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Ay Yıldızlı Al Bayrağım

Nazlı nazlı semalarda dalgalanan,
Mazluma umut olup, zalime korku salan,
Rengini, şehidimin mübarek kanından alan,
Ay yıldızlı al bayrağım.

Nice yiğitler, toprağa düştü uğruna,
Nasip etsin rabbim ,feda olmak yoluna,
Umudusun insanların, Kırım’ından Sudan’ına,
Ay yıldızlı al bayrağım.

Düşürmedi ecdat seni yere, mal olsa da canına,
Sana el uzatanın, biz de gireriz kanına!
Canlar kurban olsun, ay yıldızına alına,
Ay yıldızlı al bayrağım.

Gölgen, İslam ile kapladığında cihanı,
Helal et o zaman üzerimizdeki hakkını,
Unutma!21’inde seni surlara diken sultanı,
Ay yıldızlı al bayrağım.
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Bedel

Bedel istiyordu toprak, yâr olmak için ebedî,
Sarmıştı düşman her yanı boğuyordu Antep’i.
Kabul edemezdi Antepli, hiçbir zaman esareti,
Aç kaldı, susuz kaldı, teslim etmedi Antep’i.
            Namert, hayret ediyor nerden alıyorlar cesareti,
            Kâmil, bir çocuk iken arzuluyordu şehadeti.
            Kabul edemezdi Antepli, içindeki büyük ihaneti,
            Aç kaldı, susuz kaldı, teslim etmedi Antep’i.
Antep için, Şahinbey,  Elmalı’da  can verdi,
İstiklâl, iman ve namus idi bütün derdi.
Kabul edemezdi Antepli, boynundaki  kemendi,
Aç kaldı, susuz kaldı teslim etmedi Antep’i.
            Feda eyledi Karayılan, vatan için kendini,
            Çiğnetmedi namusunu , yıktırmadı bendini.
            Kabul edemezdi Antepli, Fransız hakimiyetini,
            Aç kaldı, susuz kaldı teslim etmedi Antep’i.
Binlerce şehit verdik, topyekün olduk gazi,
Kahraman ecdâda layık eylesin rabbim bizi.
Unutulmamalı hiçbir vakit gurur dolu mazi,
Hasretle beklemektedir mazlum halklar bizi.
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Ey Nefsim

Bu dünya kalıcı bir konak değil.
Zannetme cennet ve cehennem yok değil.
O yüzden yalnız Rabbinin önünde eğil.
Kendi edindiğin o sahte ilahlara değil.

Unutma, dünya doyuramaz gözünü ve gönlünü.
Heba etme nolur fani dünya için ömrünü.
Kulak ver, iyi dinle ki Kuran’ın ilahi sözünü
Alevlendirmesin zebaniler senin için cehennem közünü.

Şeytandır kibri yüzünden Rabbine asi olan
Firavun, Nemrut ve Karun değil midir adı sanı kaybolan?
Dikkat et kibir olmasın senin de gönlüne dolan
Ne mutlu onlara ki kurtuluşu rıza i ilahide bulan.
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Gülmek Bize Haram

Sahip çıktık, ihanet ettiler.
Bizleri, şehirlere hapsettiler.
Her daim canımıza kastettiler.
Davamızsın Kudüs, gülmek bize haram.
         Senin için nice rüyalar gördüler.
         Arz-ı mev’ut için bir caniye döndüler.
         Korkularından yüksek duvarlar ördüler.
         Rüyamızsın Kudüs, gülmek bize haram.
Asırlardır her yolu denediler.
Sadece bizden darbe yemediler.
Sabrımızı sonuna dek sınadılar.
Davamızsın Kudüs, gülmek bize haram.
        Mescid-i Aksa’ya postalları ile girdiler.
        Gazze ile bağlarımızı kestiler.
        Terör estirdiler bize terör dediler.
        Rüyamızsın Kudüs, gülmek bize haram.
Sultan Abdulhamit’e neler teklif ettiler.
Reddedildiler ama pes etmediler.
Biz ihmal ettik onlar direttiler.
Davamızsın Kudüs, gülmek  bize haram.
         Gargat ağaçları  da dikseler,
         Misket bombaları da atsalar,
         İçimize fitne fesat da soksalar,
         Rüyamızsın Kudüs, Gülmek bize haram.
Ümmet-i Muhammed’i parçalara da bölseler,
Sapanlara karşı füzeler de atsalar,
Sinsi sinsi, adım adım planlar da yapsalar,
Davamızsın Kudüs, gülmek bize haram.
         Biliyor ve inanıyoruz, ne yaparlarsa yapsınlar.
         İster hapse atsınlar, isterlerse yaksınlar.
         Kıyama kalktı ümmet artık bizden korksunlar.
         Sevdamızsın Kudüs, gülmek bize haram.
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Öğretmen Olmak

Cehalet ile mücadelesinde insanlığın,
Işık olup çıkmak karşısına karanlığın.

İlmek ilmek işlemek bilgiyi dimağlara,
İlim irfanın adını yazmak dağlara, taşlara.

Sevgiyle dokunmak yüreklere memleketin her köşesinde,
Mevlana gibi hoşgörü ile girmek gönüllere.

Bütün ulvi değerleri eriterek sinesinde,
Peygamber misali örnek olmak hayatın her saniyesinde.

Yılmadan, yorulmadan göğüs germek zorluklara,
Yetiştirmek insanları umut dolu yarınlara.

Geçse de yıllar yer etmek kalplerde,
Hayırla yad edilmek dua eden dillerde.

Bir harf öğretenin kölesi olan medeniyetin,
Neferi olmaktır gururla bu asil vazifenin.
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Ömür Dediğin

Zaman su misali hızla akıp geçerken
Neye güvenerek dersin daha çok erken
Ecel, ne zaman ve nerde bizce meçhulken,
Gaflet ile geçer mi hiç ömür dediğin?

İlahi övgüye mazhar başka kim var senden?
Allah rızası dururken nefse köle olmak neden?
Sabır, şükür, ve ibadete sonsuz bir cennet varken.
Sonu cennete varan bir yol olmalı ömür dediğin.

Yüce yaradanın hangi eşsiz nimetini saymalı.
Kendi amelimize değil Hakk’ın rahmetine sığınmalı.
Atılan her adımda onun rızası aranmalı.
Bunca nimete şükür ile geçmeli ömür dediğin.

Gönül evini kirletmeyelim, kin ve nefretle.
Dolsun sineler ilahi aşk ve merhametle.
Hoş bir sada bırakmak için çalışmalı gayretle.
O vakit kıymetli ve anlamlıdır ömür dediğin.

Kimler geldi, kimler geçti bu fani dünyadan.
Asıl gayesini unutan mahşerde olacak hep pişman.
Son nefes gelmeden bu rüyadan uyan.
Unutma, bizim için bir imtihandır ömür dediğin.
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Sen Varsın Mehmed'im

Ağlayan anaların gözyaşlarında,
Yolunu gözleyen yarin ufka bakışlarında,
80'lik dedelerin asker olmak için can atışlarında,
Sen varsın Mehmed'im sen varsın.

Vatanın her karış toprağında her bir taşında,
İster havada, ister denizde, isterse karada,
Zalimin karşısında mazlumun yanında,
Sen varsın Mehmed'im sen varsın.

Dünyanın her yerinde her bucağında,
Afrin'inde, Sudan'ında, Gabar'ında,
Ümmetin Alla'a her yakarışında,
Sen varsın Mehmed'im sen varsın.

Milletinin sabah akşam dualarında,
O kutsal yer peygamber ocağında,
Cennetin en güzel köşesi şehadet makamında,
Sen varsın Mehmed'im sen varsın.
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