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Aslanım, Babanım.
23.Eylül.2018
Aslanım, Babanım…
Dilekçe vermedim, takdir edildi Aslan’ım,
Allah’tır beni bu makama getiren Cıvan’ım,
Saygı gösterip, boyun eğeceksin mecburen,
İstesende, istemesende, ben senin Babanım.
Sizler için çalışıp, koşturmakla geçti her anım,
Sustum beddua etmedim, bu benim imtihanım,
Almak zorundasın iki dünyan için duamı,
Yazık etme kendine yavrum, ben senin Babanım.
Unutma damarlarında dolaşan benim kanım,
Hayatında olman gereken yer, benim yanım,
Seni hayata hazırlamaktır, benim amacım,
Staj yerin yanımdır, ben senin Babanım.
Saçma kurallara yaslanıp imtihan mı vereceksiniz,
Allahın koyduğu kanunlarla sorguya çekileceksiniz,
Uyun kurallara benim için değil, kendiniz için,
Sonuçlarını Vallahi Din Günü’nde göreceksiniz.
Yol gösteren Resul, İp’imiz Kur’an-ı Kerim,
Dua almak isterseniz, ben sizin için peygamberim,
Aklınızı başınıza alın evlatlarım, yazık etmeyin ,
Ben size koruyucu, örnek ve rehberim.
Korkmayın evlatlarım sizi kandıranlar utansın,
Ahlâklısın sen Tevhid İp’inden sımsıkı tutansın,
Tövbe ve af kapısı açıktır, Müslüman’a, her zaman,
Affetmez mi sandın Baban, Sen onun için cansın.
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Ay Yüzlü Sevgili'ye
10.Ocak.2017

Ay Yüzlü Sevgili'ye

Yüzüne meleklerin gülüşü vursun,
Yüreğin her zaman sevgiyle dolsun,
Bence sen Allahın en tatlı kulusun,
Ben seni çok istiyorum Ayyüzlüm..
Uğramasın dertler sana uzak dursun,
Kaderine keder yazılı ise Allah bozsun,
Dilerim ömrünce daima mutlu olursun,
Ben seni çok istiyorum Ayyüzlüm..
Bu şiirim sana al hediyem olsun,
Arama diyorsun bana öyle olsun
Okudukça hatırla gözlerin dolsun,
Unutma ki; bırakıyorsun beni mahsun
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Çocuk Haczi
10.Mayıs.2018

Çocuk Haczi

Korkmadan çıkardınız çocuk haczini
Nerden buldunuz bu izıni,
Nasıl sileceksiniz çocuklardan
Hazin debresyonun izini
Uluğ Bey
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Çocuklarım
Temmuz, 2018

ÇOCUKLARIM

Geceme güneş doğardı, kızlarım gülünce,
Ben donardım onlar üşüyünce,
Sevinçlerine en çok ben sevinirdim
Evlatlarım oldu yaşam tarzım, ömrümce.
Bir sabah bir sela duyacak çocuklarım,
O sabah morgda bembeyaz sabahlarım,
Ben gittim Allah’ıma, biliyor O kalbimi,
Kefarettir çektiklerim, silinir kabahatlarım.
Ardımdan ağlama oğlum ben ölünce,
Uğramadın, aramadın ki; gereğince,
Ver beni toprağa; ölmüştüm, senin için,
Görmedin babanı yaşarken; gör ölünce.
Oğlum yaşa benden sonrada özgürce,
Tek istegim defnet beni düzgünce,
Gerçek dostun mezarda, sakın düşme,
Kaldırmaz asla kimse, sen düşünce.
Şimdi beni yalnız yaptıklarım bekler,
Alsın beni götürsün melekler,
Hakkımı yiyenler düşünsün o gün,
Hesap versin haramzade köpekler.
Ben gidince ne eksilecek sanki burada,
Ruhum aradığına erecek İnşallah orada,
Unutacağım nasılsa ömürlük hüzünleri,
Üzülmeyin, suçu olan elenecek sıratda.
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Çok Küçüğüm Berra
10.Haziran.2018

Çok Küçüğüm ; BERRA
Aramıyor beni güzel kızım, yok; haBerra
Unutamaz ki babası onu, beyninde; ezBerra
Ne kadar çok acı verdi bana o; biBerra
Dertlerimi kestireceğim nerde; berBerra
Unuttu mu sandın seni, baban her an; beraBerra
Bilse küçüğüm ne kadar üzdüğünü; bihaBerra
Çıkamıyorum bu daireden etrafım; çemBerra
Bilmezsin tek gerçek sevgi babanındır; muteBerra
Problemleri kes yok et elinde; teBerra

SUÇUM SENİ ÇOKMU SEVMEK BERRA?
Uluğ Bey
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El - Müntekim
13.Eylül.2018

EL-MÜNTEKİM
Bugün yine senin için sildim gözyaşlarımı,
Görüpte zannetmeyin; düşüyorum karımı
Çok küçüğünden başka ne geldi ki aklıma,
Ailemle yaşadıktan sonra yol ayrımı…
Öyle severdim ki; bakmaya kıyamazdım,
Engelleyemedim ayrılık geldi adım adım,
Baban sana bayyıyo unutma yavrum,
Seni hatırladım bugün yine duygulandım..
Çok bebeğim ömrümün artık akşamındayım,
Herkes fani , aniden öldü , çok sevgili dayım
Kaç ay oldu aramadın beni, çok üzdün,
Sakın üzülme buna; sana neden alınayım…
Hakkım helal olsun benim, çok küçüğüme,
Ona bunu aşılayan İslamcı artık bir küme,
Müntekim olan Allah’ım alsın intikamımı,
Kim katkıda bulundu ise bu kör düğüme…
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Hayalimdesin
Eylül,1993

Hayalimdesin

Saydım hasretinle bu kaçıncı yılbaşı,
Bir ihtimal de olsa bulur diye bekledim,
Ne bir demet karanfil ne bir damla gözyaşı,
Gerçek aşkı ararda beni bulur, diye bekledim.
Şafakla pencereme güneşim olduğun an,
Gelip de başucumda boynunu büktüğün an,
Pınar dudaklarından ismimi döktüğün an,
İçimdeki yanardağ söner diye bekledim.
Ne tutmaya gücüm var versen bile elini,
Ne sarmaya mecalim var o incecik belini,
Silsem gözyaşımı kullanarak mendilini,
Gül kokusu tenime siner diye bekledim.
Dudaklarımda duan ellerim göğe açık,
Sen diye irkilirim ses duysam en ufacık,
O güzel gözlerini görmek için her defacık
Dünya gözüyle görmek için bekledim.
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Karakol
1.Ağustos.2016

Karakol’dan Uzaklaştırma

Sevdiğim gezmek isterdi benimle kolkola,
“Endamın yeter” di aramızdaki parola,
Aşk sözleri fısıldardı her zaman kulaklarıma
Bir düşman gibi verdi beni karakola
Ha gayret bozmak için herkese heyamola
Hainlik yaptırdılar sana birlik olup kolkola
Aşk sözleri fısıldardın her gece kulaklarıma
Bir hain gibi verdin beni karakola
Çocuklarınıda aldın yanına ittifakla pazar ola,
Yaptığın hainlik katmerlendi bereketli ola
Aşk sözleri fısıldardın her gece kulaklarıma
Bir zalim gibi verdin beni karakola
Af dilemezsen affetmem, hainliğe ver mola
Çarpsanda kafanı derdinden sağa sola
Aşk sözleri fısıldasanda her an kulaklarıma
Hatanda israr edersen sana uğurlar ola
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Kıyametten Önce
18.Eylül.2018

KIYAMETTEN ÖNCE
Müslümanız; olursak mukaddes yüke hamal,
Yükümüzle yükselir imanınız, olur berkemal,
Uyanık ol kardeşim, geliyor büyük insan
Kemâlet’in sonunda ne rütbe var, nede mal.
Dikkatli ol bence çok yakındır bu ihtimal,
Alametler çok , boşaltılıyor beytülmal,
Haram helal yok, yiyorlar utanmadan
İnsanlık unutmuş amacını, tek derdi mal..
Belirtiler çok fazla gerekiyor artık, icmal,
Normal sayılıyor oldu her türlü suistimal,
Çıplaklık moda oldu imtihandayız be hey mal ,
Hamamda bile olsan giyeceksin peştemal.
Allah’ım en yakın arkadaşı olalım bu soylu kişinin,
Yardımcısı, yoldaşı hizmetkârı olalım her işinin,
Tevhid’ini yaymak için bizi kullan yalvarıyoruz,
Yolunda canımızı al ne olur, bu İslam dininin…
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Korkma
1.Eylul.2017
Korkma

Kalbim sana tahsisli, kimseye sormadan gir
Seninle dop doluyum, Kalbimde ki “O” bir
Sevdanın gerçeği Allah, kalbimde yok kibir
Korkma beni sevmekten, ben seni seviyorum...
İmkansız sevdam olma, sımsıkı sarıl sen de,
Yürekte başlayan aşk, vuslata ersin ten de,
Benim bir yarım sende, senin de gönlün ben de,
Korkma beni sevmekten, ben seni seviyorum...
İkimiz de yaralı, mazimiz hüsran dolu,
Korkularımız aynı, kavlimiz sevda yolu,
Tüm yollar sana çıkar, yok bunun sağı solu,
Korkma beni sevmekten, ben seni seviyorum...
Gülüşün de kaybolur, gözlerinin karası,
Karanlık aydınlanır, kalmaz gönül yarası,
İçtiğim her kadeh sen, yüreğimin yarası...
Korkma beni sevmekten, ben seni seviyorum...
Gözlerini bir ömür, hiç bıkma dan izlerim,
Sana aşık kalbimi, sen iste ben gizlerim,
Bir dakika görmesem, deli gibi özlerim,
Korkma beni sevmekten, ben seni seviyorum...
Esmerim sevgilim, gönlüm hep seni diler,
Sen istersen sevgilim, aşkım mazini siler,
Sevgin cehennem olsa, cennet'im bilip girer,
Korkma beni sevmekten, ben seni seviyorum...
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Kudus
12.Eylül.2018

KUDUS

Müslümanlara kıyılıyor Kudüs’te
Umursamazlık, rahatlık var herkeste,
Uyan Müslüman, gafilliği bırak artık
Başkent oluyor Kudüs aheste aheste..
Duymuyor musun sesini Kudüs’un
Dünya’nın sonu geldi sen yoksun
Selahaddin Eyyubi gülmedi unutma,
Sen susma bari; susarsan dilin kurusun..
Ferdun, Hakemun, Adlun, Kuddusun
Zikirler kurtuluşu içindir Kudus’un
Buğz etmiyor yada insanları uyarmıyorsan
Soyun, ırkın, damarın ve dilin kurusun…
Zaaf İçindeyiz, nerdesin ey soylu Abdullah,
Seni bekliyor bütün Müslümanlar ey Veliullah,
Hem madden hemde manen batışa gidiyoruz,
Yardım etmez ise Rabbim, hafazanallah..
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Mavi Gözlerin
8.Eylül.2018

Mavi Gözlerin

Aşkın geçmek istiyorsam, rahle-i tedrisinden,
İlham alırdım, o güzel gözlerinin mavisinden,
Engin deniz maviliğinde kaybolurum aşkının,
Yükselir her an; şüphe duymam derecesinden…
Mavinin her tonu birbirinden güzeldir,
Hissettiğim aşk hem ebed hem de ezeldir.
Gözlerinin derinliğinde divaneyim adeta,
Leyla’ya aşık olan Mecnun’dan da beterdir…
Gözlerinde ateş var, içinde yangın mavisi,
Ateşinde kavrulursa, olur Nevzat’ın tedavisi,
Durur ise kalbim seni ilk gördüğünde,
Kurtarıcımdır unutma gözlerinin enerjisi…
Maviliği kapatabilir ancak beyaz bulutlar,
İkimizi ayıramaz dünyadaki bütün haydutlar,
Kat, kat olur seninle olan sevgimiz,
Anlatmaya kalkarlarsa karışır bütün boyutlar
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Neredesin Küçücüğüm
22.Eylül.2018

NEREDESİN KÜÇÜCÜĞÜM,

Baban yolcu, sen hancı,
Neredesin, Güzel Gözlüm,
Hasret ateşini, harlar külhancı,
Neredesin, Çok Bebeğim.
Bizi ayıran bir isyancı,
Neredesin Güzel Yüzlüm,
Hasretin kalbimde ki sancı,
Neredesin, Çok Bebeğim.
Hasretin en usta nişancı,
Neredesin, Solmayan Gülüm,
Hasret yemeğini, yakar biryancı,
Neredesin, Çok Bebeğim.
Hasretine sebeptir, o yalancı,
Neredesin, bitsin bu zulüm,
Kalbin mi karardı, ne yaptı katrancı,
Neredesin, Çok Bebeğim.

Uluğ Bey
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Özlem
Ocak,2018

Özlem

Belki 90’a belkide fazlasına geleceğim,
Kaç yaşına gelirsem geleyim
Kalbime dokunan sözlere,
Saçımın okşanmasına,
Güzel bakışa ve güzel göze,
Her zaman yenileceğim….
Aşk’la bakan güzel gözü her zaman özleyeceğim,
Sevgi ile olan yuvayı her zaman çok isteyeceğim,
Güzel bakan o gözleri; 1 saniye sonra özleyeceğim,
Ben her zaman seni arzulayıp seni çok isteyeceğim……..
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Suskunluğum, Sevgimden.
10.Ağustos.2016

SUSKUNLUĞUM, SEVGİMDEN…
Sevdiğim bir hiç uğruna ayrılıyor benden, etti inat,
Konuşamıyor, sustu yüreğim; ona inat
Bunu Allah’ın kurallarını tanımadan yapıyor.
Dinimizce meşru olmayan kanunlara istinat..
Unuttun mu? Ey sevgili dünyada imtihandayız,
Bizim kurallarımız var uymak zorundayız…

Eziyet ediyorsun bana etmem hakkımı helâl
Küstürdün beni hayata sen, ettin beni lâl
Dünyada susturdun beni, sakın güvenme buna
Öbür dünyada olacağım, minarelerde Hz Bilâl
Unuttun mu? Ey sevgili dünyada imtihandayız,
Bizim kurallarımız var uymak zorundayız…

İhtar etsem de ne yapayım, yazamam sana na’t
Uzaklaş bu huyundan yaya değil, hemen bin at
4 nal sür atını gel yanıma, dön yanlıştan
Sevgim sana bu dünyada en büyük teminat
Unuttun mu? Ey sevgili dünyada imtihandayız,
Bizim kurallarımız var uymak zorundayız…

Senden başka yoktur benim için kainat,
Dönmek için fidye ise istediğin, tazminat
Aldın onu, sensizlik bana en büyük cezadır.
Yolunu bulmak için yap kalbimi, koordinat
Unuttun mu? Ey sevgili dünyada imtihandayız,
Bizim kurallarımız var uymak zorundayız…
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Turan
10.Haziran.2018

TURAN

Görmeyeli 3 ay oldu aylardan haziran,
Yazıktır küçüğüme boşuna yaşıyor buhran,
Anlıyacaktır, kandırmazsınız, çok bebeğimi,
O babasını çok sever içirsenizde zehr-i baldıran.
Yıktınız gönlümü eylediniz viran,
Ey fitneci; Baba ile küçük kızını ayıran,
Bunun hesabını nasıl vereceksiniz,
Oturup düşündünüz mü “bir an”.
Şikayet etmesemde görüyor Mutlak Buyuran,
Ey aile gemisini bir hiç uğruna batıran,
Adil-i Mutlak vallahi soracak sana
Üste çıkmaya çalışarak suçunu bastıran.
Ey Habis, Ey fitnede şeytanı andıran,
Ey İblis benim küçük kızımı kandıran,
Allah soracak size unutmayın ,
Oturup düşündünüz mü “bir an”.
Yapmaz ekmek yediği kişiye bunu bir çıyan,
Babayı kızdan ayırmaya kıyamazdı Şahmeran,
Nankörlükte sınır tanımıyorsun mutlaka,
Hesap verecek; sukut eden ve şart oluşturan.
Ey günahlarını saniye saniye artıran,
Meclisten güç alıp kendi nefsini azdıran,
Allah ihmal etmez unutmayın ,
Oturup düşündünüz mü “bir an”.
Yok mu etrafından baktığında seni utandıran,
Engel olamayacaksın oluşacak ailemde Turan,
Sustumsa sanmayın acizim yada korkak,
Vallahi hesap verecek bu fitneyi çıkaran….
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