaları boşaltanı mı saysam
Devlet malı deniz diyeni soysam
Yemeyen domuzdur diyene uysam
Gözleri murdarda pis leşte gardaş
İSLÂMİ: neylersin tutulmuş katar
Kervanbaşı çalar pişdara çatar
Haramzade olan hırsızla yatar
Hayır, yok böylesi gidişte gardaş
25 Agustus
Mehmet İslami
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Zahir Batın İki Hece
ZAHİR BATIN İKİ HECE
Sen ki: pazara üç kafa çıkarıp
Üç çeşitli fiyat ile satansın
Birisi üç paraya diye yakarıp
Beş paralığı elinde tutansın
Beş paralık kafa dava der dava
Üç paralığın işi palavra
Hiç paralıksa içi boş kova
Böyle kafa taşıyanlar utansın
Davası olanlardaki hoş kafa
Devası olanlar ise taş kafa
Havası olanlardaysa boş kafa
Üçüne mücellâ gönül alyansın
Utanmak hassesi hastalanınca
Yerine hayâsız postalanınca
Uluyan köpekler gelip dalınca
Korktuğundan küçük dili yutansın
Kâfir Cu.Ha.Pa’nın tamtamlarına
Abd, İngiliz yamyamlarına
Yal için, yahudi düşmanlarına
Kiralanmış hainlere yetensin
Ülkemizin doğu batı sağında
Yuvalananları, domuz bağında
Suriye, Irakta, kandil dağında
Ateşini körükleyip ütensin
Korkutayım diye almadın taşı
Geldi okşamadın köpeğin başı
Saplayınca bacaklarına dişi
Acısından garip nara atansın
Haramı helâli derseniz niçin
Varetmiş, Abd’leri imtihan için
Var ise muhakkak o senin suçun
Haramiler çukuruna batansın
Yanmıştır yanılan yanlışta kalan
Çakalın tilkinin tafrası falan
Kobrada, akrepte tebessüm yalan
Zehr enjekte edilince yatansın
Nefs et değil Rûh’tur, toprağa canı
Verince doğrultur kaldırır seni
Şah Akıldır gönüller aşiyanı
Gül zârında çiçeklerden bitensin
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Kimisi yabancı kimisi yerli
Bu er meydanlı ne kadar şerli
Kimininde beli altın kemerli
Şerlileri cehenneme itensin
Zahir batın iki hece İSLÂMİ
İzafi sıfatlar nice İSLÂMİ
Doğru demek gider güce İSLÂMİ
Sen ki erler meydanında tütensin
14 Haziran 2019 Cümüa
01 Haziran 1435
11 Şevval 1440
Hızır 40
Mehmet İslami
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Zekeriyayı Biçen Testereye Zor Biçemiyor
Her Şeyde mu’cize varda, idraki
Bağlanan bedbahtlar var göçemiyor
Muhtasar dedim mufassal deyin siz
On iki santimlik, dar geçemiyor
Tarih boyu nedamette keramet
Olduğunu gören var ise şayet
Anlatsında tenvir olalım gayet
Kimbilir gözleri fer taçlamıyor
Kaldırdı ayağı miracı için
Taş da havalandı ayakla, niçin?
Kal denince MUALLÂK’ta o biçim
Hareket kilidi var, açamıyor
Rus Çarı derki: Şeyh Şamil’e saldır
Beni yiyeceksin başını kaldır
Müslümanım domuz bize haramdır
Deyince, de terliyor suçlamıyor
Kaldırınca ayrılmak oldu muhal
Taşta kalktı Resûl dedi ey taş kal
Muallâkta sükûnet behemâl
Kal emri alınca zor, uçamıyor
Zahmeti çekmeyen rahmet ummasın
Merhametsiz olan şefkat ummasın
Edep fukarası ismet ummasın
Sanılmasın dîn-i kür haçlamıyor
Bazı zan insanı dinden çıkarır
Bazısına cennet âşkla yakarır
Bazı zanda diz üzeri çökerir
Cehenneme gidiyor kaçamıyor
Nefs-î anûd bataklığa bağ diyor
Kuru çöle, aşılamaz dağ diyor
Put; mevtayken secde edip sağ diyor
İmânın iksiri bor içemiyor
Dünyada; düşmansız olan hayvandır
Çünkü akılı yok, varde de kandır
Kral dedikleri kedi, aslandır
Gözler sağır, kulak kör, seçemiyor
İSLÂMİ: nefsâni hissi taşladı
Kara kaderi silmeğe başladı
Topal sivrisinek nemrud tuşladı
En güçlü destere, zor biçemiyor
Mehmet İslami
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Zerzevat-ı Küfür Bayıktır Şimdi
Eski çamlar ladin olmuş Cemalim
Doğru yok eğrilik lâyıktır şimdi
Her gönüle şeytan dolmuş Cemalim
Küfrün zerzevatı bayıktır şimdi
Teneşire canlı geliyorlar bak
Ölüler tabutda gülüyorlar bak
Bebekler kitabsız oluyorlar şimdi
İblisin bindiği kayıktır şimdi
Anasına babasın küfreden
Vatana devlete şedid cehreden
Kimseler demesin: bilip bilmeden
Yahudi elinde yayıktır şimdi
Dünkü vatan millet diye çığıran
Milliyetçilik türküsü çağıran
Bugün vatansız ağzıyla böğüren
Anadan doğmayıp, süyüktür şimdi
Trabzon’a karşı Of, Of diyenler
Hamsi diye ahtapotu yiyenler
Yılanın kavını başa giyenler
Şişirilmiş suni höyüktür şimdi
Yahudi’den aldıkları emir en
Benden görünerek beni kemiren
Kemirdikçe domuzlaşıp semiren
Sırtımızda çok büyük bir yük şimdi
İSLÂMİ der, güne karşı dönenden
Britanya zembiliyle inenden
Dünkü benim diye böbürlenenden
Gördüğün cüceler büyüktür şimdi
04 Temmuz 2019 Cümüa
22 Haziran 1435
02 Zilkade 1440
Hızır 61
Mehmet İslami
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Zincir Bent
Âşık İSLÂMİ
01 Ağustos 2019 Perşenbe
Zincir bent
Bin Dokuz yüz Altmış üçte kaderim
Ispartada meskün etti çok şükür
Kaderime karşı ben neyi derim?
Zindanlarda suskun etti çok şükür
Susturarak zindanlara okuttu
Ati tezgâhın mazi dokuttu
Dokunana ibret ile bakıttı
Bakan nefsi miskin etti çok şükür
Miskin eyleyerek haddi bildirdi
Melekeyi tevazuya doldurdu
Doldurunca kemalâtla oldurdu
Hevâiyi teskin etti çok şükür
Teskin ettiğinde sükûnet buldu
Sükûnetle ene’si entel oldu
Entel cevherini gardaşlık bildi
Azraili küskün etti çok şükür
Küskün, küskün, hışım ile bakarak
Hışmın ile İSLÂMİ’ye bakarak
Lânet zünnârını bele takarak
Zünnârına düşkün etti çok şükür
01 Ağustos 2019 Perşenbe
29 Zilkade 1440 Hamis
19 Temmuz 1435
Hızır 88
Mehmet İslami
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