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"önce Vatan"" Mehmetin Parolası

"ÖNCE VATAN"MEHMET'İN PAROLASI

Güneyde sınırım terör yuvası.
Suriye,Irak haçlı arenası.
Olur’mu bilemem savaş kazası.
""Önce vatan ""Mehmedin parolası
Barışın  mimarı, gönül ustası.
����
Tüneller, hendekler kazılmış yine.
Gözcü kuleleri Türk askerine..
Yıllardır düştüler silah nakline.
Diklenir Amerika, Türkiye’ye
Askeri Harekât  yapmasın diye...
����
Ezelde yazıldı seferin sonu..
Engelleyecek yok güç, kuvvet onu.
Sahiplenmesin de hiç  kimse bunu.
Ağlayacak gayri Müslim anası. .
Zafer  içindir Orhan’ın duası.

ORHAN AFACAN  İzmir
14.12.2018

Orhan Afacan
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10 Kasım Günü Altmış Saniye

Altmış saniye durur On Kasım günü hayat
Dünyaya sunulan beden dilimizden bir ant.

 ”Canlı olan tadacak ölümü bir gün elbet
 Türkiye, Cumhuriyet kalacak ilelebet.””

 Bayrak yarıya iner Ata’ya saygısından
Çok uzağız ”Hürriyet yokluğu” kaygısından.

 Etmiş Olsada Ata ahirete irtihal.
Kalbimizde sevdadır, gözlerimizde hayal.

On Kasım günü yine bütün millet huzurla
Anıyoruz özlemle, aşka, milli şuurla...

Yüzyılda bir yetişen tarihte tek önderdi
“Yurtta sulh, cihanda sulh; yaşam kul hakkı “”derdi.

Vatan için adanmış itibarlı bir hayat
Cumhuriyet yatırım, ne makam, ne saltanat.

Dokuz Eylül İzmir’de Gazi; ben, sen, o, bizdi
Şahadet parmağında “”İlk Hedef Akdeniz'di.”””

İzmir’in Kurtuluşu sanki yolun başıydı
10 Kasım Hakka teslim oluşun savaşıydı.

On Kasım günü ne yas, ne ağıt, ne dövünme.
On Kasım günü muasırlaşmayla övünme

 On Kasım günü gecen senelerle yüzleşme.
On Kasım günü gelen senelerle sözleşme.

                                   İzmir-2013.11.10

Orhan Afacan
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10 Kasım Töreninde Provokatör

10 Kasım TÖRENİNDE  PROVOKATÖR

İki kara gözü daracık yerde.
At gözlüğü desem hiç benzemiyor.
Ağzına,burnuna örtüsü perde..
Ayetin izniyle  bak yetinmiyor..
��
Vitrindeki manken ne, heykel putsa
Enam adlı süre  Kur'anda mevcut.
İnanan Kur'anın  emrini tutsa
Uydurmuş kendine göre mabut.
��
En az iki ayet inkar  edildi..
Cehaletten öteye hareket.
İslamiyete böyle zarar verildi
Mahşerde ederim seni şikâyet.
��
Eline almış bir yangın baltası.
10 Kasım töreninde  provokatör.
Devam ederse  bu inanç  hatası.
İki dünyasında  o gözleri kör.
��
Orhan Afacan İzmir
15.11.2018
ENAM SURESİ AYET 108

Orhan Afacan
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12 Eylül

On ayda öldürülenler onbine ulaştı.
Hapishaneler,hastaneler doldu da taştı.

Bir o kadar günahsız kişi anarşizade
Ve 12 EYLÜL,günün ilk saatlerinde
Postal sesi duyuldu Ankara caddelerinde.
Civi,demir yok postalın tabanı kadife
Layiıksın şanlı asker her övgüye,şerefe.
Sahip çıktın yine devlete,Cumhuriyete.

Hani nerde seni o arkadan vuracaklar..?
Hani nerde ivana o selam duracaklar..?
Böyle tehditle seni sanki korkutacaklar.
Dünya durdukça senden korkacak,kacaçaklar.

Ey..! Milletim,serbest gez,dolaş sokakta yine.
Gömüldü hainler tarih derinliklerine.

Dışarda gezenler ivan değil MEHMETÇİK.
Adımlar sert,göğüsler çevik,başlar dikmi dik.

Alkışlayın avuçlarınız patlarcasına
Alkışlayın hainler bir bir çatlarçasına.

Vatanın bölünmekten kurtuluşudur bu gün.
Yoldaki sukut,korku değil; huşudur bu gün.

Orhan Afacan
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15  Temmuza Hazırlıkmış

Korku ne, tereddüt bile kötü hak davada
İdam korkusuyla yaşanır mı inzivada..?

Tevekkül edip ortaya çık, hakkını savun
Haklı olduğuna göğsünü gererek avun.

Var gücünle, tevekkülle haklılığını haykır.
Sana pusu kuranların mücadelesini kır..
**
Sahte coşkuyla mı  anlatın mağara sevri ?
Hani geçmişti Müslümanlara zulüm devri..

*
Eshabı kehfi sık sık yıllarca anlattın
Münafıklğını hep gözlerinden damlattın

Korku yıpratıcı, yolu ince, yolu dardır
İnzivanın böylesi her gün tekrarlanan intihardır

Tarihte yapılmadı mı sanki nice idamlar.
 Başları dik gittiler darağacına adamlar.

Sen huşuyla şimdi namazda kılamazsın
Cuma namazına korkarım katılamazsın.

Mühürlenir bilirsin Cuma kılmayanın kalbi.
Yen artık yenen içindeki korku adlı kelp'pi.

Hiç düşürmezdin kahramanlığını dilinden
Bir parça olsun örnek almadın mı Ali den..?

Rengin değişiyordu her şehit ayetinde—
Şehitlik arzusu okunuyordu her niyetinde.

Anladım şimdi 15 Temmuza hazırlıkmış.
Sana inanmak meğer  ne aptallıkmış..

ORHAN AFACAN
İZMİR- 19.06.2012---16.10.2018

Orhan Afacan
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15 Temmuz  Gece Salaları

15 TEMMUZ GECE SALALARI

Cuma değil gece de sala nedir?
Ramazanı yakın da uğurladık.
Deprem mi  yangın mı acaba nedir.
Kendimizi her şeye hazırladık.

Cemaatin dere-beylik yaptığını.
İhbarla rastgele  sonra anladık
Gördük Uçağımla  saldırdığını
Kendimizi her şeye hazırladık.

Atarak heyecanı, olan şoku.
Kalbimizi vatan  aşkıyla zırhladık.
Unutup  varı, yoğu  azı çok’u.
Kendimizi her şeye hazırladık.
����
Uçak göğü deldi ,tank yeri deldi .
Delinen yerleri canla kapadık
Ezanlar salalar peş peşe geldi.
Doğmadan  vatanı  canı  adadık
Gazilik kader ,Şahadet eceldi.

ORHAN AFACAN-İZMİR-16.7.2017

Orhan Afacan
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15 Temmuz Ayni Menzil Eseri

ÖYLESİNE SEV OL MECNUNU

Öylesine sev ,ol onun mecnunu .
Yadırgamam asla saygı duyarım
“”Ümmetin lideri “yaparsan onu....
İmanından kesin kaygı duyarım.
��....
Adem de ,Isa da kimin ümmeti.
Bırakınız artık bu cehaleti.
Yalnızca yönetin ancak devleti
Dünyan ,ahiretin için uyarım.
��
Kainat imamı dünya lideri
15 Temmuz ayni menzil eseri
Oldunuz dinde nalıncı keseri
Karşınıza ayet hadis koyarım.
����
Daha yeni andık on Muharremi.
Kerbela olanların en elemi.
Davranışın Muaviye eylemi.
Günün yezidi olmandan korkarım.
��
Tanırız Fatihi, Selahattini.
Yücelti her biri İslami dini. .
Kibirlendirmedi kimse kendini.
Yücelttiğiniz ne yaptı sorarım. ?
��
Feto edermiş Allah'la hasbıhal.
Menzilde mi oldu sizde de bu hal ?
Nasuhi tövbeyi yap hemde derhal
Aklın başındadır ,diye anlarım
��
Ümmetin lideri diyorsun madem.
Kaçıncı peygamber kaçıncı adem
“Kayıp imam mehti resul” kim desem ?
“”Cevabı alamam “”diye sayarım .
��
Orhan Afacan  İZMİR- 2017
Ali imran3. 86

Orhan Afacan
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18 Mart Günü Afrin'e Girdik

18 MART GÜNÜ AFRİN'E GİRDİK

Asırlar geçse de Mehmetçik  ,Mehmet.
Soyadı şehadet ,adı cesaret.
Resulden Mehmede zafer vasiyet.
On sekiz Mart günü Afrine girdik
Demirci Kava putunu devirdik...
����
Yurtta sulhu, cihanda sulh biliriz.
Kul olanı  Allah için  severiz.
Fitneyi olduğu  yerde ezeriz.
On sekiz Mart günü Afrine girdik.
Huzuru güveni geri getirdik.
����
Dünyaca hayrette yine kalındı  .
Şehitlerin intikamı alındı
Ezanla birlikte marşım çalındı
On sekiz Mart günü Afrin'e girdik.
Masumu mazlumu haklı bilirdik.
����
Akrabayız birde yakın komşuyla.
Bakmadık hüznüne asla coşkuyla.
Çanakkale'nin  o üstün ruhuyla
On sekiz Mart günü  Afrin'e girdik.
Sevinçte hüzünde tarihte birdik..
����
Orhan Afacan İzmir. 19.3.18

Orhan Afacan
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18.nci Yaş

18.NCİ YAŞ
18 yaş, hayatın dörtte biri.
Tehlikeli bölge yaklaşılamaz..
Arka plandadır ailenin yeri
Tozpembe dışında renk, algılanmaz.

 Kaçınılamaz kuşak çatışması
En sonunda kopar, gerilen ipler.
Çizgisinden çıkar, hayat rotası
Sahte hamisidir acayip tipler…

Neler bekliyordu gücünü, neler!
Kendi suyu çıkar, taşın yerine
Nerde o cananın, o canın cevher
Ayaktır, paspastır başın yerine

18 yaş; gönül pek hırçınlaşır.
Yetmişinde belki az olgunlaşır.
Haliyle neslinin genini taşır.
İlimle, imanla öze ulaşır.

En çok bugün lazım ona aile
Kurban olmasın meçhulü faile
Fayda etmez sonra dualar bile.
Devam edecektir kabrinde çile

Orhan Afacan
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31 Aralık'tan Ocak Bir'e

31 Aralıktan Ocak Bire

Yeni yıl denilen batıl düşünce...
Uymaz İslam’daki edebe göre..
İyilik, kötülük  nefis  hükmünce
Yaratan, yaratır  talebe göre...
��
Yeni yıl sevinci görsel bir şölen...
Havai fişekli kısacık süre.
Kutlamayla değil nasipte gelen
Yaratan; yaratır talebe göre.
����
Değişen sadece takvim yaprağı..
Aralık otuz bir'den; Ocak bire.
Kutlanan yılbaşı günah kaynağı.
Yaratan, yaratır talebe göre.
��
“”Nasıl başlarsa yıl öyle gidermiş.””
İnanmayalım bu çarpık fikire..
Doğruyu peygamber bize göstermiş
Aldanmayalım günah adlı kire..
Yaratan, yaratır talebe göre.
��
Orhan Afacan İzmir  31.12.2018

Orhan Afacan
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570 Tarihli Genelge

Tarih; zaferle taçlanır, kahramanla dillenir
Coğrafya; her yüzyılda yeniden şekillenir
2023’ te bölünmemiz beklenir
2023’ te beklenenin aksine
Türkiye yerleşecek tarihin zirvesine

Türkiye'nin mimarı kalp ehlinin erleri.
Toprağında şehitlerin kanları, gül terleri.
Yirmi dört saat şakır Kur’an’ın bülbülleri.
“Allah, Allah”der atar, dinle bak, nasıl nabız.
Muhammed’le, ehlibeyt’le tek biz muhatabız.

Enerji fitnesiyle dolu Mezopotamya.
“”İyileştirmeye geliyorlar”” gelenler güya.
Haçlılarca oynanan Emperyalist senaryo
Kutsal emanetlerin tek evidir İstanbul
Peygamber sevdasının alevidir İstanbul.

Eskir zaman zamanla, aşınır seti, yivi.
“Adam sendelik”” tavrın, istikbaline çivi.
İlim kadar önemse tarih denen arşivi.
Türkiye'nin özeti yedi bölge İstanbul
570 tarihli bir genelge İstanbul.

Hıra, Sevr Resul Dağı, Türkiye Gönül Dağı
Kur’an Ahlakı sağlıyor aradaki bağı
Hak’la, batılı ayıran bir örümcek ağı
Çok hadis, hadise Türk’le, İstanbul’la ilgili.
Geçmiş, gelecek Türk’le, İstanbul’la bilgili.

Hergün ezanlarla genelgeyi duyuyoruz.
“”İlahi emirdir”” deyip aşkla uyuyoruz.
İcrası yolunda canımızı koyuyoruz
570 tarihli  bir genelge İstanbul.
Tarihi, coğrafi, manevi belge İstanbul.

Hz.Muhammedin.sav.
""İstanbul alınacaktır"" konulu meşhur hadisine.sevgilerle.

Orhan Afacan
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Abbas Bey Keyifli

Deniz, hava, kara  “”ÖL””yağdırırken,
Çocuk kalplere ölüm sığdırırken
Görüntüleri seyreden çıldırırken
Merak etmeyin Abbas Bey keyifli.
İstanbul’da yaptı birazcık selfi.

Kare, kare pozlar güncel basında.
Kimler yok ki yanında ve arkasında.
Menü güzelmiş iftar sofrasında.
Merak etmeyin Abbas Bey keyifli.
İstanbul’da yaptı birazcık selfi.

Komşusu aç toklar değildir bizden.
Ümit kesmeyiniz mücadelenizden.
Bir kabul görmesin özrü sizden
Merak etmeyin Abbas Bey keyifli.
İstanbul’da yaptı birazcık selfi.

Yapıldı elbette sık görüşmeler.
Bayat beyanatlar, dert bölüşmeler.
Mutluluk içinde hep gülüşmeler.
Merak etmeyin Abbas Bey keyifli.
İstanbul’da yaptı birazcık selfi.

Müneccimlik değil alt iki mısra.
Anlatmış başına Süre-i İsra.
Gazze sana düşen, hep İkra, İkra
Merak etmeyin Abbas Bey keyifli.
İstanbul’da yaptı birazcık selfi.

Orhan Afacan
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Abluka Altında Mescidi Haram

Yerli, yolcu bütün insanlar için.
Eşitlik aslında Mescidi Haram.
Kota konur Hacca devamlı niçin?
Abluka altında Mescidi Haram

Cebrail belirledi temelini.
Âdem inşa etti sabit halini.
İbrahim duyurdu kul ameleni.
Abluka altında Mescidi Haram.

Bütün insanlaradır Haccın ilanı
İlk, tek ibadetin böyle olanı
Bulsakta hac etmek için imkânı
Abluka altında Mescidi Haram

Yaklaşık yüzyıldır Hakk’tan sapılmış
Ebu Kubeys dağı Saray yapılmış.
İlk saflar viplerce bir, bir kapılmış
Abluka altında Mescidi Haram

Hizmetine hazırdır muttakiler.
Senden mümini men’ler ötekiler.
Milyonlar var kotadan müştekiler
Abluka altında Mescidi Haram

Kontenjan alınır Hacca elçiden.
Kul hakkı yemezmi böyle hac eden?
Devre mülk farksızdır şehri İrem’den
Abluka altında Mescidi Haram

Ömürde bir defa farzdır malum hac.
Yerlinin ömründe yaptığı hac kaç?
Yerliler içinde hacca kota aç
Abluka altında Mescidi Haram

Seyredilemez oldu Nur Dağından
Gökdelenlerle, oteller ağından.
Vergi gelir yarın gönül bağından
Abluka altında Mescidi Haram

Kuşbakışı Kâbe’ye O saraydan
Hele, üst kattaki balkonlu raydan.
Mahrumuz kotayla tavaftan, say’dan

Uluslar arası bir ibadettir.
Yolcuya hacc farz, yerliye adettir
Adaletsizlik hacda adalettir

 Abluka altında Mescidi Haram

Boykot uygulansın kotaya karşı
İlk seferde iflas edecek çarşı.
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Boykot inletecek inanın arşı
Abluka altında Mescidi Haram

Sure Hac yirmi beş, Enfal otuz dört
Kolayca kotayla inkâr gibi ört.
Başkasını bilmem bana oldu dert
Abluka altında Mescidi Haram

Müminim, bu hususta söz hakkım var
Arafatı görmeye göz hakkım var.
Kâbe’ye sürmeye yüz hakkım var
Abluka altında Mescidi Haram

Kota bir takim kine sebebiyet
Bu kine, hüzne sahip ekseriyet.
Takvayla ederiz emre riayet
Abluka altında Mescidi Haram

  Azabı büyüktür kota koymanın.
 Görüldümü hiç hırsla doymanın.
Amacı ne Orhan şiir yazmanın
Abluka altında Mescidi Haram..

 İZMİR 2014.12.5  -Hacc.25.-Enfal. 34-Maide-2

22 / HACC - 25: Amma şunlar ki küfr ettiler hem Allah yolundan ve o Mescidi haramdan
meni' ediyorlar ki biz onu, mukîm ve müsafir içinde müsavi olmak üzere, umum
insanlar için yapmışız ve her kim onun içinde zulm ile ilhad ile bir irade ederse ona
muhakkak elîm bir azâb tattırırız
(Elmalılı Hamdi Yazır)

Orhan Afacan
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Acemi Aşıkım

Acemi aşığım senin karşında
Elimde değil, telaşlanıyorum
Sevgi dolu sıcak bakışlarında
Bir kelebek gibi çırpınıyorum.

Heyecandan yüzüm, gözüm nar gibi
Budur mutluluğun beklide rengi
Gönüllerimiz birbirinin dengi
Hayaller içinde kayboluyorum

 İstediğin kadar beni sen sına
Duymadım böyle his bir başkasına
Aradığım aşkı bulmuşçasına
Sevinçten yerimde duramıyorum.
Mutluluk koyunda gül oluyorum

Orhan Afacan
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Acıyı Paylaştık Bir Tören Boyu

ACIYI PAYLAŞTIK BİR TÖREN BOYU

Acıyı paylaştık  bir tören boyu
Dağıldı sonunda herkes evine..
Asırlardır millet şehitler soyu.
Teselli şehitlik  can alevine.
����
Ölüdür bilinmez şehit  hep diri.
Cennet için bir pencere  kabiri.
Yetmiş kişiye şefaatcı  her biri..
Sahip oldu mahşer  nimetlerine.
����
Dini kurallarda üç günlük  bir yas.
Metanet,tevekkül imana esas..
Acılı anlarda  olmalı hassas
Kozlar verilmesin iblis eline.
����
Bu günden yarına  şehit konvoyu.
Şehitler toprağa, vatan can suyu.
Rahat çalış, yaşa, duyma korkuyu.
Şahadet güvence  istikbaline.
����
Orhan Afacan İzmir. Gaziemir.
12.11.2018

Orhan Afacan
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Adaletin Numunesi Şahitler

Allah için Hakkı ayakta tutan
Adaletin Numunesi şahitler.
Kinini, hırsını hakla unutan
Adaletin Numunesi şahitler.

Sosyal varlık insan toplumda yaşar,
Menfaat düşkünü birçoğu şaşar.
Sıkışır, yardım için sana koşar
Adaletin Numunesi şahitler.

Suçluya cezayı vermek gerekir.
Verilmeyen ceza vicdanlarda kir.
Üstelik toplumda öfke birikir
Adaletin Numunesi şahitler.

Bugünde geçerli Tebbet suresi.
Adaletsiz kul o hali göresi.
Orhan, adalet imanın ibresi
Adaletin Numunesi şahitler.

İZMİR-2014- ARALIK
Araf-181,Nisa 58.Maide 8,Nahl-90

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ademin Kalbi Hasta

Ademin kalbi hasta şifası Kur'andadır.
Ademin gönlü darda ferahı Kur'andadır.
Adem ölmek istemez çaresi Kur'andadır.
Adem yalnız edemez vekili Kur'andadır.

Adem ilimi sever,ilimi Kur'andadır
Adem övülmek ister değeri Kur'andadır.
Adem bir kerre doğar,Kue'ana göre ölür
Bu iki hal arası neleri yaşar,görür.

Adem neslini sorar,nesili Kur'andadır
Adem Yaradan arar,asılı Kur'andadır.
Adem günlük işlerle geçşinmenin derdinde
Ebedi saadeti yitirme gayretinde.

Adem hiç,hiç unutma,sınav yeri burası
Bu dünyadan gider adem gelince sırası.
Ademin tek ümidi şefatı Muhammedin
Orhan sende kendine bunu gaye edin.

Orhan Afacan
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Adımın Okunuşu

Orhan,Osman,Ömer bunlar bir simge
Adımın Okunuşu Mehmetçiktir.
Destanım dolu tarih denen belge
Gözüm pek,göğsüm çevik,başım diktir.

Ben Mehmetçikim,kendimden eminim.
Duşmana korkuyum,dosta güvenim.
Vatanı canından çok,çok sevenim.
Vatan Mehmet,Mehmet Vatan demektir.

Sevmeyi öğretti hep bana atam.
Çıkar için değil sevgim,gerçektir.
Haksızlığa hiçmi hiç katlanamam
Ömrümce mücadelem süreçektir.

Gönlümde,önümde oldu hep ümit.
Dünümie, yarına tarih şahşittir.
Doğdum,yaşarım,öleceğim yiğit
Adım Mehmetçik,soyadım ŞEHİTTİR.

Orhan Afacan
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Afrin'de Patlama Halk Pazarında

AFRİN’DE PATLAMA HALK PAZARINDA

Afrin’de patlama, halk pazarında.
Dört ölü, yirmiden fazla yaralı
“Terörist savaşçı”, kim nazarında.
Katliam sebebisin Amerikalı
����
Demokrasi, barış  söz dilinizde
Son model silahlar hep elinizde.
Bir ayet, bir hadis yok lehinizde
Katliam sebebisin Amerikalı.
����
Bu yerler Müslüman toprağı malum.
Seninle mağdurdur, seninle mazlum.
Bazen canlı kalkan yapılır toplum
Katliam sebebisin Amerikalı.
����
Yabancı terörist kaynıyor  bölge..
Ölümün korkusu her cana gölge.
Silahların tırlar dolusu  belge
Katliam sebebisin Amerikalı.
����
ORHAN AFACAN İzmir
17.12.2018
..

Orhan Afacan
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Ağla,ağla Çocuk

Annende, babanda Kâbe seyrinde

Ağlama, oturup oyna yerinde

Ağlamak mı yoksa senin zikrinde?

Ağla çocuk ağla benim içinde

Ne istek, ne arzu bilsen içimde...

Üstelik en masum bir sabisin sen

Sorgusuz cennete ilk tabisin sen

Sevginin her zaman galibisin sen

Ağla çocuk ağla benim içinde

Ne istek, ne arzu bilsen içimde

Her nefeste günahta, hüsrandayım

İstiyorum Salih bir kul olayım

Her iki dünyada huzur bulayım

Ağla çocuk ağla benim içinde

Ne istek, ne arzu bilsen içimde...

Orhan Afacan
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Ahiret Şehrinde Sessizlik Hakim

Bazen yolum düşer, gider gelirim
Dört gözle beklerler beni bilirim.

Ahiret şehrinde yakınlarım var.
Bazen yolum cenaze için uğrar

Bu günde bu şehre bir konuk verdik.
Hasırlı, tahtalı bir çeyiz derdik.

 Beyaz üniformasıyla kundaklı
Yüzü, gözü bedeni bizden saklı.

İslam’ca kabir ya çukur, ya bahçe
Ortak dilmiş orda her dil, her Lehçe.

Parselleri boya göre dağıtılmış.
‘Sığamam denmemiş’’ rahat sığılmış

Hane tek kişilik, bitişik nizam.
Asılardır değişmez ayni intizam.

Yeşile, gül serpilmiş bir şehir içi.
Dünyaya örnek olacak ‘’çevreci.’’

Mermerler az değil çok abartılmış
 Yetmemiş üste, resim kabartılmış

Gizlenmiş şehrin nüfusu, rakımı
İstenmiyor demek, konuk akımı.

Girişte kısa, öz ayet yazılı
Ölüm tadacak her nefs velhasılı-

Mealen yazılmış girişe ayet—
Hayatı, ölümü anlatır pek net.

Meal bu şehrin konumuna özgü.
Meal şehre giriş sunumu özgü.

Meal kime,niye böyle dokunsun..
Dünyada herkesçe sık, sık okunsun.

Ne zülüm yapılır, nede haksızlık.
Kulu canavar yapar imansızlık

Girişteki dua yerini bulsun-
 Dilerim ‘’Cennet mekânları olsun.

Meal üzerinden olan polemik,
Ahmaklık, cahillik hemde komik.
*****
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Omuzlarda verilir elden ele
Götürülüyor son adrese acele

Hani o bizimle canandı, candı,
Ne yaptı ki size böyle harcandı..

Bir tür telepati yapılan telkin.
Annesiyle ismi söylenir ilkin.

Fark etmez cinsiyet, zengin ve fakir.
Hep ayni soruyor münkirle, nekir

Bu ara aklıma geldi bir anı
İlgilendirmekte sizi bir yanı.

 Gecende evimde telkindi konu-
 Kız Torunumda dinliyordu onu.

Rabbin kim, dinin ne, Peygamberin kim.
Ben daha sözümü yarım etmedim

Çekmiş torunumun çok ilgisini
 Göstermek için bize bilgisini.;
Sevinç içinde ortaya atıldı
‘’Rabbim Allah’’ deyip söze katıldı.

‘’Resulüm Muhammed, dinimde İslam
Kitabım Kur’andır’’ dedi, cevap tam.
****
Ayaklar baş, başlar ayakucunda
Eşitlik böyle, bu yer kanununda.
-
Yok, olmak değil ki asla ölüm.
Bir Şeb-i arustur ihlâsla ölüm.

Ahiret şehrinde davul çalınmaz
Kabirler görülür, ibret alınmaz
***
Çatı diye biraz toprak yığılmış.
Daracık, kısacık yere sığılmış-

Tek kişi içindir her bir hanesi
Ne kapısı vardır, ne penceresi.-24.10.14

****
Yapılar tek tiptir, boyalar tek renk.
Kurallara uyum var hem ahenk. Ne ---24.10-114

Ahiret şehrinde polis bulunmaz
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Ne ihtiras, ne hırs, ne his bulunmaz.
***

Son bineğimiz ağaçtan tabut
Son giyeceğimiz üç beş kuruşlu çaput.

Düşünün ki yerinde biz olsak
Olmadan önce bundan ibret alsak.

Elle tutar, gözle görürüz hani.
Dünya ölümlü, varlıklar fani.

Tabuttaki bilsem ah ne ediyor.
Ahiret şehrine mecbur gidiyor.
**
Uhut şehitliği, Cennetül baki
Cennetül Mualla Ahiret şehri.

Üçünüde görsen çöl sanırsın.
Gölgelenmek için kökçük aranırsın

Başında dikili taştan bir parça
Bilinmez kimliği gizli açıkça

Benzetirsiniz kimsesiz gaibe..
Peygamber eşi,halife,sahabe..

 Birçoğu cennetle müjdelenmiştir.
Bir kaçı içinde ayet inmiştir.

Mermer yapıyı kafesi bırakın
Düz tarla sanırsın bilmeden bakın.
***
Mermere yapılan o lüks harcama
Bir hayra yapılsa ne güzel ama.
**
 Girişe yazılmamış hoş geldiniz.
 Çıkışta yok güle, güle gidiniz.

Doğaldır aramızdaki ilişki
Bizden kaynaklı sanılan çelişki..

İzmir-2012-2014

Orhan Afacan
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Ahireti Görmeye Gidiyorum

AHİRETİ GÖRMEYE GİDİYORUM

Ahireti görmeye gidiyorum.
Nefesten ibaret  adımlarımla...
Tedbir için ikaz  ediliyorum
Hak kelamından anladıklarımla.
��
Islama müsait insandaki öz.
Ana rahminde olan cenneti çöz.
İyi ‘yi, kötüyü ayıran tek söz... .  /Tarık. Ayet -13/
Hak kelamından anladıklarımla.
��
Hayatım boyunca izlenirmişim
Allahtan ben nasıl gizlenirmişim.
Takvasız imanla kibirlenirmişim...
Hak kelamından anladıklarımla.
��
Dünyada, mahşerde  mevcut bu güneş
Cehennemi yakan sendeki ateş.
Aldatıcı  şeytan, nefste ona eş
Hak kelamından anladıklarımla.
��
Yeniden ister dünyayı gelmeyi
Şehit olarak şehit edilmeyi.
Başar, yaşar iken sende ölmeyi
Hak kelamından anladıklarımla
ORHAN AFACAN. İZMİR
24.07.2018,

Orhan Afacan
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Akdeniz İlk Hedefim,seninki Kızıl Elma

Akdeniz ilk hedefim seninki kızıl elma.
Amaçlar ayni değil bana sakın darılma.
Allah için şehidim  seninki nefsin için.
Yazık heba edersin  ahiretini niçin. ?
��
Beraberiz savaşta, beraberiz barışta
Rakibim sin benimde  üstelik bu yarışta .
Senin gibi bayrağımla bende sarılırım.
Ancak maksat yolunda  hadisle uyarılarım.
����
İstanbul fethinin devamı ,hedef  Akdeniz.
Oğuz boyunun sürdüğü   doğru olan bu  iz.
Mustafa Kemal almış  hadisteki  buyruğu
Hadisin mealidir İZMİR'DE konuştuğu..
����
Aldatıla, yanıla geldik bu günkü yıla
Sahip olalım ivedi o selim akıla.
“”Haberim yok  bilmiyorum  değil mazeret.””
Ayetler hadisler güncel olaya işaret.
����
Orhan Afacan izmir 13.2.18
.
..
...

Orhan Afacan
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Aklın Başında Kabrinde

AKLIN BAŞINDA KABRİNDE
Belki düşünürsün, çare ararsın
Aklın, şuurun yerinde Kabrinde.
Öldüğün şekilde sen canlanırsın
İmamın yaptığı dini telkinde...

Başlar Münker-Nekirin sorgu işi
Kabrini deşer meleklerin dişi.
Gök gürültüsü, şimşektir gelişi
Tevekkülün imanındır kalbinde.

‘Dur’ diyemezsin akar ömür Ark'ı
Öğütmesin boşa dünyanın çarkı
Kabirde başlıyor amentü farkı
Rahat okursun varsa ezberinde

Sevdiklerin elle toprağa gömer.
Gerek bu, sanma tuzağa gömer.
Manen yakın, madden uzağa gömer
Sessiz sessiz seyredersin kabrinde.

Herkeste farklıdır ölüm zorluğu
Tevekküle söner ölüm korluğu
Ölür, ölmez başlar ölüm morluğu.
Bundan acele edilir defninde.

Katiplerinle yazılır son sözün..
Ya hüzünlü,yahut gülümser yüzün
Sağ omuzun üstünde açıkgözün.
Ahiretteki yerinin seyrinde.

ORHAN uzun yapma söyle şu lafı.
Zerre imanadır Allah'ın afı
Ömer gibi gel meleklere kâfi.
Ömer ol dünyada adaletinde..

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Aldılar Ömer'i Yağmur Gelinden

Yapılıyorken arama arazi..
Bir asker şehittir, dört  asker gazi.
Bir hüzün ,bir merak kapladı bizi
Acı haber Irak' ın kuzeyinden..
Sakarya'da eş, vuruldu kalbinden.
����
Dönmüştü kıtaya yeni düğünden.
Heceliyor ismini yüzüğünden.
Habersiz, pusuya yürüdüğünden
Acı haber Irak’ın kuzeyinden.
Aldılar Ömer'i, Yağmur gelinden.
����
Kanı yerde kalmaz ile kalmasın.
Terörist dünya da nefes almasın.
Türkiye’m haine mezar olmasın
Acı haber Irak’ın kuzeyinden.
Eks olsun hainler ciğerlerinden.
����
Bir aylık damattı bugün şehittir.
Asımın neslinden gelen yiğittir..
Devlettin bekası için akittir
Acı haber Irak’ın kuzeyinden.
Soracağız hesap yedi beyinden.

����
Orhan Afacan İzmir Gaziemir
30.9.2018

Orhan Afacan
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Alemlere Nur Yağıyor

Bu gece alemlere nur yağıyo
Muhammed adında resül doğuyor.
Sevinçten çok heyacanı  Kabe'nin
Nasıbin bol olsun bu gece senin.

Bu gece alemlere nur yağıyor.
Nur Dağına Cibril teşrif ediyor.
Peygamberlikle,ilk ayet geliyor.
Nasıbin bol olsun bu gece senin.

Bu gece alemlere nur yağıyor.
Kadrinden ismine Kadir deniyor.
Melekler saf saf  hep yere iniyor
Nasbin bol olsun bu gece senin.

Bu gece alemlere nur yağıyor.
Muhammed Mustafa Miraç yapıyor.
Ebu Bekirin ismi,Sıddık oluyor.
Nasibin bol olsun bu gece senin.

Bu gece alemlere nur yağıyor.
Camiler,gönüller nurla doluyor.
Tövbeler,dualar kabul oluyor.
Naslbin bol olsun bu gece senin.

Bu gece alemlere nur yağıyor.
Beraat Kandili  kutlanıyor.
Ömürler,rızıklar dağıtılıyor.
Nasibin bol olsun bu gece senin.

Bu gece alemlere nur yağıyor
Ragaip Kandili gerçekleşiyor.
Her türlü hacetler karşılanıyor
Nasibin bol olsun bu gece senin.

Bu gece alemlere nur yağıyor.
Bildiriyor Kur'an bak ayan,beyan.
Gidiyor camiye  bunları duyan.
UYAN ORHAN,UYAN GAFLETTEN..UYAN.....

Orhan Afacan
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Altı Yüz Teröristte Yedi Kahraman

Kule altmış dörtte yedi kahraman.
Altı yüz teröristti püskürttü.
Ne bir can kayıbı, ne bir aman
Altı yüz teröristti püskürttü.

***

Şahadet parmağı vatan, tetikte.
Çocuklar arpacık yana beşikte.
Ölümle, İstiklal adım eşikte.
Altı yüz teröristti püskürttü.

***

Sağ kalmak, kalmamak Hakk’ın takdiri.
Biten mermi, şişen silah tedbiri.
Yürekte tevekkül, dilde tekbiri.
Altı yüz teröristti püskürttü.

***

El bombası, roket, roket peşine.
Yüzlerce karşılık bir ateşine.
Irkında rastlanır ancak eşine.
Altı yüz teröristti püskürttü.

***

Kule 64 adresi destanın.
Vatan için değerli canın, kanın.
Teröristler, yandaşları utanın
Altı yüz teröristti püskürttü.

***

Silah yardımları yirmi ülkeden.
En uzak kıt’adan, yakın bölgeden.
Korkuyorlar Türk’e ait gölgeden.
Altı yüz teröristti püskürttü.

***

Gecikir genelde gelen takviye.
Vakit yok yaralıyı tedaviye.
Başlanıldı helallik dilemeye.
Altı yüz teröristti püskürttü.

***

Nerdeyse sayılar bire yüz kişi.
En özel farklılık tetik çekişi.
Denk mi vatan aşkı, taşeron işi.
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Altı yüz teröristti püskürttü.

***

Kule 64’ te Gözcü Babadan.
Ayni ruh Asırlar geçse aradan.
Yardımcı, tevhidi için Yaradan.
Altı yüz teröristti püskürttü.

***

İzmir-13.02.2016-izmir

Orhan Afacan
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Altın,dindar,kindar Derken Deizm'mi

Altın, dindar, kindar nesil deizm’mi
Tarikat yetmedi de nesilizm mi.
Kafamıza göre ümmeti böldük.
Bizimkiler diye kenardan güldük..
��
Hep benlik bencillik  gösteriş kibir..
Dünya kabir beden kabir kalp kabir..
Kabirin içinde hayatmı mevcut.?
Beden tabut, nefss’e mabet, aklı put.
��
Muhammed ümmeti her bir peygamber.
Verdiler tevhidi kullara haber.
Ne felsefe, tevhit, ne de düşünce
Ezeli ebedi inceden ince.
��
Yaratan kanunu yaratılana
Çare değil kalu’daki isyana.
Dünyadaki inanç değişebilir..
Tevhit için kula imkân verilir.
��
Baş ağrısı değil mahşeri azap..
Şifada olamaz ne iğne, ne hap..
Kandiller, cumalar, beş vakit namaz.
Böyle tedbirler ölünce bulunmaz

Dine hizmet değil ancak hezimet..
“”Bölünmeyin”” diyor bak hadis ayet.
Tanrı kabul etmek  İnkâr  Allah'ı
Tapınak yapmaktır gelen sabahı.

Orhan Afacan İzmir-.... 4..14.4.18

Orhan Afacan
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Amel Defteri

Dünya bizim için imtihan yeri
Devem eder gelen, dönmez geri.
Verelim hayata olan değeri
Günlüğü hayatın AMEL DEFTERİ…
                   *******
Salâtlar, selamlar nakışı olsun
Kur’an-ı Kerim’de ışığı olsun.
Onu, okuyanlar aşığı olsun
Şefaat eylesin AMEL DEFTERİ…
                    ******
Mademki aklımız var başımızda,
Mademki Kur’an yanı başımızda
Haram olmasın tatlı aşımızda
Sağımızdan gelsin AMEL DEFTERİ…
                    *******
Hayırlı işlerde yarış yapalım.
Faydalanılacak eser bırakalım
Salih bir evlada sahip olalım
Ölsek’te yazılsın AMEL DEFTERİ…
                    *******
Nefes alış, veriş onun kalemi,
Bakışlarımızda olur kelamı…
Sözümüzle, halimizle belgeli
Önden verilsin  …..AMEL DEFTERİ…
                  *******
Kendi ellerinde ORHAN kaderin
Olamaz müdahalesi  kimsenin..
Ya beraatındır, ya felaketin
Ahiret’te senin AMEL DEFTEREİ…

Orhan Afacan
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Amine

Zülümler içinde yine alemler
Tekrarla Amine Kutlu Doğumu.
Ahirde zalimler,daha zalimler
Terkrarla Amine Kutlu Doğumu.

Ad değiştirdi Cehiller,Lehepler.
Küfüre düşüren binbir sebepler.
En masum gönülde uzun talepler
Tekrarla Amine Kutlu Doğumu.

Diller'mi,kalplre'mi yalan söylüyor.?
''Ahde vefa ''nedir..? Kimse bilmiyor.
Kabe'yigafiller tavaf ediyor.
Tekrarla Amine Kutlu Doğumu.

Riyakarlık,benlik aldı,yürürdü.
Doğruluk bir yerde kaldı,çürüdü.
''ASHAP'' insanlığın biten türüdü.
Tekrarla Amine Kutlu Doğumu...

Beş vakit ezana kulaklar sağır.
Görmüyor'''ölümü''gözler,sis ağır.
Rebiulevvel'de Orhan'ı çağır
Tekrarla Amine Kutlu Doğumu.

''Rebiulevvel-Peygamberimizin doğum ayı.

Orhan Afacan
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Anahtar Kabe

Sanmayın öyle muhteşem bir yapısı var.
18 ayar altın işlemi kapısı var
Kuş, uçmaz kervan geçmez bir yerden tapusu var
Dünyanın, ahretin anahtarıdır KÂBE

Gecenin karanlığı örtüsünün boyası
Altın simlerle işli üzerinde yazısı
Tavaftaki meşaket ruhların tek sefası
İnanmaya şehadetin anahtarıdır Kâbe

Örtüsü halkalarla mermerlere çakılı
Okuyamadım hangi ayetler var yazılı.
Orhan burda fark etti başındaki akılı
Kulluğun, ibatedin anahtarıdır KÂBE

Orhan Afacan
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AnıT kabri Ziyaret

Mozelenin önunde saygı ile eğildim.
O ana kadar adeta ben bir Türk değildim.

Sevgi ile yoğrup işlemişler mermeri
Ölümsüzleştirmişler böylece O önderi.

Gözlerimde canlandı resimlerden hayali
Anlayamamışız biz hiç,Mustafa Kemali.

Kim yıka bilir O' nun Cumhuriyetini kim..?
Anıttepe'den yurduma O ebedi Hakim..

Orhan Afacan
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Anne Bebek Şehit Tarifsiz Acı

https://www.geyvemedya.com/tarifsiz-aci/

TARİFSİZ ACI

Yola tuzaklanan bir patlayıcı..   .
Anne bebek şehit tarifsiz acı.
Olsada şehadet acı ilacı
Anne bebek  şehit tarifsiz acı.
����
Terörist alçaktır terör alçaklık ..
Korkusuzsan eğer bana karşı  çık
Of demem kafama sıkacaksan sık
Anne bebek şehit tarifsiz acı .
����
Bir doğum gününden ölüm anına .
Neden bu kast anne bebek canına
Kalamayacak yaptığın bil yanına
Anne bebek şehit tarifsiz acı.
����
Lideriniz meşhur  bebek katili...
Anlaşılan vermiş örgüte eli
Acizliktir şehit  etmek sivili
Yapamayacaksın bir infiali
Anne bebek şehit tarifsiz acı.
����

Orhan Afacan izmir
1.8.2018
Not-Vatan ŞİİRLERİ serisi 1.ci kitabım olacak olan BİNCANLA SEVİYORUM TÜRKİYEMİ
yakında size sunulacaktır.ilgi ve bilgilerinize teşekkür ederim ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Anneler Günümü

Anneler günümü kırık gönülle
Kaç defa annemsiz kutlamaktayım.
Veremediğim bir kırmızı gülle
Acılar içinde kıvranmaktayım! ! !

Kolları sarmaşık, yüreği aşktı.
Sabırla, höşgörü tercihi şıktı
Babama deliler gibi âşıktı.
Öyle bir aşk için zorlanmaktayım.

Kırmızı gül onun için Uhuttu.
Onu hep bağrında, başında tuttu.
Resül hasretini öyle avuttu
Şefat bulduğuna inanmaktayım.

Sanmayın anışım bu özel günde.
Sevinçimde olsun yahut hüzünde.
Aklımda, dilimde, her an gönlümde
Kanıyla, canıyla yaşamaktayım.

Babalıkta yaptı kaç çocuğuna.
Neler vere bilsek azdır uğruna. –
Vakıtli, vakitsiz sık sık ruhuna
İhlâsla, ifatiha okumaktayım.

Benimde çocuğum, torunlarım var
Ayrı ayrı derdi, sorunlarım var.
Hoşgörü, sabırla yorumlarım var
Akıp, giden zaman ırmagındayım

Sacına hayrandı salkım söğütler
Gözünde hazır bulutlu hüzünler
‘Rehberim olur’ verdiği öğütler
Halen ellerine tutunmaktayım-

Anınca hüzünlerle doluyorum
Anılar içinde kaybaluyorum.
‘’Hak emri’’ deyip sükût buluyorum
İnnalillahi’yi anlamaktayım.

Dünyada annesiz çok buyuyen var.
‘Doğalı’ anneyi geremeyen var.
Görüştürülmeyen, görüşmeyen var
Acaba hissimi davranmaktayım?

Babasız doğdu, Annesiz büyüdü
Ümmetin önünde örnek yürüdü.
Korkarım sevgimi riya bürüdü
Her iki dünyamı yıpratmaktayım...

Boğazından kesip bizi beslerdi
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Masalla dünyamı renkler, süslerdi.
Büyük bir adam olmamı isterdi
Sıcaklığını hep aramaktayım....

‘Uyuyup, büyüyüm" ne çok isterdi
Geçiksem uyumaz yolda beklerdi.
Geldiğimde Allah’a şükrerdi
O korkuyu bugün yaşamaktayım

Kabrine bıraktım belenmiş gibİ
Dünyada ilk, tek, son ölenmiş gibi
Bir bıcak ki yeni bilenmiş gibi
Hasreti içimde yıpranmaktayım..

Hayalimde durur hep kefeniyle
Melekti adeta beyaz teniyle.
‘Hoşcakal’’ demedi bana eliyle
Üzülüp, üzülüp kahrolmaktayım

Orhan Afacan
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Annelerin Annesi

Her anne mübarektir
Gerekince erkektir.
Ama benimki tektir
Annelerin annesi.

Koları beşiğimdir
Gelecek ışığımdır
Gerçekçi aşığımdır
Annelerin annesi.

Acımın sesi oldu
Neş’emin hissi oldu
Yılın annesi oldu.
Annelerin annesi.

Orhanı şiir yazdı
Ciltlerce yazsa azdı.
Öfkesi bile nazdı
Annelerin annesi.

Orhan Afacan
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Annelik

Ne kutsal bir mutluluk kadın için annelik
Hayatında en heyacanlı an hamilelik.

Canından bir parca can verir,kanından kan
En güzel varlığı odur karnında taşıyan.

Sıgarayı birak sen,içkidende uzak dur.
Gürbüz mü gürbüz,nur topu gibi evlat doğur.

Sağlığına, sıhatına,gıdana dikkat et
Sağlıklı doğan yavrunla kalkınacak devlet.

Rızkı veren Allah'tır sebebi gbulacaksın
Doğurmak yetmiyor,ona sahip olacaksın.

Suçmu,utançmı doğurdukların hep kız olsa
Başına taç yaparmısın Er hayırsız olsa.?

Ümmetinin çokluğuyla övünecek Nebi
Çocuğunu yetitir O'nun ümmeti gibi.

Orhan Afacan
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Antalya'da,tunceli'de Ay Ekim

Antalya"da,Tunceli'nde ay Ekim..
Antalya 'da plajlar hep tıklım, tıklım.
Tunceli'nde karlı bir hava hâkim
Donup ölen ,iki asker de aklım.
����
Sahip çıkmaz kimse ""var ""hatasına..
Unutulur şehitler haftasına.
Şok bir acı  soğuktan anasına
Donup ölen ,iki askerde aklım.
����
Ben ,sen ,o uyurken yataklarında..
Üşümeler başlar parmaklarında.
'Vatanım sağ olsun ' dudaklarında
Donup ölen iki asker de aklım
����
Kasıt mı,ihmal mi sorguluyorum..
Yardım  edemedim kahroluyorum.
Yerlerine  kendimi  koyuyorum.
Donup ölen iki asker de aklım.
����
Orhan Afacan İzmir
29.10.2018

Orhan Afacan
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Apartman Hayatı-(Hasretim-)

Apartman katında devam ediyor hayatım.
Şöyle gönlümce toprağa basmaya Hasretim.
Korkuyorum yağmurlarda akar diye çatım
Yalnız toprak kokusu kokmaya hasretim.

Çoğu temiz giyimli,bir çoğuda kültürlü
Kırkbir bucuk değil komşular binbir  türlü
Sanki eller kelepceli,ağızlar mühürlü
Dost eli sıkmaya,selamlaşmaya Hasretim.

Ne baykuşun ötmesi,ne köpek uluması.
Ne  caddede pis suların o akıntısı.
Ah,birde olmasa vasıtaların kornası
Sakin sakin başımı dinlemeye hasretim.

Saksılara hapsettim yeşili,çicekleri
Herbirisinede mevsimleri  ezberlettim.
N ekadar yansıtır suretler gerçekleri
Kırların baharını yaşamaya HASRETİM.

Orhan Afacan
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Aradığım Mutluluk

Arzularla süzül sen gözlerimden gönlüme
Sevgilerle serpil hep mevsim mevsim ömrüme
Ellerinde inanki aradığım mutluluk.
Sevgilerle serpil hep mevsim mevsim ömrüme.

Akşam yağmur,sabah çiğ yağdır hep toğrağıma.
Birde mavi boncuk tak sen serce parmağıma..
Beni sık  inandır ruya da olmadığıma
Sevgilerle serpil hep mevsim mevsim ömrüme

Orhan Afacan
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Arafat'ta Uyku Yok Bu Gün

Arafat’ta uyku yok bugün
Sevgiliden korku yok bugün
Ne kibir, ne riya, ne küslük
Rıza dışı duygu yok bugün.

Durulunca o ilk vakfeye
Dualar başlar yükselmeye
Kefen mi giymiş yer, gök böyle-
Bir canlının ruhu yok bugün

Birleştiler öğle ikindi
Gönüller tevekkülle sindi
Sanmayın nabız atar şimdi-
Nefesi, soluğu yok bugün

Arafat, Arafat, Arafat
Sıkıntım, telaşım bin bir kat
Baş mı, son mu sende ki hayat?
Başın dik durduğu yok bu gün

Bayram gecesi bu gece  arife
Bir Sonraki durak Müzdelife-
Akşam, yatsı ile olan son vakfe
Lanetlinin  kurtuluşu yok bugün.

Eksik kalan taşlarda tamamlandı-
Yollar Haçta Jemarata dayandı.
Kovulmuş Şeytandan çok nefsim yandı
Kalplerimiz  ihlasla dopdolu bu gün.

ORHAN  AFACAN –İZMİR-  3.12.2010

Orhan Afacan
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Arakan'da Müslümana Budist Zulmü

Arakanda Müslüman’a Budist Zulmü
.
Bambudan yapılmış  derme baraka.
Çamurlar içinde gecesi, günü.
Müslüman, Müslüman değil  arka
Arakanda Müslüman'a Budist Zulmü.
��
İnançla başlıyor tek  ayırımı...
Bakmaz insan haklarına aykırımı
Müslüman’a uygulanan soykırımı
Arakan'da Müslüman'a Budist  zulmü.
��
Müslüman dünyası dolu tefrika..
Cehalet, fakirlik sebep nifaka.
Kabullendik seyrine baka, baka
Arakan'da Müslüman'a Budist Zulmü
��
Bastığı çamurmu, bir kan gölümü.?
Vahşi hayvan yapmaz("""")bak bu bölümü
Düşünmüyor asla bir an ölümü
Arakan'da Müslüman kanlar gülümü?
��
Orhan Afacan İzmir
30.11.2018

Orhan Afacan
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Aramızdaki Aşk

Aramızdaki aşk tamamen bitti…
Beğendiğin kimse, seve bilirsin.
Pembe panjurlu ev, sende ümitti
Dilerim arzuna ere bilirsin..

Mutluluğunu neden kıskanayım
Ayrılık içinde neden yanayım.
Güzel anı varmı seni anayım
Dilerim gönlüne göre bulursun.

Pişmanlıkla dolu bütün nispetin
Yakıyor kalbini bana hasretin
Gözümde hiç bile değil kıymetin
Sanma ki gönlüme gire bilirsin..

Orhan Afacan
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Arap Baharından Karaya Vurdu

Suriyeli Aylan kaçak, boğuldu.
Arap Baharından Karaya vurdu.
Suriyeli Aylan çocuk, boğuldu
Arap Baharından Karaya vurdu.

Korkup ta kaçtığı korku peşinde.
Yaşamayacağı hayat niçin de.
Ailece şişme botun içinde
Arap Baharından Karaya vurdu.

Müslümanın kaynağı Orta Doğu.
Yoğun bakımdaki hayat soluğu.
Cehalete Kurban çocuk,çoluğu.
Arap Baharından Karaya vurdu.

Balina değil sahildeki cansız.
Gözlerini dikkatle aç,vicdansız
Günlerdir aç,yorgun,yarasız,kansız
Arap Baharından Karaya vurdu.

Avrupa için Aylan,sanma utanç.
Tarihi boyunca duyduğu kıvanç.
Tek,bir Hakk'a olan ilahi inanç
Arap Baharından Karaya vurdu.

Aylanın resmi kime ne anlatır.?
Bana tek B.O.P.'u hatırlatır.
Olmayan vicdanı nasıl kanatır.?
Arap Baharından Karaya vurdu.

4.9.2015-İZMİR

Orhan Afacan
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Araştırma Kurulu Kurulmasın

Ağlayıp,sızlayıp hiç durulmasın..
“”Nedeni, niçini  ne “”sorulmasın.
Olayın müsebbibi bulunmasın
Araştırma kurulu kurulmasın..
����
Donarak öldüler şehitler zaten...
Üzüldük seksen milyon hakikaten.
Taziyeleriniz hep siyaseten
Araştırma Kurulu kurulmasın.
����
Yakışmaz şehide saygın ceddine...
Çok dikkat ettin mi yanındakine?
Korunan, kollanan için reddine
Araştırma Kurulu kurulmasın.
����
Münafık çekimser, dürüst  red, kabul
Göründüğün olmak en makbul
Şehit bile olsa ölünce maktul.
Araştırma kurulu kurulmasın..
����
Oylama olunca düşer maskeler..
Manşete kalıyor yazık keşkeler.
Yanında olamam der beraberler.
Araştırma kurulu kurulmasın
����
ORHAN AFACAN
05.11.2018

Orhan Afacan
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Arı Kovanları Silah Deposu

BAL ARISINA….
.
Arı kovanları silah deposu
Petekler bal yerine mermiyle dolu.
Oğullamışlar korkuyu ,kaosu.
Her taraf ya roket, ya mermi yolu.

Gasp etmişler yuvan olan kovanı.
Tütsülemişler barutla havanı.
Kirletmişler kekik kokan ovanı.
Devalı balında, kör hile dolu.

Huzuru, güveni özlüyorsundur.
Sinmiş, kurşun yolu gözlüyorsundur.
Fırsatı bulunca iğneni kondur
Felç olsun teröristtin eli, kolu.

Övülürsün özel, Sure-i Nahlda
Oğul, oğul araziye dağıl da.
Hücum marşıyla sürekli vızılda
Karıştırsın terörist sağı, solu.

İlk hava bombardımanı fillere.
O görev verildi Ebabillere
Mağaraya yuvalanmış faillere
Saldırtın en mükemmel oğulu.

 ORHAN AFACAN
17.10.2015-İZMİR

Orhan Afacan
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Arkadaş Demek

Arkadaşla ilk yarşımız
Küser,barışır,oynaşırız.
Dargınlıkları unutarak
Birbirimizle kaynaşırız.

Arkadaş demek,kardeş demek
Oyun içinde bir eş demek.
Gerektiğinde vatan için
Hiç düşünmeden birleş demek.

Yarım elmayı paylaşırız
Ters anda güler,ağlaşırız.
Seneler sonra bu günleri
Özlem çekerek hatrılarız.

Orhan Afacan
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Arkadaşlarıyla Mustafa Kemal

Başladı, hızlandı çöküş  nitekim.
Hasta adam için yok mali hekim.
Savaş bitkini halk, yoksulluk hakim
Nasıl bir kurtuluş ,kurtaracak kim..?
����
Ordu dağıtılmış ,halife esir..
Edilmekte işgal bölgeler bir, bir.
Cennet olan vatan yapılmış  kabir.
Nasıl bir kurtuluş, kurtaracak kim.?
����
Müjdeli komutan,müjdeli asker.
Peygamber sizlerden diriliş bekler.
On dokuz Mayısta  Samsunda seher.
Kurtuluş, kuruluş nuruyla söker.
����
Karafatma, Nene hatun bir yanda..
Şanlı Sütçü İmam farklı mekanda.
Yaşama, yaşatma çıkmayan  canda.
Emperyalist kolu  büker bir anda.
����
Büyük Taarruz ;harekat süpürme..
Körfez sularında  kirden köpürme.
İş birlikçiler'e bilek öptürme..
İnanmasan bile imanı hor görme.
����
Edemezdi kimse kurtuluş hayal.
Susmadı ezanlar, inmedi hilal.
Sundular istiklal, sundular ikbal
Arkadaşlarıyla Mustafa Kemal
����
Duyunu umumiye borç mirasımız...
Bitinceye kadar  yarım tasımız.
Vatan bizim oldu ,yok tasamız
Cumhuriyet değerleri arkamız.
����
Orhan Afacan İzmir. 5.9.2018

Orhan Afacan
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Asker Yari

Asker Yari olunca gurur duyup oynadın
Başımın tacı deyini,ayyıldızı bağladın.
Davul,zurna eşliğinde askere yolladın
Dönecektir inşallah sağ,salim bu Mehmedin.

Sacından yollamışsın aşkla sakla diyorsun
Nefes alış verişye öpüp,kokla diyorsun
Günleri sayıyorum hep şafakla diyorsun
Dönecektir inşallah sağ,salim bu Mehmedin.

Adın yazılı künye taktığın bileğimde
Bir Vatana,bir sana yer var yüeğimde
Sana dönme arzusu benim her dileğimde
Dönecektir inşallah sağ,salim bu Mehmedin.

Orhan Afacan
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Asli Vatan, Nesli Vatan

Asli Vatan Muhammet.(sav.)
Onun yolu şahadet.
Şahadetle ikamet
Nesli Vatan Memleket.

Huzur verir adalet,
Adaletle asalet.
Adaletle bir cennet
Nesli Vatan Memleket.

Farklı dünya meşrebi.
Farksız olan tek Nebi.
Ahiretin mektebi
Nesli Vatan Memleket.

Hainler barındırır.
Derde tuz sarındırır.
Kötülüğün kınıdır.
Nesli Vatan Memleket.

Kalu bela cevabı.
Rabbin kimdir hitabı.
Müminleri muhatabı
Asli Vatan Muhammet.(sav.)

Ruhen bir yaratılıştır
Dünya bir ayrılıştır.
Daimi aranıştır.
Asli Vatan Muhammet.(sav.)

Hep sır neden, niçindir.
Sorun için, içindir.
Yalnız mümin içindir
Asli Vatan Muhammet.(sav.)

27.3.2015-İZMİR

Orhan Afacan
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Aşk Ayrılınca Başlar

Aşk ayrılınca başlar
Gözden akınca yaşlar
Seni yıkınca yıllar
Aşıkmısın anlarsın.

Mutluluk aşk değildir
Hayaller bir meyildir
Gözlerin kalbe dildir
İçin için ağlarsın

Hayaller aşkta süstür
Sevenle,talih küstür
Sükûnet büyük sestir
Dağları dağlarsın..-

Orhan Afacan
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Aşk Duygusu

Bakışlarla uyanır
Kalplerde aşk duygusu
Hep ilkbahar yaşatır
Kalplerde Aşk Duygusu.

Hayatın bir bağıdır
Gönüllerin ağıdır
Mutluluğun adıdır
Kalplerde  Aşk Duygusu

Bazen derdi çok eder
Bakışları ok eder.
Yalnızlığı yok eder
Kalplerde Aşk Duygusu

Ömrümüzde sır gibi
Gönlümüzde kor gibi
Her zaman sev der gibi
Kalplerde Aşk Duygusu.

Orhan Afacan
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Aşk Muhamedle Güzel

Türlü türlü nebatlar
Acı,tatlı hayatlar
Gecici saltanatlar
Arz,Muhammed'le Güzel.

Harflerin okunuşu,
Kelimeye konuşu.
Kodlarlar bunu,şunu
Mim.Muhamed'le güzel.

Sevenler,sevilenler;
Aşk'tan çile çekenler,
Yalancı,sahte hisler.
AŞK,Muhammed'le güzel.

Sevgisi ölümsüzdür.
Hasreti zülümsüzdür.
Verdiği  her söz özdür
Aşk,Muhamedd'le  güzel.

Bulunmaz tulu emel,
Bulunmaz ihaneti.
Sonsuzdur saadeti,
Aşk,Muhammed'le güzel.

Olmasa da yanında,
Seninle her anında.
Ayrılık yok sonunda
Aşk,Muhammed'le güzel.

Orhan Afacan
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Aşk,bende Online

Gözlerim tarayıcı,
Gönlüme denk arayıcı
İstemem hiç aracı
Aşk, bende hep online

Zaman duygu frekansı
‘Gülüş’ gönül avansı.
Bir bulsam çirkin şansı
Aşk, bende hep online

Kapsamıma ol dâhil.
Durumum inan acil.
Gönder gözünle mail.
Aşk, bende hep online

Sanma sözler alıntı
Ne metinden çalıntı.
Ön izleme yanıltı
Aşk, bende hep online

Özür dileme offline.
Mail gecikir yerine
Güven sende kendine
Aşk, bende hep online.

Orhan Afacan
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Aşkımın Yasını Tutuyormuşsun

Aşkımın yasını tutuyormuşsun
Kimsenin gönülden olmuyormuşsun.
Adım dudağından düşmesin diye
Çocuğuna adımı koymuşsun.

Ne vardı bu kadar candan sevecek
Sevgi denile his gelip geçecek.
Az gelirmiş sana bir Mecnun demek
Ağlamakla gözden bile olmuşsun.

Unuttum dememe gülüyormuşsun
Ölmeden vuslatı diliyormuşsun.
Ümitsizde olsa  hep seviyormuşsun
Mutluluk yerine çile dolmuşsun..

Orhan Afacan
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Atatürk'e Yargısız İnfaz

MUSTAFA KEMALE YARGISIZ  İNFAZ

İslamiyet nedir, bilmez üç yobaz..
Dini fikirleri  sadece yap, boz
İman değil amel ellerinde koz
Mustafa Kemale yargısız infaz
����
Yunus der ki ""benim rahmetim yerde"".
Atatürk der ki ""İstikbal göklerde".
Toprağımız, göklerimiz ne halde?
Mustafa Kemale yargısız infaz.
����
Kurtuluş,kuruluş önemsenmiyor..
Demek ki yüreklerine  sinmiyor..
Öfkeler, nefretler bundan dinmiyor
Mustafa Kemale yargısız  infaz.
����
Yunan değil galip gelen  ırkımdır..
Devleti, milleti sevmek farkımdır
Mustafa Kemali savunmak hakkımdır
Mustafa Kemale yargısız infaz.
����
Takarsa kim ,kime kötü lakabı..
Her iki dünyada mevcut azabı
Kendine herkesin günah, sevabı
Namazın, orucun seni kurtarmaz
Mustafa Kemale yargısız infaz.
����
Orhan AFACAN GAZİEMİR  İZMİR
12.11.2018

Orhan Afacan
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Atatürk'ü, Tayyip'i Hedef Etmişler

Atatürk'ü, Tayyib’i Hedef Almış

Norveç'teki bir NATO tatbikatı
İspatlar ayetteki hakikati.
Müttefiklik bize atılan yemlik
“İŞİD” onundur bilmek erdemlik.
����
Senelerden beri Deccal oldular.
“Su “diye bize ateşi sundular.
Ayetten, hadisten  bihaberiz de
Kulaktan dolma din ezberimizde.
����
“Yunan gelseydi iyiydi” diyenler
Cumhuriyetin ekmeğini yiyenler.
Şaşırmış  Yunan, Norveç'e gitmiş.
Atatürk'ü, Tayyib'i hedef  etmiş.
����
Onlar Türk'e Islama karşı birler.
Geldikleri gibi yine giderler.
15 Temmuzu ayniyle vakidir.
Bekleme hiç gelemeyecek bakidir.
����
Yetmiş iki feto mevcut vatanda
Mücadelemiz biriyle şu anda.
Din istismarcılığı tam zirvede
Ancak  Mehti Resul İsa devrede.
����
Ne hainler oldu vatana bela.
Mustafa sabri yapıldı tabela.
Nerede yaşadı, nerede kabri.
Pensilvanyadadır  bir benzeri
����
Izmirde nöbette Mustafa  Kemal
“Ilk hedef Akdeniz “sanmayın hayal
Ilk hedef Akdeniz  bil alınacak
Barışın mayası “gör” çalınacak.
����
“O atlı süvari “Yunanda panik
Sanıyorlar ki ilk hedef  Selanik
Hadisin anlamı maddi meali.
Anlamaz hainin aklı ,hayali.
����
“Çok Türk boğazladık”diyen Yemenli
Diyet halin duam olmaz temenni
Yüz yıldır savaşım maddi manevi.
Yenmek üzereyim deccal adlı devi

**
Atatürk!'ün resmi, Tayyib'in ismi.
Korkuları çığlığa sönen his mi?
Haince resme, isme saldırırlar
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"Host" deyince de tez kaldırırlar..
����

Orhan Afacan İzmir
18.11.17

Orhan Afacan
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Ateşlendi Başım

Ateşlendi başın özlemlerinle
Dizlerine koymak istiyorum gel.
İnan ki ecelim senin elinde
Kollarında ölmek istiyorum gel.

Gelirmiş yerine hep son arzular
Af edilirmiş hep en ağır suçlar.
Yapılsın her türlü dedikodular
Kollarında ölmek istiyorum gel.
----
Hasretin ömürlük şu yüreğimde
Seni alıp verdim nefeslerimde
Bir buruk mutluluk ol gözlerimde…
Kollarında ölmek istiyorum gel.

Orhan Afacan
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Ateşte Yanmayan Kefen

Derinin  aleyhine şahitliği..
Olacak mahşerde  unutulmasın
Tartışılmaz  Ayet gerçekliği
İkametgahın ateşten olmasın.
��
Ateş ikametgah Kuran tabiri.
İkamete giriş düşün kabiri.
Bırak haram yeme ,bırak kibiri
İkametgahın ateşten olmasın.
��
En güzel surette yaratılışın..
Yaratılış için donatılışın.
Eğilmesin  Haktan başkaya başın
İkametgahın ateşten olmasın
��
Yanmaz kefen bile yanacak  senle.
Küfüre gittiğin teşvik edenle...
Vefat etmeye bak nurdan bedenle
İkametgahın ateşten olmasın. .
��
Cehenneme karşı cennet dururken.
Kuran gibi delil de bulunurken
Beş vakit şehadet tebliğ olurken.
İkametgahın ateşten olmasın.
��
Orhan Afacan İzmir 27.4.18..
��fussilet.41.22..24.

Orhan Afacan
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Ayasofya'nın Kab^'ye YüzSÜRMESİ-2

Düştü bir kere Hac, Ayasofya’dan Haliççe.
Nasıl çıkar denizden,üstelik Çanakkale’ye.?

Öyle bir kurulmuş ki Fatih,Fetih tahtına..
 Gökten yürür gemiler, yan bakanın bahtına.

Ya kol, ya baş yok, ya da paralanmış bedeni.
 Bu vahşeti yapanlar geçinirler Medeni
İnsanı paralamak nasıl Medenilikse..
Medeniliği vermez Aslan bunu bir bilse.

Önce nefsiyle, sonra düşmanıyla yüzleşir..
Ölümü tatsa bile ölmez, O ölümsüzleşir.
Haremi Şerif Vatan, Mehmetçiğin kalbinde.
Savaşta değil O, Kâbe’yi tavaf halinde
Kol, bacak, vücut, hayat ağırlık bedeninde.
Geri dönme fikri yok,  cepheye gideninde.
Vurulup yere düşse, bir şükür secdesidir.
Mehmetçik için cihat, cennetlik müjdesidir.

  Bunlar cephede olan; ya cephe gerisinde.
 Kalanlarda ayni aşk, sevinç içerisinde.
Ya şehit ol, ya gazi diye başlanır ilk söze.
Cennet kokan öpücük konur her iki göze

Avuçlarındaki kına, kırmızı gül halinde.
Resule olan aşkı canlanır hayalinde.
Cepheden sağ dönmese sanmayın dövünülür..
Şehittir, şefaat var sevinip, övünülür.

Anne baba, eş dost,oda insan yüreği…
Teselli edilirler hayrın gereği

Gonca gülden farksızdır ona gelen her mermi..
Bir fazla,bir eksik gül; bukette fark edermi.?
Ölüm korkar,cennet nimetlerinden sıkılır..
O,ne heybet ki; on sekiz bin âlem yıkılır.

Haç ve diğerleri gelin dost olun tevhitle..
Boyun eğdiremezsiniz ölümle, tehditle.

Tutmuş düşman yeri, göğü dört taraftan ufku.
Mehmetçik kendinden çok emin, ne korku, ne kuşku.
Hayvan bile değiller zebaniler bir nevi.
 Her azasında farklı cehennemin alevi…

Gürler, kükrer düşman bulmuş gibi zayıf avı
Tarihin en zorundan yeni ölüm sınavı

Postalsız,tüfeksiz cenk havasında Mehmetçik..
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Kalmışsa kolu; yumruğu top, dirseği dipçik
Ölümle yanacaktır, imanla sönecektir…
Bu vatan, onun için cennete dönecektir.

Hangi güç, hangi engel durdura bilecektir
Tarihi boyunca bilinen tek bir gerçektir...

Düşman işte, hep fırsat kollayacaktır
Suyu uyutacak, o -uyumayacaktır.
Selam sana sancak binlerce selam.
Seni övmeye yetmez dilimde kelam.

Kırmızı renkte akan, kan değil vücudundan..
Özel bir ihsandır şehide, Kevser Havuzundan.
Sanmayın ki şimdi O, yerde veya tabutta.
Peygamberle beraberdir Makamı Mahmut’ta

Orhan Afacan
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Ayasofyanın Kabeye Yüzsürmesi-1-

Siz Anzaklar,Kanadalılar ve diğerleri
Vatan,Bayrak,Ezan Türk Irkının Değerleri.
Vatan; nefes nefes ciğerlere işlemştir.
Bayrak; göğüsteki gömdere çekilmiştir.
Ezan; şehadeti dine  temel bilinmiştir.
Bu nedenle Türk Askeri müjdelenmiştır.

Yatın huzur içinde Mehmetin sinesinde
Sanki cennetesiniz Yasinler sayesinde.
Ne top,tüfek merminizle dövüldü O beden
Şefkatle sarar sizi asla öfkelenmeden.

Mehmetçik işte budur; herkese duyar acı
Sevgisi,şefkati bir ölümsüzlük ilacı.

Ne diye anlattılar bilmem ki Mehmetciği
Yattığınız o ye,sizden kıskandığı Sevdiği.
Bir çoğunuz tanıdık, tanışta değildiniz
Çanakkale'ye meden,nasıl,niye geldiniz.

Askerden çok gökte teyyare,denizde gemi
Çanakkaleyi geçmenin ne büyük önemi.
Savaş hilesi yapılıyor esas sebebi..
Ezan yerıne Fatih'te çan çalma talebi...

Haliç ve Çanakkale birbirine simetri
Yalnız bu tanımlama yalnızca Geometri..
Güç ister,güçte yetmez; Fatih bekler Coğrafya..
Bir gece de yüz sürdü KABE'YE AYASOFYA..

Hasretmiş o kubbeler- müezzin nidasına
Hasretmiş o kubbeler- ezanın sedasına.

Anzak ve dğerleri sanırım anladınız
Bunları birbir benim adıma anlatınız
Kabriniz e gelen  herkese,ailenize
Sizi Çanakkaleye getiren failinize...

Orhan Afacan
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Ayrılık Acısı

Ayrılık acısı doldu içime-
Anılar içinde dolaşamadım.
İstedim çare ol, biraz derdime
Ne yaptımsa sana ulaşamadım.

Kimi senin için öldü dediler
Kimi başkasını sevdi dediler
Benden bir şeyleri hep gizlediler
Ne yaptımsa sana ulaşmadım.

Yokluğunda bu aşk bil yaşanmıyor
Gönlüm beklemekten hiç usanmıyor
Ruhum daralıyor, içim yanıyor
Ne yaptımsa sana ulaşamadım..

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Badem Çiçeği Gönlüm

Mavi gözler bir liman
Yeşil gözler hep derman.
Siyah gözler bir ferman
Badem çicegi  gönlüm
Her bakışa kanıyor
Badem çiçeği gönlüm
Her defa  aldanıyor.

Oval yüzler dolunay
Üçgen yüzler sanki yay.
Kare yüzler ayna say
Badem çiçeği gönlüm..
Her güzele kanıyor
Badem çiçeği gönlüm
Hep hüzünle yanıyor.

Sarı saçlar kördüğüm
Siyah saçlar ördüğüm.
Kızıl saçlar öptüğüm
Badem çiçeği gönlüm
Her saça takılıyor
Badem çiçeği gönlüm
Her defa yıkılıyor.

Uzun boylar karlı dağ
Normal boylar yeşil bağ.
Orta boylar kalbe ağ
Badem çiçeği gönlüm
Hepsine tutuluyor
Badem Çiçeği Gönlüm
Hep mutsuz oluyor….

1988-2009

Orhan Afacan
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Bağdat Mı, Halep Mi Yoksa Ankara

Yine, bombalı araçla saldırı.

Bulandı Ankara kana, aleve.

Kaos oluşsun amaçla saldırı

Ateş düşürdüler otuz yedi eve.

Otobüs durağı, ölüm durağı.

Ankara da terörün bir ayağı.

Neyi değiştirir basın yasağı.

Çok çalışmalı terörde ödeve.

Kurtarmıyor katiyetle bir hayat.

Olay sonu olan beyanat bayat.

İcraat, icraat, ille icraat

Mümkünse hazırım bende göreve.

Ölen de, kalan da tarifsiz acım.

Şahadetleri sabrım, ilacım.

Huzura, güvene çok, çok muhtacım.

Uğraşılmasın zurnada peşreve.

Tarihim kuvvetli, coğrafyam zorlu.

Milletim imanlı, ordum şuurlu.

Bitmeyen terörle neler kusurlu?

Çözüm için bakın milli arşive.

Bağdat mı, Halep mi yoksa Ankara?
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Orta Doğu Bahtı neden hep kara?

Dönülsün, bakılsın geçen yıllara.

Pire olan terör dönüştü deve.

Varlığın sebeptir düşmanda kine.

Silahı veriyor terörist eline.

Girilsin şehirde, dağda inine.

İç, dış düşman belli, örgüt K.D.V.

İzmir- 15.03.2016.

Abdulbaki Gölpınarlı
18/KEHF-99: O gün deniz gibi dalgalanır, dalga dalga birbirlerine karışır onlar ve sûr
üfürülür de onların hepsini toplarız.

Orhan Afacan
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Bağrımızda Bir Hain

Yıllardır bağrımızda bir hain elin koru
Yirmi beş defa yaktı, baskınla şafağa doğru
Görünce cesareti, görünce hain zoru
Geri bakmadan kaçtı Kuzey Irağa doğru.

Meydanlar doldu taştı teröre lanet için
Herkes Mehmet, Mehmetler hazır şahadet için
Tek bayrak, tek dil, tek devlet, tek millet için
Birlikte yürüyoruz yeni bir çağa doğru.

Yeni, yeni kabuk tutarken gönül yaramız
Çok acı yaktı bağrımızı ecelin koru
Yedi onda iki güçle sarsıldı Vanımız
‘Sevgi apartmanı kapandı toprağa doğru..

Başladı saçma, sapan etnik beyanatlar
Bölücülük yapmak içinmi acı fırsatlar
Mühim değildi haine enkazdaki hayatlar
Çekmek istiyordu milleti tuzağa doğru

Unutup depremle şehitlerin acısını
Paylaşmaya başladık depremin yarasını
Büyükler maldan, küçükler harçlık parasını
Gönderme yarışında kalktık ayağa doğru

İnanamadık uzun sure gördüğümüze
Soğuk su serpti acıyla kavrulmuş gönlümüze-
Azra bebek tam anlamıyla bir mucize
Şükürlerle gönderildi kundağa doğru

Sırtında ölünün sıcaklığı, soğukluğu
Dost yapmış mevtayı, korkunun çokluğu
Yine bulunca hayat denen yokluğu
Yunusun bakışları şaşkın ışığa doğru

Babana söylemedik, söyleyemedik Yunus,
Ama babanın gönlüne çökmüştü ki kâbus
Sen kendini yorma hiç, dinlen, konuşma, sus
Yetiş, acilen git hayata, sağlığa doğru.

‘Polise, askere atılan taşlar devlete
Yunusun bakışları sorgudur ihanete
Anlamak için gerek varmı hiç kehanete
Yedi onda iki, örgütte paniğe doğru.

Farklı, farklı illerden gelmiştiler birçoğu
Görev yeri değil, evleriydi artık doğu
Bir yıldız, bir ay, bir güneş yapmaktı her çocuğu
‘Yüz üç Güneş gitti sonsuz karanlığa doğru

Her birinin ayrı ayrı hayat hikâyesi
Millete hizmetti hepsinin ortak gayesi
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Yedi onda ikidi ölümün çığlık sesi
Seslenemediler, ses gelen çatlağa doğru

Vana yardım yapmamak ayıp oldu adeta
Yerler, gökler yapılan yardımla doldu adeta
Yedi onda iki haini vurdu adeta
Eylemleri her gün daha yalnızlığa doğru.

Her fırsatta düşman tanıtılan Türk nüfusu
Vana kuru verdi sevgi, kardeşlik köprüsü
Paniğe düştü bunu gören hain sürüsü
Bomba yüklü katırla kalktı atağa doğru

Nerde olursa olsun Mehmetçik ensesinde
Sıcak temasa geçildi Kazan Vadisinde.
Hani cesaret, yaratıkların adisinde
Parmağını uzatamadı tetiğe doğru.

Nasıl yakışmış Türk bayrağı taziye evine-
Su serpmiş, Yasin olmuş terörün alevine
‘Oğlum terörist demek zordu baba diline
Yutkununca canı gelirdi gırtlağa doğru.

Osmanlı tokadı sanki babanın sözleri
Asla devlete düşman yapamazsın bizleri
Kızarmaz, bozarmaz hainlerin yüzleri.
Meğili ya körlüğe, ya sağırlığa doğru

Çok kanlı olacaktı hainliğin gereği
Olmasaydı farkında eğer ana yüreği
Yıkıldı üç çocuklu bir aile direği
Sağ kalanın bakışı düştü boşluğa doğru

Terörden daha kötü yardımı yağmalama
Safari görüntüleri geliyor aklıma
Vahşi hayvan desem insana benziyor ama.
Aklımı yönlendirin siz, düz mantığa doğru

Yerden gelen afetle yapılar bir bir enkaz
Zamanla yarışarak bir can, bir nefes için kaz
Bilmem kaç kat altında yaşama şansı çok az
Gönder bütün gücünü yirmi tırnağa doğru

Betonarme sanılmış hep kâğıttan kuleler
Menfaatimiz için zincirleme hileler
Kusur bulupta kalem kırmıyor adliyeler
Bütün deliler gülümsüyor sanığa doğru

Kürtlerin ata dinidir diyorlar ‘Zerdüştlük
Canavarlaştırmış ruhları manevi boşluk.
Ne Meryeme, nede Ahura Mazdaya kulluk
Amentü ile tek Allaha kulluğa doğru.
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Barışla, Demokrasi öyle sözle olmuyor
Barışla, demokrasi öyle sözle dolmuyor
Barışla, demokrasi hain ruha uymuyor
Barışla, demokrasi saklı batağa doğru....

Orhan Afacan

Orhan Afacan
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Bana Aşktan Söz Etmeyin

Birazcık hatırım varsa…
Bana aşktan söz etmeyin.
Derdimin dermanı yarsa
Bana aşktan söz etmeyin…

Kara gözlü sizin olsun
Tatlı dilli sizin olsun
Hepsi benden uzak dursun
Bana aşktan söz etmeyin

Eskisiyle, yenisiyle
Dünyanın en iyisiyle
Mutluluklar dileğiyle
Bana aşktan söz etmyin

Baharımı güz etmeyin,
Küllerimi köz etmeyim
Kalpsiz, zalim biri deyin
Bana aşktan söz etmeyin…

Ne yeşil göz, ne ela göz
Nede güneş gibi bir yüz.
Neresi aşkın ölümsüz
Bana aşktan söz etmeyin….

Yarim için paralandım
Dile düştüm karalandım
Çok derinden yaralandım
Bana aşktan söz etmeyin

Orhan afacan
..

Orhan Afacan
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Bana Beni Sevdirdin

Bana beni sevdirdin
Kıymetimi bildirdin.
Perişan yaşantımı
Bir cennete cevirdin.

Ne büyük bir şahsiyetsin
Merhametsin,rahmetsin.
Ahır zaman Nebisi
Resülü Muhammetsin...

Benim için kendine
Hayatını hiç ettin
Bırakıp her şeyini
Medine'ye göç ettin.

Yalnız sensin sevdiğim
Aramızda bağ tebliğin.
Yüzüznü göster bana
Yeter  artık gizlediğin.

Taif'te çok taşlandın
Uhut'ta yaralandın.
Şu Orhan yüzünden
Ne çileye katlandın...

Orhan Afacan
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Barışa Çağrı

Değişik renklerde olsa da derilerimiz
Beyazdır dişlerimiz,kırmızıdır kanımız.
Dört bölümden ibaret can merkezi kalbimiz
Bir tek Yaratıcı'nın kullarıyız hepimiz.

Neden bu çarpışmalar,bu kavgalar,işgaller
Bedendeki kefende ölünce tek farkımız.
Kabusa dönüşmesin silahlarla hayaller
Güvenle,huzurla yaşamak doğal hakkımız..

Orhan Afacan
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Başıma Gelmedik Darbe Kalmadı

BAŞIMA GELMEDİK DARBE KALMADI

Temelim atıldı Çanakkale’de
Düşmanın, hainin aklı almadı.
Kondu ismim Milli Mücadelede.
Başına gelmedik darbe kalmadı.
����
Yirmi yedi Mayıs ve on iki Mart..
Alışkanlık 12 Eylül şart.
15 Temmuz etti hepsini e.kart
Başına gelmedik darbe kalmadı.
����
Milli direniş 1 Mart tezkeresi...
Mayınlı sınırın iptal meselesi.
Birde dövizin küresel çilesi..
Başına gelmedik darbe kalmadı
����
Atatürk’ün, Menderesin devleti.
Nice değer dönem, dönem yönetti.
Şimdi eyalet modası aldı gitti.
Başına gelmedik darbe kalmadı.
����
Büyük  orta doğu proje finali...
Gerçekleşiyor tarihi hayali.
Kantonlar  koridor uygun misali
Başına gelmedik darbe kalmadı.
����
Orta doğuya körfez  savaşından..
Hedeflenen Türkiye  ta en başından.
Altın toprağından, altın taşından
Başına gelmedik darbe kalmadı.

Orhan Afacan İzmir--29.1.2009

Orhan Afacan
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Bayrağıma

Gölge edemez sana güneş,yıldız ve orak
Haşmetinle bağrımda sen dalgalanmana bak.
Çıksada bırkaç tane seni sevmeyen alçak
Onlarda en sonunda hüsrana uğrayacak.

Senei taşımak için imanlı yürek ister
İman mı,onlarda insanlıktan yok bir eser.
Bu gök senin,bu vatan senin,bu devlet senin.
Hiçbir bayrağa nasip olmayan millet senin.

Dalgalan dur bağrımda kuşlar semi kıskansın.
Fırtınalar,hortumlar çarptıkca parcalansın.
Yediyüz sene ne ki; nice asır yıpransın
Hainler kıvransın,varsa utancı,utansın.

Sanmaki kana düşen ay-yıldız gölgesisin
Sen Osmanlı'nın ebedi bir nişanesisin.
Dalgalandığın bütün yerlerde asırlarca
Her milletten insanlar yaşadı arkadaşca.

Huzur vardı,güven vardı,hiçbir korku yoktu
Varsa bile,oda sadece Allah korkusu.
Nasıl perişan halde gögenden ayrılan milletler
Kimisinde kargaşa var,kimisinde zilletler.

Demirden mil çekilmiş,akşam olmuş gözlerde
Esaretin zinciri katlanmış bileklerde.
Serbestce yürümek,koşmak yasak ayaklara
Ağarmayan bir kızıllık çökmüş şafaklara.

N edin mefhumu var,ne de aile mefhumu
Bir hayvan sürüsüne benzettiler toplumu.
Vicdan esir,düşünce esir,hürriyet esir
Ahımı tuttu Osman'ı Alıye'nın nedir..?

Zaman,insanda zülmü,ölümüde sindirir.
Hürriyet özleyişi,her acıyı dindirir.
İki müslüman ülke birbirini yiyiyiyor
Bir başkasını başkası pusuda beklıyor.

Nerde din kardeşliği,nerde iman birliği.?
Başında bela,İslamın hiç istemediği.
Medeniyet,adalet,saygı,insanlık
Tam anlamıyla yaşanıyordu Müslümanlık.

Yediyüzyıl sürdü hükmü,sayması bile zor.
Şimdi birkaç ahmak çıkmış'Din Geriçilik'diyor.
Kaç milyon esir Tük'ün gölünde ümitsin.
Bayraklar içinde en güzeli,en yiğidisin...
1980'lı yıllar.Ankara

Orhan Afacan
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Bayrak İndirmenin Cezası Neymiş

Ne bicim konuşma; adeta bir hınç.
Bayrak indirmenin cezası neymiş.?
Aklımda, gönlümde edildiler linç
BAYRAK indirmenin cezası neymiş.?

Nasıl bir imandır, nasıl bir bilinç.?
Duyuyor sanırım gizlice sevinç.
Zatının görüşü çok kez ilginç
Bayrak indirmenin cezası neymiş.?

Bayrağı indirttik, T.C.yi sildik.
Çuval giydirildik, rehin edildik.
Milli, kutsal değerler didik, didik.
Bayrağı indirmenin cezası neymiş.?

Orası askeri bölge girilmez.
Ölünür, öldürür: bayrak verilmez
Sus, sus bari millet fazla gerilmez.
Bayrak indirmenin yasağı neymiş..?

Ne Necip Fazılı an, Ne Akif’i.
Aykırı durumun, olmaz telafi.
Kalpten söyle Besmele-i şerifi.
Bayrak indirmenin yasağı neymiş.-?

İyiki provokatör vurulmamış.
C-  planı işleme koyulmamış.
Vatansever değere konulmamış
Bayrak indirmen cezası neymiş.?

Bayrak sanki bir meydanda çekili.
Bayrağa uzanan sanki sarhoş eli.
Ayni görüşte asılı, vekili
Bayrak indirmenin cezası neymiş.?

2014-HAZİRAN İZMİR

Orhan Afacan
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Bayram

Tebrikle kutlanır uzak kalanlar
Barış dost olur,dargın duranlar
Duayla anılır ölmüş olanlar
Sevginin,dostluğun anıdır bayram.

Küçükler sevgiye,büyük hürmete
Gididlir komşuya,dost ziyarete.
Gönülden bir gülüş candan hediye
Hayatın en güzel yanıdır bayram.

Sevenler el ele,dostlar kolkola
Dalar bazı gözler,kimsesiz yola.
Kandırır bizleri mutluluklara
Ömürün en güzel anıdır bayram

Orhan Afacan
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Bayram Tebriği

Bensiz gelen bayramın kutlu olsun sevgilim
Diliyorum ki gönlün mutlu olsun sevgilim.
Canlanmasın istemem hayalım gözlerinde
Diliyorum ki gönlün mutlu olsun sevgilim.

Bir sıcacık yuvada elin olun elinde
Çok sevdiğin çocuğun dizinin üzerinde
Sevilmenın,sevmenin mutluluğu içinde
Diliyorum ki gönlün mutlu olsun sevgilim.

Orhan Afacan
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Bayramın Kutlu Olsun Torunum

Torunum bayramın çok kutlu olsun
Dilin bal, elin gül, kalbin aşk dolsun.
İstikbale giden aydınlık yolsun.
Varlığın ümidim, güvencim, gücüm.
Dürüstlüğün, doğruluğun övüncüm.

Resuldendir vatan aşkı vasiyet
Vatan aşkı için canımız diyet.
Vatanı müdafaa bir meziyet
Varlığın ümidim, güvencim, gücüm.
Cesaretin, karakterin övüncüm.

Bakanlar, başbakan, Cumhurbaşkanı.
Sizlersiniz bugün devlet erkânı.
Milat biliniz 23 Nisanı.
Varlığın ümidim, güvencim, gücüm.
Gürbüzlüğün, özgüvenin övüncüm...

Mücadelenle adeta aslımsın.
İlkenle, bilginle hırslı faslımsın.
Sabırlı, sempatik, eli taslımsın
Varlığın ümidim, güvencim, gücüm.
Huzurla olacak ahrete göçüm.

Orhan Afacan
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Bebek Katili

Tarihi kimliği,bebek katili.

Bakışı, nefesi ""terör fitili""

Ada'da geçiyor infaz tatili.

Muhabbet Hapsidir, müebbet değil

Tarihte görülmüş örf, adet değil

Haftada bir, bazı ekstra ziyaret.

Ortak menfaat,siyasi ticaret.

Bakalım kim,kime verir icazet

Şehitler kanıyla sulandı vatan

Bizden değil bilin, bizi aldatan.

Şahsına yapılan her bir harcama.

Halkıma ceza, yük milli harcıma.

Gücümüz yetmedi neden idama.?

 Satranç oyununda joker tutulur

Tez zaman ölür de millet kurtulur.

Aklıma girmiyor, sevmedi özüm.

Nasıl bir oyundur bilmem bu çözüm.

Susuyorsam sanma korkak, güçsüzüm.

İstanbul ‘un Fethi, benim zaferim.

Günü gelir ‘’Vatan Bölünmez’’Derim

10.8.13-izmir

Orhan Afacan
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Beklediğin Gibi Olamaz Hayat

Beklediğin gibi olamaz hayat
Sevgınle,sabrınla ona değer kat.
Yaşama sevinçı artacak kat,kat.
Mutluluk yolunun çoğu hüzündür
Her hüzün mutluluk için güçündür.

Hayat denen sure sırlar yumağı
Kalsanda çaresiz koparma bağı.
Yaşama sevinci,hayat kaynağı
Mutluluk yolunun çoğu hüzündür
Her hüzün mutluluk için güçündür.

Orhan Afacan
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Ben Bir Rüya Gördüm

Ben bir rüya gördüm Mesciti Nebvi'de
Dolup taştı gönlüme Muhammedin rahmeti.
Sıddık'ın sadakati öylece üzerinde
Ömerin adaleti ayni yerli yerinde.

Ben bir rüya gördüm Arafat Vadisinde
Hacı oldun dediler Arafat Vakfesinde.
Herkes telaş,heyecan,korku,ümit içinde
Mahkeme'i Kübra'dalar Arife gecesinde.

Ben bir rüya gördüm Medine'i Müneverde
Uhut'taşehit oldum parca parcayım yerde.
Güçlü olsada zayıf müşriklerin ordusu
Münafık davranışı üzdü beni doğrusu.

Ben bir rüya gördüm Mekke'i Mükkereme'de
Kur'an'ı Kerım vardı Cebrailin elinde.
Muhammed ise hala Hak dinin tebliğinde
İnsanlığın,ümmetin salahı gayretinde.

Ben bir rüya gördüm Kabe'i Muazzamada
Yerde ben tavaftayım,meleklerde semada.
Zaman zaman agldım süründü nefsim yerde
Zaman zaman af için Rabbime ettim secde.

Ben bir rüya gördüm hayıra vasıl eyle
Orhan'ı bu ruyaya heryıl hasıl eyle.
Arafatta değil ruhlar alemindeyim
Elestü'ye (lebbeyk lebbeyk)  diye cevap verdim
Yedi şaft yaptım Nur Cemalini göremedim.

Orhan Afacan
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Ben Ölünce Ağlamayın

Ben ölünce ağlamayın
Ölümümden ibret alın.
Sıra gelmeyecek sanmayın
Ölümümden ibret alın..

Ben ölünce ağlamayın
Ölümümden ibret alın.
Sıra gelmeyecek sanmayın
Ölümümden ibret alın..

Ölüm nasıl bir iştir
Ölüm nereye gidiştir.
Ölüm sanmayın bitiştir
Ölümümden ibret alın
22.11.2018
ORHAN AFACAN -İZMİR

Ölüm nasıl bir iştir
Ölüm nereye gidiştir.
Ölüm sanmayın bitiştir
Ölümümden ibret alın
22.11.2018
ORHAN AFACAN -İZMİR

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ben Türkeş Manga

BEN TÜRKEŞ MANGA

Okul, futbol sahası hatırlatırım.
Muhtar seçilmeden yaptıklarım
Lise binasındaki katkılarım
Muhtar seçilmeden yaptıklarım
����
Camiye ,kasabaya kamelyalar..
Çevre temizliğinde ilaçlamalar.
Mesire alanı için çabalar
Muhtar seçilmeden yaptıklarım.
����
Anavarza da uçan balon projem..
Kaledeki bayrakla mevcut hikâyem
Daha fazla övünmek istemem.
Muhtar seçilmeden yaptıklarım
����
Kavuşacak çocuklar modern parka..
Sınır olmayacak hizmette halka.
Yaşana bilir semt için tüm caba
Hizmetin aşığım ben Türkeş Manga
����
Kozan bilgi.net kültürde ki adresim..
Sosyal medyada yankılanıyor sesim.
Tanıyor, seviyor beni  herkesim.
Hep emrinizdeyim ben Türkeş Manga

Orhan Afacan İzmir. 11.10.2018

Kozan-Gaziköy-Gazi Mahallesi muhtar adayı
Türkeş Mangahttps://www.facebook.com/turkesmanga

Orhan Afacan
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Ben Türkiyeyim Eskim, Yenim Olmaz

Ben Türkiyeyim eskim,yenim olmaz.
Beni,benden başka sevenim olmaz.
Kanımla  diktiğim güllerim solmaz.
Beni,benden başka sevenim olmaz.

Çanakkale tarihteki  ruhumdur.
Misak i Milli en son vücudumdur.
Sakarya'yı kaldırmak umudumdur.
Beni,benden başka sevenim olmaz.

""Korkma sönmezle ""başlar istiklalim.
Ezanla yükselir göğe hilalim.
Ateşe atılmış İbrahim halim
Beni,benden başka sevenim olmaz.

Başkentim Ankara Cumhuriyetim.
İslamla yoğrulmuş medeniyetim.
"Herkesten üstün" diye meziyetim.
Beni,benden başka sevenim olmaz.

Savaşlara karşıdır savaşlarım.
Yavesi,Mevlana yolda taşlarım.
Ölsemde,kalsamda vatan ararım
Beni,benden başka sevenim olmaz.

İzmir-18.03.2015

Orhan Afacan
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Bende Bana Ait Olan

Seyrettim,inceledim vucudumu aynada
En güzel benim yüzüm sanırım bu dünyada.
Kulaklarım,kaşlarım en münasip durumda.
Ağzımı,burnumu başka bir yere koyamadım.

Gözlerim,gözbebeğim harika ve kusursuz.
Görüşü,düşünce gibi sınırsız ve sonsuz.
Hiçbirşeye benzemiyordu gözlerim onsuz.
Gözkapağımı,kirpikleri atlayamadım.

Düşünce demişken ben,Aklımı aldım ele.
Neneden,nasıl,niçindir tasarlayamadım.
Ne demeli bilmem ki bir et parcası dile.
Tefsir yapacak bir lüğata rastlayamadım.

Ağzımla,dudaklarım yüzümün bütünlüğü
Hemen farkediliyor dişlerin üstünlüğü.
Gülüşün güzelliği,sözlerin düzgünlüğü
Söküpte birtanesini bile atamadım.

Çercevesi yüzümün saçlarım güle güle
Güzelliği verdiğim besbelli benim güle.
Renklerdim yüzümü,gözümü makyaj ile.
O,gerçek güzelliğin tadına varamadım.

Kol,ayak sağlı-sollu,parmakları boğumlu.
Birbirine benzerler,birbiryle uyumlu.
Ne bir eksik,ne bir fazla ORHAN değil sorumlu.
Beş parmağın sırrını bir türlü açamadım.

Boy,post,endam yerinde pek ideal vücudum.
Bilim,ilim,kudret sahibinidir mevcudum.
Yaşamak için nefes nefes hava soludum
Ruh-havamı; hava ruhmu 'dur anlayamadım.

OL ve ÖL emri vucudumun her noktasında.
Tükendi mantığım DARVİN'ın iddiasında.
İşlediğim hayırla,günahların dışında
Bende,bana ait olan birşey bulamadım..

orhan afacan

Orhan Afacan
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Benim Korkum

Seni, en az aşkla seven benim-
Sana en az salât, selam edenim.
Riya ile ihlâs çizgisindeyim
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Yeşil kübbe önünde poz verdim,
Sevinçmi, kibirmi düşünemedim
Ravzanı herkese göstereçektim.
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Yerde bıraktım adın olan kâğıdı.
Neden sonra içime sığmadı.
Aradım sonra kâğıt bulunmadı
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Nasılsam öyle görünürüm.
Bu yuzden yalnızlığa bürünürüm.
Tabutumu taşıyan olmaz düşünürüm
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Abdestsiz gezdim bazen mescidinde
Yer yarıldı bana her seferinde.
Değilsede özrüm şimdi yerınde
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah.

Ebubekire dedin ki sıddıkım–
Ömeri kabul ettin; adaletim.
Şiirim olursa bir felaketim
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Fitneyi önlemede eli seçtim-
Sertliğimle nazen inçittim
Kırıcı oldum, acı söyledim
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Afacan olmakta ne bir fayda var-
Peygamber aşkına kalbim küçük, dar
Bu kısa ömre ahiretmi sığar
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Korku dolu, hüzün dolu kalbim.
Ağlayan göze nar haram der ‘ Rabbim.
Sen ol benim derdime tabibim
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Toplantı yaparlar irşad diye,
Bendeki cahillik bir inat niye?
Sanki cezamı var fazla bilgiye
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Bir gün güneşte namaza tutuldum
Dört rekâtta yandım, yandım kavruldum
Cehennemi hatırladım maf oldum-
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

İhmal ettim Kur’an’ı öğrenmedim-
Kısa birkaç süre ezberledim.
Fıkıha hiç önem vermedim
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Verdiğim kâğıda şiir demişler,
Yere atıp çiğnetmişler, çiğnemişler
Benim yüzümden günaha girmişler
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Ölünceye kadar şair değilim-
Öldükten sonra sizin dünya halim.
Tek hayıra dönsün benim vebalim.
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah.

Hadis, ayet değil benim şiirim.
Kime nasıl olur öğut veririm.
İyilik yaptığını sanan şerim
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah.

Bir sene erdim diye teraviye-
Namaz kokusu dolmuştu içime
Bugünkü durumum o güne göre
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah

İnleyerek geçti engüzel yıllar—
Belim ne çok sağlam, ne de kol kalkar
Ravzana gelemezem tekrar tekrar
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Sarıldığım kefenin çebi yok-
Bilemem parammı çok, borcummu çok.
Ya olursa amellerim bana ok
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Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Hattat bin Ömer kırkıncı musluman
Onunla güç buldu Allah’a iman
Ya Orhan çaresiz, hemde Afacan
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Tövbe direğinin o hadisesi-
Gerçekleşti Sahabenin dileği
Ya Orhan, Ya Orhan söyle seninki…
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Atamadım gözümden gözlüğü-
Bulamadım kul hakkı sözlüğü
Düz sandım ben her düzlüğü
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Zatını ziyarete geldimde-
Aklım fikrim memlelketimde
Hangi sevgi, özlem ağır içimde
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Zatın son Nebi Âlemlere rahmet-
Bekir sıdk, dost; Ömer adalet.
Ya Orhan, Orhan günahkâr bir ümmet
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Konuşurlar arkama, yüzüme.-
Hak aşıkıdır diyorlar halime.
Anlatamadım derdimi kimseye.
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Soruyorlar hastamısın diye?
Hastayım diyemedim Nebiye.
Devam ediyorum hep gizlemeye
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Hurma almak için bahçeye gittim
Bahçedeki secdeni hayal ettim…
Bu sünetini ne yazık terkettim.
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Dini bilgilerden yana cahilim
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Sünneti işleyenlere dâhilim. -
Senden başka yok dinde ehilim
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Değişmez aynidir Kur’an’ın tavrı-
Malumun büyüktür Orhan’ın kahrı.
Korkumu, açizlikmi Orhan sabrı.
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Tövbe direğine bağlanamadım..
Vahşi gibi affa da uğramadım
Salât ikramında bulunamadım
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Ayaklarıma keçe takamadım.
İmamı Şafi gibi hiç yamadım.
Ebu Hanife gibi zaten olamadım
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Orhan Afacan
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Beşyüz Derde Deva...? ? ?

Beş yüz derde deva besin üretir
Kimya’yı geç; elifi bile bilmez.
İşçi doğar, yaşar, ömrü bitirir
Vefakârdır; işi bir çile bilmez

Yeterince larva, yeterince mum,
Özenle işlenmiş ince ince mum.
Koza, petek olur gerekince mum
Yaptığı içgüdüsüyle bile bilmez.

Şaşsın âlimler kovandaki düzene
En az on bin canlının iş bölümüne.
İçtenlikle uyarlar disipline
Evrim teorisinde dile gelmez

Anlatsa ne; balda ki kristalize
Şüphe düşüyor bazen içimize.
Ürettiği yiyecek bir mucize
Dürüsttür, cesurdur hiç hile bilmez.

Uçan fabrika küçük, narın yapı
Ne mühendis var, ne işçi, ne kapı.
Tek ona takılmıştır bal lakabı
Tesadüfü asla vesile bilmez.

Huzur dolu yaşam mücadelesi
Yarım gram bal yakar Kilometresi.
Ayettınde anlatır Nahl süresi
Teori bu gerçeği sile bilmez.

Işık olup geçer sanki hektarı.
Bin beş yüz defa yapar bu tekrarı
Arayıp bulur sevdiği nektarı
Her çiçek çiçektir; gül, lale bilmez.

O küçük vücutta o performansı.
En doğal halidir havayla dansı.
Teoriye vermez bir tespit şansı
Teorisyen düşüne bile bilmez.

Ömrünce doğaya en çok yararlı
Azimli, bilinçli, kesin kararlı..
Sabırlı, uyumlu, hep istikrarlı
Bereket, bolluktur eksile bilmez.

Doğadaki şifa için aracı,
Tütsüden geliyor korkuyla, acı.
Savunmadır iğnesinde amacı
İnsanı sokmayı, bir çile bilmez.

Ne ödül alırdı insan olsaydı.
Rakipsiz kalırdı insan olsaydı
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Belki şımarırdı insan olsaydı
Yirmi milyon yıldır değişme bilmez

Aslında yaptığı işlem çok basit
Mayadır nektara enzimli asit.
Çiçeğine göre bal çeşit çeşit
Tadına bakmayı düşüne bilmez.

Kovanda örnektir sosyal hayatı
Farklı mucize petekte sanatı.
Eşsizdir besinin kokusu, tadı
Orhan ne yazsa anlata bilmez

ORHAN  AFACAN

Orhan Afacan
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Bilgiye Bir Arşiv, Güncel Bir Bülten

Bilgiye bir arşiv,güncel bir bülten
Forum antoloji üniversite.
Sevgiyi büyüten,derdi küçülten
Forum antoloji rakipsiz site.

Ön sırada arama motorunda.
Sayısız site var aynı format'ta.
Güvenle olursun kayıt sonunda
Forum antolojı rakipsiz site.

Her bölüm fakülte,konumu hayat.
Tecrübelerinle,anını anlat.
Yorumlarınla konuya değer kat.
Forum antoloji rakipsiz site.

Bir fikrim var'a fikrinizle katıl.
Yarışmalarda öne,öne atıl.
Unuttuğun doğum gününde anıl
Forum antolojı rakipsiz site.

Orhan Afacan'ın şiir bölümü
Anlatır yaşamı,bazen ölümü.
Rahmetle doldurur gönül çölümü
Forum anatoloji rakipsiz site.

İZMİR 21.05.2015

Orhan Afacan
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Bincan'la Seviyorum Türkiye'mi

Bin canla seviyorum Türkiye’mi

Dirilir, dirilir de ölürüm ben

 Çok özel yaratmış Hak bedenimi

 Ancak Türkiye’mle örtünürüm ben.

Sakarya nehrinden Dicle, Fırata

Sağanak, sağanak dökülürüm ben.

Âliyle kardeştir Ökkeş, Rıfat’a

Zengin nüfus, zengin bir kültürüm ben-

İstanbul aşkıyla Fatih olurum.

Dağları Çağlara götürürüm ben

Kocatepe’de mevzi’i bulurum

‘’Akdeniz’i ilk hedef’’görürüm ben.

Söğütlü Osman’ım, kayı boyundan

Kur’an’ aşkıyla büyütülürüm ben.

Çekinmem, korkmam en kötü oyundan

Düşmanın gözünde iz sürürüm ben

Toprağa tohumdur alın terlerim—

Zemzem kadar bereketli, gürüm ben

Resulün ‘’aguş’ açtığı askerim

Ezelden beridir hür, özgürüm ben...

Dört mevsimde çiçek acar bahçemde

Dostluğa, sevgiye gömülürüm ben.

Laz,Kürt,İstanbul  kokusu lehçemde

Aruz, aruz kalbe örülürüm ben
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Cephede kahraman, devlette memur

Okulda öğrenci görülürüm ben

Çalışmamla olur vatanım mamur

Takdirde edilir, övülürüm ben.

Misafir perverim, ikramım boldur

Bir lokma ekmeği bölüşürüm ben.

Mevlana’yla, Yunus gittiğim yoldur.

Yaratılmışı hep hoşgörümüm ben

Orhan Afacan
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Bir Amaç,bir Araç Dünya Hayatı

BİR AMAÇ BİR ARAÇ DÜNYA HAYATI

Ana rahminde oluşan  o cenin..
Bebeklik, gençlik,  yaşlılık bedenin. .
Önce ruhsuz, sonra ruhlu  hayatın
Unutmuş  olduğun kalu hayatın.
��
Hatırla Allah'la geçen günleri
Kaplasın hatırla ki hüzünleri.
Orada mutluyduk, cennette idik.
Ruhlar alemini cennet edindik..
��
Doğar doğmaz nefes için ağladık.
Alınan nefesle hayat sağladık.
Tanıdık gün be gün mevcut eşyayı.
Dayalı döşeli bulduk dünyayı..
��
Dokuz ay yaşadık ana rahminde.
Bulunmadık hiç   dünyayı  tahminde
Taşındın ruhla dünya evine...
Dünyadan taşınış mahşer yerine..
��
Taşınışlar farklı dikkat et ,düşün..
Bedene, bedenden ruha dönüşün.
Bir amaç, bir araç dünya hayatı.
İyi değerlendir  elde fırsatı.
��
Orhan Afacan  İzmir.  27..11.2018

Orhan Afacan
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Bir An İçin Mahşer Gününü Düşün

Bir an için mahşer  gününü düşün..
İlah edildiğin mabudun nerde .?
Görünse mahşerdeki görünüşün
Bayılır, kalırsın düştüğün yerde.
��
Yaşarken ansızın can vereceksin.
Ölünce bir daha  dirilecek sin...
İnce hesaptan geçirilecek sin.
Bayılır, kalırsın düştüğün yerde.
��
Sanma zerre günah , hayır gizlenir..
Nefes ,nefes gecen ÖMRÜN  izlenir.
Günahından ruh ,ateşle temizlenir.
Bayılır, kalırsın düştüğün yerde
��
Öne mazeret sürülemeyecektir..
Zerre haksızlık görülemeyecektir.
Hiç kimseden yardım gelmeyecektir
Bayılır, kalırsın düştüğün yerde.
������
Bilesin terk olmaz namaz  cephede
Oturursun boş, boş evde ,kahvede.
Geçecek iğneden düşün devede
Bayılır, kalırsın düştüğün yerde

Orhan Afacan izmir
��enam6. 22..��.20.5.17
nisa4. 102..araf7.40��

Orhan Afacan
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Bir Ayet,bir Hadis Ortadoğu'da

BİR AYET, BİR HADİS ORTADOĞU DA

Bur ayet  bir hadis Ortadoğu’da..
Bilmiyor bunu âlimlerin biri.
Başladı ikinci vaktin sonuda....
Artı bak İsrail’in yine kibiri
��
Emperyal, sosyal silah üretecek...
Ürettiğini elbet tüketecek.
Fırat’ın altı  FİTNEYE yetecek.
Bir genç sadece hakkı gözetecek..
��
İkinci vaktin sonuna gelindi..
Silahlarla yerde, gökte gelindi.
Deccalın  son yeri Fırat denildi.
Bunun kararı  ezelde verildi.
��
Nerde hadis, ayet müfessirleri?
Ezberden okuyor çok kimileri.
Hadise ayete engel kirleri.
Cehaletleri olmuş kibirleri..
��
Beş  bin tır silah nedir, ne olacak?
Fırat’ın etrafı  silah dolacak
Türkiye ne üstün silah bulacak
Silahla yedi yıl yakıt yakacak

ORHAN AFACAN-İZMİR-20.02.2018

Orhan Afacan
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Bir Cami İçindeyim

Bir cami, içinde âlemlerdeyim
Bir cami içinde Mekke, Medine’deyim
Bir Cami İçinde Kâbe’de, Ravza’dayım.
Bir Cami İçinde Zülfikar’ım
Bir Cami İçinde Kerbela’dayım
Bir Cami İçinde Adaletim
Bir Cami İÇİNDE Sevr’deyim
Bir Cami İçinde Tilavetim
Bir Cami İçinde asılı mübarek isimler
O isimler bana neler, neler bahseder.

ORHAN AFACAN
08.02.2008--İZMİR

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bir Çıra Batıda Dağlar

Bir çıra batıda yanıyor dağlar.
Terörün bir başka cehennem yüzü.
Kansız ama yeşil kanıyor dağlar
Cehennemdir Terörün diğer yüzü.

Ağaçlar kaçamaz bağlı toprağa.
Uçamaz karınca kurtçuk, tosbağa.
Gülerek basmıştır hain çakmağa
Cehennemdir Terörün gerçek yüzü.
 Ağaçla yakılan kâğıt, kalemdir.
‘’Orman ‘’denilen yer farklı âlemdir.
Doğal hayat, yanık kokan bir matemdir.
Cehennemdir Terörün diğer yüzü.

Güvercin, kelebek birer maktul.
Mutluluk havada uçuşan bir kül.
Gezinir toplumda faili meçhul
Cehennemdir Terörün diğer yüzü.

Yiyecek taşıyordu gagasında.
Kayboldu alevlerin dalgasında.
Aç ölür Yavru,sağsa yuvasında.
Cehennemdir Terörün diğer yüzü.

Çevre felaketi orman yangını
Kaybetmiştir yakan kesin aklını.
Yok, edemezdi o hayat hakkını
Cehennemdir Terörün gerçek yüzü.
Yapana da dokunur kundaklama.
Daha kötüsü ''suçluyu saklama''
Vekili olup suçluyu aklama.
Cehennemdir Terörün diğer yüzü.

Orhan Afacan
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Bir Firkam Yok

Bir fırkam yok, bir hırkam yok
Makamlarla alakam yok
Senden başka hiç arkam yok
İste sana bir kul olayım.
              ///////
Aşk, şekil değil öz olsun
Gözlerim kalpte göz olsun.
Aşkın bağrımda köz olsun
Yana yana ben kul olayım.
           ///////
Gülüsün sen bu bahçenin
Batsın, acıtmaz dikenin.
Senin yolunda gidenin
Çiğnediği yol olayım.
           /////
Zikir bilmem, fikir bilmem
Asla kimseyi hor görmem
Senden başkasını sevmem
Seversem ben lal olayım.
             /////
Orhan’da seni sevenin
Şefaati bekliyenin
Muhammed Resul diyenin
Ağzındaki dil olayım…

Orhan Afacan
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Bir Gençlik Aşısı Sevmek,Sevilmek

Renklesin beyazlar şakaklarımı
Süslesin çizgiler yanaklarımı
Moratsın seneler dudaklarımı
Bir Gençlik Aşısı Sevmek,Sevilmek

Hafiften ateşler basarcasına
İçmeden sarhoşluk duyarcasına.
Mutluluklar içinde uçarcasına
Bir Gençlik Aşısı Sevmek,Sevilmek.

Kavak yelleri eser başımızda
Hayaller canlanır her anımızda.
Yirmi,otuz,yetmiş her yaşımızda
Bir Gençlik Aşısı Sevmek,Sevilmek.

Geçmiş o yılları döndürür gibi
Bütün bir dünyayı doldurur gibi
Saatleri öyle dudurur gibi
Bir Gençlik Aşısı Sevmek,Sevilmek....

Orhan Afacan
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Bir Han Değil Cennet

Şahadet le kapıyı  açacaksın.
Günde  beş  defa  miraç yapacaksın.
Malından kırkta bir dağıtacaksın
Bir Han değil cennet kolay girilmez.
��
Kalbin, elin,dilin temizlenecek.
Muhammedin  yolu  izlenilecek.
Takvadan bir elbise giyilecek
Bir Han değil cennet kolay girilmez..
��
Cehennemden geçer önce yolumuz.
Sağlam bassın  ayak,tutsun kolumuz
Cehennemi söndürmeli nurumuz
Bir Han değil cennet,öyle girilmez
��
Yılda bir ay oruç muhasebesi..
Kazancının kaynakları neresi.?
Nerede aldın da, verdin nefesi?
Bir Han değil cennet kolay girilmez.
��
.��
Göz  haramı, dil, el, akıl haramı.
Tapındığın putun şan mı, para mı?
O bildiğin ak bak, ak mı, karamı
Bir Han değil cennet kolay girilmez

ORHAN AFACAN- İZMİR-12.10.18

Orhan Afacan
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Bir İstila Nasıl Olur

Hiç düşündünüz mü bir istila nasıl olur.?
Suyu uyutan sinsi bu bela nasıl olur.
Bir İnsan hainliğe müptela nasıl olur
Sonunda ihanet Haini alnından vurur.

Sorun bahanesiyle kıyıya göç; istila
Üçten fazla doğum; en doğal güç, istila
Türk varlığına duyulan tarihi öç, istila
Sonunda ihanet Haini alnından vurur.

Türkiye’yi sevenler; üstüne alınmasın
Sessizliğim, sabırım korkuyor sanılmasın
Tarih bir tekerrürdür; hiç kimse yanılmasın
Sonunda ihanet Haini alnından vurur.

Planlarında o korku, hezimet var, kaos var
Denizimde bir değil, bin tane Barbaros var
Dünkü bir Çanakkale, bir 0tuz Ağustos var
Sonunda ihanet Haini alnından vurur.

Varlığımın önünde batı, batmaya mahkûm
Hoşgörüm karşısında kaşlar çatmaya mahkûm
Türkiye sevdasıyla kalbim atmaya mahkûm
Sonunda ihaneti O'nu alnından vurur.

Emperyalizm; Türkçüdür.,dincidir ve solcudur
Siyasetin içinde tarihi bir yolcudur
İhanete teşvikte beş yıldızlı rolcüdür
Sonunda ihaneti O'nu alnından vurur.

Yeter artık, başını kuma sokmayı bırak
Yanındadır Filistin, Afganistan’la, Irak
Dönmüşsün palyoçaya, ağzın elde çıngırak
Sonunda ihanet Haini alnından vurur.

Böl, parçala, yönettir düşmanın tek amacı.
Şımartır, abartırda seni yapar baş tacı.
Paçavra gibi atar bittimi ihtiyacı
Sonunda ihanet Haini alnından vurur.

Görevdir, sorumluluktur Gençliğe Hitabe.
Coğrafya bir kalemdir, bana tarih kitabe
Haclı zihniyetinde İstanbul gizli Kâbe
Ona sadakat; damarımda dolaşır,durur.

Orhan Afacan
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Bir Kaza Viyadük İnşaatında

Bir kaza viyadük inşaatında..
Dört işçi kaldı  beton blok altında.
kurtarma ekibi işin başında
Dualar herkesin bir dudağında
����
Tedbirsizlik mi ,yetersizlik mi ne..?
Kazaların meydana gelmesine.
Şehitlerle daha dün yandı sine.
Teselli mevcut yasın  yasağında.
����
Ölenlerde bizim, kalan sağlar da.
Sevenler yasakta yine ağlarda.
Figanları gönlündeki dağlarda.
Hesaplaşma mahşerin konağında.
����
Basına,yasına yasaklar koymak..
İçinden, içinden acıyı  oymak.
Yok, olmuş vicdanın sesini duymak
Bir korku, bir panik var atağında.
ORHAN AFACAN.
İzmir.29.11.2018

Orhan Afacan
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Bir Kuşluk Vakti Ruyası

Şiirlerimi beğenmezdin sandım.-
Yunusu sevdim, Nabi’yi kiskandım.
Bir Kuşluk Vakti rüyayla uyandım
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Motif olmuyor gönlümde ördüğüm,
İlmeklerimin her biri kördüğüm.
Rüyamı, hayalmi bilmem gördüğüm
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Gönlüme tahtını kur Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Evlıya Çelebi gibi yapmadım.
Ziyaretçileri kabrime sakladım.
Böyle güzel olduğuna inandım -
Halim kötü, işim zor Ya Resullah.
Gönlüme tahtını kur Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resullah.

Yüzünü görmeden ölmeyeceğim.
Yüzünden sonra yüz görmeyeceğim.
Seni, Uveys’ten az sevmeyeceğim.
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Gönlüme tahtını kur Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Seni örnek aldım ben hep Taiften
Hakkı anlayan az, benim tariften.
Yinede ederim tebliğ hafiften-
Halim kötü, işim zor Ya Resullah.
Gönlüme tahtını kur Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resullah.

İçim nasılsa öyle görünürüm.
Bu yuzden yalnızlığa bürünürüm.
Tabutumu taşıyan olmaz düşünürüm
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Gönlüme tahtını kur Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Korkuyorum yorum için rüyamı
İhlasmı, korkumu bilmem riyamı.
Ya yanlış olursa tabir anlamı.-
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Gönlüme tahtını kur Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Her şeyi anlatmış Nabi’nin beyti-
Ama kulaktan girdi, çıkıp gitti.
Bak, Orhan bu sefer iş sana geldi
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
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Gönlüme tahtını kur Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Makamı Mustafa’dır, dedi şair Nabi.
Duyurdu ümmetine bunu Nebi.
Yeterdi bir mısra yazsam Nabi gibi
Halim kötü, işim zor Ya Resulullah
Gönlüme tahtını kur Ya Resulullah
Alnıma mührünü vur Ya Resulullah

Bana şiir yazar diyeçekmişsin.
Şiir nedir, kim şair Ya Resulullah.
Ziyaretçiler göndereçekmişsın,
Açık adresim kabir Ya Resulullah
Yinede senin takdir Ya Resulallah..
Gönlüme tahtını kur Ya Resulullah

Orhan Afacan
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Bir Mumun Işığında

Bir mumun ışığında gözlerini süzeyim
Bakışlarımla kalbine mutluluğu çizeyim.
Geçip gitsin seneler ayni öyle kalalım
Bir mumun ışığında  sonsuz aşkı bulalım

Ayrılıkla geçmesin hiçbir anımız bile
En çok mutlu olalım, en zor anımız ile
Sevelim,sevilelim canımız bile bile,
Bir Mumun ışığında sonsuz aşkı bulalım.

Gözlerdeki arzuyla mum ışığı titresin.
Tılsımlı aşk bestesi  gönüllere işlesin
Adın dilimden,adım dilinden düşmesin
Bir Mumun Işığında sonsuz aşkı bulalım.

Gündüzümüz,gecemiz pembe renge boyansın
Ne Ayrılalım  senle, ne ecel bizi ansın
Gönüller mutluluğa öylesine kansın  -
Bir mumumun ışığında sonsuz aşkı bulalım.

Orhan Afacan
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Bir Oy Peşinde

Müthiş yarış olur bir oy peşinde
Arabalar uzun konvoy peşinde
Ekonomi kavrulur ateşinde
Miting hazırlığı... Güne başlarken

Muhabbet içinde adayla, seçen.
Oyum senin diyor kahve, çay içen
Ah! Vefalı olsa koltuğa geçen.
Ümitler, ümitsiz Güne Başlarken

Tohumdur bugün olan harcamalar-
Senden, benden yarın misliyle çıkar.
Her hediyede tüysüzün hakkı var
Düşün, öyle el aç güne başlarken.

Köşeyi dönecek işi bilirler.
Ucuza gidecek yine fakirler.
Ne tövbe, ne ölüm çıkmaz bu kirler
Üstüne kir koyar Güne Başlarken

A'dan, Z'ye toplasak bu masrafı..
Gülük, gülistanlık yaparız her tarafı.
Ne yazık devlet teşvik eder israfı
Kaç kişi sabah aç Güne Başlarken

Birisi oyu hakkında konuştu.
Günler boyu ne fırtınalar koptu.
Beklide söylediği çok doğruydu.
Kişi: kişi. oy: oy Güne Başlarken

Pusula basımına dönen oyunlar.
İtirazla kurtuldu ne trilyonlar.
Nerede hesap soracak olanlar?
Dün dündü, gün bu gün Güne Başlarken

Sık sık anarlar Hazreti Ömeri..
Ö; nün noktası olamaz hiçbiri
Yarınlar geliyor bugünden geri
Günün kadrini bil Güne başlarken

Bugünleri görmüş Şeyh Edabali.
Hep lale devri İktidarın hali
Seçim yardımına kansın ahali
Karnı tok üç, beş gün Güne Başlarken

Seçilecek daha iyisi yokmuş..
Tavsiyeye, teşvike karnı tokmuş...
At gözlüğü onu gaflete sokmuş
Pembe dünyalarda Güne Başlarken

Güçlü olarak çıksın demokrasi
Kimisi ısrarla; onutaşlarken.
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Felaketimiz olur yoksa aksi.
Özgür olamazsın Güne. Başlarken

Uzun bir süre yürütme askıda.
Oy için toplum markajda, baskıda.
Yapanın yok değil hani hakkıda.
Emir vermek güzel Güne Başlarken

Bilinçli olarak oy ver partiye.
Yetkini böyle bildir siyasiye.
Dünyanın göz bebeğidir Türkiye
Oynanır oyunlar Güne Başlarken

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Bir Sabah Bakışı Bak

Duyguların içinden
Sevgiyle gönlüme ak.
Mutluluk seherinden
Bir sabah bakışı bak.

Gözlerime çiğ gibi
Gönüllere ağ gibi
Aramızda bağ gibi
Bir sabah bakışı bak.

Ben rüya yorumlarken
Hayallere dalarken
Hasretinle yanarken
Bir sabah bakışı bak.

Gözlerin az uykulu,
Sevgi dolu,duygulu
Uğrulumu uğurlu
Bir sabah bakışı bak.

orhan afacan

Orhan Afacan
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Bir Sabah Baktım ki Medinedeyim

Engeller çıkıyor, gidemiyordum
“Görmeden ölmekten”çok korkuyordum.
Hüzünle, hasretle sabır diyordum
Bir sabah baktım ki, MEDİNE’DEYİM.
*****
Bir sabah baktım ki, Medine’ deyim.
Ağlasam, gülsem mi ah! Ne edeyim
Rüyamı, gerçek mi düşünür oldum
Salâtla kendimi Ravza’da buldum
*****
Medine’ye gitmek bana yetmedi
İçimdeki aşka, sevda ekledi.
Yeni başlıyormuş meğersem çilem
Ravza’dan çıkıp ta eve gidemem.
******
Belki de Ravza’ya tekrar gelemem
Verseler Güneşi, ayı istemem
Artık, ben o eski Orhan değilim
Kalmadı dünyaya öyle meyilim..
******
Bir sabah baktım ki Arafat’tayım
Rabbimin emrine itaat tayım.
Hem bir ölüyüm ben, hem hayattayım
Bilmem başımı nasıl kurtarayım?
*******
Zengin, fakir herkes kefen içinde
Bekliyorlar korku, ümit halinde
Tükeniyor derman bedenlerinde
Bir türlü beraat verilmemekte..
*****
Riyadır belki Orhan’ın ameli
Tek ümidi Resulün şefaati
Faydasız pişmanlıklar Arafat’ta
Yapılması gerekenler, hayatta..
*****
Bir sabah baktım ki; ne, ne göreyim
Kâbe ’i Muazzam’la yüz yüzeyim.
Uyup içimdeki aşkın sesine
Yapıştım Kâbe’nin nur örtüsüne.
****
Sel, oldu gözümden akan zemzemler
Yıkıldı içimde bütün âlemler.
Kâbe beni sarar; kanar, ağlarım
Lebbeyk’le Rabbimi anar, ağlarım
*****
Haremi Şerifte emniyetteyim
Muhammed Mustafa’nın izindeyim
Rabbime davetli bir misafirim
O’na kulluk eder, ihsan dilerim.

Orhan Afacan
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Bir Savaş Biliyorum

Bir savaş biliyorum geçmiş zamana ait.
Nasıl, nerde başladı sonucunda ne oldu?
Savaştan bize kaçan gemi, Almana ait.
Çanakkale Boğazı düşman gemisi doldu.

Belkide bu sığınma planlı bir oyundu.
Yiğitlendik, gemileri “”satın aldık”” dedik.
Hasta adam dedikleri kurbanlık koyundu.
Çanakkale, Sarıkamış bedelini ödedik.

Gemilerle dopdolu bugün Doğu Akdeniz.
Geri sayım yedi yıl, iki bin yirmi üçe.
Yaradanın elinde değimli iradeniz.     (1)
Güvenmeyiniz sakın o küreselli güce.

Bin dört yüz yıl önceden söylendi bu hadise.
Irak, Şam arasında fitnenin adı İşid.
Gerçeklenir kapanmaz Allah’ın vaadise.
Fitnenin içindeki kavimler çeşit, çeşit.

Karşımdadır her zaman küfürdeki bütünlük.
Birleşik Amaçlarıdır hilali izmihlal.
Allaha İnancım sağlar küfüre üstünlük
Her halde benim olur istikbalde istiklal

İzmir 11.12.2015
(1) - Enfal-12-Ali İmran-151

Orhan Afacan
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Bir Yastıkta Kocayın

Hastlıkta,sağlıkta,mutlulukta,tasada
Beraberlik başlattık seninle bir masada.
Anlatılmaz heyacan sararken yürekleri
Bir Yastıkta Kocayın dostların dilekleri.

Daha çok sıkı olsun hergünde ellerimiz
Bizimledir dilerim her zaman kaderimiz.
Çocuklarla şenlensin badanalı evimiz.
Bir Yastıkta Kocayın dostların dilekleri.

Bir perisin sanki sen bembeyaz gelinlikle
Sende değer kazandı güzellik,incelikle.
Evcilik oynar gibi ikimiz evlilikle
Bir Yastıkta Kocayın dostların dilekleri.

Ben gönülden bağlıyım evlilik yeminine.
Olacağım layık bil bana olan sevgine
Yıllat sonra aksaclı ben bir dedeyim,sen nine
Bir Yastıkta Kocayın dostların dilekleri.

Orhan Afacan
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Bir Yığın Kemikten Siluet

Bu dünya hayatından ibaret sanma hayat.
Bir âdemsin topraktan yine dirileceksin.
Kefenlenmiş bedene toprak konacak kat, kat.
Bir yığın kemikten siluet görüneceksin.

Soğuyan bedeninde şişmeler başlayacak.
Sonra ölüm morluğu naaş’ı kaplayacak.
Kokmaman için ya morg, ya toprak saklayacak.
Bir yığın kemikten siluet görüneceksin.

Dünyadan aldıkların dünyada kalacaklar.
Hayır, şer amellerin seninle olacaklar.
Ecdadın, torunun mutlaka toplanacaklar.
Bir yığın kemikten siluet görüneceksin.

Gelişin neredendir ana rahmine düşün.
Kaç günden sonra oldu bir cenine dönüşün
Şaşırtmasın aklını ölümle görünüşün
Bir yığın kemikten siluet görüneceksin.

İZMİR-13.11.2015-
Müminün 35-37

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Biraz Korku,biraz Açlık

Bakara.155.156.157.

Biraz korku, biraz açlık.
Beşeri bir sınamaktır.
Cana gelen her hastalık
Beşeri bir sınamaktır.
��
Malda olan azalmalar..
Malda olan çoğalmalar.
Dertten, zevkten boğulmalar.
Beşeri bir sınamaktır.
��
Sabırla et mücadele
Rabbinden bağışlar dile
Maddi manevi usulle.
Beşeri bir sınamaktır
��
Hidayete erenden ol.
Sabrın bunda alır bir rol
En doğru kazançlı bu yol
Beşeri bir sınamaktır.

Orhan Afacan İzmir. 24.2.15-

Orhan Afacan
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Birbirine Benzer Kabe de Herkes

BİRBİRİNE BENZER KÂBE’DE HERKES

Birbirine benzer Kabe’de herkes ..
Adeta tek nefes , adeta tek ses ..
Tenlerin, dillerin farkı önemsiz.
Hepsi ayni safta, hepsi kıdemsiz.
��
Hareket durmaz da ancak yavaşlar..
Ya secdede, ya kıyamda dır  başlar
İhramlılar tavafına devamda
Havasındalar tavafın tamda.
��
Farklı, farklı eşarp takar kadınlar..
Ayrı ırmak gibi akar kadınlar. ..
Başına gül koyar Türkün kadını.
Gül  kabul eder  Muhammed  adını.
��
Genel isim olmuş ismi  Habibin.../1/
Sürdürsün daima salâtı dilin...
Ayet inkarında yerel erkekler...
Demek bu inkarı   sürdürecekler.
��
“Yüzünü mescidi harama dön ‘der.
Mescidi Harama  Muhammed önder.
Falan, filan deyip durmayın önder..
Kelime i tevhide ismi geçer.
��
Orhan Afacan İzmir
Mekke.18 -- Daral Azhar Hotel
10.6.2018
/1/Araplar efendimizin özel ismini herkese kullanırlar

Orhan Afacan
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Bitti Artık Siyasi Berdel

Soyadım Osmanlı, Adım Türkiye.
Verilen her görev Haktan hediye.-

Tarihte enfazla devlet kuranım
Tarihte zalime karşı duranım.

Bir debiyim Altay’dan, Viyana’ya
Yarınki debim olacak Roma’ya

Cumhuriyetimde nice badire
“Vatanım “çevrildi toplu kabir’e..

Bilmeyen benzetir acı masala.
Elçiler katletti dışta asala.

Yetmedi, yetemez bana nüfuzun
Deccaldır hadislerdeki rumuzun

Bir elinde ateş, bir elinde su.
Ateşi almak Nebi’min arzusu.

Sağcı, solcu diye ayırdın beni
Vesvese uğruna kırdırdın beni

İstediğin kadara kız, öfkelen
Zarar veremez artık senden gelen.

Tarıma, bilime uygulat kota.
Asla veremezsin dinime nota

Çağdaşlık adıyla sun kültürünü
G.D. O ‘laştır insan türünü.

Mühürlet petrol kuyularını.
”Hazinem,” kaçırsın uykularını.

Muhammedi nurla dolu enfüsüm.
Şuursuz olan müslümanla küsüm

Olacaklar açık Kehf Suresinde.
Zülkarneyn bu işin idaresinde

Meryem oğlu Mesih, Sure-i Kehf’te
Başkası aleyhte, başkası sahte.

Üç kavme uğradı Deccal ısrarla
Üç yol izledi Zülkarneyn esrarla.

Üçüncü yolu demir, bakır vadi.
Ebedi zannetme Hakk’ın vaadi.

Kırıldı ayaklarımdaki zincir.
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Sevenim sevinir, sevmeyen incir.

Bakmasın Coğrafya, Tarih kusura.
Muhammed, ilimdir bana pusula

Sanma ki bir günün, yılıma bedel.
Bitti artık sana verdiğim berdel.

Üstüme, üstüme tüm gücünle gel.
Ne korkarım, ne attırırım çengel.

Bilinçli gençliğim, bitti fetretim-
Milletiyle bütün güçlü devletim

                  İZMİR-2014-HAZIRAN 23
HADİSİ ŞERİF

1854 sayılı hadisi EBU HÜREYRE Hz. naklediyor.

"Fırat nehrinin suyu çekilip,altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz.Bu
hazine üzerinde kıtal vukua gelir,her yüzden doksan dokuzu ölür../Kıtale iştirak
edenlerden)  her kişi
yalnız halas olacağım diye ümitlenir." demiş Resulullah sa.v. hadisin bir değişik şekli
daha var.Ben pek ayet ve hadislerden bahsetmek istemiyorum ama şiirlerimin bazı
yerlerinde kullanmaya çalışıyorum.
Hadis Buharı ve Müslim rivayetidir

Orhan Afacan
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Biz İyiki Ayrımışız

Sensiz olan ilk günümde
Güller açtı bu yüzümde
Neşe vardı hüzün’ümde
Biz, iyi ki ayrılmışız.

Hayallerime karışan yok
Şüphelerle yarışan yok.
Kalp kırıcı konuşan yok.
Biz, iyi ki ayrılmışız.

Ayrılamam sanıyordun.
Aşırı kıskanıyordun,
Canımdan bezdiriyordun
Biz, iyi ki ayrılmışız…

Gönlüm dolu duygu seli
Böyle değildim evveli.
Herkes duymalı, bilmeli
Biz, iyi ki ayrılmışız.

Orhan Afacan
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Bölgenin Kaderi Kerkük'le Musul

BÖLGENİN KADERİ KERKÜK’LE, MUSUL

Barzan'i elinde çifte  satırla........
Konuşup duruyor küstah tavırla
Türkiye  bekle de yine sabırla
1926'yı hatırla.
����
Denmeli Barziniye bir sorunsun.......
Soydaşların  hakkı artık korunsun.
Tezkere  yetkinde hazır  bulunsun
1926 'yı hatırla.
����
Siyaseten borçluyuz Atatürk'e...
Girebiliriz  rahatça  Kerkük'e
Söylemiyorum asla ürke ,ürke
1926'yı hatırla
����
İyice  yerleşti Kerkük  gündeme...
Olsun iptal istemem erteleme.
Öyle çöz ki gelmesin gündeme.
1926 yı hatırla
����
Ne antlaşma tanır , ne anayasa.
Boğulmalıdır hak ettiği  yasa.
Askeri hukuki yönden yok tasa....
1926 yı hatırla.
����
Gençliğinin hayalimiş  bak hele.
Benimki ise tarihi mesele................
Utanmaz da ki yüz değil kösele.
1926 yı hatırla.
����
Orda bulunması yanlış  bir usul....
Hem kendinde değil siyonizme  kul
Bölgenin kaderi Kerkükle ,Musul
1926 yı hatırla.
����
İllegal örgütün terör finali....
Yakındır dış güçlerin de işgali.
Dikelim Musula, Kerkük'e hilali.
1926'yı hatırla....
����
Bitti  Irakın toprak bütünlüğü.
Terörle dopdolu bütün günlüğü....
Sağlansın demokrasi üstünlüğü
1926 yı hatırla.
Orhan Afacan izmir
23.09.2017

Orhan Afacan
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Bu Dünyada Bende Yaşıyorum

 Bu dünyada bende bak yaşıyorum
Sevinç'i ,acıyı paylaşıyorum.
Bir yandan insanlığa şaşıyorum
Kıyametimizi hazırlıyoruz.
��
Ikinci Israil’dir deniliyor .
Bilinçsizce bir gerçek dilleniyor.
Ikıncı vakitten bahsediliyor.
Kıyametimize yaklaşıyoruz
��
Dicle ,Fırat ta Israil bayrağı.
Yol alınmış anlaşılan bayağı.
Şahlanacak bir gün Islam sancagı .
Varisler olarak savaşıyoruz.
��
“Vadedilmis toprak “demek size.
Baksanıza şöyle geçmişinize.
Gelmez İsra suresi işinize
Yine de size hatırlatıyoruz.
��
Şu, bu devlet İslam, bilmem hepsini
Tescillidirler, terk ettiler dini.
Küfüre set bilin Türk milletini.
İslamiyet için çalışıyoruz
��
Vurdu Filistini ayeti inkar.
Israile vatan ayette ikrar.
Ayeti anlayan tek Türkiye var.
Manada İslamı kucaklıyoruz.
����
Sanmayın Kuranı anı kitabı..
Ezelden, ebede onun hitabı
Ilahi kalemdir şaşmaz hesabı
Ikinci vakti Şamda açıyoruz.
��
Aleyhine gidiş sanki kamunun
Lehte olma vakti mevcuttur bunun.
Bilinsin olacak üç kıta sonun.
Kıyamete gün gün yaklaşıyoruz.
*
Birinci vakitin sonudur Hitler
İkincisinde Elbabta yiğitler.
Yıldıramaz  bizi güçler ,tehditler
Kutlu ordu müjdesini taşıyoruz.

ORHAN AFACAN-İZMİR
SÜRE İSRA-AYET-5.6.7
27.09.2017

Orhan Afacan
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Bu Gün Şehide Son Görev Yapıldı

Bu gün şehide son görev yapıldı
Uğurlanmasına binler katıldı.
Şehitler ölmez slagonu atıldı
Vatansız kalmadık tarih boyunca.
Güçlendik resule ihlâs duyunca.
����
Vatanla iman bir beden ikisi
İmandan geliyor vatan sevgisi
Perçinidir bunun fethin hadisi
Vatansız kalmadık tarih boyunca.
Cenk ettik Allah diyerek yolunda
����
Kazanmak için cihad değerinden.
İnmedik asla atın eğerinden
Ayırmadık kimseyi diğerinden
Vatansız kalmadık tarih boyunca.
Hakkın yardımı Hakka uyunca.
����
Uzandık Altaylardan Viyana’ya..
İmparatorluk kurduk üç kıtaya.
Son kararı verdik Anadolu’ya
Vatansız kalmadık tarih boyunca
Cesaret  kişide ata soyunca.
����
Korkundan tarihi miras Cin seddi..
Varlığımın kalkanı hep din seddi.
Hadislerde resul  benden bahsetti.
Vatansız kalmadık tarih boyunca.
Muzafferiz Hak yoluna baş koyunca.

Orhan Afacan İzmir-1.04.2016

Orhan Afacan
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Bu Günün Dünyası Böyle Değildi

10 yıl, bir yüz yıl bin bir asr evvelinde...
Bugünün dünyası böyle değildi.
Değişim, gelişim var genelinde
Bugünün dünyası böyle değildi
��
Balçıktan Ademin ilk kalp atışı ..
İnsanlık tarihî hayatın başı
Kabe’ye koymuştu Adem ilk taşı
Bugünün dünyası böyle değildi
.��
Her peygamber  bir ilimde kapı .3
Allah'ın katında ilim sır yapı.
Kulun işi güncel bilim hesabı
Bugünün dünyası böyle değildi.
��
Muhammed’le iki kutup olundu...
Ebu cehil yahut tevhit yolundu.
Kur ani Kerim kurtuluş sundu
Bugünün dünyası böyle değildi
��
Havanın  aslı  Âdemin kemiği. .
Bitti âdemin yalnız dileği
Habil Kabil dünyanın ilk bebeği.
Bugünün dünyası böyle değildi
��
Yarın olacağı bu akıl almaz...
Ayni ilim yarına yeter olmaz.
Maddeye tapanlar  mutluluk bulmaz
Bugünün dünyası böylede kalmaz
��
Değişim manada değil madde de..
Tavır aynı elifba da şedde de.
Motorize oldu kağnı cadde de
Bugünün dünyası böyle değildi
��
Vatana sahip çık Kuranı anla ..
Yükselir insanlık ancak irfanla.
Bedbaht olma sakın, sakın Kuranla.
Bugünün dünyası böyle değildi.
��
Zaman ahir, zaman deccalın devri..
Börtlektir deccalın  gözünün biri
İslam hakkı değil deccalın kiri
Bugünün dünyası böyle kalamaz.
��
İçler dışa bir, bir hep dökülüyor.
İlmek, ilmek fitne bak sökülüyor.
Ufukta İsa'nın hali görülüyor.
Bugünün dünyası böyle kalamaz

Orhan Afacan İzmir.21.7.18
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Bu Sevgi Başka

Bu sevgi başka bir sevgi
Bulunamaz asla dengi.
Öyle birini sevdim ki
Ne eşi var,ne benzeri.

Hadiseler hadis oldu
Düşman şeytan,nefis oldu.
Öyle mutlu,huzuluyum
Kalbim tertemiz his doldu.

Sevdikce sevgisi artar
Aşkı ile aşkı tartar.
Öyle büyük  bir sevdaki
Sende sev,kendini kurtar.

Düşmanlarıyla barışık
Ruhlar onunla tanışık.
Öyle büyük şahsiyet ki
Yaratıcı O'na aşık.

Hem bir kul,hemde resul
Güzelliğine simge gül.
Öyle aşk,aşk ki ondaki
Hakk'a imanla,tevekkül.

Orhan sebeb bu sözlere
Lütüftur Hak'tan sizlere.
Öyle seven,sevilenki
Düşkün bizden çok bizlere.

Orhan Afacan
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Bugün Ben Oruçluyum

Geldi yine Ramazan
Bugün ben oruçluyum.
‘’Besmeledir’’ ilk ezan
Bu gün ben oruçluyum.
Ne kibir,ne de gurur
Bugün ben oruçluyum.
Sanmayın riya olur.
Bugün ben oruçluyum.
Haramla yok hiç aram.
Helaller bile haram..
Vakti boşa harcamam.
Bugün ben oruçluyum.
Mükemmel, mükellefim.
Ahsen’i takvim, tarifim.
Yerinde neşem, keyfim.
Bu gün ben oruçluyum.
Her anım farklı zikir.
Ecrini Allah verir.
Oruç tutmayan fakir.
Bugün ben oruçluyum.
Ben oruca muhtacım.
Oruç, mahşerde tacım.
Ruhum tok, sanma açım.
Bugün ben oruçluyum.
Bedenlerin zekâtı
Ruhun, kalbin sıhhati.
‘’Kutlu ‘’eder hayatı
Bugün ben oruçluyum...
Ne yerim, ne içerim
Nurlu dışım, içerim.
Melekleri geçerim.
Bugün ben oruçluyum.
Mahya astım gönlüme.
Sahur kondu ömrüme.
İftar, Bayram Günüme.
Bugün ben oruçluyum.
Ey Orhan neyim, nesin,?
Sorunlar içindesin.
''Kızdığında ''diyesin
Bugün ben oruçluyum.

Orhan Afacan
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Bugün Son Günümüz

Bu gün son günümüz olabilirdi.
Kızmana ne sebeb anlayamadım.
Üzdün inan beni,kalbim kırıldı
Elveda deyipte ayrılamadım.

Mutlu günlerimiz geldi aklıma
Her halin bir bıcak oldu bağrıma.
Bir şans daha verdim kendi adıma
Elveda deyip te ayrılamadım.

Bitiş noktasına aşkı getirme
Sıkıntılarını paylaş benimle.
Olamam her zaman sahip öfkeme
Elveda deyipte,ayrılamadım...

orhan afacan

Orhan Afacan
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Bugünkü İstanbul

İslamsız madde bir pul, ruh ise bir canavar
İslam’ı bol’da bugün İslam’dan hangi iz var

Bir karşılıksız yapar yaptığı hayrı Mümin-
Böyle ayrılır müslümandan gayri Mümin

Deraliye, Bab-ı Ali, Payitaht, İstanbul-
Dilerim son adınla Kıyamette sen son bul.

İstanbul bugün günahlara gömüldün
Hatırla bir zamanlar hadisle övüldün

Taşın, toprağı altın olan Ey İstanbul’um
Böyle midir acaba İstanbul bugün durum.?

Yağmalandı hep Fetihle alınan toprağın-
Üstünde yaşanan bir yaşam ki darmadağın

‘’Tüyü bitmemiş yetimin hakkı, haram’’’ derler.
Deveyi hamutuyla lokma gibi ederler.

Sindirilmemiş midelerle dönerler Kıbleye
Geğirtiler içinde an yok ‘’âmin’’ demeye

 Oturup, secde ettiği tapu, hazine malı
Milletin hakkı boğazında kara bir çalı.

Olabilmek için seçimlerde beldeyi
Oy için peşkeş çektiler, doğayı, dereyi

Yöneten, yönetilen bir koyup üç aldılar.
Açıkgözlük yapıp ahiretlerini çaldılar.

Eline mala alan herkes kendi mimarı
 Arapsaçına yaptılar şehirde imarı

Şimdi yeni bir rant kentsel dönüşüm
Millet hakkında daha karlı bir bölüşüm..
Söküldü hunharca akciğerleri
İkibe’ye endeksli şimdi değerleri

Olmalısın elbette modern, çağdaş
Türklük, Müslümanlık değerlerinle bağdaş.

Herkes kendi müteahhit, kendine mimar
Hani nerde yenilik hep rezalet imar

Deniz üstü köprüler, deniz altı tüneller.
Göz nuru, ter döküyor mübarek eller.

Hüzünlerle dopdolu Cami, mescit, türbeler
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Secde eder dedeler, günah yolu körpeler.

Her tepesinde bir peygamber, bir evliya
Doğası mabettir bu şehrin sanmayın riya

Yedi tepe, yedi el hep duada gibi
İstanbul iki yarım parçalı ada gibi

İslam’ı bul, İslam’ı bol; oldu bir İstanbul
İslam’ı bul, İstanbul, bizi kurtar sende kurtul

Fethinin Rövanşı, geçilmeyen Çanakkale
Tarihi bir ders verildi müşrike, düvele

Getirildin bugünse yaşanılmaz bir hale.
Günün çile, gecen çile, hayat daha çile

Bir yerinde örgütler, Bir yerinde çeteler,
Çıkmaz sokağa döndü çarelerle, öteler

Magandalar, kapkaçlar saniyede suç işler
Zaman suç makinesi ruhu gizlice dişler

İki dünya bir araya gelse seni haç’a vermeyiz
Sen böyle olursan huzur yüzü görmeyiz.

Ne güçlü, ne sinsi bir silahmış meğer kültür
Bir Musibet ki ne anlatılır, ne görülür tür.

İstanbul, İslami bol kutlu bir emanettir      -
 Mümin bile İstanbul’da huzura hasrettir.

Tarihe, eserine gösterilmeyen saygı
Vatan sevgisinden duyulacak bir kaygı

Tarihi surlar bugün birer korku tüneli.-
Şöyle biraz dokunsa Fatihin Kutlu Eli

Eminin kadırgalar gökte yürür bu sefer..
İşareti bekliyor Millet Adlı bir nefer

İzmir-09.10.2007@20.1.2013

Orhan Afacan
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Bulutlar Kefenin

Bulultlar kefenin,gökler makamın
Resule komşu cennette makamın.
Asla hakkı ödenmeyen yiğitsin
Vatan uğrunda can veren şehitsin.

Sevr'de Sddık,Çanakkale'de Mehmet
Övülürsün Ku'an'da ayet ayet.
Yaşayan ölüuüm,sen hep dirisin
Tekrar şehit olma hayalindesin.

Düşmanın yedi müşrik,yedi düvel
Yetmiş misline bedelsin,bedel.
Geri dönmeyi düşünmeden gittin
Kevser havuzundan zemzemi içtin.

Bırakmak için bana bir istikbal
Çok genç ettin ahirete intikal.
Yedi müşrik- yedi düvel,yedi say,yedi şafttır
Vatan için mücadele tavafftır.

Vatan sevgisinden amentü doğar
Amentü diyen  kimden,neden korkar.?
Bende tarihsin,sende ahiretsin
Peygamberlere bile bir ibretsin.

Bulutlar Kefenim olsun benimde
Bayrağımda ipek olsun tenimde.
Öyle sorumluluk varki üzerimde
Geceyi gündüz yapma zorundayım.

Müşrik içten,düvel dıştan yıkarmış
Dost görünüp,zayıf bir an bakarmış.
Öleceği şekil kişi yaşarmış
Türkiye'yi yurt tutma durumundayım.

Göstermelik değil seni anışım
Mısralar dolusu sana yanışım.
Bu Vatan,Bu Din için yaratılmışım
Ömrümce ispatlama zorundayım...

Orhan Afacan
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Burka,peçe İçin Ne Heves Varmış

..BURKA PEÇE İÇİN
Burka ,peçe için  ne heves varmış...
Umreye giden bayanlar içinde.
Türk giyimli kadın  kat, kat yüz sarmış.
Şaştı  kaldı aklım neden, niçin de .
����
Burka, peçe dini değil yöresel..
Ayet açık kalsın der ayak, yüz, el.
Taklitçilik yazık imana bedel.
Şaştı kaldı aklım neden, niçin de.
��
Dinini yaşarsın rahat yurdunda...
Cevap mı almadın soru ,sordun da.?
Özendiğin burka durdun, durdun da
Şaştı kaldı aklım neden, niçin de.
��
Hatice annemize  özenseydin...
Ayşe anne ilmiyle bezenseydin.
Fatma  Betül aşkıyla  güçlenseydin
Şaştı kaldı aklım neden, niçin de.
��
Bilir misin aile hayatını..?
Kaçıncı sınıf sayarlar kadını..
Çok düşün  yüze maske muradını
Şaştı kaldı aklım neden niçin de.
��
Orhan Afacan İzmir
Mekke 18  -14.6.2018
DARUL AZHAR OTELİ

Orhan Afacan
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Bülbül Tepesinin Kargası Sustu

BÜLBÜL TEPESİNİN KARGASI

Bülbül tepesinin kargası  sustu
Tepenin başına hilalim kondu.
Yıllardır o karga ölümler kustu.
Tepenin taşına yüreğim kondu.
����.
Kirletilmiş tepe o resimiyle..
Hayatı münasip soy isimiyle..
Mehmetçiğim in mücadelesiyle
Tepenin kaşına gözlerim kondu.
����
Örülmüş tüneller  hep betonlarla..
Metresinin ağırlığı  tonlarla.
Yüzleştiler bir, bir  acı sonlarla
Tepenin yaşına ellerim kondu.
����
Dönüştü hayatı bugün normale.
Yaşamak gözünde yine meş'ale.
Uğramaz bir daha böyle işgale.
Tepe çıkışına izlerim kondu.
����
Tepe yamacında adeta puttu.
İkinci İsrail için umuttu.
İlk bölümde hadis yerini tuttu.
Kutlu komutan ,asker hak savundu.
����
Orhan Afacan İzmir. 16.2.18

Orhan Afacan
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Bütün İzmir Biliyor

Çocuğu, ihtiyarı
Mutsuzu, bahtiyarı,
Evleri, sokakları
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten–
Seni, hemen siliyor.

Gelin evi Bornova
Damat evi Balçova
Su hazır kova kova
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Seydiköy, Gaziemir
Kına için direnir.
Verdiler bana emir
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Nikâhımız Kordonda
Düğün İnciraltında
Süslü, hazır faytonda.
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.
Medine’den kınamız
Çok perişan anamız.
Neden bozuk aramız
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Gözyaşı sultanıyem
Bağ bozumu her saniyem.
İmbatım, gözümde nem
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Dünür başı başbakan
Nikâh memuru başkan.
Ah. Anlayışlı olsan
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
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Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Giysi, incir yaprağı
Zeytin, gelin duvağı.
İnatsın, hem bayağı
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Balayımız termalde
Yok, böyle aşk hayalde.
Döneceksin herhalde
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Söylemem hangi ildesin,
Beklide İzmir’desin.
Aklımda, dilimdesin
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Yeter bizi üzdüğün
Son defa iyi düşün.
Kırk gün, kırk gece düğün
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Kimler sevdi ORHAN’I
Sensin onun sultanı.
Yanıyor bağrı, canı
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Tanışmamız Çiğlide
İlk çayımız Belkahvede
Çok gezindik Çeşmede
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Otobandan gelesin
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Konvoy nedir, göresin
İzmir için çaresin
BÜTÜN İZMİR BİLİYOR
Tez gelmeni diliyor.
Gelmezsen hemşerilikten
Seni, hemen siliyor.

Zeytin ağacı yasta,
Dallar sensiz nadasta.
Yağ azalıyor tasta.
Bütün İzmir ÖZLÜYOR
Yollarını gözlüyor.
Sensiz yapamaz diye
Bütün İzmir söylüyor.

ORHAN AFACAN
Nt-Seydiköy-Gaziemir doğduğum,büyüdüğüm
ve oturduğum yer.

Orhan Afacan
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Cam Güzeli

Hayalin camda kalmış
Nerdesin cam güzeli
Yerini  hüzün almış.
Nerdesin cam güzeli.

Senle vakti bilirdim
Aynı anda gelirdim
Bana uğur verirdin
Nerdesin Cam güzeli

Geri gider ayağım
Sonu gelmez sokağın.
Hayatım darmadağın
Nerdesin Cam güzeli

Bazen perde sallanır
Kalbim heyecanlanır
Sonra  hüzün yaşanır.
Nerdesin Camgüzeli

Kimseye tutulmadan
Bak yine cumbadan.
Buraların tadı yok
Sen cumbada olmadan

Orhan Afacan
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Can Boğaza Gelince

Ansızın boğaza canın gelince
Nereye bakarsın, neye bakarsın.?
Ölüm durumunu aklın bilince
Nereye bakarsın, neye bakarsın.?

Eşin, yavrun, dostun çoğu başında.
Dua yarışında, su telaşında.
Bir hareket yok gözünde, kaşında.
Nereye bakarsın, neye bakarsın.?

Gözlerin tekbir yere odaklanmış,
Aradığın neyse sanki saklanmış
“İyileş “diye çok şey adaklanmış
Nereye bakarsın, neye bakarsın.?

Geçtimi aklından hayat filimin
Faydası yok, gördün gücün, ilimin.
Orhan zamanıdır gönül dilimin.
Nereye bakarsın, neye bakarsın.?

İZMİR-VAKİA SUR. AYET-83
2014-TEMMUZ

Orhan Afacan
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Canımızdan Öndedir Vatan

Canımızdan öndedir önce vatan sözümüz
Bu devletin ferdiyiz, millet bizim özümüz
Hayat hakkı bilinci, insan aşkı doluyuz
Huzur, güven dağıtır her an güleç yüzümüz

Haksızın karşısında, haklının yanındayız-
Gündüz, gece devamlı görevin başındayız.
En büyük değer bize ırkımın asaleti
Canla, başla koruruz biz rejimle, devleti

Irkıma polis olmak ne büyük şan, şereftir-
Dünyayı saran barış, ufkumuzda hedeftir
Bütün suçlar, suçlular değişsin hep ilimle-
Beraberlik içinde yaşar millet bizimle.

Nice şehitler verdik, nicemiz gazi oldu
Geçen her bir günümüz şerefli mazi oldu
Gücümüz karşısında suçlu aciz, çaresiz
Vatanın toprağında harçtır kanla, terimiz

Orhan Afacan
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Cansuyu

Yok, edemez hiçbir şey içimdeki duyguyu
Seviyorsun ya beni, Sevgin bana CANSUYU
Sana çıkan yollarım olsa da bir kör kuyu
Seviyorsun ya, beni Sevgin bana can suyu.

Sevginin yağmurları dinmiyor gözlerimde
Damla, damla büyüyor hasretinde içimde.
Çaresizlik sahiptir benim her ümidimde
Seviyorsun ya beni-sevgin bana can suyu.

Seninle mutluluğum belki biraz gecikir
Sana olan hasretim biraz daha birikir.
Ellerimiz bakarsın kavuşmaya da bilir.
Seviyorsun ya beni, SEVGİN BANA CANSUYU.
ORHAN AFACAN
26.09.2008--İZMİR

Orhan Afacan
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Cenaze Namazın Kılındı

Seninde cenaze namazın işte kılındı.
“Üç defa” cemaatten helallik alındı.
Bineğinin altına omuzlarla dalındı.
Dört motor, sekiz tekerle seyrediyor taşıtın
Fark etmedim cenazende varmıdır yaşıtın..?

Şimdi ne sürücüsün, nede bir müşteri.
“İster misin” diye sormadan koyduk içeri
Bir yolculuğun var ki ileri, hep ileri
Geçtiğini görenler durup, selam veriyor
Gözler takip, diller sana dua ediyor

İtfaiye, ambülâns, polis, diğer araçlar.  .
Neredeyse vapurlar, trenler, gökte uçaklar
”Geçiş üstünlüğünü”göstermeyi amaçlar.
Bakan,başbakan mısın,Cumhurbaşkanı mısın.?
Bu ne hürmet, onların canı, cananı mısın.?

Göğe, yere paralel “O dik”  olan konumun.
Teslimiyet, çaresizlik mi bize sunumun?
Omuzlardaki halin aynası mı sonumun?
Ne yolluk var yanında, ne küçücük valizin.
İki metre sekiz santim dünyan, ah ne hazin...

Orhan Afacan
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Cesetlerle Dolu Üstü Kumların

Cesetlerle dolu üstü kumların.
Hazardan mı geldi acaba füze.?
Ahıdır, Suriyeli masumların.
Düşünün, eğip başınızı önünüze.

Müslim kıtali leke dününüze.
Ün katar, bu günkü ününüze.
Gerekçe geçersiz her çünkü’nüze.
Barbarlık yerleşmiş o özünüze.

Korlanmış demire bakır katımı(1)
Zülkarneyn'in vaatli anlatımı.
Tutsan da bilimde yüksek rakımı
Üstün gelir Hak gücü, gücünüze.

Zülkarneyn yolunda balçıklı güneş
Varlığın deccalın tanımına eş.
Kimi beden şehit, kimi beden leş
Değer katalım fani ömrümüze.
09.10.2015-İzmir-

(1)   Kehf Süresi 84.

Hadisi şeriften alıntı:
“”Deccal, Şam ile Irak arasındaki yoldan çıkıp(Arapların üzerine yürüyecek)
serriyelerini sağa ve sola götürüp şerlerinden kimse emin olmayacaktır.

(O zamanda mevcut olan)  ey mü’minler dininizde sebat ediniz””buyurdu Hz.
Muhammed. sav.—ŞAM-IRAK  tercümesi-Işıd.

Orhan Afacan
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Coğrafyada Kıble

Bin dokuzyüzelli,ruhtum,can buldum
Hüseyin,Şerife'den Orhan oldum.
Müslüman Vatanda,Müslüman doğdum
Kulaklarımdadır ezan,kamet.
Bu günlere sebeb ceddime rahmet.

Coğrafya'da Kible İstanbul,Fatih
Bize nasip oldu müjdeli fetih.
Tuzakla,hileyle doludur tarih,
Devlete sahip çık,vatanı bölme
İhanet zehrini sakın ha.! .. içme.

İslam için yaratılmış ırkız biz.
Her devirde,her yerde bıraktık iz.
Baş dimdik,göğüs tunç,çökmeyiz diz
Bayrağımızdadır yıldızla,hilal.
Vatan için Ya Ölüm.Ya İstiklal..

Orhan Afacan
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Cuma Hutbesi 21.08.2015

Cuma Hutbesinde ben az kızmadım.
Kardeşliği zerre kadar bozmadım.
Türk'müş,Kürt'müş,Laz'mış farklı bakmadım
Bakanlara oku Hocam Hutbeni.

Ne varsa kabulüm Veda Haccında.
Müslümanlar o haccın ihracında.
Kafirlik,Münafıklık kıskacında
Sahtekara oku Hocam Hutbeni.

Cuma adabına uydum,dinledim.
Cumanın farzını ihlal etmedim.
Cumaya bu hutbe için gelmedim.
Sokaklara oku Hocam Hutbeni.

Ne bir imamım ben,nede hatibim.
Ne özel eğitim aşmış katibim.
Dini bilgim varsa,Hakk'tan nasibim
Dindarlara oku Hocam Hutbeni.

Kutsal bir makamdır elbet şehitlik.
Şehadetine ederim şahitlik.
"Zalime dur demek" işte yiğitlik.
Susanlara oku Hocam Hutbeni.

Teröristte terörist,nankör dedim.
Teröre,hemde etnik terör dedim.
Olayları görmeyene" kör" dedim
Kör bakara oku Hocam Hutbeni.

Orhan Afacan
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Cumhuriyetli Bir Güne

Hürriyetini doya doya solu

     Cumhuriyetli Bir GÜNE BAŞLARKEN

     Değilsin kimsenin kölesi, kulu

     Cumhuriyetli Bir GÜNE BAŞLARKEN

     Vatan sınırın Edirne, Hakkâri

     Şehit kanıyla sulandı her yeri.

     Hasedinden kahrolsun kimileri

     Cumhuriyetli Bir GÜNE BAŞLARKEN

     Düşmanların planlarıyla avunsun

     Cumhuriyet aşkın önde bulunsun

     Alın terin, kanın O’nu savunsun

     Cumhuriyetli Bir GÜNE BAŞLARKEN

     Mutluluğun, sevincin hep çoğalır

     Etrafına özgüvenin dağılır.

     Dünyaya, kâinata zor sığılır

     Cumhuriyetli Bir GÜNE BAŞLARKEN

Orhan Afacan
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Cünup Asker Şehit Olurmu

Çeneler pek düşük olay dışında.
Şaştım,kaldım televizyon başında.
Şehitlik gündemde canlı yayında.
Sözde Müslimler konu alayında.

Cünup olan asker şehit olur mu?
Cahillerin,fasıkların ne zoru.?
Düşmüş te ciğere ecelin koru
Sözde Müslimler konu alayında.

Şehitlik abdestle değil imanla.
İmanı guslü artık iyi anla.
Vatanı koruyor askerle canla
Sözde Müslimler konu alayında.

İmanda,amelde kimdedir hüküm?
Olma iki büklüm,etme kem, küm.
Anlattı ya,Hanzalayı resulüm
Sözde Müslimler konu alayında.

12.09.2015-İZMİR

Hz.Hanzala /r.a/ Uhud savaşına gerdekten sonra hemen katılır ve şehit düşer.Hanımı
Uhuda gerlir.
 Resülüllaha durumu anlatır,ağlar.Kısacası efendimiz halen Hanzalanın başını ıslak
olduğunu,onu meleklerin yıkadığını söyler.

Orhan Afacan
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Çanakkale Benim Aynalı Çarşım

Doğmuş kadir gecesi seherinde
Türkiye'nin sahil bir şehirinde.
Vermişler ismi doğduğu geceden.
Alınmaz  isimle ihlas Yüceden..
����
Okumuş, öğrenmiş ancak  nefreti..
Atatürk'e saldırmakla şöhreti.
Hukuktan anlamaz hukuk mezunu.
Tanıdınız mı bu asrın meczubunu.,?
����
Coşkuyla küfürde üstatla yanmış .
Yetmemiş nefreti  dönmüş Akife.
İstiklâl marşını koymuş hedefe.
����
Şeriatla olur diyor  kalkınma..
Birkaç ayet geldi hemen aklıma..
Deve iğne deliğinden geçmeli.
Kuşların mantığı tercih, seçmeli.
����
Mustafa Kemale, Akife takma.
Milletin değerleri hiç kıskanma.
Hadisin özünden istiklal marşım.
Çanakkale  benim aynalı çarşım
����
Orhan Afacan İzmir
23.11.2018

Orhan Afacan
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Çanakkale De Mermi Mermi İle Vuruldu

ÇANAKALED E MERMİ, mermi ile vuruldu
Hilal için bizlere nice tuzak kuruldu.

Çanakkale içinde tek bir vücut olundu.
Tarih boyu bu vatan bu şekilde korundu.

Çanakkale savaşı eğildi düşman başı.
Kanımızla suladık toprağı her bir taşı.

Çanakkale Zaferinin şanlıdır askeri.
Ölüm bile Mehmedi durdurmaz daim gider ileri.

Nice yiğit doğuracak doğurdu Anadolu.
Mevlana Yunus açtı bize bereketli yolu.
Düşmanın kesilir eli, ayağı, kolu.
Çevrendeki olaylar türlü ,türlü değişir.
Sonunda her olay lehimize gelişir
ORHAN AFACAN
25.6.13--İZMİR

Orhan Afacan
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Çanakkale Denince Aklıma...

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA tarihi zafer gelir.
Her metre kare başına düşen şehit bir nefer gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA aynalı çarşı gelir
Vatan sevgisi, iman, azim dünyaya karşı gelir

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA hüzünle, çarık gelir.
Yata bildiğinde başa yastık, acıkınca azık gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA dostuma ibret gelir-
Yaralanmış olan can düşmanıma merhamet gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA birlik, bütünlük gelir-
Ancak İnsani değerlerle insana üstünlük gelir

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA ikiz mermiler gelir.
Kavuşamayan sevgililer, yarım sevgiler gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA Seyit onbaşı gelir.
İki yüz yetmiş altı kiloluk mermi atışı gelir. -

Boğazdan İstanbul’a düşmanın geçiş işareti gelir–
Seyidin gözü önüne vatanında esareti gelir-

 ‘’La havla’’ deyince Seyidin gücü, cesareti gelir
Mermi ağırlığından vücuttan kemik sesleri gelir

Ne özel yetiştirilmiş sporcu, ne de halterci Seyit.
Bu milletin, bu vatanın kaderini kaldıran yiğit

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA roma çivileri gelir-
Roma çivileri, son model mayından ileri gelir.

Roma çivileri halen öyle passız, halen öyle küfsüz
Roma çivileri atan kadar zalim, atan kadar yüzsüz.
ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA deniz feneri gelir.
Nusret mayın gemisinin rolü, hüneri gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA nifak, tefrika gelir.
Böl, parçala, yönet adına bin bir entrika gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA her çakıl kabir gelir
Uzak vatanların evlatları, bize misafir gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA-mürekkebi kan gelir.
Kalem olan bedenlerle, ruha yazılan destan gelir

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA binlerce olay gelir,,
‘’Yere düşmeyen sancak ‘’,elli yedinci alay gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA bu savaş niçin gelir.
Mehmetçiğe vatanı, tevhidi koruma için gelir
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ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA dostum, düşmanım gelir.
Damarımdaki kanım, irfanım, Kur’an'ım gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA gün 18 Mart gelir
Vatan, bayrak, din için ‘’şehitlik’ ’kayıtsız şart gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA komşu siperler gelir.
 Savaşın dışında, siperden sipere sevgiler gelir

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA Hücum borusu gelir..
Ardından da İsrafil’in kıyamet duyurusu gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA Mehmet kokusu gelir.
Hücumdaki askerlerin tekbirli uğultusu gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA tabyalar, koylar gelir.
Bu saldırının hakkından ancak akıncı soylar gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA yetiş nidası gelir
Türk görünce düşman aklına Gelibolu adası gelir-

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA cephede Muhammed gelir.
 Hadisiyle birlikte, ayetlerdeki şahadet gelir.—

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA gıyabi namaz gelir.
 ‘’Er kişi niyetine ‘’kendine Hakk’a son niyaz gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA sancaklı ağaç gelir.
Kökü, dalı, budağı, yaprağı, çöpü bana taç gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA çarıkla potin gelir.
Hilale /çarığa, potin’den/haç’tan tarihi kin gelir..

ÇANAKKALE DENİNC AKLIMA Ejdad tokadı gelir.
Düşmanın anlamsız gör inadı, Pişkin suratı gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA Kâbe’yi tavaf gelir.
Akan her damla kana ilahi aşk, ilahi af gelir.

ÇANAKKALE DEYİNCE AKLIMA sözün bitişi gelir.
Kayıp olan Mehmetlerin mahşere gidişi gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA hep yedi bölgem gelir.
Demokrasi, cumhuriyet, çağdaş, eşitlik ilkem gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA Mustafa Kemal gelir.
Günüme, yarınıma, İstiklalime istiklal gelir.

ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA tek ruh, tek vücut gelir.
Edirne’den, Kars’a, Hakkâri’ye çizilen hudut gelir
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ÇANAKKALE DENİNCE AKLIMA ilk Mehmet Akif gelir
Şiirinin yanında, Orhan şiirin çok hafif gelir...

Orhan Afacan
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Çanakkale Olmak

Bir metre kareye altıbin mermi
Çanakkale Olmak böyle bedelmi?
Üçbin mermiyle zırh gymiş her beden
Türkluk ve Muslumanlık tek bir neden.

Gökten,yerden,dört yandan bir afat
Savaş yeri değil sanki Arafat.
Yedi ülke düşman,Mehmet bir ülke
Dünyaya yeter Mehmetteki ilke...

Yürekler bir top,bakışlar süngü
Düşmanın kudret,kısır bir döngü
Alçak gibi,kalleş gibi geldiler
İnsanlığı,mertliği öğrendiler...

Çanakkale sen Uhut'sun,Bedir'sin.
Istanbul için taraihi kilitsin.
Istanbul yönünde Çan'ın ibresi
Ne müthiştir Muk-hammed'in hadisi..

Farklı yerden gelmiş her birisi
Kimi efendi,kimi sömürgesi.

KJol yerinden,baş gövdeden kopacak
Taşı sıksan su değil,kan akacak.
Bekir Çavuş,Bekeir Çavuş olacak
Gözcü Baba'ya top mermı yığacak.

Şahadet şerbeti tasla içilmez....
Çanakkale asla,asla geçilmez..

Orhan Afacan
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Çanakkale Son İstiklal Marşım Dır

ÇANAKKALE SON İSTİKLAL MARŞIM DIR
.
Çanakkale şehit kanıyla taştı...
Şahadet batıla eğilmez baştı.
Şehitler resule aşkla ulaştı.
Çanakkale yurdumda bayraklaştı.

����
Vatan sevdası bende bir hışımdır
Kendimi bileli  dünya karşımdır..
Çanakkale ne ilk ne son savaşımdır
Çanakkale son istiklal marşımdır...
����
Anadolu bana vaat edilmiştir...
Bin dört yüz elli üç tescillenmiştir
Bükülmez bileğim çeliklenmiştir
Çanakkale ile perçinlenmiştir.
����
 Sıcacık, sımsıcak  yakın tarihim...
Dünümden yarına akın tarihim.
Vatandan imandan sonra talihim.
Çanakkale de Mustafa Kemalim.

Kahramanlıkları  cesaretimdir....
Yeniden gördüler Türk nedir kimdir.
Zafer bozulmayan bir ezberimdir.
Çanakkale benim hürriyetimdir.
����

Orhan Afacan izmir. 17.3.18

Orhan Afacan
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Çanakkale'nin Rövanşı Habur

Çanakkale zaferinin rövanşı Habur’du

Terörün, hamisinin sürpriz şansı Habur’du.

Çanakkale ruhu az kabardı, Habur durdu.

Sabırla, metanetle öfkemiz soğutuldu.

‘’İyi şeyler olacak’ iyi niyet, ümitti

Karşıdan gelen tavır alaylı bir tehditti.

Tehlikeler, tehditler sanma geçip bitti

Kabrinde şehit, anne evde yasa boğuldu.

Cemaller, birbirinden farklı birer paçavra.

Bedenler, ayakların taşıdığı kadavra.

Kimlikler, kodla gizli hayatları palavra

Arap baharından bize gözdağı doğruldu.

Çanakkale bir boğaz, Habur sınırda kapı.

Geçmek için istemez gemiler gibi yapı.

Beyni yıka, sonrada ver esrar, ver hapı

Maşalı, ikili kıyım ortaya konuldu.

Habur, tarih üstünde tarihi bir fotoğraf

Teröristten,hamisinden açık, net itiraf.

Masum olarak gösterilmeleri ne tuhaf.

Yılların fitnesinden gelen bir oğuldu.

Sayıca da, silahça da hep farklıdırlar.
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Ne yapsalar her zaman onlar haklıdırlar.

‘’Demokrasi kokteyli’’ özünde saklıdırlar

.Niyetleri, hep pişkin yüzlerine vuruldu.

Çanakkale de, Haburda Hedef İstanbul’du.

Sanmayın’’ Kutlu Doğum’’ Onlarca unutuldu.

İlimde, kültürde nice oyunlar kuruldu

Bazı geç, bazı da güç oyunları bozuldu

Asala, sağ, sol, şimdi yıllardır bu kör bela

Süsleyemez ruhunu en cafcaflı kurdele

Kavuşamazlar asla mutlu bir finale

‘’Kalu Bela’da’’ kalbimiz imanla yoğruldu.

Orhan Afacan
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Çankaya Ve Kabe

Kâbe, Suud'un değil, bütün bu mevcudatın
Başlayışı, bitişi orasıdır hayatın

Çankayasız yapamam, Kâbesiz yaşayamam
Birinin hatırına, birini yok sayamam.

Çankaya bir gözümse, Kâbe diğer bir gözüm.
Çankaya bir elimse, Kâbe diğer, bir elim

Çankaya yarı kalpse, Kâbe diğer yarısı
İnanmaya muhtaçtır kainatın yapısı

Neden bu çelişkiler yaradılış hakkında…
Ölüm denen bir gerçek nefes kadar yakında.

Ölüm olmasa eğer, hayat asla olmazdı..
Canları bırak belki, ruhlar yaratılmazdı..

İnansan, inanmasan da Allah var, Allah bir…
Ruhlar âleminin, beden olmuş hali Kabir.

Herkese kabre girmek nasip olmaz kefenle,-
Kavgayı bırak artık boş yere kendinle

İnanmamakla dünyadaki kazancın ne….? -
Ebedi bir hayatta kendine bu hıncın ne..?

Orhan Afacan
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Çaresiziz,Yalnızız

Dünyaya geliyorken,
Dünyadan gidiyorken,
Her gece uyuyorken
Yalnızız, çaresiziz…
          /
Rüzgârda yaprak gibi
Yağmurda toprak gibi
Korkuda korkak gibi
Yalnızız, çaresiziz…
            ////////
Ne güç olsa elinde
Ne kul olsa emrinde
Azrail’in önünde
Yalnızız, çaresiziz…
          //////
Kim olsa da arkanda
Acı kendi canında
Hesap günü mizanda
Yalnızız, çaresiziz…
         ////////
Kapılma hiç, kibire
Yanıltır o,habire
Bil, girince kabire
Yalnızız, çaresiziz…
         ///////
Senin değil o gücün
Elin, ayağın, yüzün…
Anlarsın biraz düşün
Yalnızız, çaresiziz…
        ////////
Çaremiz var aslında
Dost, şah damarında
Sanma Hakk’a imanla
Yalnızız, çaresiziz…
           /////
Bir amaç var hayatta.
Sebat göster sabırda..
Orhan yarın sıratta
Yalnızız, çaresiziz…

Orhan Afacan
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Çekirge

Yapışmışta Kâbe’nin örtüsüne
Hırsta, bencillikte yok üstüne.
Koparıp atılmasın diye, yere
Yapışmaktadır örtüye habire.-

Antenleri telaşla aramada
Çevreyi hırs içinde taramada.
Ön ayaklar gözleri yıkamada
Yapışmaktadır örtüye habire.

Benden fazla ayak, hemde kanat var
Üstelik kolay sorunsuz hayat var.
Yerdeki halıme onda ınat var
Yapışmaktadır örtüye habire.

Nihayetinde O’da can taşıyor
Bilmediğim derdi başdan aşıyor.
Belki üste uçan kuştan kaçıyor
Yapışmaktadır örtüye habire.

Orhan Afacan
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Çocuk Anneleri Eylemde

Kalp Molotof, gözler havai fişek.
Bilmem nedir bunlar birçoğu için.
Yeterli değil ya verelim destek
Anneler Eylemde çocuğu için.,

Ana kucağından gitmiş Kandile.
Ya kandırılmıştır, ya tehdit ile.
Üçtü, beşti derken yetmiş aile
Anneler eylemde çocuğu için

Beklerken yapılsın diye rabıta.
Eylemcileri dağıttı zabıta.
Gözünü kapat, kulağını tıka
Anneler eylemde çocuğu için.

Anayı, babayı ağlatan örgüt.
Kanlarla kalpleri dağlatan örgüt.
Bomba, neyin varsa gelen bir ürküt.
Anneler eylemde çocuğu için.

Basit değil Annelerin çığlığı.
Kankıranlı sinelerin çığlığı
Kahır dolu senelerin çığlığı.
Anneler eylemde çocuğu için.

Kaçırılmış çocuk annen eylemde.
Yayıldı eylemi cümle âlemde.
Kaç gel birgün tercihim ailem de
Anneler eylemde çocuğu için.

2014-HAZIRAN İZMİR

Orhan Afacan
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Çocuk Parkında Çocuk Gerilla Timi

Sıcak bir Eylül günü İzmir’in bir semtinde
Evime gidiyordum Salı öğle vaktinde.

Eve çıkan sokaklar çocuk parkı dibinde.
Koşan  çocuklar belirdi ansızın dibimde..

Ne oluyor, kavgadan mı böyle kaçıyorlar.
Yalpa, yalpa koşarak çığlık saçıyorlar.

Fark ettim ki oyuncak tabanca ellerinde.
Kapsül atarken Nağmeler vardı dillerinde

İlkin anlayamadım tekrar olmalı illa.
Tekrarlıyor, tekrarları”” DAĞDAKİ GERİLLA””

Eller bazen havada, önde, yanda, arkada
Kaçan, koşanlar varda, koşturan yok ortada

Beş, on adım yürüdüm çocuk parkı göründü.
Sanmayın parktakiler ne korkmuş, ne üzgündü.

İnanmakla, inanmamak arasında kaldım,
Saniyeler hızıyla tefekkürlere daldım..
“””””””””
“””””””””
“”Dağdaki gerilla”” nedir(?)  çok çabuk anladım
“”Vatan Haini”” diye, tefekkürü noktaladım.

Caddeye doğru koşan gruba dönerek baktım
İki gruptaki bu farktan dilimi yutacaktım.

İki grup çocukta ayni yaşta sayılırlar.
Farkları çok büyük birbirinden ayrılırlar.

Bir grup kaykay, salıncak, topla eğlencesinde
Bir grup eğitim amaçlı silah ellerinde.

Belli ki çok dinlemişler gerilla masalı
Haşşaşiler modelleri olmuştur velhasılı
“”””””
“”””””
Haşşaşiler adeta arza serpilmiş kumdu.
Dini, imanı zayıflar, karşısında mumdu.

Yüzyıllar sonra bu gün ha kandil, ha Alamut
Yine uyuşturucu ile verilen umut.

Gencecik bedenleri etten doğal bir tabut,
Üniforma adıyla kefeni olan kaput..

Görsel, işitsel medya ne çok hasretmiş meğer
Dağdaki gerillaya ne önem, ne çok değer.
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Günlerce Röportajlar yazılı, görüntülü.
Bazen kalemler harfler, bazen ses hüzüntülü

Güvenlik güçlerinde anlatım, sert vurgulu
Demek ki her röportaj muhabirle kurgulu.

Alamuttan’alıp Kandile koy şablonu..
Zaman, mekân dışınla farklı tablomu.?

Yalancı cennetten cehenneme fedailer.
Onyedilik fidanda birer sürgün idiler

Yeni bulunmuştu Alamut atında petrol
Tünel kazıp ateşledi petrolü Moğol.

Kurnazlıkta, korkuda üstündün Şeyhül Cebel.
Üç günlük Alamut kibrin ahretine bedel.

! ! ! ! ! ! ! !
Hesaplayın kaç Alamut eder Ortadoğu,Fırat.?
İnsani değerler, manevi değerler sırat

Deccal, Kıtal, Yecüc, Mecüç diyor”” hadis, ayet””
Bugün hepsi orta doğuda belirgin gayet.

Çocuklar canımızdır, çocuklar tek neslimiz.
Yarınlarda onlara esir gibi teslimiz.

Çocuk ailesinde, toplumda şekillenir..
Hayrında, şerrinde bizim adımız dillenir

“”Vatanı sevmek”” maddi, manevi bir ibadet.
İmanın yerini almasın””” örf, töre, adet.”””

Doğruluk, dürüstlük olunca kötüye alet.
Ne huzur kalır, ne güven, ne zerre adalet

Sanmayın her olayın oluşu bir rastlantı.
Her olay da; geçmişten geleceğe bağlantı.

Beş yüz yetmişten beri mevcut Asr zammı süre.
Ne güzel anlatmış sabrı, hakkı, gammı süre.
“”””””
“””””

Bu ruh haliyle seyrettim parkı ben balkonumdan...
Bir başka konuma geçtim olduğum  konumdan..
Çocuk parkında mahallenin trafoları mevcut
Düşersin, çıkma diye gençleri gel’de sen tut.
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Düştü düşecek, atlarken bir yerini kıracak
Her korku, her seyredişim bağrıma bıçak.
Kaç tane çocuk oynarken kol, ayak kırdı.
Boynu kırılan çocuk yoğuna kaldırıldı

Elektrik trafosunda renk, renk kalp aşk simgesi-
Üstünde kuru kafa ve “”ölüm tehlikesi””

İki Trafo “”üç adım atlama””sahası
Dağcılık eğitimi trafoya tırmanılması

Umurunda değil kırılmış duvardaki figür
Gençtir, sorumsuz, alabildiğince de özgür.
“””””
“””””
Parkta mantar, yolda taş, Molof, havai fişek
“”Vatana ihanettir “”bir ceza vermez isek

Sökülen kaldırımlar, tahrip olan binalar
Hepsinde alın terim, gözlerimin nuru var

Çocukluğunu bilsin çocuk, sanmayın masum
Ettireceğim mahşerde cehenneme mahkûm

Çocuk Parkında üç beş çocuklu gerilla timi
Beklide bilmiyordur ne yaptığını, kimi..

--HADİSİ ŞERİF

1854 sayılı hadisi EBU HÜREYRE Hz. naklediyor.
"" Fırat nehrinin suyu çekilip,altından bir dağ meydana çıkmadıkça  kıyamet kopmaz.Bu
hazine üzerinde kıtal vukua gelir,her yüzden doksan dokuzu ölür../Kıtale iştirak
edenlerden)  her kişi
 yalnız halas olacağım diye ümitlenir."" demiş Resulullah sa.v. hadisin bir değişik şekli
daha var.Ben pek ayet ve  hadislerden bahsetmek istemiyorum ama şiirlerimin bazı
yerlerinde  kullanmaya çalışıyorum.
Hadis Buharı ve Müslim rivayetidir.

Orhan Afacan
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Çocukça Oynayayım

İnce, ince yağsın yağmur.
Toprak olsun biraz çamur.
Parça, parça yapıp hamur.
Doya, doya oynayayım.

Kirlensin hep üstüm, başım.
Umursamam ıslanmışım
Elim çamur, ıslak başım
Doya, doya oynayayım.

Papatyalar toplayayım
Gelincikler koklayayım.
Zıplayayım, hoplayayım
Doya, doya oynayayım.

Yağmur yapsın gökkuşağı
Sevgi atsın gök aşağı
Mis kokar vatan toprağı
Doya, doya koklayayım

Orhan Afacan
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Çok Osmanlı Kestim Diyen Yemenli

ÇOK OSMANLI  KESTIM DİYEN  YEMENLI

Çok Osmanlı kestik diyen Yemenli.
Bugünkü halini etmem temenli..
Osmanlıyı katletmenden nedenli
Gördüğün azap, azabın küçüğü.
Mahşere kalan azabın büyüğü.
����
Anlattı ecdadın demek yaptığını.
Osman’ı, Haçlıya hep sattığını.
Övüncü sandığı, alçaklığını.
Düşünürüm,  dinlerken güldüğünü.
Bilsen;  Hak Kahrı kaç yıl sürdüğünü.
����
Mevcut değil sizde  imanın gramı..
""Atanın "" diyeti  kabul et dramı .
Şahadetle savdım  dünya sıramı.
Yemenli olsa da Veysel Karani.
O rahmandır; ya sizler, birer canı.
����
Orhan Afacan İzmir
7.12.2018
KUTSİ HADİSTEN-Allah’ın kahrı yedi göbek sürer.
NOT.Ümrede Ravza yanındaki bir Yemenli dükkanında olan sohbetten.

Orhan Afacan
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Çöl Gecesi Gözlerinde

Serap değil aşkı gördüm
Çöl gecemsi gözlerinde.
Baktıkça Mecnuna döndüm
Çöl Gecesi Gözlerinde.

Arzu sakin,ümit gergin
Mutluluklar hep tedirgin.
Kalbindeki güzelliğin
Çöl Gecesi Gözlerinde.

Ceylan gibi suya koştum,
Koştukça,sevdayla coştum
Çağlayıp sel gibi taştım
Çöl gecesi gözlerinde.

Bülbülden beter inledim.
Feryadımı ben dinledim.
Ateşimle serinledim
Çöl Gecesi Gözlerinde

Hayatımın tek mehtabı
Yüreğimin ıstırabı.
Sevdamın en net cevabı
Çöl Gecesi Gözlerinde

Orhan Afacan
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Çürümüş Kemikte Değildin İlkten

Çürümüş kemikte değildin ilkten.
Bedenin var oldu bir evlilikten.
Kâinatsın ruhtan, etten, kemikten.
Bir Yaradanın var, amacı belli.

Mislimim sanırsın kâfirsin belki.
Sık Tefekkür et değişirsin bilki.
Darwinden de kötü Müslüman tilki.
Bir Yaratanın var, amacı belli.

Yaptığın kulluk kendin içindir.
Üstelik kulluğun Ona kavlindir.
Hatırla kavlini nedir,niçindir.?
Bir Yaratanın var, amacı belli.

Yaratılırken geçtin kaç evreden
Kuranla korundun kötü çevreden.
Şeytanı, nefsini çıkar devreden.
Bir Yaratanın var, amacı belli

Orhan Afacan
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Dabbet Tül Arz

Ayet, hadis, ehlibeyt bildirir dabbet-tül Arz,-
Ne insan, nede hayvan, türü, şekli meçhul tarz
Muslümana öğrenmek kazası gereken farz.
Daha çok çekeceğiz bu gidişle debbe’den

Elbet olsun, olmalı cennet arzun, hayalin.-
Dünya, ahiret için göktedir istikbalin.
Uyuyormu ayete, hadise bak bir halin
Daha çok çekeceğiz bu gidişle debbe’den

Kaldır bir an ne olur o alnını secdeden.
Elife sıra gelsin takıldığın şeddeden.
Kurtul tamamıyla kurtul manadan, maddeden
Daha çok çekeceğiz bu gidişle debbe’den

Ara sebebi ne, kaldın gerisinde çağın
Asrı ıslahta zayıfmı yoksa iman bağın.?
Bağrına girsin elin kara toprağın, dağın
Daha çok çekeceğiz bu gidişle debbe’den

Gökte bilgi ağıdır DABBETÜL ARZ kısaca
Şahin, baykuş, atmaca oynuyor yer kapmaca.
Mehdi Resul gelmeden sende az caba harca
Daha çok çekeceğiz bu gidişle debbe’den

                        İzmir-2013.Ağustos

Orhan Afacan
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Dağa İşlemişler Katil Posteri

Çözülme başladı  şer örgütün de..
Güveni kalmadı  girdiği inde.
Kartallar uçuyor  her an üstünde
Destanlar yazılıyor bak  Afrin’de .
...����
Bombalar düşerken hep tepesine.
Tabana kuvvet bakmaz gerisine
Yüreğime öyle bir sine, sine
Destanlar yazılıyor bak Afrin’de
����
Mecburuz, mecburuz bu zaferlere..
Allah için çıkar Mehmet sefere.
Ya şehadet, ya gazilik  neferlere
Destanlar yazılıyor bak Afrin’de.
����
Dağa işlemişler katil posteri...
Nihayeti oldu tozlu gösteri.
Gitmiyor boşa ne kanı, ne teri
Destanlar yazılıyor bak Afrin’de.
����
Orhan Afacan İzmir. 1.2.2018

Orhan Afacan
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Dağlıca Acımız Büyük

Dağlıca, Dağlıca acımız büyük.
Şehidin Naaşı çok ağır bir yük.
Susamam, duramam ben boyun bükük
Son Harita, İlk Harita Türkiye.
Yetemez hiç bir güç yeni çizmeye.

Ankara başkentim, marşım marşımdır.
Vatan, Bayrak, Millet doğal şarjımdır.
Şehit olmak benim yaşam tarzımdır.
Son Harita, İlk Harita Türkiye.
Yetemez hiç bir güç yeni çizmeye.

Tarihe çınardır şehit bedenim.
Toprağı kanıyla vatan edenim.
Düşmanı gücümle acze nedenim
Son Harita, İlk Harita Türkiye.
Yetemez hiç bir güç yeni çizmeye.

.08.09.2015 İZMİR

Orhan Afacan
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Damdan Düşer Gibi Gelmedim Arza

Bedenim oluştu iki helalden
Anamın rahminde geçtim kaç halden
Anlarmısın bilmem ki bu misalden
Damdan düşer gibi gelmedim arza

Sanmayın yaşamak eğlence, hobi.
 Böyle anlatıyor sayısız lobi
Bu yüzden Onlarda ölüm hep fobi.
Damdan düşer gibi gelmedim arza.

Dokuz ay on gün sonra sabaha karşı
Duyuldu sesimden doğumun marşı.
Sevindi ailem, döktü gözyaşı
Damdan düşer gibi gelmedim arza.

Ruhlar âleminden olan ayrılık,
Vuslatı mahşerdir ona karşılık
Allaha Mahsustur ancak yalnızlık
 Damdan düşer gibi gelmedim arza.

Muhatap tutuldum İslami farza.
İnkâra çıkar kalksan itiraza
Sokma sende inkârı başka tarza
Damdan düşer gibi gelmedim arza.

Terbiye ederek gönderdi Rabbim.
Kâbe’den üstündür yüreğim, kalbim.
Dünyada, Ahiretteki nasibim
Damdan düşer gibi gelmedim..

İzmir-2014- Eylül.

Orhan Afacan
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Denizde Atarken Balıklar Volta

Denizde atarken balıklar volta..
Onlara pusudur atılan olta.

Oltadaki yemi kolay yem sanır.
Av için giderde kendi avlanır.

Çırpınır, çırpınır ‘’kurtulayım’’ der.
Kim bilir ne tövbe, ne niyaz eder.

Balık hafızası kurtulsa eğer.
Düşünmez verir, ayni yeme değer.

Berrak değildir su aslında mavi.
Gök, denize, deniz göğe müsavi.

Gökte hava kitle, denizdeyse su.
İkisinde farklı hayat dokusu.

Maviler arası yeşil tabiat
Yaratılışa zıt bir sürü biat.
--
Yunus adlı balık, nasıl ad- alık.
Adı Peygamberden bir anı kalık

Yunusu anarım deniz görünce.
Allah'a bağlar beni bu düşünce.

Yunus denizlerin bir tek hakimi.
Bir kimseyi incittiği vaki mi.?

Atılan oltaya yapılan vuruş.
Tutana sevinç vurana vuruluş.

Ne güzel anlatır Sure-i Rahman.
Denizde doludur inciyle mercan.

‘’İki su karışmaz’’ der kaç ayette.
Araştır, incele bir merak ette.

ORHAN AFACAN-
29.7.13--İZMİR
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Deprem

Hayvanlar kaçışmakta,köpekler ulumakta
Korkunç bir haraket başlar daha sonra toprakta.
Gözleri kapatımta açınçaya kadar
Toprak yarılmış,yıkılmış,çatlamış binalar.

Enkaz olmuş şu evde nice günler yaşandı
O aile defteri ebediyen kapandı.
Bir başka enkaz altında çocuk ağlıyor
Çaresiz babası yüreğini dağlıyor.

Herkes birbirine yardım etme telaşı içinde
Ailesi tam olanlar yaşama sevincinde
Mal,mülkmü gelir akla can derdine düşülmüş
Bebeğine bir anne son ümitle bükülmüş.

Hangi haraket sebeb bilmem bu felakete
Mümkün değilgörüpte kpılmamak dehşete..
Herbiri ayrı biçimde tatmışlar  ölümü
Belki  deprem  kiyametın sadece  bir bölümü.

Orhan Afacan
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Deve İğne Deliğinden Geçeçek

İğne deliğinden deve geçecek.
İnanmayan bunu, inkâr edecek.
Altına, üstüne nar döşenecek.
İnkâr eden böyle ceza gerek.

Zalimler Allah’a iftira atar.
 Atılan iftira sanmayın tutar.
İftira altında gizli şirk yatar.-
İnkâr eden ağır ceza görecek

Meryem oğlu İsa.(as.) Allahın kulu.
O’ ne Müjdelerle, rahmetle dolu.
Ahirin beklenen Mehdi Resulü.
İnkâr eden ağır ceza görecek

Ayetler, hadisler o ehlibeytler
Aramızda mevcut sanma yitikler.
Uyandı Ashabı Keyf’teki yiğitler-
İnkâr eden ağır ceza görecek

ORHAN AFACAN---İZMİR-31.3.15-Araf-40-41
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Devekuşları

DEVEKUŞLARI

Büyük mescitte kıble beytüllah. ....
Farz namazdayım imam Resulullah.
Nur üstüne nur saçıyor  kitabullah
Ulaşın tefsire  Devekuşları.
��
Dağıtmışınız tali tarikatlara..
Kapılmışsınız  boş hakikatlara.
Vefat edemeden bul, gerçeği ara
İrem cennetinin  Devekuşları
��
Aldanma sarığa, saça, sakala...
Kaptırma sermaye kurtla, çakala
Kalmadı onlara din kala, kala
Ulaşın tefsire Devekuşları
��
Kazası yok iki rekât namazın.
Doğumdan, ölüme hayat namazı.
Konmadan mezara beden enkazı.
Ulaşın tefsire Devekuşları.
��
Tefsiri yapanlar tek ariflerdir..
Resulullahtan gelen tariflerdir.
Peygamber varisi asr tefsiridir
Ulaşın tefsire Devekuşları
��
Kur'anı  anlamak, yaşamak lazım.
Hadislerle olur ayetler hazım.
Diyemem kat'iyen bana ne lazım.
Ulaşın tefsire Devekuşları.
��
Hakkın tecellisi bak alemlerde..
Gönlünde gafletten binlerce perde.
Aşamada haddini Allah af eder de
Ulaşın tefsire Devekuşları
��

Orhan Afacan İzmir
25.11.2018

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Devlet Bekası'nın Ana Kuralı

DEVLET BEKASININ ANA KURALI

Acil iniş için çok çapalama.
Bitişik hep evler değil  aralı.
Can'ının  önünde sivil kollama
Dört asker şehit, biri de yaralı. .
����
Paylaşılan şahadet  ortak karar..
Boş olan alanı  önemle arar.
Başka bir can, canlar görmesin zarar.
Dört asker şehit, biri de yaralı.
����
Doğumlar,türbeler hep farklı,farklı..
Nerde, nasıl, kimle eceller saklı.
Bilmesin tesadüf  bunu kul aklı
Dört asker şehit, biri de yaralı.
����
Helikopterlerde kaçıncı kaza.
Hava koşulları,teknik arıza..
Dört şehit, bir gazı vatanımıza.
Devlet Bekası’nın  ANA kuralı.

Orhan Afacan İzmir
29.11.2018
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Devrim Diye Yüründü Daha Dündü

Daha Dündü gerçekti,hemde acı gerçekti
Devletin,Milletin kaç parça edilecekti.

Daha Dündü Vatanın bölgelere bölündü
Siyasi görüşler yüzünden her gün ölündü.

Daha Dündü yollarda devrim diye yüründü
Özgürlükler uğruna,Hürriyetler süründü.

Daha Dündü toptakta kanlar kurumamıştır
Terör kubanları henüz toprak olmamıştır.

Daha Dünlü namlular iktidara yönelmişti
Memleket iç savaş eşiğine gelmişti.

Daha Dündü bankartlarla ölüm sacılıyordu
Şafak; şiddetlenen terörle acılıyordu

Daha Dündü bayramlar katliama çevrildi
Ekonomik krizler,için greve gidildi.

Daha Dündü mitinğlerde kızıl marş söylendi
İstiklal Marşını bir grup oturup dinledi.

Daha Dündü anaların ağıtlar yaktığı
Terörün toplumda sakat,öksüz  bıraktığı

Daha Dündü olanlar nasılda unutulur.!
Yoksa böyle millet yok olmaktan zor kurtulur.

Orhan Afacan
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Dilimde İsmine Yasak

Adından kimseyi sevmeyeceğim
Dilimde ismine yasak getirdim.
Seni hayal bile etmeyeceğim
Kalbimde sevgine yasak getirdim.

Kırmızı gül öyle açamayacak
Şarkını kimseler çalamayacak.
Kelebek sevgiyle uçamayacak
Sevdiğin her şeye yasak getirdim..

Aşk dolu kalbime nefreti ektin
Mutluluk yerine hasreti seçtin
Hani ömür boyu hep sevecektin
Ayrılıp gitmene yasak getirdim.

Nereye gitsen de hep benimlesin
Sevgilim olarak bilinmektesin.
Ayrılıkla çok şey kaybedeceksin
Sevilip, sevmene yasak getirdim.

orhan afacan
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Diri Olanları Uyarmak İçin

Diri olanları uyarmak için
Zikirle, öğütten ibrettir Kuran.
Kâfire azabı duyurmak için
Veriyor ayetle işaret Kur’an.

İbrahim’e Nemrutun ateşinde.
Musa için Firavunun işinde.
Kahramanın şahadete gidişinde
İnanmış bir kalbe cesaret Kur’an.

İlk, tek, son Haccın Veda Hutbesinde
Yüzyirmibin sahabe eşliğinde.
Üstelik Allahın şahitliğinde
Resulden ümmete vasiyet Kur’an.

Tefekkür et hemence a.a. deme.
İlk yaratılan Âdemden, son Âdeme
Ahirete, onsekizbin âleme
Değişmez eşitlik, adalet Kur’an
İZMİR-2014-10.Yasin-69
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Doğu,güney Doğu Bölünecekmiş

Sarılmış bayrağa şehit naaşı ....
Tören mangasında yürüyüş marşı.
Ağırlar şehidi musalla taşı.
Selam için döndük şehide karşı.
����
Kahramanlığını hayal ederek.
Kalpte acı, başta hilal ederek
Gelmiş, geçmiş hakkı  helal ederek.
Selam için döndük şehide karşı.
����
Pusuya çekmişler yiğidimizi....
Utandırmamış hiç milletimizi
Zafer içinde bilip kendimizi.
Selam için döndük şehide karşı.
����
Doğu, Güney doğu bölünecekmiş....
Demek ki daha çok ölünecekmiş.
Şehit,  şehitliğin başını çekmiş.
Selam için döndük şehide karşı.
����
Tek bilek, tek yürek, birlik halinde...
Dualar, salâtlar halkın dilinde.
Türkiye’min her gün, birkaç ilinde.
Selam için döndük şehide karşı.
����
Son yüz yılın sinsi, kanlı oyunu...
Devam ettiriyor soysuz soyunu.
Bozdular canıyla  şehitler bunu.
Selam için döndük şehide karşı.

Orhan Afacan İzmir .Gaziemir
22.2.2016
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Doğuda Asker Aslan Ki Evladın

Şehit haberimi geldi komşuya.?
Bayrak asmış sabah,sabah kapıya.
"Allah sabır versin" böyle acıya
Acısı,sınavı büyük evladın.
Hayırlı,hayırsız bir yük evladın..

Bıyığı tersiz'di tazecik,körpe.
Şehit gitti,ismi konmamış harbe.
Güçlü değil düşman kahpe mi,kahpe.
Kalleşçe edildi şehit evladın.
Kahpeye; yiğit mi,yiğit evladın.

Komşunun çocuğu yoktu ki sahi!
Milli bayram bu gün şükür ilahi.
Kapıya asılan bir bayrak dahi,
Şehadet haberi sanki evladın.
Doğuda asker aslan ki evladın...

30 Ağustos 2015
Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı Nedeniyle

İzmir 30.08 2015
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Donarak Şehit Oldular

Kazanılmadı pek kolay  bu vatan.
Parçalatmaz, böldürtmeyiz elbette.
Koruruz gerekse onu soğuktan
Donarak oluruz şehit nöbette..
����
Alış sakta ana sıcaklığına....
Ana bağrı bize en soğuk dağlar.
Yakalandık karla, sis baskınına
Bahtımızı  Sarıkamış'a bağlar
����
Vatan için, devlet için  Şahadet.
Donar akta olur, vurularak ta...
Şehitlik,gazilik ırkım da adet
Yaşanır mı hiç vatansız kalarak ta..
����
Şehit iki asker  Mersin ilinde..
Biraz farkı oldu bizi acıdan.
Metanet, sabır  herkesin halinde
Ciğerimiz  dondu  bu kez acıdan
����
Orhan AFACAN GAZİEMİR -İZMİR
28.10.2018
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Duaya Açılmış Manevi Eller

Birinci, ikinci sayfa Kur’an’da
Duaya açılmış manevi eller.
Mekke’yle, Medine ayni zamanda
Duaya açılmış manevi eller.

Medine Bakara, Mekke Fatiha.
“Hamd” alemler Rabbı tek Allah'a
Kur’an üstüne söz olurmu daha
 Duaya açılmış manevi eller.

Ne güzel yapılmış benzersiz tertip,
Okutur, okunur içini çekip.
Bitirirsin nihayet “âmin” deyip.
Duaya açılmış manevi eller.

Kur’an yedi ayette özetlenmiş.
Beş ayet içinde tevhit bitmemiş.
İman edenler evvelden netlenmiş
Duaya açılmış manevi eller.

Kudüs, Kâbe, Ravza,Bedir, Uhut.
İstanbul, Çanakkale, Roma hudut.
Geçmişten geleceğe bağlar mevcut.
Duaya açılmış manevi eller.

Namazda, Cumada, seher vaktinde.
Miraçta, Kadirde diğer kandilde
Rabbinin rızası tek talep dilde.
Duaya açılmış manevi eller.

Minarelerle, camiler, mescitler.
 Mümin kuldaki niyetler, ümitler.
Allah yolunda can veren yiğitler.
Duaya açılmış manevi eller.

Mecnun olunmaz Hakk’a inanmadan.
Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan
Gecede, gündüzde hiç kapanmadan
Duaya açılmış manevi eller.

02.05.2015-izmir
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Dur Diyen Mehmetçiğe "Ölüm" Cevap Verildi

Duydum inanamadım sınırdaki çatışmayı.
Son dakika; bir asker daha şehit  edildi.
Haberlerden öğrendim bu üzücü olayı
"Dur" diyen Mehmetçiğe "ölüm" cevap verildi.

 Hani sınır güvenli,asayiş berkemaldi.?
Birden bire  ne oldu da tetikler çekildi.?
Hangi yanlışın sonu  çatışmaya girildi.?
"Dur" diyen Mehmetçiğe "ölüm" cevap verildi.

Kararlılık içinde terörle mücadele.
O cehennem bağrını süngüyle dele, dele.
Tavizlerin ipimi geçti yoksa bir ele.?
"Dur" diyen Mehmetçiğe "ölüm" cevap verildi.

Bitti mi,durduruldu mu  çözüm süreçi.?
Başı da,sonu da çözümün feci den feci.
Milletin gözlerine üfleyin hep kireçi.
"Dur" diyen Mehmetçiğe "ölüm" cevap verildi.

Teröristin tedavisi alışkanlıkmıdır.?
Tedavi için getirilmesi yanlışlıkmıdır.?
Sorgumu,duygularımdaki taşkınlıkmıdır.?
"Dur" diyen Mehmetçiğe "ölüm" cevap verildi.

25.07.2015-İZMİR
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Duygular Seraptır Dünya Çölünde

Duygular seraptır dünya çölünde.
Kur’ana uyalım, zamana değil.
Tedbir al, dikkat et hayat rolünde
Kur’ana uyalım, zamana değil.

İlimle, bilimle zaman değişir.
Yarınlar, bugünden farklı gelişir.
Doğmak, ölüm ile sanma çelişir.
Kur’ana uyalım, zamana değil.

570 de beş, İslami farz.
Dört mezheple sürer Muhammedi tarz.
İlahi emirle alt, üst olur arz.
Kur’ana uyalım, zamana değil.

Zaman olan unsur şaşa, depdepe
Önem verilmez adaba, edep.
Ahiretinle oynama körebe
Kur’ana uyalım, zamana değil.

İZMİR 2014-EKİM 6
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Dün Cemaattiler

Dün cemaattiler bugün çetemi.?
Paralel Devlet’mi yoksa işaret.?
Yolda bulmadım ben memleketimi.
Kimin işbirliğiyle böyle cesaret..?

Neyin çözümüdür, neyin süreci
Bir sonuç bekliyor fecimi, feci.
Dil tutsak ediliş, akıl mülteci
Zalimde, cahilde böyle cesaret.

İster itirafçıyım de, ister muhbir
Çıkıyor ortaya gizliler bir, bir
Bu vatan, bu devlet garip değildir
“”Anadolu””” sahibine işaret

Beddua acizlik, aykırı öze.
“”Muhammed” ”sav”” böylemi örnektir bize.
Kerbela benzeri bir olay size
Allah versin bol hidayet, basiret.

--HADİSİ ŞERİF

1854 sayılı hadisi EBU HÜREYRE Hz. naklediyor.
"" Fırat nehrinin suyu çekilip,altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz.Bu
hazine üzerinde kıtal vukua gelir,her yüzden doksan dokuzu ölür../Kıtale iştirak
edenlerden)  her kişi
yalnız halas olacağım diye ümitlenir."" demiş Resulullah sa.v. hadisin bir değişik şekli
daha var.Ben pek ayet ve hadislerden bahsetmek istemiyorum ama şiirlerimin bazı
yerlerinde kullanmaya çalışıyorum.
Hadis Buharı ve Müslim rivayetidir.

Orhan Afacan
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Dün Tunayı Aştım Ben,Viyanaya Ulaştım

Dün Tunayı aştım ben,Viyana'ya ulaştım
Bugün Anadolu'nu Bağrı'nda kala kaldım.
Güneş batmayan vatan toprağında dolaştım
Bugün Anadolu'nun Bağrı'nda kala kaldım.

Enson vatanımada diktiler gözlerini
Bir tarafta Yunanlı,bir tartafta Ermeni.
Sağcı,solcu dediler parcaladılar beni
Bugün Anadolu'nu Bağrı'nda kala kaldım.

Hanı o fetihlerim,hanı o  zaferlerım.
Kaç şehri silah kullanmadan teslim aldım.
Tezden fetihler için harakete geçelim
Türk,İslam şuuruya yeniden toparnalım.
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Dünya Malı Tükenir

Dünya malı tükenir
Ahde vefanı göster.
Mal kibirle yüklenir.
Ahde vefanı göster.

.Allah bilki kefilin
Doğruyu tartsın dilin.
 Ahit yapmıştı dilin –
Ahde vefanı göster..

Mal zekatla beslenir,--
-Namazla süslenir,
 Vefasız ne denir? ---
Ahde vefanı göster..

Nefis oldukça ister.---
-Cimri mal istifler.
Sonu olu çok beter.-
Ahde vefanı göster..

İZMİR-27.3.15-- NAHL-16/-96---SURE-17/34-35—
ORHAN AFACAN
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Dünya Sahnesinde Hayat Tiyatro

Dünya sahnesinde hayat tiyatro...
Yaşamak adında oyun oynanan.
Ölüm, sevinç ,hüzün karışık koro
Çoğunlukla doğum solo yapılan..
��
Düplörsuz, montajsız, doğal rolümüz..
Kendimize özeldir ek-olumuz.
Sahtekar dolar sağımız, solumuz.
Muhammed olmalı örnek alınan.
��
Zenginlik, fakirlik  şerrine sabret..
Kesinlikle Haksız kazancı  red et.
Mademki getirdin Hakka şahadet.
Olmamalısın iblise yanılan.
��
Senaryolar çoktur dikkat ibliste..
Tuzakları anlık değişen liste.
Tahrik teşvik için yardım nefiste.
Ehil olandan ol dinini öğrenen.

ORHAN AFACAN

.7.4.18 İzmir
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Dünya Savaşını Ağır Geçirdik

Dünya savaşını ağır geçirdik ..
İzmir’de hepsini dize getirdik
"İlk Hedef Akdeniz  "diye bitirdik.
Kutladık, kurtuluş cumhuriyetle.
����
Canavar elleri Ortadoğu'da..
Eski düşmanımız bu gün çoğu da..
Düştük milletçe hayali sükuta
İhanet ettin gittiğin davetle..
����
Devletin Osman'ı onlar yıkanlar..
Sınırına tır,tır silah yığanlar..
Terör örgütüne arka çıkanlar.
İhanet ettin gittiğin davetle.
����
'"Bir olmayın ""diyor onlarla hadis...
""Allah af edici mi  "".dedi  iblis.?
Haçlılar yaptılar adeta vaftiz..
Büyüktür vebali bunun elbette.
����
Yüz yıl olmuş savaş sona ereli..
Yedi düvel vardı bilmem nereli.
Bu devlet, bu millet Çanakkaleli
Yüz binlerce can verdik şehadetle.
����
Orhan Afacan İzmir. 14.11.2018
..
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Dünyadan Gidilmez Geldiğin Gibi

Dünyadan gidilmez geldiğin gibi .
Yaşama hayatı bildiğin gibi
Sorgular hayatı, hayat sahibi
Yaşama hayatı  bildiğin gibi.
��
Kalu Belanın bir sınavı denir..
Sınavı içinde  sınav gizlenir
Kirlenen kalp ateşle temizlenir.
Yaşama hayatı bildiğin gibi .
��
Allah'ın emrini bize duyurdu.
Diğer deyimle peygamber huzurdu.
Varisler  her emri tekrar buyurdu
Yaşama hayatı bildiğin gibi.
��
Kişilik gelişir tamı, tamına..
Yaşamın erişir son akşamına.
Boğulur yüreğin ölüm gamına
Dünyadan gidilmez geldiğin gibi .
��
Nefesten, nefese kısacık yolun...
Ölüm sonrasına hep hazır bulun.
Kefenin içinde ömür mahsulün.
Dünyadan gidilmez geldiğin gibi
��
Önemle ,özenle  baktı ailen.
Büyüdün, büyüdü  sevinçle ,çilen.
Der ki ayet hadis ,mahşeri bilen
Dünyadan gidilmez geldiğin gibi

Orhan Afacan İzmir—30. 2 .15
��Kehf 7..��Necm 53.38
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Dünyanın Süsüyle Büyülendik

Dünyanın süsüyle hep büyülendik.
Kibir aynasında ben'i beğendik.
"Kalu "derken,Rabbe boyun eğdik.
Bugünle,yarını vakfe edelim.
Canı kurban yapıp temizlenelim.

Dünyada unuttuk Kalu belayı.
Başımıza aldık türlü belayı.
Bilinçli,bilinçsiz yaptık hatayı.
Bugünle,yarını vakfe edelim.
Canı kurban yapıp temizlenelim.

Namaz kıl,kurban kes,Habil mi herkes.? *
İsmail tevekkül eyledi,yok ses.
Zararımızadır verilen nefes.
Bugünle,yarını vakfe edelim.
Canı kurban yapıp temizlenelim.

2014-4.EKİM İZMİR
HAYIRLI BAYRAMLAR
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Ebedi Benimsin

Gözlerimde hayaldi senin bu güzelliğin
Bir ümitle yaşattı yıllarca beni sevgin.
Yıldızlar kadar uzak  bir yerdeydi ellerin.
Onları artık tuttum sen ebedi benimsin.

Ümit dolu,aşk dolu günlerimiz olacak
Sevgi,neş’e mutluluk gönlümüze dolacak.
Seni beni elimde yalnız ecel alacak.
Ayrılık bize hiç yok sen ebedi benimsin.
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Edebiyat Değil Sözüm Istanbul

Senin hasretinle aşıldı dağlar
Sevdanın gücüyle açıldı çağlar
İlahi bir aşktır seninle bağlar
EDEBİYAT DEĞİL SÖZÜM İSTANBUL
RUHUM, KALBİM,  GÖZÜM İSTANBUL

Kâbe’nin şafağı kondu ufkuna
Mihrapsın, minbersin kuzey kutbuna.
Eyüp olduk, Fatih olduk uğruna
Edebiyat değil sözüm İstanbul
Ruhum, kalbim, iki gözüm İstanbul.

Eyübi Ensari muhacirindir
Fatih Sultan Mehmet’te fatihindir
Muhammet Mustafa hep vekilindir
Edebiyat değil sözüm İstanbul
Ruhum, kalbim, iki gözüm İstanbul
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Egolarınızı Kenara Koyun

Böyle olur sözü Asilli soyun.
Egolarınızı kenara koyun.
Hükumette olmaz politik oyun.
Egolarınızı kenara koyun.

Gizli değil siyaset aleni.
Söyleyemezsin ağzına geleni.
Bir an gelir zorda bırakır seni.
Egolarınızı kenara koyun.

Egoist kişidir egosu olan
Yalanı doğrudur, doğrusu yalan.
Benlik denizinde diplere dalan.
Egolarınızı kenara koyun.

Doyum nedir bilmez egolu kişi.
Kendine zulümdür esasta işi.
Felakete doğru onun gidişi.
Egolarınızı kenara koyun.

Siyaset tümüyle kırmızı çizgi.
Buna ego demek yanlış bir sezgi.
Ortak noktada anlaşmak gerekli
Egolarınızı kenara koyun.

İZMİR-15.06.2015

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eğitim,öğretim Birinci Faktör

Eğitim Öğretim Birinci Faktör
.
Eğitim,öğretim birinci faktör..
Ülkenin, toplumun geleceğinde .
Ikra ayetini yaşa ,sonuç gör
Ülkenin,toplumun geleceğinde.
����
Yapılmış bir eğitim antlaşması.
Uyguluyor en dindar ,en paşası .
Oluyor Genç Nesil ateş maşası
Ülkenin,toplumun geleceğinde.
����
Antlaşmanın  komisyon kurulu..
Cia ajanları misyon kurulu
Anlaşma içinde tuzak kurulu
Ülkenin,toplumun geleceğinde.
����
Amerikaya teslim olmuş eğitim..
Yetiştirilmişler hainler tim,tim.
15 Temmuz olmasın akibetim.
Ülkenin, toplumun geleceğinde
����
Anlaşmaya uymak zorundamıyız?
Bu gidişle yok olma durumundayız
Hepimiz bir suçlu konumundayız
Ülkenin; toplumun geleceğinde.
����
Ne hibesi,ne de yardımı makbul.
Kendine edinir seni köle, kul.
Ikra emriyle uyan da kurtul.
Şehit öl ,münafık öleçeğinde
����
Fulbright Antlaşması. 27 Aralık 1947.
ORHAN AFACAN Gaziemir  18.9.2018
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Ekmek Aslanın Ağzında Değil,çöpte

Devamlıdır ekmeğe günlük masrafımız.
Devamlıdır ekmeği o kadar israfımız.

Ne mısır, ne arpa; ne yulaf; buğday olacak.
Bir lokma ekmekle ağımız şöyle dolacak.

Buğdayın o tadını damağımız alacak.
İsrafımızla ekmek hayallerde kalacak

Değerlendirelim kurusunu, bayatını
Kuru parçası birgün kurtarır hayatını.

Almalıyız ekmeği öğünde kararınca
Tasarruf yapımında örnek olsun karınca

Bilemeyiz beklide komşu da kaç kişi aç.
Kuru parça ekmeğe milyonca insan muhtaç.

Düşünce yere ekmek, alırız öpe, öpe
Maalesef biziz atan poşet dolusu çöpe

Sofraya sudan önce ekmeği koyuyoruz.
Ancak ekmek yedikçe bir güzel doyuyoruz.

Ekmeğini taştan çıkarırda, çöpe atar
Dinç kalkmak, erken kalkmak için hep aç yatar.

Ekmek kavgası, ekmek arası, ekmek parası.
Açlık, tokluk simgesi ekmektir kısacası.

Yalan, kim demiş ekmek Aslanın midesinde.
Kaç milyon ton ekmek hergün çöp tenekesinde.
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Elif Bugün Başka Türlü Dokunuyor

Nedense içimde biraz hüzün var.
Elif bugün bir başka dokunuyor.
Dilimde, gönlümde yine ayni yar.
Elif bugün bir başka dokunuyor.

Ne hoş bağlı lam’a Allah lafzında.
Elif bugün başka türlü hazında.
‘Varlığım’aşkıyla onun hıfzında
Elif bugün bir başka dokunuyor.

Elifi okuyan billur sesten mi.?
İzniyle adlığım bu nefesten mi,,,,?
Kalbimde elife olan histen mi?
Elif bugün başka türlü dokunur

Kendimi tutmasam hıçkıracağım
Allahın lafzını haykıracağım.
Sabırla bağrımı bastıracağım
Elif bugün bir başka dokunuyor.

Baktığım her yer de elif oluyor.
Her nefes bağrıma elif doluyor.
Anlatılamaz hoş tarif oluyor
Elif bugün bir başka dokunuyor.

İzmir-2013-Temmuz
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Ellerinde Ne Var Senin

Aşk’mı gizli, kor’mu gizli
Ellerinde ne var senin-
Kalbe giden yol’mu gizli
Ellerinde ne var senin..?

Sevgisiz hiç tutulmuyor
Öpmesine doyulmuyor
Kalpten öte konulmuyor
Ellerinde ne var senin.?

Tatmadığım bal’mı gizli
Bilmediğim dil’mi gizli
Beklediğim gülmü gizli -
Ellerinde ne var sen..?

Dokundukça tüller gibi
Koklandıkça güller gibi
Anlatılmaz haller gibi
Ellerinde ne var senin.?

Gönlümdeki hüzün bitti
Hayallere ümit geldi
Beni âşık bülbül etti
Ellerinde ne var senin.
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Emperyalistlere Yardım Edenler

Fırat'ın  altında mevcut madenler
Ortadoğu da savaşa  nedenler..
Emperyalistlere yardım edenler .
Gidecek biliniz İslamın kozu
Ölecek her yüzden doksan dokuzu.
����
Deccalın  elinden suyu içtiniz..
Bilimin yerine montaj seçtiniz..
Zamandan kapkara kefen biçtiniz.
Artar günden güne şiddetin dozu
Ölecek her yüzden doksan dokuzu
����
Şiirin kaynağı hadisi şerif..
Olacak olaylar  yapılır tarif.
Efendindir ,kovboy kılıklı herif..
Cehaletin yaptı seni bir kuzu
Ölecek her yüzden doksan dokuzu .
����
Kovboyun  yanında olmaktan kaçın
Tövbenin yolunu acele açın.
Dinde sadakattir  tek ihtiyacın
Katlanılmaz olur mahşerde acın..
Seraptır dünyanın hayata pozu
����
Orhan Afacan İzmir. 7.2.18
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En Güzel Günlerden Bir Gün Arife

..
En güzel günlerden bir gün arife.
Hacı olmak için  Arafat’tayım.
Başlamak üzere birinci  vakfe.
Veysel Karani’yi  aramaktayım.
��
Haçta giydiğim  kefenim ihramdır
Helallerin çoğu bugün haramdır.
Bulabilirsem yarınım  bayramdır
Veysel  Karan’ iyi aramaktayım.
��
Hırkayı aldığı  yerdir Arafat.
Görevli olduğu yerdir Arafat
Bulamayanların sonu bir afat
Veysel  Karani’yi aramaktayım.

��
Resulün övdüğü  sevdiği  bir kul.
Dua’sı  Allah katında  hep  makbul.
Orhan  çok acizdir üstelik yoksul.
Veysel Karani’yi aramaktayım
��
İhramın içinde kurbanlık canım.
Kesilir, kesilir  de akmaz kanım.
Öylesine arttı ki heyecanın.
Veysel Karani’yi aramaktayım.
Orhan Afacan
İzmir 31.8.2017
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En Küçük, En Masum Kurbandı Elif

En küçük,en masum kurbandı Elif.
Eller öpüp harçlık toplayacaktı.
Diğer çocukların yaşı muhtelif.
Hepside okula başlayacaktı.

Bayram günlerinde Bismil'de,İl'de
Terörist konuştu en  acı dilde.
Kimi kabirde,yoğunda,acilde.
Hepside okula başlayacaktı.

Alındı kitaplar,defterler, çanta.
Okuyup olacaklardı pırlanta.
Ya gül kokusu sürüp,ya lavanta.
Hepside okula başlayacaktı.

Terörist polise bir pusu kurmuş.
Attığı roketle çocuklar vurmuş.
Çocuk bedenleri sipere durmuş
Hepside okula başlayacaktı.

İzmir-30.09.2015
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Ençok İnandığım Andır Secde

Allah için yere kapandığım andır secde
Allaha en çok inandığım andır secde

İmanda, hidayette yandığım andır secde
Gönül dolusu Hakka kandığım andır secde

Allahu Ekberle sığındığım andır secde
Allah katında bağışlandığım andır secde

Allahımla baş başa kaldığım andır secde
Kul olmanın dadını aldığım andır secde

Ellerimin yerde ters olduğu andır secde.
Yüzümün elimle korunduğu andır secde

Dilimde sözlerimin bittiği andır secde
Duaların âmine gittiği andır secde

Riyasızca Rabbimi andığım andır secde
Riyasızca aşkıyla yandığım andır secde

Toprak, hava, suyla yüzleştiğim andır secde
Tesbihatla Hakka özleştiğim andır secde

‘’Ecelime teslimim’’ sandığım andır secde
Allahu Ekberle canlandığım andır secde

Hak nurunun alnıma konduğu andır secde
Cehennemin cenneti sunduğu andır secde.

Bir lamelif iken, vav olduğum andır secde
Ana rahminde gibi durduğum andır secde.

Allah ile sık, sık sözleştiğim andır secde
Her defasında ihlâsa imkândır secde

Yedi kemik üstünde vücut diliyle secde
İsyan dolu bir kalple, af ümidiyle secde.
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Erbil'deki Çuvaldan Kışladaki Direğe

Erbil’deki çuvaldan, Kışladaki direğe.
Nice hançerlenmeler yapıldı bu yüreğe.

Teröristin girdiği yer bir askeri kışla.
Güvenlik zafiyeti besbelli bir bakışla.

 Kışlanın dâhilinde bayrağı savunma yok.
Mazeret üretip, kendince avunma çok..

Bayrak krizi bilmem kime rant, kime avantaj.
Bal gibi terörist, çocuk iddiası montaj.

Günün her saati terör gidiyor öteye
Milli, kutsal değerleri öteye, öteye.

“Kardeşlik dileğimiz,” karşılığı kalleşlik.
Edemezler yarınlarda bize asla eşlik.

Ölü toprağımı var üstünde Türkiye kalk.
Vatan alanına sığmayacak bayraktır, halk.

Esas bugün okunmalıdır Sakarya Türküsü.-
Doğrulsan söyle, dağılır terörist sürüsü.

Karayollarına hendek kimler, neden kazar.
Kazdığı hendeği, kazana yapılmalı mezar

Tavizler verildikçe daha, daha azılır.
 “”KORKMA SÖNMEZ””gerekirse bir daha yazılır.-

Bayrak krizi kınanmasın, sense hiç kınama.
Kınaman dokunuyor fazlasıyla kanıma.

                                  İZMİR-21.6.14

--HADİSİ ŞERİF

1854 sayılı hadisi EBU HÜREYRE Hz. naklediyor.

"Fırat nehrinin suyu çekilip,altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz.Bu
hazine üzerinde kıtal vukua gelir,her yüzden doksan dokuzu ölür../Kıtale iştirak
edenlerden)  her kişi
yalnız halas olacağım diye ümitlenir." demiş Resulullah sa.v. hadisin bir değişik şekli
daha var.Ben pek ayet ve hadislerden bahsetmek istemiyorum ama şiirlerimin bazı
yerlerinde kullanmaya çalışıyorum.
Hadis Buharı ve Müslim rivayetidir.
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Erkek Ol,kadın Ol Kulsun,insansın

Erkek ol, kadın ol, kulsun, insansın
Farklıdır nitelikler, özellikler.
Karşı  olan cinse neden düşmansın?
Tamlasın birbirini güzellikler.
����
Güçlü olmak değil, acizlik şiddet
Öfkenin, hırsının sonu felaket.
Kahramanlık için nefsi ıslah et.
Kendine, çevrene bol esenlikler
����
Kuran bugün de anlaşılamadı
Cehalet, bencillik aşılamadı..
Bu din garip geldi, garip yaşadı.
Geldik, gidiyoruz boş nitelikler..
��
Ademin kemiğindendir  kadın..
Kadınla oluştu dünyada adın
En az birkaçı aile efradın..
Seni sen eden budur incelikler.
��
Yapılsın denir  Kuran güncelleme
Muhkem ayetlere asla elleme
Müteşabih ayeti geveleme.
Boyumuzdan aşkın cahillikler.
��
Orhan Afacan İzmir..11.3.18
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Ermeninelerce Alçakça Karnından

Ermenilerle doğuda alçakça karnından
Yedi düvelle Çanakkale de bağrından
Araplarla Orda Doğuda kalleşçe sırtından
Ayni zaman zincirinde vuruldun Osmanlı.

Basiretsizlikle, hırs savaştı tabiatla.
Buzdan kefen giyildi bir emre itaat’la
.Ölümde ağladı””SARIKAMIŞTA “”kör inatla
Sen Bu vatana, bu dine uğurdun Osmanlı

Bedir’e hayran kaldın, Uhut’ta kan ağladın.
Kutlu Fetihle tarihin bağrını dağladın.
Kuvaiye Milliye’yle ebediyet sağladın
Bir Laik Cumhuriyeti doğurdun Osmanlı

Sağ, sol diye ikiye bölündü bedenin.
Aslında parçalanmaz, bir bütündü bedenin.
Yanına kalmayacak sana bunu edenin.
Ayet, hadis, ehlibeytle korundun Osmanlı

Kostantiniye adına söylenirken o hadis.
Edilmemişti bedenin ruhuna tahsis.
Takdiri ilahi bu ne temenni, ne de his.
Özellikle İslam için kuruldun Osmanlı

Balkan Harbi, Dünya Harbi, Milli Mücadele
’Hasta adamı öldürmek’’ içindir peş peşe.
İman, ihlâs yanarmı atsınlar NAR ateşe
Allah, Resul tarafında bulundun Osmanlı

Yedi düvel hariçten, dâhilde de yandaşı
Osmanlıyı yok etmekti gayreti, telaşı
Kurtuluş Savaşında yine doğrultun başı
Ne yıldın mücadelen, ne yoruldun Osmanlı.

Sarıkamış faciasında donan nice yiğit
Çanakkale de 250 bin şehit.
Çöl cehenneminde kaybolan pek çok mücahit
Her düşüşte güçlenerek hep doğruldun Osmanlı

Miyoplu gözleriyle, gönlü Cumhuriyette.
Demokrasi sözüyle dışı iyi niyette.
Tarihi iştahıyla hayali afiyette
Sömürgeciler önünde sorundun Osmanlı.

İZMİR-2013.EYLÜL

Orhan Afacan
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Esselatü Son Uyku Nedenime

‘’Essalatu..’ son, uyku nedenime
Esneyişlerim yüzümü haşlarken
Fatiha’yı okurum bedenime
Ben ORHAN afacan GÜNE BAŞLARKEN

Çökmez değil çöker, bazen miskinlik.
Nefsime veremem asla pişkinlik
Ruhta ne sıkıntı, ne bir bezginlik
Secdeye alnımı aşkla koyarken.

Ömrü hesaplamış Cahit TARANCI.
Şebi Arus Mevlana’nın inancı.
Hayırlı bir ömür Orhan’ın kazancı.
Bu hadis aklımda Güne Başlarken

Neler bekler bugün beni bilemem
Hayırdan başka bir şey dilemem
Tedbirimi katiyen terk edemem.
Dilimde dualar Güne Başlarken..

Gecekondusunda, dairesinde.
Şehirde, ülkenin dört köşesinde
‘’Yaşama sevinci‘’ bir herkesinde
Benimle birlikte Güne Başlarken.

Güneş ilerliyor yörüngesinde.
Akşam oldu arzın bir ötesinde
Güvendeyim, Hürriyet gölgesinde
Mehmetçik nöbette şafak sayarken.

Dikkatli ol, derim çalış, dersine…
Arkadaşından önce git Mersine.
Dua ederim kalbe sine, sine
Torunum okulda Güne Başlarken.

Basitlemiş hayatı, yaşam koçu
İnternette açık tarifin uç’u
Maddeye tabilik Arifin suçu
Ahret’i de an Güne Başlarken.

‘’Hürriyetten’’ alırım maili.-
Anlatır özetle günün ne hali.
Böyle gelişti şiirin hayâlı
Şiirde, mailde Güne başlarken

Bazen hatırlarım çocukluğumu,
Okul çantamın bezden olduğunu.
Anlatamam asla mutluluğumu
Anamla, babamla Güne Başlarken.

’Hürriyetten’’ alırım maili.—
Gazeteden günlük bilgilendirme maili
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Eşkali Belirsiz Uçak

Sınırı ihlale yönelik yönün.
Geriye değilde güneye dönün.
Müdahale için kesildi önün
Geriye değilde güneye dönün.

Bombalıyorum desende Deaşı.
Bombalanan Türk’ün Türkmen soydaşı.
Yapama seninle bir it dalaşı
 Geriye değilde güneye dönün.

Cevap ver eşkâli belirsiz uçak.
Düşmedi, düşmeyecek Bayır Bucak.
Peygamberde, bizlerde açtık kucak
Geriye değilde güneye dönün.

Cesaret vermesin taşınan türbe.
Milli onurumuz ruhta hep körpe.
Olamazsın göklerde sere serpe.
Geriye değilde güneye dönün.

Angajman gereği olan uyarı
Cevaba açıkmı frekans ayarı
Sorti yaptığın yer Türkmen diyarı
Geriye değilde güneye dönün.

İzmir-26.11.2015
Hadisten alıntı;
Deccal harap bir yere uğrar, oraya;
Definelerini, madenlerini çıkar, diye emredince, bal arılarının beylerini takip ettikleri
gibi, defineler de süratle Deccalı talip eder. Sonra Deccal, tam manasıyla kuvvetli bir
genci “ulûhiyetine iman etmeye”” davet eder. Genç kabul etmediğinden dolayı
öfkelenerek o delikanlıya bir kılıç havale eder ki, hedefe atılan ok gibi süratle
delikanlının vücudunu birbirinden bir hedef kadar uzak iki parçaya böler.
  Onu tekrar hayata kavuşturduktan sonra yine ulûhiyetine imana davet eder. Deli kanlı
be’şüş bir çehre ile güler./ek; Bu adam nasıl ilah olabilir. der.
     Delikanlı bu vaziyette iken Allahü Tela Meryem oğlu Mesihi gönderir. İsa
aleyhisselam. Diye hadis devam eder.
 Özetle bu genç Türkiye Cumhuriyet.,ilkin sağ, sol diye bölünmedimi,devam ise
bugünkü  İşid gelişmeleri

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eteğini Tutma Rüzgar Svursun

Eteğini tutma rüzgar savursun.
Utangaçsın madem gitmeyecektin
Öyle giyinmesen rahat olursun
Tutmakta zorlandın bak, düşecektin.

Omzunda çanta, elde telefon.
Ökçeler az yüksek, yürüyüş fayton.
Seni fark edenler etrafında fon.
Türkiye Güzeli seçilecektik.

Şehre kırsaldan hep göç oluyor.
Göç eden geçmişten bir öç alıyor.
Kötülük, kötüden bir güç alıyor.
O temiz halinde kalacaktın..

Öküz, at çekerlerken kara saban
Biçerdöverle bugün oldu yaban.
Yanına yakışmaz mı anan, baban.?
Ailen olmazsa olmayacaktın.

Sanayileşme sanma kötüleşme
Geçmişle geleceğe bir örtüşme.
Geçmişinle boş yere sürtüşme.
Çağdaşlığı böyle anlayacaktın

Endüstri devrimi arza felaket,
Asit yağmurlarıyla gel de baş et
Bilinci, bilinçsiz yeter ki tüket.
Sen bunun peşinde olmayacaktın.

İzmir-05.08.2013

Orhan Afacan
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Evden Çıkarken Aklında Bukunsun

Evinden çıkarken şunlar aklında bulunsun

Böylelikle sağlığın, canın, malın korunsun.

Aksi takdirde sorun içinde bir sorunsun

Yaya için ehliyet bilinçtir, dikkattir.

Hesaplayamazsın gelen aracın hızını

Fren diyerek sürücü yükseltirse gazını.

Asfalt yer sedye olur, ecel ölçer nabzını.

Yaya için emniyet alt geçit, üst geçittir.

Kırmızı, sarı, yeşil renk trafik lambaları.

Dur, bekle, hazırlan geç yanınca anlamları.

Düşünmene, geçmene yeterli yanmaları.

Yaya için riayet aksi ağır bir diyet.

Karşıdan karşıya geçerken oluşur panik

Trafik canavarına düşülür hep yenik

Trafik kuralları hem bilimsel, hem denenik.

Yaya için kazalar sonu ağır diyettir.

Duran aracı arkadan önünden geçmeyin.

Ne acele, ne de yavaş hareket etmeyin.

Yaya yolundan başka yoldan asla gitmeyin.

Yaya için görevli en iyi kendisidir

İZMİR 4.1.2015-
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Evimiz Mi Kaldı Oğlum.şehit Ailesi

EVİMİZ Mİ KALDI OĞLUM

Geçmeyen seneler geçti ne çabuk.

Şehit eşine, cennet mekân Çubuk.

Anlamaz sözünü annenin çocuk!

Evimiz mi kaldı, gidelim oğlum.?

Halimize şükür edelim oğlum.

Mukim dik Hani'de devlet adına.

Koşardık mağdurların imdadına.

Mağduruz, terörün kör inadına.

Evimiz mi kaldı, gidelim oğlum.?

Halimize şükür edelim oğlum.

Zıplaya, zıplaya o koşturduğun,

“Baba, baba “diye hep coşturduğun,

Birlikte hayaller, oyun kurduğun

Evimiz mi kaldı ,gidelim oğlum.?

Halimize şükür edelim oğlum.

Sevgiyle doluydu koca yüreği.

Adildi, emindi dinin gereği.

Yıktılar, yıkıldı evin direği

Evimiz mi kaldı gidelim oğlum.?

Halimize şükür edelim oğlum.

ORHAN AFACAN
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İZMİR-13.10.2015
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Ey Kör,ey Şaşkın

Çekirdekler çatlayıp filizlenir.
Fark etmedinmi hiç ey kör, ey şaşkın.
Çekirdekte doğum, ölüm gizlenir
Fark etmedinmi hiç ey kör, ey şaşkın.

Güneş, ayla gece, gün hesaplanır.
Karanlık, ışık iç içe saklanır.
Yıldızlarla yollar, yön-  kutuplanır
Fark etmedinmi hiç ey kör, ey şaşkın.

Dünya, düşünme karar kılma yeri- ayet-98
Kabir emanet bırakılma yeri
Mahşere yolcuyuz Kalu’dan beri
Fark etmedinmi hiç ey kör, ey şaşkın.

Sorumlu, görevli bilim adamı
İnsanlık hayrına ilmin tamamı.
Cennet, cehennemdir ilmin devamı
Fark etmedinmi hiç ey kör, ey şaşkın.

İzmir-2014-Ekim
ENAM SÜR.A.100

Orhan Afacan
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Ezan Sesi Kısık Değil Davudi

EZAN SESİ KISIK DEĞİL DAVUDİ

Ezan sesi kısık değil Davudi...
Duyurdu bu güne kadar tevhidi
Bedir;Çanakkale bunun şahidi..
Müminler Davudi,münafık  kısık..
��
Denizde başladı kurtuluşumuz.
Samsun 'da karaya döndü yolumuz.
İzmir’de körfeze döktü kolumuz.
Cumhuriyet rejim, tam bağımsızlık.
����
Türk milleti cesurdur,çalışkandır.. .
Doğmadan vatana adanan candır.
Tarih onu, oda tarih yazandır.
Çınar gibi köklü, selvi gibi dik.
����
Yeryüzünde bozgunculuk yapmayan.
Haksızlığa elsiz, dilsiz  kalmayan.
Tarık buğra han soyundan çağlayan.
Ayetle, hadisle tebrik edildik.
����
Orhan Afacan İzmir.
25.11.2018

Orhan Afacan
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Ezan Türkçe Değildir

Ayetle dalga geçer, peygamberi tacizler.
Gönülleri mühürlü, akılları acizler.

Sağır, dilsiz diyanette müftüler, vaizler.
Demek tayin için hazır durumda valizler.

Din, iman, ayet, hadis pek çok ağızda sakız.
Şişir, patlat edayla biz buna müstahakız.

Öğrensin çoluk, çocuk, herkes elbet elif ba.
Makara’ya, kibire tavır kormu acaba.?

Ezan Türkçe değildir okunuyor Arapça
Makara, Kibir bana daha fazla azapça

Türkçe ezana kızanlar kendinize gelin,
Makara, kibir için ağır olur bedelin.

Türkçe ezan okutan belki dinden bihaber
Makara, kibir diyen, susan hepsi beraber.

Verildikçe verilir ufak, ufak pek taviz
Daha saldırgan olur gün gelir mütecaviz.

Sakız çiğnemek oruç bozarmı kurul.
Makara, Kibir hakkındaki fetvadan kurtul.

“”Kâbe’de Kur’an Yastık”” nerede tarikatlar.
Sarık, cüppe, sakalmı imani hakikatlar.?

Hakaret edilse Islama, İslam dışında
Müslüman ülkeler bir protesto yarışında.

Şeytan taşlanır gibi Haccın farizasında
Öfke, nefret lavdır iki dudak arasında.

İncele, bak Sürei Kehf yüz altıncı ayet
Makara,kibir HAKKINDA hüküm ezelden net..

ORHAN AFACAN
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte böyle, onların cezası cehennemdir. Çünkü
küfretmişler, benim ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardır.

Orhan Afacan
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Ezandan Daha Çok Salah Okunur

Mehmetçiğe yine pusu kuruldu
Yine toprağa, kırmızı nur doldu.
Bir anne yüreği daha burkuldu
Affeyle Ya RABBİ dokunur oldu.
Ezandan çok salah okunur oldu....

Şehitliği över hadisle, ayet
Bize düşen elbet sabır, metanet.
Tabutu görünce kopar kıyamet
Affeyle Ya RABBİ dokunur oldu.
Ezandan çok salah okunur oldu.

Erkekçe vurulsa bu kadar yanmam.
Rahmet diler, geçer giderim, anmam.
Yorumlara, mümkün değil inanmam
Terörist adeta korunur oldu.
Ezandan çok salah okunur oldu.

Zirvede terörün suçlar grafiği
Kara paradadır yoğun trafiği
‘’Kürt sorunu değil’’ örgüt gerçeği
Terörist çaresiz, yorulur oldu.
Terörist adeta korunur oldu
Ezandan çok salah; bir onur oldu.

Orhan Afacan
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Ezanı Muhammedi

Demek ki çok önemli bulunuyor
Ezanı Muhammedi okunuyor
Susalım, bakalım ne buyruluyor.
Ezanı Muhammedi okunuyor.
��
Başladı Allahu Ekber diyerek.
Peş peşe dört defa tekrar ederek.
Artıyor heyecan seste titreyerek.
Tevhidi tevhide perçinleyerek.
��
Zirvededir müezzinin coşkusu.
Sarsar yeri ,göğü dilde vurgusu .
Muhammed resulüllah duyurusu
Takipsizlik alır Küfrün sorgusu .
��
Şeytanın nefsinin planı yıkılır.
Tebliğin gereği iş bırakılır ...
Namaz sonu arza dağılınır
Ezanı Muhammedi okunuyor ...
��
Her ezan vakit namazı içindir...
Nefsine sevdir, sen şeytanı sindir .
Kevser ancak salavatlarla senindir
Ezanı Muhammedi okunuyor
��
Salaha felaha hep davetiyle...
Alemlere rahmetin rahmetiyle.
Alemler rabbinin merhametiyle
Ezanı Muhammedi okunuyor
��
Beş farzın mühimi şehadet, namaz
Günde beş defa hatırlatmadan olmaz.
Çünkü şehadetsiz namaz kılınmaz
Şehadet namaz bir bütün ayrılmaz.
Ezanı Muhammedi okunuyor

ORHAN AFACAN   İZMİR

Orhan Afacan
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Ezanla Ezan Yarışır

Her sabah ezan ezana karışır
Her sabah ezan azanla yarışır.-
    Ufuk nurla geceden sökülürken
   Gökten rahmetler yere dökülürken
Kötü oyununa oyun eklerken
Şifa için hasta günü beklerken-
    Allahu Ekberle aniden Ezan..
    Yankılanırlar birkaç camiden Ezan
 Sabah ezanı okurken müezzin
 Dikkatini çektimi  kimimizin.?
    Allahu ekberi duyurur yankı.
    Ruhumu ezanla doyurur yankı.
Nağmeler yükselir hep pes’ten tize,
Nağmeler şevk verir gönüllerimize.
    İmanım artar, coşar güçlenirim,
    Ezanı dinledikçe içlenirim
Coşkuyla yankıda ilahi davet-
Uykuyla askıda ruhlar hayalet
    Bir yankı ki O Makamı Saba’dır,
    Bir yankı ki O su tabiatlıdır
.Bir yankı ki O yüksek frekansı.
 Bir yankı ki O,İslam referansı.
.      Bir yankı ki O üç yüz kırk metre hız
       Bir yankı ki O enerji santralsız..
Bir yankı ki O çoksesli bir solo-
Bir yankı ki O Dağlar, taşlar koro.
     Bir yankı ki O devam eder dünden
      Bir yankı ki O kurtarır hüzünden
Bir yankı ki O dinlenir yürekten
Bir yankı ki O vuru sol kürekten.
      Bir yankı ki O motifleri sesler.
      Bir yankı ki O tığıdır nefesler.
Bir yankı ki O Kesilemez önü
Bir yankı ki O her tarafta yönü.
     Bir yankı ki O duymak öyle anki
     Bir yankı ki O Mahşeri sur sanki.
Bir yankı ki O Allah, Allah dersin.
Bir yankı ki O secdeye gidersin.
     Bir yankı ki O Kulu hep yükseltir
     Bir yankı ki O Allaha yöneltir.
Bir yankı ki O Sabah için özel
Bir yankı ki O şafak vakti güzel.
      Bir yankı ki O akustiği doğal
    Bir yankı ki O sende katıl, çoğal.
Bir yankı ki O yapılamaz tarif.
Bir yankı ki O anlayanlar arif.
     Bir yankı ki O hem yerden, hem gökten
     Bir yankı ki O ilahi bir kökten.
Bir yankı ki O peş peşe dalga
Bir yankı ki O çevrende halka
Bir yankı ki O emridir mülkünde..
Bir yankı ki O emirler üstünde.
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       Bir yankı ki O gelir için, için
      Bir yankı ki O çoğu duymaz niçin?
Bir yankı ki O yere, göğe örgü
Bir yankı ki O tek Islama özgü
      Bir yankı ki O imana şahadet
     Bir yankı ki O kurtuluşa davet.
Bir yankı ki O Allah lafzı celil.
Bir yankı ki O aksine yok delil.
     Bir yankı ki O buluttan dönüşü
    Bir yankı ki O şeytanın çöküşü.
Bir yankı ki O ezanla ödevli
Bir yankı ki O Allaha görevli
         Bir yankı ki O kulaktan çıkış yok
         Bir yankı ki O duymaktan kaçış yok.
Bir yankı ki O Allaha tevekkül,
 Bir yankı ki O nefse yok tenezzül
        Bir yankı ki O dağ, taş hep minare
         Bir yankı ki O,tekrarı beş kere
Bir yankı ki O İlanı Resuldür
Bir yankı ki O Resulü usuldür
        Bir yankı ki O kulluğu tefekkür,
        Bir yankı ki O aslına tezahür
Bir yankı ki O Hasta kalbe şifa
Bir yankı ki O Manevi bir sefa.
       Bir yankı ki O Arz onun mescidi
      Bir yankı ki O ses Bilal Habeşi.
Bir yankı ki O emrindedir hava
Bir yankı ki O ilahi bir dava
      Bir yankı ki O yankılar tabiat.
       Bir yankı ki O Sağırlara inat
Bir yankı ki O Tevhidin ısrarı.
Bir yankı ki O Tevhidin esrarı.
      Bir yankı ki O Rüyadandır aslı
       Bir yankı ki O beştir günde faslı
Bir yankı ki O nurlanır sabahlar
Bir yankı ki O gönüller ferahlar.
         Bir yankı ki O Ahiret ikazı
         Bir yankı ki O önerir namazı.
Bir yankı ki O Ruhu uyandırır
Bir yankı ki O Hakka dayandırır.
     Bir yankı ki O edilmez itiraz.
     Bir yankı ki O kullukla gelen haz.
Bir yankı ki O ruhta çile biter.
Bir yankı ki O secde ile biter
   Bir yankı ki O, Allahın adına
        Bir yankı ki O imanın tadına.
Bir yankı ki O Riyadan hep ırak
Bir yankı ki O Miraca Burak
 Bir yankı ki O bende tasdiklerim
Bir yankı ki O dualar ederim.
Bir yankı ki O küfrün inadına
Bir yankı ki O dinsiz suratına      -
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 Bir yankı ki O arıdır, durudur.
Bir yankı ki O Sıratın nurudur.

Orhan Afacan
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Ezanlar

Allah bize var olduğunu
Hatırlatıyor Ezanlarla..
Allah, biz bir olduğunu
Hatırlatıyor Ezanlarla…
          *****
Allah, bize büyüklüğünü
İnsanların küçüklüğünü
Muhammedin Resullüğünü
Hatırlatıyor Ezanlarla…
              *****
Allah, kudretine niyazı
Hatırlatıyor Ezanlarla..
Dinin direği farz namazı
Hatırlatıyor Ezanlarla…
                   ****
Hakk’a olan inancımızı
Tazeliyoruz ezanlarla..
Resülüllah’ a aşkımızı
Artırıyoruz ezanlarla…
         *****
İslam’ın, imanın şartını
Tekrarlıyoruz Ezanlarla..
İnanmış olmanın tadını
Fark ediyoruz Ezanlarla…
          *****
Sahipsiz olmadığımızı
Fani olan varlığımızı
Ölüme hazırlığımızı
Hatırlıyoruz Ezanlarla…
           ******
Lanetlenmişi öfke ile
Çatlatıyoruz Ezanlarla..
Makam’ı Mahmut’u resule
Hazırlıyoruz Ezanlarla…
              ****
Bilal’ı bir günde beş kere
Hatırlıyoruz Ezanlarla…
Orhan’ı, herkesi cemaat’e
Çağırıyoruz Ezanlarla.

Orhan Afacan
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Ezelden Ebede

}
Ruhtuk önce, doğduk, yaşadık öldük
Ezelden ölüme kaç sene geçti.!
Yaşarken ağladık, sevindik güldük
Kullar ya inkârı, ya Hakk’ı seçti...
*****
Yaratılışta peygamber neslimiz.
Bizi sapıtırdı şeytan ile nefsimiz.
Uyarıcı gönderdi sık sık Rabbimiz.
Kullar ya inkârı, ya Hakkı seçti…
*****
Âlemler içinde zerre kadarız
Sözde her şeyi en iyi biliriz
Ölümle, ebede farklı varlığız
Sorumluluk için inkâr ederiz
*************
Ezelden ebede ölüm bir geçiş..
Kabirde bekleriz diriliş için
Ölüm ezelden dünyaya geliş için
Ölüm olmasa yaratılış olmazdı
Ölüm beden ve ruhun ermiş hali
Ol, olgunlaş, öl olgunlaşmış demek

Orhan Afacan
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Fatih'in Yaşının İki Kat Yaşı

FATİH'İN YAŞININ İKİ KAT YAŞI

Fatih' in yaşının  iki kat yaşı .
Kazandığı Çanakkale  Savaşı
Eğildi önünde  düşmanın başı.
Özgürlüğe olduk sonunda vasıl.
����
Kabe' yi aradı Ayasofya da..
Fethini kutladı o an manada
İlk Hedef Akdeniz  yıllar  sonrada
İlk Hedef'in, Fetih'le bağı nasıl. ?
����
Osmanlı için bir ömür biçildi..
'""Hadiste genç zuhur etti ""geçildi.
Yüz yılın adamı diye seçildi
Kahraman Mustafa  Kemaldir asıl.
����
Cumhuriyet devletin kurucusu..
İlkeleri devletin koruyucusu
Yurda;cihana barış sunucusu
Yolundan ayrıldık halimiz nasıl.?
.����
Orhan Afacan İzmir
4.11.2018

Orhan Afacan
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Fenerbahçe Kulübüne Saldırı

Akıllar durduracak büyüklükte.
Sanırım oluşu ilktir tarihte.
Gözleri hedefte,eli tetikte
Kör olasıca Terör Viyadükte.

Saldırı,nişancı çok profesyonel.
Hesaplı hız,açı,ışık,esen yel.
Hesapta olmayan koruyucu el.
Vurdu kendini  Terör Viyadükte.

Ne siyasidir,ne etnik,ne dini.
Toplumun tümüne terörün kini.
Birlikle yıkılır,yok olur ini
Keselim yolunu  Terör Viyadükte.

Terörist kaosla,kanla beslenir.
"Boş ver'le" güçlenir,sus'la gizlenir.
Son olay yerinde rahat izlenir.
Keselim yolunu  Terör Viyadükte.

İZMİR-08.042015

Orhan Afacan
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Fetih Öncesi,fetih Anı

Kutlu Müjde verince Âlemlerin rahmeti
Kim önemser ölümü, kim önemser zahmeti.
Dokuz yüz sene geçti bu hadisle yaklaşık
Sayısız seferler, surların dibinde bıraktı âşık.
‘İslam’ı bul’ diye, ilk giden Eyüp Ensari
Fetihten sonra bulundu kayıp olan kabri
Surların en dibiydi defnine vasiyeti.
Olacak Fethi’n seyriydi hassasiyeti.
Şehitliğine vermişti işareti Resul
İstanbul demek Eyüp, Eyüp demek İstanbul
Fetihti Eyüp’ün İstanbul’a gelme amacı
Anlamadık duaya yaptık O’nu aracı
Yüzlerce sene her akın neticesiz kalmış
Başarısız her akın Bizans’a güven salmış
Bir Bizans ki O Bizans,haçlılar ona uşak..
Bir Bizans ki O Bizans, bu gün değişik kuşak.
İlk Fetihe gelenlerin imanlarımı yoktu?
Yahut Bizanssın var olan imkânlarımı yoktu.?
Kostantiniye girer önce Gönül erleri-
İslam aşkıyla tanıştırırlar gönülleri
Her asırdaki Ehli Beytin Büyükleri
Muhammed’in nurudur Ruhlarında yükleri.
Fatihin tahta çıkışı tarihte ilktir.
Fatihin tahta çıkışı fetihsi taktiktir.
Neden çocuk yaşta tahta yürüyen fatih.?
Fetih ninnileriyle büyüyen fatih.
Fethi istiyordu, Hem Asrı Saadet, hem ced-
İ453 Mayıs’ı gösteriyordu ebcet-
Rüyalar görülür, Planlar, hayaller kurulur,
Fetih için coşan kalpler, özlemiyle yorulur.
Bir bahane ile Hacı Bayrama sorulu.
Payı taht’ta nefesler, nabızlar, diller tutulur.
Büyük Veli Beşikteki Sultan ı gösterir.
‘’Bu Köseyle birlikte ‘’diye sözü bitirir.
Fetih seferi başlatan Sahabe-i Kiram
Âlim, adil Fatihe edildi Fetih ikram...
Bir Sultan Mehmet ki O dört mezhebi tanır.
Bir Sultan Mehmet ki O ilme, akla dayanır.
Ahlaktan da, adaletten’te yoluksundu Bizans
Kur’an ahlaki, Kur’an adaleti referans..
Bizans’ta Halk sarılınca ihlâsla Islama
Kavuştu huzur dolu, onurlu bir yaşama
Bir Kumandan, Bir Ordu ki fethe inanmış
İmanıyla, silahıyla surlara dayanmış.
Beş yüz yetmiş birden, ta bin dört yüz elli üçe
Dirençler gösterdi Bizans her askeri güce.
Yüreği bir lamelif, bedenin duruşu vav.
Pusuya yatmış avcı, Kostantiniye’yse av.
Göreyim Bizans hadi, bu kuşatmayı da sav.
Korku sesleri geliyor miyav, miyav.

Nemrutun ateşiyle lav’a dönüşsün yağlar
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İbrahim’i ateş’mi yakar, lav’mı dağlar.?
Dökülen kızgın yağla et yanar,kemik erir..
Böyle durumda kalbe ihlâs cesaret verir

Dökülürken surlardan Leventler patır, patır.
Sesiz çığlığı sağır kulakları patlatır.
‘’Gelecek ecel bize böyle fetihte gelsin
Hiç değilse o yolda, o niyettenken gelsin.’’
Fetih bu; öyle kazanmak kolay değil.
Olup bitince unutulacak bir olay değil.
Fetihe katılanlar her şeyi göze almış
Muhammed Mustafa’dan Mutluluk sözü almış
Ulubatlı burçlara dikmek için bayrağı
Zorluyor surları askerleriyle bayağı.
Öylesine fazla ki dökülen kızgın yağ.
Hayatı bırak, ölümle bile kurdurmuyor bağ.
Görününce onlara Peygamber burç başında
Kendileriyle Resule varma yarışında..
Günler sonra Kadırgalar karadan akın etti.
İslam’ın çağı geldi, küfür’ün çağı bitti
Direndikçe inatla kızaktaki kadırga
Adımlar zelzele, nefeslerse kasırga..
Asılır kadırgaya imanla, sadakat la.
Bir Levent ki O; yürür Sıratta yağlı halatla.
Kor olmuştur tabanları, kor olmuştur omuzları
Gözüne önünde güç; Kevser havuzları.
Kağnı tekeri gibi inlese de dişleri
Atağa kalkıyordu yere değen dizleri.
Yansın suda Grejuva, aşılmasın hiç surlar
Mükemmel tedbirde bile olur kusurlar.
Ya İstanbul Fatihi alacak Ya Fatih İstanbul’u
Bir yürek ki bağrındaki Çınardan daha ulu.
Uzayan muhasara, sabırsızlaşan Fatih
Sebe’ suresi, ayet on beşle gelen Fetih.
Ümitsizliğe düşürmesin asla yenilgi.
Ümitsizliği zafer eder bulursan bilgi.
Düşmedikçe şehir şımarıyordu Kostantin.
Düşmedikçe şehir secdedeydi Akşemsettin.
Denizde, surda akıl almaz pusu kurdular
Şımardılar, zevki sefa içinde kudurdular.

Şehir alınmayacak, alınmaz sandılar
Bir sabah ‘’Haliçte tekbir ‘’ ile uyandılar

Orhan Afacan
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Fetih ve 1 Mayıs

Kapılara kilit,kalplere korku vuruldu
1 Mayıs günü,İstanbul'da hayat felç oldu.

İmkan bulan şehirden birgün evvel ayrıldı
Kalanlarda korkuya,endişeye kapıldı.

Savaş yok,deprem yok üstelik bayramdı gelen
Böyle korkmamıştyı halk,İstanbul feth olurken.

Donanma indirilmişken karadan bağrına
Devam ediyordu herkes günlük hayatına.

Bir yanda çağ açan,bir yanda devrim provası
İstanbul tarihinde 1 MAYIS yüz karası.

Gözlerinde kin,nefret; kanlarında ihanet
Değişsinmiş rejim,kominist olsunmauş devlet.

Sol yumruklar havada,devreim andı içilen
Hürriyetlere pranga,rejim diye seçilen.

Tank,panzer emre hazır,polis,asker siperde
Görülmüşmüdür bilmem, böyle bayram tarihte.

KENDİNİZE BAŞKA AY,BAŞKA BİR ŞEHİR BULUN
İSTANBUL MAYISINDIR,MAYIS İSTANBUL'UN.

Ulubatlı Hasn'ın diktiği o sancağı
Ayağa kalksa dünya indiremez aşağı.

Üzülme Istanbul'um,canında sıkılmasın
Sevenlerin bağrı daha fazla yanmasın.

Orhan Afacan
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Fırat'ın Doğusuna,doğusuna

Fırat’ın Doğusuna, Doğusuna

Fırat’ın  doğusuna, doğusuna
Yeni, yeni destanlar suna, suna.
Devam eyle kahramanlık yoluna
Oyalanma takılıp şuna, buna
Fırat’ın doğusuna, doğusuna.
����
:"Uçsuz çöl desinler  ":doğusu için.
Diyenler bulunur o çölde  niçin. ?
Sınır güvenliği, vatanın için
Fırat’ın  doğusuna ,doğusuna
����
Elbap,Afrin,İdlip  sıra Fırat’ta..
Kazdığı  hendeğe yatır, uzatta
Kalmasını hiç biri yaşar hayatta.
Fırat’ın  doğusuna, doğusuna.
����
Taşıdılar tır, tır silah, cephane.
Zaferler olacak  hepsi şahane.
Ya gazilik, ya şehitlik daha ne.
Fırat’ın  doğusuna, doğusuna.
����
Orhan Afacan İzmir Gaziemir
27.10.2018

Orhan Afacan
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Fırın İşçisi

Yanmamaya yana, yana alışır.

Göz nuru, yüreği una karışır.

Zamanla, ateşle, aşkla yarışır

Yaptığı kürekle alevlere sörf..

Fırına atılır birer, ikişer.

Ateşle Hamura koku, tat düşer.

Ekmekle birlikte kendide pişer

Yaptığı kürekle alevlere sörf..

Dal gibi bir boyu, siyah sacı var.

Unlanır aniden olur ihtiyar.

Alında terleri mutlu, bahtiyar

Yaptığı kürekle alevlere sörf..

Gizli kahramandır fırın işçisi.

Bir başka adıdır nar’ın işçisi.

Ateşle gül olan terin işçisi

Yaptığı emekle onurlanır örf.

Alının teri köşk, taht’ta yüreği.

Altın bileziktir tahta küreği.

Sadakat, sadakat, işin gereği

Yaptığı emekle onurlanır örf.

Sanatın özüdür satılan ekmek.

Mayasına sevgi katılan ekmek.

Ruhunu karartır atılan ekmek.

Yaptığı emekle onurlanır örf.
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He mamul bir farklı iştahla yenir.

Ekmeksiz sofraya soframı denir.

‘Allaha hamd olsun’ ekmekle denir

Yaptığı kürekle alevlere sörf..

Orhan Afacan
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Fıtratımda Ölüm Var

“”Var olma usulüm üç””
Beden, ruhuma duvar.
Bu dünyada kalmam güç-1
Fıtratımda ölüm var.

Kendimi atmam riske.
Haksız vurmam, bir fiske.-2
Kalu’da işlendi disk’e
Fıtratımda ölüm var.

Kendimi germek niçin? --3
Tükenmem için, için
Hesabı vermek için
Fıtratımda ölüm var.

Ölümü kabullendim,
Güçlendim, kuvvetlendim.-4
Mahşere kenetlendim
Fıtratımda ölüm var.

Tenim bak, tenin gibi--5
Ellerim elin gibi
Benimde senin gibi
Fıtratımda ölüm var..

Acizlerden acizim.
Cahillikten tacizim.--6
Şiirde bir naçizim
Fıtratımda ölüm var.

2014- Mayıs,İZMİR

Orhan Afacan
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Fitnecileri Dost Edindiğinde

Fitnecileri dost edindiğinde.
Allah'tan  geleni inkar edersin..
Dinde sebatı tercih'lediğinde.
Resulullahın  izinden gidersin...
��
Resulullah ise dinde önderin.
Ulaşır adrese doğru gönderin..
Gerekir düşünmek derinden derin.
Telafisi yok hatanın  ne dersin.
��
Anlaşılır hangi halden fitneci.
Niyetini çok iyi gizleyici
Albenili ancak akıbet feci...
Akıntısıyla, girdapa gidersin
��
Aslında cehennem tahütlerinde..
Gasp edilmiş cennet ümitlerinde.
Din ile sömürmek  prensiplerinde
Anlamak için Hak sana nur versin.
��
Orhan Afacan izmiş 27.4.18
İsra. Ayet--73

Orhan Afacan
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Gaziemir'in Kalbi

Yüz kırk metre yüksektir Denizden rakımı

Gaziemir’in Kalbi Arda Çarşı Meydanı.

Dört mevsim gece, gündüz serin rüzgâr akımı

Gaziemir’in Kalbi Arda Çarşı Meydanı

Çarşı Meydanından yolun geçmezse eğer

Hüzün olur içinde görmediğin çok değer

Milli günlerimizde çelenklerle süslenir

Dalgalan bayraklarla kalplerimiz hislenir.

Yan yanadır Camiyle, Atatürk’ün anıtı.

Cumhuriyetle, Laikliğin, uyumlu kanıtı.

Zaman, zaman karışır ‘Korkma Sönmez’ ezanla.

Dinle de; Türk olmak, Müslüman olmak ne! Anla

Tasarrufu, birliği temsil eder havuzu

İnsanı güleç yüzlü, yavuzun en yavuzu.

Salahla meydanda, nefes tutulur, kalp durur

Salahın ardından vefat eden duyurulur

Teknoloji geçirdi eline bütün kozu.-

Atın sesi yerine araç sesi, egzozu

Arı bulamaz oldu temiz çiçek tozunu

Ses, çevre kirliliği yükseltiyor dozunu

Değişime direnen tek kahve Reislerin..

Oyununa gelmediler kötü hislerin

Önünde dut ağacı, dalında kuş yuvası.

Dumansız, kumarsızdır mistik havası.

Bakkalı bezdirdi veresiye alanlar.

Süper markette oldular kart kullananlar.
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Unutmam veresiye, peşin satan resmini

Karikatürlemişler ikisinin cismini.

Not'lamışlar Peşin satan, Veresiye satan.

Kaç bakkal var böyle alacak yüzünden batan.

Mahallenin bütçesi, Veresiye Defteri

Değersizdi eskiden göz nuru, alın teri.

Bakkala gittiğimde Akile’den alırdım

İsraf ettim diye ailemi kızdırırdım.

Zamane çocukları son model telefonu

Dilerim böyle bolluk için bulurlar sonu.

İş merkezine terk etti yerini o taş fırın

Nasıl değişir bilmem öbür günlerde yarın.?

O gün sattığı toprak çanak, testi iyisi

Oğullarıysa bu gün beyaz eşya bayisi.

Çapa zamanı fırına verirdik fasulye

Akşam yorgun dönünce istediğin usul ye.

Meydan Çocukluğum, gençliğim ihtiyarlığım..

Üç dönemi yaşaya bilme bahtiyarlığım.

Dirilip gelse babam eminim tanıyamaz.

O’nun devrinden kalan insanda, binada az

Cenaze, düğün çeyiz, asker, seçim konvoyu

Zaman, zaman karışır birbiriyle gün boyu.

Bu yılda var meydanda Çanakkale sergisi

Millet Adlı Nefere bu aşk Allah vergisi

Bildim bileli sürer asker, davul âdeti.

Kim bilir bu tertipte kim içer şahadeti.?
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Her halinden besbelli bu oyun Çanakkale

Oynayanlar bayrağa sarılmış birer lale.

Dalga, dalga olurlar davulun güm ritmiyle

Allah'ım hepsinden hainleri uzak eyle.

Evet, uzaktan davul sesi daim hoş gelir.

Çanakkale havasında her gözden yaş gelir

Çanakkale kanlarla söndürülen ateşti.

,Çanakkale cennete döndürülen ateşti.

Salahımla karışır belki İstiklal Marşı

Namazıma katılsın seyretmesin hiç çarşı.

Sık kurulur Meydana Kızılay kan standı.

Gaziemirlinin, insana sadakat andı

Vatanımız için can, Millete kan veririz.,

Seydibaba’nın nesli GAZİEMİRLİLERİZ.

Orhan Afacan
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Gazilere

Sende yaşar mutlu yarınım, şanlı mazim.
Ey! Benim barut kokan, umut saçan; gül gazim.
Göğsünde ayni iman, ayni güç, ayni azim
Hatırası bana şehidimin..Yeryüzünde şehidimin vekili

Ey! Orhan savaşmadan kolaydır şiir yazmak..
Şehidi, gaziyi övmek; düşmanlara kızmak...
Benimde bir canım var,an gelip alınacak..0
Onunda tek bedeli vatan, vatandır ancak..

Orhan Afacan
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Gazzeli Mülteci

Savaşa en modern silah yapanla.
Savaşı elinde taşlı, sapanla
Savaşla doğuldu, büyüdü kanla
Gazeli Mülteci yok ortalıkta.

Çocuğun askere hesap soruşu.
O çocuk haliyle dimdik duruşu.
Bu duruş yüzünden bulduğu huşu
Gazeli Mülteci yok ortalıkta.

Mülteciyi, mülteciyle kıyasla.
Ortak noktaları bulunmaz asla.
Biri gururla yaşar, biri yasla
Gazeli Mülteci yok ortalıkta.

Vatan denen toprak böyle korunur.
Eğer kalpte varsa Muhammedi nur.
İmanla oluşur bir milli şuur.
Gazeli Mülteci yok ortalıkta.

Olsada mülteci sembolik kampta.
Eğitim, sağlıktır ancak hesapta.
Savaşa katılır kesin şafakta
Gazeli Mülteci yok ortalıkta.

Mücadelesi sanılmasın kurgu.
Her nefesi vatan aşkına vurgu.
Kimse yapamaz bu hususta sorgu
Gazeli Mülteci yok ortalıkta.

İzmir-2014-Kasım 19

Orhan Afacan
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Geç Kalan Aşk

Dün ne isek öyleyiz, bugün yine seninle
Geç kalan aşkını sen yaşa dur, hayalimle
Başkasına aidim kalbimle, benliğimle
Geç kalan aşkını sen yaşa, dur hayalimle.

Zamanında seni ben beğenmedim diyemem
Bugünkü sevdiğime seni tercih edemem.
Unutmandan başka bir çaresini bilemem
Geç kalan aşkını sen yaşa, dur hayalimle.

Aşk mutluluk içindir gizli macera değildir.
Maceranın sonunda kanar, yara değildir
Bugünkü sevdiğim canım benim her şeyimdir
Geç kalan aşkını sen yaşa dur, hayalimle…

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Geç Kalan Aşk

Dün ne isek öyleyiz, bugün yine seninle
Geç kalan aşkını sen yaşa dur, hayalimle
Başkasına aidim kalbimle, benliğimle
Geç kalan aşkını sen yaşa, dur hayalimle.

Zamanında seni ben beğenmedim diyemem
Bugünkü sevdiğime seni tercih edemem.
Unutmandan başka bir çaresini bilemem
Geç kalan aşkını sen yaşa, dur hayalimle.

Aşk mutluluk içindir gizli macera değildir.
Maceranın sonunda kanar, yara değildir
Bugünkü sevdiğim canım benim her şeyimdir
Geç kalan aşkını sen yaşa dur, hayalimle…

Orhan Afacan
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Geçsene Peşmerge Yine Habur'dan

GİRSENE PEŞMERGE TEKRAR HABUR’DAN

Girsene Peşmerge Tekrar Habur"'dan.
Kasılsın dostların zevkle gururdan.
Sorulmadı hesap kimseye burdan.
Karşımda teröre bu gün tamponsun.
Bu tavrın tarihe özel not konsun.
����
Alkışlar altında geçsin konvoyun..
Aracına benzin  Mehmet’ten, koyun.
Molada soframda  ikramla  doyun
Kahraman değilsin ama piyonsun
Bu tavrın tarihe özel not konsun.
����
Aynalarap adı sizle kirlendi
Terörist Amerika'yla kibirlendi
Bilirsin Afrin nasıl temizlendi.
Teröre devama çare de sonsun.
Bu tavrın tarihe özel not konsun.
����
Silah teşhisiyle gündemi tutma
Bugünün yarını mevcut unutma...
Ölmezsen korkudan, dilini yutma.
İslam’da münafık giri bir tonsun.
Bu tavrın tarihe özel  not konsun.
����
Orhan Afacan İzmir. 19.12.2018

Orhan Afacan
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Geçtiğin Yollara Alnımı Koydum

Geçtiğin yollara alnımı koydum
Gözyaşlarım ile toprağı oydum
Acını, aşkını bir başka duydum
Bekliyorum seni Ravzanın önünde
Bir kere göreyim fani ömrümde.

Ne Yunus, ne Veysel, Nede Nabiyim
Deli, dolu hemde çok asabiyim.
Seni sevdiğini sana biriyim
Bekliyorum seni Ravzanın önünde
Bir kere göreyim fani ömrümde

Hüzün verir bana hep çocukluğun.
Tuz oldu bu hüzne şimdi yokluğun.
Gönlüm de adı, sensin mutluluğun
Bekliyorum seni Ravzanın önünde
Bir kere göreyim fani ömrümde.
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Gezmek İçin Aydına Gitti

Ayrıldık ya,seninle İzmir bomboş geliyor
Güzel olan bu şehir bana hüzün veriyor
Ayrılığı gizlemek öyle kolay olmuyor
Gezmek için Aydın’a gitti seni diyorum
Gezmen uzun sürmesin seni çok özlüyorum

Hediyeler olarak mutluluk getir bana
Gecikmesin mutluluk hasreti bitir bana
Ayrılığı gizlemek çekmekten beter bana
Gezmek için Aydın’a gitti seni diyorum
Gezmen uzun sürmesin seni çok özlüyorum
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Gidiyorlar(Hacılar)

Gidiyorlar dünyada görmeden sevilene
Gidiyorlar dünyada en fazla özlenene
Gidiyorlar dünyada en çok kıymet bilene
Gidiyorlar Muhammed, Muhammed diye diye.
*****
Gidiyorlar her anda salâtla anılana
Gidiyorlar vuslatla, aşkıyla yanılana
Gidiyorlar bedenle imanın ikrarına
Gidiyorlar Muhammed, Muhammed diye diye.
*****
Gidiyorlar dünyada en çok merhametliye
Gidiyorlar dünyada tek gerçek sevgiliye
Gidiyorlar bir daha geri dönmeyesiye
Gidiyorlar Muhammet, Muhammed diye diye
*****
Gidiyorlar durmadan hep asırlardan beri
Gidiyorlar her kalpte o,sırlardan biri
Gidiyorlar her biri; bir, milyonlardan biri
Gidiyorlar Muhammed, Muhammed diye diye.
*****

Gidiyorlar cennetle sanki müjdelenmişler
Gidiyorlar bu anı hasretle beklemişler
Gidiyorlar milyonlar içinde seçilmişler
Gidiyorlar MUHAMMET, Muhammed diye diye.
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Gidiyorum Dedi Fakat Gidemez

Gidiyrorum dedi fakat gidemez
Beni değil seni o terk edemez
Sendeki aşk başka yere benzemez
İzmir Bizi Sen Bariştıraçaksın.

Gaziemirini,,İnciraltını
O gezip görmeden yapamaz İzmir.
Sevgiye uzanan zeytin  dalını
Koparıp yerlere atamaz İzmir.

Ya onu bağrında gizleyeceksin
Yahut adresini söyleyeceksin
Yoksa elimden çok,çok çekeceksin
İzmir bizi sen barıştıracaksın.

Aşka iksir diye içer suyunu
Bize uğurlu yer bilir koyunu.
Mutlu sona ersin bu aşk oyunu
İzmir,bizi sen barıştıracaksın.

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gizli Bir Bahçe Aşk Gözlerinde

Gizli bir bahçedir aşk gözlerinde
Sonsuz mutluluklar  hissediyorum
O tereddütlerin boşa kalbinde
Sev,diye yılları bekletiyorum..

Bedel canım ise dünden vereyim.
O gizli bahçene ben tek gireyim.
Ümitle, özlemle gölgen gibiyim
Peşinde yolları eskitiyorum.

Beklemekten seni sanma bezerim.
Hayalinle yaşar, öyle gezerim.
O gizli bahçene bir gün girerim.
 Sev, diye yılları bekletiyorum
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Gökte Kanat Çırpıp Süzülen Kuşlar

Gökte kanat çırpıp, süzülen kuşlar...
Rükûdan secdeye süzülen başlar.
Gözlerden takvayla süzülen yaşlar.
Allah'ı tespihle dua ederler
��
Gökteki okyanus bulutla ağlar...
Şimşekler çaktıkça yer için çağlar.
Yeşerir toprakta ağaçlar, bağlar.
Allah'ı tespihle dua ederler
��..
Ne fitneciden gelen yeriş engel..
Ne çalışma, ne alış, veriş engel.
Atamaz kalbine ibliste  çengel.
Allah'ı tespihle dua ederler.

Orhan Afacan İzmir. 14.5.2018
SURE Nur-24  Ayet.41.
... Diyanet İşleri: Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle, sıra sıra (kanat çırparak
uçan) kuşların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin
olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gömüleceğin Çukurunu Çabuk Kaz

GÖMÜLECEĞİN  ÇUKURUNU ÇABUK KAZ

Ediyorum yıllardır  ciddi ikaz
Hamiye güvenir, yaparsın bin naz
Senin değil  haminin canı yanmaz.
Gömüleceğin çukurunu çabuk kaz..
����
Coğrafya olarak yer benim bölgem
Düşmeye başladı üstüne gölgem
Salgın hastalığa "leş ol ,,istemem.
Gömüleceğin çukuruna çabuk kaz.
����
Depola çok fazla silah,cephane..
Havai fişek yaparım şahane.
Silahım  yoktu’yu yapma bahane
Gömüleceğin çukurunu çabuk kaz.
����
Katlini bildirir evvelden hadis
Önderinler indir deccal la,iblis
Yaşamın senin ölümünden  necis
Gömüleceğin çukurunu çabuk kaz
����
Yine canlı kalkan kullan insanı..
Bu sefer önünü değil dört  yanı.
Aldığın nefesler  ölümün anı.
Gömüleceğin çukurunu çabuk kaz.
����
Hedefime konuldu Doğu Fırat.
Bana cennet ,sana cehennem sırat..
Boşalıyor hızla  bak kumdan saat
Gömüleceğin çukurunu çabuk kaz
����
ORHAN AFACAN
İzmir.2 11,2018
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Gönul Gel Hayal Kuralım

Gönül gel de biraz hayal kuralım
Mesela Ravza 'ya gitmiş olalım
Cennet bahçesinde namaz kılalım
Gerçekleşir bir gün belki hayalim
//////
Gönül bir ara Arafat'a gidelim
Dünya gözümle mahşeri görelim.
Eksik, yanlış olan ne var, bilelim
Gerçekleşir bir gün belki hayâlım.

Resulün izinden gitmezmiyim
Bir bulsam izinden gitmezmiyim
Bastığı toprağı öpmezmiyim
Gerçekleşir belki birgün hayalım

Gönül şimdi Kâbe'ye gidelim
Kabeyi tavaf edelim,
Hacer'ül Esvede selam verelim.
Gerçekleşir belki bir gün hayalım.
***
Gönül gitmişken Ravza ya uğrayalım
Efendimizin huzurunda bulunalım****
Gül cemalini seyre dalalım...
Gerçekleşir belki bir gün hayalim.
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Gönül Çiceği Hayal

Gönül çiçeği hayal
                                        Goncalaşsın solmasın.
                                          Beni kalpten arzula
                                         Sev, ayrılık olmasın…

                                           Yalnız sana meyilim
                                           Bir şıpsevdi değilim.
                                         Mutluluktur dileğim
                                          Sev, ayrılık olmasın.

                                            Mutluluğun yerine
                                           Gönlüm hüzün dolmasın.
-                             İnanma el sözün
-                            Sev, ayrılık olmasın.

                                          Ellerinde ellerim
                                          Bir an ayrı kalmasın.
                                           Seni candan severim
                                           Sev,ayrılık olmasın….
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Gönül Kapım

Gözlerin ilk önce
Çaldı Gönül Kapımı
Bakışların usulce
Açtı Gönül Kapımı.

Sanma misafirimsin
Benim tek sahibimsin.
Sakın hasret girmesin
Kapat gönül kapımı.

Mehtabın büyüsüyle,
Seherin al tülüyle.
Aşkın gonca gülüyle
Süsle gönül kapımı.

Değmesin el gözüne.
Nazarlık tak üstüne.
Gökkuşağı rengine
Boya gönül kapımı.
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Gönülleri Değişelim

İki eski aşık gibi
Konuşalım,görüşelim.
Bana gönlün soğuk gibi
Gönülleri Değişelim.

Nefretini yok ederim.
Sana aşki öğretirim.
Üstüne ben can veririm
Gönülleri Değişelim.

Sanma böyle kalacaksın
Sende birgün solacaksın
Benisevmiş olacaksın
Gönülleri Değişelim.
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Görmeden İman Ettim

Görmeden iman ettim
Sıddık’ı ekber miyim.?
İmanıma şükrettim
Değeri ödermiyim..?
****          ******
Kur’an iman özümdür.
Hadisler kabulümdür.
Muhammed resulümdür
Cennetlik birimiyim..?
*********
Hak, her an tevekkülüm
Ayağım, elim, gözüm.
İmansızlık bir zulüm
Tebliğ edebilir miyim..?
******        ****
Haramdan sakınırım
Helale sarılırım.
Sebatlı, sabırlıyım
Salih birisimiyim..?
******               *****
Asla zamana uymam
Haksızlığa hiç susmam.
Mücadelen de kaçmam
Bir cihad erimiyim.?
*****               ****
İlmi arar, bulurum,
Aczi, Hakkı korurum
Derde, derman olurum
Ben yardım sever miyim..?
******         ********
Orhan’ım emekliyim
Kur’an okur biriyim.
Lam, elif, vav, nun derim
Sizden çok geri miyim..?
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Gözaltındaki Türkiye

İmralıdan, Kandile
Türkiye Gözaltında.
Berlinden ta Erbile-
Türkiye Gözaltında

Erivan’dan,Erzurum’a.
Böcek konar oturuma.
Dokunuyor onuruma
Türkiye gözaltında

Vatan için feda cana
Evlat, kardeş, baba, bana
Kâbe’den Eyüp Sultana-3
Türkiye gözaltında

Lazer göz Moskova’dan.
İçi boş sözler Nato’dan.
Yedi kat yerden, havadan
Türkiye gözaltında.
-
Dahilinde haricinde,
Kimler, kimler yok içinde.
Hüzününde, sevincinde
Türkiye gözaltında

Eşsiz tarih, eşsiz sanat.
Huzur, güven dolu hayat.
Yetmiyor yirmi dört saat.
Türkiye gözaltında

Tarihin hep tahtında
Onaltı yıldız bahtında.
Dikkatler saltanatında.
Türkiye gözaltında

Anzaktan Çanakkale’ye,
Gelincikten, laleye.
Bakın Milli Mücadeleye,
Türkiye gözaltında.

Türkiye gözaltında

Boğuldu körfezde sula.
Kim ibret, kim ders ala.
Atina’dan,  İstanbul’a
Türkiye gözaltında.

Hayranlar hep bu gençliğe,
Gençlikteki bilgiçliğe.
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Newyorktan İncirliğe
Türkiye gözaltında

Gücü yetmez Mehmetçiğe.
Tarih şahit bu gerçeğe
Telavivden,Küreciğe
Türkiye gözaltında

Tuz bastım ben her yaraya.
Nifak sokmadım araya
Tahrandan Ankara’ya
Türkiye gözaltında

Dicle’den Sakarya’ya.
Bağdat’tan Çankaya’ya
Aslandan Kanaryaya
Türkiye gözaltında

Değinmedim Pekin’e
Çin Seddindeki kine.
Düşmanca değil, peki ne.?
Türkiye gözaltında

Ajanıyla, casusuyla,
Gizli açık hususuyla
Mevlana’yla, Yunusla.
Türkiye gözaltında

Nedir korkutan, ürküden?
Nem alırlar Türkü’den.
Bosna Hersek, can Bakü’den
Türkiye gözaltında

Onyedi Aralıkla
Kesintisiz aralıkla-22.8.14
Israrla, kararlıkla
Türkiye gözaltında.

İman esas sanma hobi.
Müslüman Türk kimde fobi.
Haclılarla olan lobi
Türkiye gözaltında.

Paralelle, üçgenle.
Meridyen, boylam, enle.
Sevenle, sevmeyenle
Türkiye gözaltında…

Yemyeşil doğasıyla
Pınarı gür suyuyla.
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Cam kokan havasıyla
Türkiye gözaltında

Sofyadan Bursaya
Romadan Antalya’ya,
Paris ten, Şanlıurfa’ya
Türkiye gözaltında

Şiirde az özetlenen
Türkiye hep gözetlenen
Saat, saat kuvvetlenen
Türkiye gözaltında

2014-Ağustos -İzmir
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Gözler Sevmeye Mahkum

Gözler gönül kapısı
Gözler ümit ocağı
Gözler sevgi sanığı
Gözler mahzun olmasın.

Gözler kirpiğe mahkum
Gözler gerçeğe mahkum,
Gözler sevmeye mahkum
Gözler her zaman masum.

Yollara dalan gözler
Akıllar alan gözler
Mutlulukla,acıda
Yaşlarla dolan gözler.

Gözler yüzde en güzel
Gözler bir ömre bedel
Gözler hayal ve emel
Gözler hüzün dolmasın.

Kalbe hükmeden gözler
Aşka bir neden gözler
Hepimizin ruhunda
İz olup giden gözler.

Bakışı içer gözler
Hayalden geçer gözler
Buca güzel içinde
Güzeli seçer gözler.
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Gözlerim Yolunda

Gözlerim yolunda içimde bir hoş
Yoksa ben dönmeni bekliyormuyum.?
Hep ağlamaklıyım,dünya da bomboş
Yoksa seni hala seviyormuyum.?

Ne yemin etmiştim anmam diye ben
Hasretinle asla yanmam diye ben.
Kastetmişim meğer kendi canıma
Yoksa ben kendimi bilmıyormuyum.?

Terk etmezdi beni sevse diyorum
Bilsen sana nasıl kırılıyorum.
Ansızın çıkıp bir gelse diyorum
Bilemezsin ne mutlu oluyorum
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Gözlerim Zemzem Kuyusu

Gözlerim zemzem kuyusu
Heryerde Ahmet kokusu
Şeytan nefsim kurar pusu
Ya Rabbi ben neredeyim.?

Göre bi,ldim gözlerimle
Tuta bildim ellerimle
Koka bildim çiğerimle
Ya Rabbi ben neredeyim.

Örtüsü ne çok yakışmış
Altın simli nur nakışmış
Miski amberle yıkanmış
Ya Rabbi ben neredeyim.

Kabe kalbin tarafında
Dönüm durdum etrafında
Hikmet yedi sayısında
Ya Rabbi ben neredeyim...
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Gözlerim Zemzem Kuyusu-2

Selem Hacerüi Esvede
Selm yedi kat Cennete
Huşu içinde KABE'DE
Ya Rabbi ben neredeyım.

Say içindir Safa,Merve
Hac İslamda en üst zirve
Telaşım çok,vela havle
Ya Rabbi bem neredeyim.?

Yandım Hazreti Hacer'e
Şafttı yaptım yedi kere
Ürpertti beni helhele
Ya Rabbi ben neredeyim.?

Mescidi Nebiyi gördüm
Kabe'ye uyüzümü sürdüm
Döne döne hep yürüdüm
Ya Rabbi ben neredyim.?

Kabe kalptir,kalp Kabe'dir
Birbirine kıplerdir
Her ikiside dileğimdir
Ya Rabbi ben neredeyım.?

Kabe bir ayna,Kabe nur
İçtekini dışa vurur
Kalbim nasıl çarpar durur
Ya Rabbhi, ben neredeyim.?

Kabe'yi gördüm her kalpte
Nur doldular her dönüşte
Mutluluk,hüzün içinde
Ya Rabbi ben neredeyim.?

Mutlumusun sen ey Kabe:?
Her abid sende sahabe.
Hira,Burak sensin kalbe
Ya Rabbi ben neredeyim.?

İnsan değil melek olsam
Yorulmasam,açıkmasam.
Göz yummadan Beyt^te baksam
Ya Rabbi ben neredeyim?
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Gözlerimde Sevda Yağmur

Gözlerimde sevda sağanak yağmur
Hasretimle sana sığınak yağmur
Hayalin içimde yıldırım olur
Bu aşk afatı, seninle son bulur
BİRAZ SEVİYORSAN DÖN, DÖN NE OLUR

Gönlümdeki hava sisli, bulutlu
Bahardan yinede gönlüm umutlu
Bu güne kadar beni vuslat avuttu
Bu aşk afatı seninle son bulur.
BİRAZ SEVİYORSAN DÖN, DÖN NE OLUR
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Gözlerimin İşi Zor

Güzelliğin karşısında
Gözlerimin işi çok zor
İkimizin arasında
Gözlerimin işi çok zor.

Birisi baksa kıskanır
Birine baksa yaşlanır
Görmeyince hep yaslanır
Gözlerimin işi çok zor.

Bazen beyaz bir güvercin
Bazen kumru, bazen şahin.
Neler çeker senin için
Gözlerimin işi çok zor.

Uykuya dalsa düş, görür
Seninle el ele yürür.
Düşlerim kabusla bölünür
Gözlerimin işi çok zor.
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Gözlerin Akşam Karanlığı

Gözlerin akşam karanlığı
İçinde sevda yalnızlığı
Öyle hisli ki bakışların
Sevdirdin bana ayrılığı

Gönümde güneş  gözün gibi
Gecemde mehtap yüzün gibi
Bir bayram,bir düğün gibi
Sevdirdin bana ayrılığı

Ayıramaz biz gurbet dağı
İçimde aşkın sıcaklığı
Kopamaz  kalplerin bağı
Sevdirdin bana ayrılığı

Mutluluk veren hüzün ile
Yaşla ıslanan yüzün ile
Sevgi dolu son sözüm ile
Sevdirdin bana ayrılığı…

Yıkılmam bu gidişinle
Yaşarım  bu düşümünle
Kırmızı gül verişinle
Sevdirdin bana ayrılığı
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Gözlerin Gülsün Yeter

Yine bensem gönlünde
Bana müjdesini ver.
Beni her gördüğünde
Gözlerin gülsün yeter.

Bir şey söylemesen’de
Bir selam vermesen de
Yüzünle gülmesen de
Gözlerin gülsün yeter.

Derdimi unutmaya
Gönlümü avutmaya
Bir ümitle olmaya
Gözlerin gülsün yeter.
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Gözlerin Herşeyi Anlattı

Beni mutlu etti dünkü rastlantı
Gözlerin her şeyi bana anlattı
Ümitsiz aşkıma ümitler kattı
Gözlerin her şeyi bana anlattı

İstediği kadar gizlesin dilin
Anlaşıldı benim, her an hayalin.
Ellerin elinde olsa da elin
Gözlerin her şeyi bana anlattı.

Baktıkça kalbimi oyarcasına
‘Canım’ dediğimi duyarcasına,
En mutlu bir günü yaşarcasına
Gözlerin her şeyi bana anlattı
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Gözlerin Yaşarmazsa

Sevmiyorsan beni sen gözlerime bak,söyle.
Gözlerin yaş dolmazsa ayrılrız seninle.
Ne mutluluk,ne özür dilemeni beklerim
Gözlerin yaş dolmazsa ayrılırız seninle.

Demek ki hep gönlünü eğlemisşin benimle.
Bense seni sevmiştim hemde bütün kalbimle.
Ne git,ne kal diyemem,söylemem kötü sözde
Gözlerin yaşarmazsa ayrılırız seninle.

Güle güle git derim bana hoşca kal derken.
Armağanda  istemem inan veda ederken.
Gözlerimin içne son bir defa bakarken
Gözlerin yaşarmazsa ayrılırız seninle.
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Gül Kurusu Gözlerin

Yine yollara dalmış
Gül Kurusu Gözlerin.
Bana hasreti salmış
Gül Kurusu Gözlerin.

Sözün bittiği yerde
Gözümde perde perde.
Deva içimde derde
Gül Kurusu Gözlerin.

Bazen alev,bazen su.
Bakışı aşk  duygusu.
Gönlümün tek doğrusu
Gül Kurusu Gözlerin.

Hep mahmur makamında,
Arzular meyanında.
Aşk,aşk nakaratında
Gül Kurusu Gözlerin.

ORHAN AFACAN
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Gül Muhamedle Güzel

Hoş,dikeni olsa da
Bir öteni olsada.
Çok seveni olsa da
Gül,Muhammed'le güzel.

Gül,dostluğa işaret,
Gül dürüsütlük,asalet.
Gül nezaket,merhamet.
Gül,Muhamed'le güzel.

Yılanı etkilesin,
Üç-beş lisan söylesin,
Bolca gönül eylesin
Dil,Muhamed'le güzel.

Endamlı,selvi boylu,
Efendi,asil soylu.
Güler yüzlü,hoş huylu
Kul,Muhamed'le güzel.

Tükeniyor nefesler.
Tükenmiyor hevesler.
Arttı yüzde çizgiler
Yıl,Muhamed'le güzel.

Marifetmi ettiğin..?
Harfleri işlettiğin,
Orhan,senin gittiğin
Yol,Muhamed'le  güzel....

Orhan Afacan
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Gündüz Oruç, gece Teravih

Nasip ettin Ramazanı, AKŞAM Teravihi.
Sana nasıl şükredeyim bilemem  Allah’ım..?
Ramazan hatırına bağlandı şeytan dahi
Sensiz şeytanla baş edemem  Allah’ım.?

İhtiyatlı bir imsak, bereketli bir sahur.
İftar saatindeki sevinç zirvede olur.
Yüreğime doldurdun Muhammedi bir Nur.
“O” nur olmazsa önümü göremem Allah’ım

Otuz günde okudum sabah akşam yarım cüz.
On dört secde ayetinde secdene sürdüm yüz.
And cennetine döndü ruhumu kaplayan güz.
Beş vakit namazımı terk edemem Allah’ım..?

Oruçlu, oruçlu aldığım nefes ibadet
Oruçlu, oruçlu aldığım nefes sıhhat.
Oruçlu, oruçlu olduğum manevi hayat
Sana nasıl şükredeyim bilemem Allah’ım..?

Bol, bol Kur’an okudum, salât, selam getirdim.
Sağlık, sıhhat içinde Ramazanı bitirdim.
Rızan için birkaç kişiye iftar ettirdim
 Bir lokmayı paylaşmadan yiyemem Allah’ım..?

Vurmadın yüzüme hiç kusurumu, suçumu.
Kadir gecesiyle taçlandırdın orucumu.
Kelime-i tevhitle hayreyle sonucumu.
Senden daha başka bir şey dilemem Allah’ım.

Orhan Afacan
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Güneşin Ayın Doğup Batmadığı

Güneşin ayın doğup batmadıgı.
Hiç birşeyi boşa yaratmadığı
Kuranın hüsrana uğratmadığı
Kuranı kerimde açıktır nettir.
��
Olacağı yazdı kırıldı kalem
Muhammedi nurla donandı âlem.
Imtihan içindir  malım ailem.
Kuranı kerimde açıktır nettir
��
Birinci sevdiğim rabbil alemin..
Dilinen, elinden olursun emin
Zevkine varılır derdin, elemin.
Kuranı kerimde açıktır nettir.
��
Önderin olmalı iman sahibi..
Beraat ettirsin seni takibi.
Olma ahirette mahşer garibi.
Kuranı kerimde açıktır nettir.
��
Dağın yürümesi , taşın konuşması.
Musa ilminin çağla buluşması.
Ruhların ruhlarla tüm oluşması.
Kuranı kerimde açıktır nettir.
��
Yaratılmamızın şekli sebebi.
Islamı ahlakı mümin edebi...
Yasaklar giyimde örfü adeti
Kuranı kerimde .
��
Sevmem riyakarı sevmem kibiri
Eşsiz yarattıkların herbiri.
Allahu zülcelal  ölmeyen diri
Kuranı kerimde açıktır nettir
��
Allah için yaşat, yaşa dinini.
Sahipsiz, sorumsuz sanma kendini
Iki misli görür  kâfir  mümini
Kuranı kerimde açıktır nettir.
��
Halis kula vekil rabbi yeterdi
Ademe secde eden meleklerdi..
Üstün iddiası iblisin derdi .isra..(61)
Kuranı kerimde açıktır nettir.
��
Dağlarda bulunan rengârenk yollar.
Yunusun karnında kulu tövbekâr
Bütün doğrularla bütün batılar.
Kuranı kerimde açıktır nettir

Orhan Afacan izmir-2016
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Güzellik Ararız-Ayna-

Güzellik ararız ömrümüz boyu
Kör Kuyular gibi derin aynada.
Hergün değişiyor renklerın tonu
Kör Kuyla gbi serin aynada.

Sevincin,kederin sessiz tanığı
Güzelliklerinin hissiz aşığı.
Görünce yüzünde ilk kırışıklığı
Kör Kuyular gbi yerin aynada..

Korkutmasın seni aynaın yüzü
Sevgidir,sabırdır insanın özü.
Yankılasın  haykır ''Mutluyum'''' sözü
Kör Kuyular gibi sakın aynada.

17.07.1989-Ankara

Orhan Afacan
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Habeşi Bilal

Hüüriyetin siyah gülü
Habeşi Bilal Habeşi.
Eşitliğın sembolü
Habeşi Bilal Habeşi.

Köle idi azad oldu
İman etti huzur buldu.
Muhammede aşık oldu
Habeşi Bilal Habeşi.

Öyle güzel öyle sesi
Mest olurdu duyan kişi
Ezan okumak tek işi
Habeşi Bilal Habeşi.

İman eden yüceltilir
Cennet il müjdelenir.
Nicesinden bir örnektir
Habeşi Bilal Habeşi..

Senden parca salah,ezan
Seni haıtırlar her duyan.
Mahrum etme şafatından
Habeşi Bilal Habeşi.

Zenci teni,nurlu kalbi
İman eden kalp hep diri
Orhan olsa binde biri
Habeşi Bilal Habeşi..

Orhan Afacan
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Hac Yıldönümü

Her sene hac mevsimi bana bir yıl dönümü
Her yıl dönümü Kâbe alır, gider gönlümü
Yollarına dikerim yaşla dolu gözümü
Beni alıp gidecek vasıta bekliyorum.
*****
Bekledim de gelmedi almak için vasıta
Kurdum kısa bir sure Kâbe ile rabıta
Erdi kalbim sonunda hasretle sukuta
Beni alıp gidecek  vasıta beklıyorum

Şimdi gözyaşları sel oluyordur Ravza’da
Mis gibi gül kokusu kokuyordur Hava’da
İçin için yanıyor, eriyorum burada
Beni alıp gidecek vasıta bekliyorum
****
Beklemekle zamanı ben bitiremiyorum
Olmaz diye gönlüme söz geçiremiyorum
Hasrete daha fazla güç yettiremiyorum
Beni alıp gidecek vasıta bekliyorum
*****
Tıklım tıklım doludur hem Kâbe, hemde Ravza
İkisinde olayım isterim ayni anda
Bir bekleyiş, bir hüzün Orhan’da
Beni alıp gidecek vasıta bekliyorum..

Orhan Afacan
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Hacerül Esved

Muhammed’e hasretten mi?
Öyle oyuksun, karasın.
Çıktın, diye cennetten mi?
Öyle oyuksun,karasın..
           ///////////
Sanma sen bir siyah taşsın
Gözlerden damlayan yaşsın.
Ümmetteki hasretsin, aşksın
Öyle oyuksun, karasın.
               ///////
Beyti Resule yön, yüzün
Dolu dolu için, hüzün.
Çıkar evden, diye bir gün
Muhammedi gözlüyorsun..
            //////
Bekleme Hacer’ül Esvet
Ravza’sındadır Muhammed.
Yokluğuna alışalım
Hasretini paylaşalım.
             /////////
Seni tuttu elleriyle
O,yerlerinden öpeyim.
Sende kalan izleriyle
Gittiği yere gideyim.
          ////////
Cennetin kapısı mısın?
Cennetin aynası mısın?
Tavafın başlangıcısın
Mahşerin mizanı mısın?
       /////////
Kâbe’de kalpsin muhakkak
Sende kalpler hızlanıyor.
Kalp, kalbe karşıdır, derler.
Sevgiden gözüm ıslanıyor..
           ///////
Cennettendir diyor, hadis
Sana bizi çeken o,his
Seni hep selamlıyoruz
Bizden memnun ol istiyoruz.
                 ///////
Bismillah Allah’u Ekber
Seni candan selamlarım.
Ümmet’ten biri Orhan’ım
İhsan için dualarım…
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Hacı Arkadaşım

Ne zaman seni görsem, Kâbe’deyim
Sık görüşelim Hacı Arkadaşım.
Kâbe’yi gören gözünden öpeyim,
Sık Görüşelim Hacı Arkadaşım.

Hastalanırsan yine başındayım
Pamukla su verme telaşındayım.
Sana hizmette hep genç yaşındayım
Sık görüşelim Hacı Arkadaşım.

Anlatma sık sık gördüğün rüyayı.
Her zaman pusuda düşün riyayı
Fani bir aşkla sevelim dünyayı
Sık Görüşelim Hacı Arkadaşım…

Duaya başla ben; Âmin, diyeyim.
Gözyaşlarını gözümle sileyim.
Kendimi senle cennette bileyim
Sık Görüşelim Hacı Arkadaşım..

İhramı giyelim yine Teninde
En çok istediğin budur seninde
Ecri çok Allah için sevmeninde
Sık Görüşelim Hacı arkadaşım.

Özlemin fazla Kâbe’ye seninde
Hep ordasın çare olsa elinde.
Huzurumsun, ruhumsun bedenimde
Sık Görüşelim Hacı Arkadaşım.

Sen Hıra’ya git; ben Sevr’de kalayım.
Peygamberi dizimde yattırayım.
Gördüklerimi, gelde anlatayım
Sık Görüşelim Hacı Arkadaşım

Anılar bir yanda, dua bir yanda
Bizden bahtiyarı var mı dünyada
Galiba ömrüm sona yaklaşmada.
Sık Görüşelim Hacı Arkadaşım.

Hamza’nın yası var Uhut dağında.
Ben olayım Vahşi’nin tuzağında.
Muhammed de,’Gül’ açsın dudağında
Sık Görüşelim Hacı Arkadaşım.

Ne büyük değil mi İmanın Kadri
İmanla kazandı o büyük Bedri.
Verse de Hak hasretine sabrı.
Sık Görüşelim Hacı Arkadaşım.

Kol kola gezdik seninle Tavafta.
Namazlara durduk yanyana safta.
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Yıl gibi geliyor sensiz bir hafta
SIK GÖRÜŞELİM HACI ARKADAŞIM

Orhan Afacan
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Hacı Olup  Döndün Memleketıne

Hacı olup döndün memleketine.
Ömürlük ibadet ifa eyledin.
Teselli oldu mu  o hasretine.
Kalu’daki  ahde vefa  eyledin.
��
Günleri geçirdin tavafta, say da.
Sağladın bedeni, manevi  fayda.
Bedevi hallerden ivedi  cay’da.
Olmasın  nefsine cefa eyledin.
��
Şimdi daha yasak, haram yasaktı
Beş farz, hacla  tamamlanacaktı.
Tövbelerle gözlerinden yaş aktı.
Kul olduğunu  ifşa  eyledin.
��
Tekbirler, lebbeykler, selam, salâtla
Doyumu olmayan manevi tatla.
Yepyeni, taptaze  bir sadakatla
Kalbine imanı  paşa eyledin.
*
Olmazsa, olmazı sabır, imanın.
İblise nefsine en güçlü anın.
Boş konuşamaz sin  istese  canın
Kuranı hadisi yasa eyledin.
��
İsminin önüne hacı eklendi.
Daha fazla şimdi senden beklenti.
Makul şüphelidir kamunun kendi.
Tevhidi elinde asa eyledin.
��
Orhan AFACAN—İZMİR---03.09.2017
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Haç

Türk varlığı yaydı dünyaya İslamıyeti
O günden kıayamete Türk'ün düşmanı haç.
Türk'tü hakim Avrupa'ya tek İslam Devleti
O günden kıyamete Türklüğün düşmanı HAÇ.

Türklüğünü,Müslümanlığını inkar etsen
Koministliğini,dinsizliğini ikrar etsen
Üstelik onlar uğrunda canınıda versen
Sanma yacak baışına seni bir anlık taç.

Elele verelim gel,biz bir bütün olalım
DoğuBatı bloklarındanüstün olalım
Fazileti,adeleti tekrar dağıtalım
,Bunlara dünya bugün dünden daha çok muhtaç.

Orhan Afacan
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Hayat Treni

Küçücük, aciz mi,aciz bu seni
Ekledi katarına Hayat Treni.
İlk çığlığın oldu acı sireni
Sefer hazırlığında Hayat Treni.

Ana rahmi, dünya ya ilk istasyon.
İlk giyindiklerin küçük atlet, don.
Bazen çocuk iken sefer olur son
Başkası alır boşalan yerini.

Gururlandırır ann-ne, babb-ba demen.
 En büyük meraktır kime benzemen.
Tay, taya dönünce o emeklemen
“”Startını almıştır”” hayat serüveni.

Büyürsün ev içinde düşe kalka.
Gülücüklerin artık peş peşe halka.
Karşılaşman olur sık, sık yasakla.
Alış, öğren, uygula disiplini.

 Bir yarış demektir okul yılları.
Çalış, başar nakavt et hep akılları.
Yakut, elmas yap, yap ki çakılları
Geliştir, kalkındır güzel ülkeni.

 Bilgi, karakterin sana debriyaj.
Gaza basman için sanma avantaj.
Nefesin yolunda zikzakla, viraj
Elinin altında sabır fireni.

Annenin şefkati, baba desteği
Ömrünün tükenmez olan serveti.
Kur gönlünde sana ait devleti
Kaptırma krallığa kendini.

‘’Bir daha gelemem’’ deyip dünyaya
Dalıp kalma sakın zevki sefaya.
Yakışır bir ümmet ol Mustafa’ya
Canından da çok sev Vatanı, dini.

Sosyal devam eder hayat genelde
Elbette olacak biri özelde.
Her şey yerindeyken olsa güzelde
Kaptırma ümitsiz aşka kalbini.

Ölüm Durağında acildir duruş.
Dilin susar, göreyim de konuş.
Soğuyan tenine boş her dokunuş
Dikmişsin bir noktaya gözlerini.

Ölüm geliverir bazen ansızın.
Varmış, yokmuş hiç mühim değil sızın.
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Ölümden Korkusu çok imansızın
Tevhit ile aç Tevhit Kilidini.

Yumurta ikizi doğumla, ölüm
Yaşamak arada sıkışmış bölüm.
‘’Önemsizdir ‘’deme burada rolüm
Yargısız infaz edersin kendini.

Her gün iyi huylar edinmelisin.
Hakkına düşenle yetinmelisin.
Topluluk halinde seferidesin.
Hırsına kapılım aşma haddini.

Ecel lokomotif, nefes makinist
Ray değil yol, kayganmı kaygan bir pist.
Mücadeleden kaçınmaz idealist
Bilgilerle kuvvetlendir azmini.

Herkesin en sonu şahsına ait.
İndir, bindir için bu yol müsait.
Rehavete kapılıp olma lakayt
Çaresizlik doldurur o ellerini

Sorgulama asla Ol-Öl hükmünü
Azaltırsın omzundaki yükünü
Hayat olarak say, yaşanan günü.
Amentü şerhinde zapt et yerini.

Ömründe her on yıl bir ara durak.
Eksiği, yanlışı telafiye bak.
Tamamla yolunu huzur bularak
Birer bahar geçir dört mevsimini

 Göbek adın, ismin kondu ezanla
Değerini anlarsın zamanla.
Yetişmelisin ilimle irfanla.
Unutma Rabbini, peygamberini.

Yaşadıkça öğrenilir bil hayat.—
İtici gücündür her bir nasihat.
Bilgiler tecrübene eder refakat
Geliştir fikrini,karakterini.

Aklından çıkmasın ölüm korkusu
Düğüm, düğüm olsun boğazında su.
“””Dünya, ahiret için”””  hayat kodu bu.
Hesapsız sanma arza gelişini.

Hayaller, arzular ölümle bitti.-
Ölüm çığlığını kimler işitti.?
Doğum, ölüm herkes için eşitti
Gücün varsa dinleme ‘’ÖL’’ emrini.
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Hayata Az Mola

Hayata az mola; gece uykuda.
Gerinerek her sabah uyanırız.
Telaşlar içinde bir sağa, sola
Hergün aynı şekil oyalanırız

Hayata az mola; bazen korkuda
Kalbizim duracak olur, sanırız.
Çatışırız bazı, bazı konuda,
Streslerle hayattan usanırız.

Hayata az mola; dinlenmelıyız.
Bütün güç, enerji  yalnız sağlıkta.
Önce kendimize güvenmeliyiz
Desteğimiz başarıda, darlıkta.

Hayata az mola, dur doludizgin.
Hırsın, ihtirasın çabuk sönecek
Yanıltır başarın, yanıltır sezgin
Dilindeki ezgi, ah’a dönecek

Hayata az mola; bunlar zorunlu
Sevinçle, neşeyle dolar taşarız.
Hangimizde değil hayat sorunlu
Sabırla, sebatla zoru aşarız.

Hayata az mola değil tam mola
Ruhuna bir fatiha okunacak.
Beyaz ünlformanla konup sala
Sevdiklerin seni, kabre sunacak.

Hayata az mola, ezanı dinle
Beş vakit okunur,neyi anlatır.?
Kaçma, korkma yüzleş İmanla, Din’le!
Gömülsen, yakılsan Allah canlatır

Hayata az mola tefekkür için
Neden yaratıldık, ne olacağız.?
Hayata az mola teşekkür için
Yaşama sevinçi, aşk dolacağız.

Konuruz kefenle tahtalı kola.
Devam ederiz bir dönüşsüz yola
Kefen, mezar nasip olmaz her kula
Telkinle biter hayata az mola

ORHAN AFACAN
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Hayatım Boyunca Kopya Çektim

İhbar sayılmasın bu itirafım.
Hayatım boyunca ben kopya çektim.
Yapmasaydım eğer inanın mafım
Hayatım boyunca ben kopya çektim.

Yarını bu günden, bu günü dünden.
Neşeyi sağlıktan, sabrı hüzünden,
Dürüst yaşamayı ahlak özünden
Hayatım boyunca ben kopya çektim.

Ne dizime yazdım,ne avucuma.
Yakalamak için geçin hücuma.
Direnmeyi başarmak sonucuma
Hayatım boyunca ben kopya çektim.

Bu işin ilk yeri ana rahminde.
Anlatayım, bulunmayın tahminde.
Çok şey öğrendim bir hareketinde
Hayatım boyunca ben kopya çektim.

Değişir, gelişir her şey çevremde
Tek varlık değilim koca âlemde
Öğrenme arzusu dolu içimde
Hayatım boyunca ben kopya çektim.

Bunu yapmasaydım başaramazdım
Kendime yetmeyecek kadar azdım
Sinirlendim çok kez, yoruldum, kızdım
Hayatım boyunca ben kopya çektim.

Hiç kopya çekmedim diyen olurmu.
A’dan Z’ye ilmi bilen olurmu.
Yaptığım söyleyin suçmu, kusurmu
Hayatım boyunca ben kopya çektim.

Dünyamı, ömrümü edebiyete
Ruhumu ORHAN adımda surete
İnanıp Allaha, inanıp ecele
Hayatım boyunca ben kopya çektim
.
Ardımdan gelenin ilgisi için–
Hayatta rahatı, bilgisi için.
Beşere hizmeti, faydası için
Hayatımda Hiç Kopya Çekmedim demeyin İNANMAM :)

İZMİR-2010.10.10

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Helvadan Tanrılar Yapar Yerlerdi

Helvadan Tanrılar yapar yerlerdi.,
Hem ilmen, hem dinen toplum cahildi.
Yiyene, yenene, yiyen gülerdi
Akıllı bu işe sanma dâhildi.

Yıkıldı sandığım put yıkılmamış
Yahutta yerine yeni yapılmış.
Fiberglas puta Heykel ad takılmış
Hani toplum çağdaş, hani ehildi.?

Cahiliye Devri etnik Lice’de
Karşıdır üstelik Milli güçede.
Kaç canı aldılar günde, gecede
Şehirler Yakıldı harap edildi.

Tutuldu gidiyor çözüm süreci
Seçilen Yetkili seçenler neci.
Bir Hadise göre akıbet feci.
Torba, torba derken haral geçildi.

Orhan Afacan
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Her Bir Harf Yan Cennet Yahut Cehennem

.
Her bir harf ya cennet yahut cehennem.
Göre biliyorsan kerim kuranda.
Mevcuttur içinde on sekiz bin âlem.
Göre biliyorsan kerim Kur’anda .
��
Cennetlerin bütün  güzellikleri.
İmanlara göre  özellikleri
Her incelikleri, nitelikleri
Göre biliyorsan Kerim Kur"anda .
��
Dikkat çekiliyor gökteki kuşa.
Devedeki farklı  bir var oluşa.
İstanbul da neden Peygamber Yuşa ?
Göre biliyorsan Kerim Kur'anda .
��
Kız çocuğu diri gömülür  halen...
""Arapların suçu ""der, bunu bilen.
Allah emaneti sana ailen.
Göre biliyorsan Kerim Kur'anda .
��
Orhan Afacan İzmir. .Gaziemir
13.10.2018
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Her Şey Yazar Tarih:hain -kahraman

Her şey yazar tarih hain, kahraman
Vatanı, milleti ona göre sev.
Önemli kaynaktır sevgide iman
Bayrağı, devleti ona göre sev.

Doğmamışın, yetimin bin hakkı var.
Terini devlette yapma zıt duvar.
Bir damla terin bin tehlike savar
Görevi, hizmeti ona göre sev.

Ömrünce peygamber bir, bir anlattı.
Ayetlerle sözüne deliller kattı.
Allah biz kulluk için yarattı
Dünyayı, hayatı ona göre sev.

Âlemlere rahmettir senin nebin
Yaratılma için olan sebebin.
Islama uysun ahlakın edebin.
Gerek şefaati ona göre sev
.
Güneş, hava kullan bol, bol bedava
Bir karış toprak için nice dava.
Avlanırsın bilgisiz gitme ava.
Hakkı, adaleti oba göre sev.

İmtihan içindir aile, evlat.
Bunu iyi anla, iyice anlat.
Sorunlu hayata, huzur, güven kat
Huzuru, rahatı ona göre sev.

ORHAN AFACAN-İZMİR 19.03.2015

Orhan Afacan
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Herkesin Canında Bir Canısın

NE İDİN-NE OLDUN GAZİEMİR—

Her kesin canında bir canısın sen
Herkesin gönlünde bir anısın sen
Seviginin en güzel yanısın sen
Ne idin, ne oldun GAZİEMİR-
Tarihte yerini buldun Gaziemir.

             Serbest bölge, kışla, hava alanı,
            Yüzkırk rakımlı konut; kalanı.
            Duymadım sende hiç mutsuz olanı
            Ne idin, ne oldun GAZİEMİR-
           Tarihte yerini buldun Gaziemir.

Bizi buluşturan o mübadele
Çok ettik toprakla biz mücadele
Sabırla asırları dele dele
Ne idin, ne oldun GAZİEMİR-
Tarihte yerini buldun Gaziemir.

            Zeytinlikler, bağlar; sonrada tütün.
            Konutla birlikte Mazide bütün
            Apartman katında gözümde tütün.
             Ne idin, ne oldun GAZİEMİR-
             Tarihte yerini buldun Gaziemir

İşçin var, memurun var, emeklin var
Havası çok güzel bir iklimin var.
Mıknatısa benzer bir çekimin var,
Ne idin, ne oldun GAZİEMİR-
Tarihte yerini buldun Gaziemir

           Nufusunla, adınla Seydiköy’dün.
           Kozmopolitleşti nufusun bugün
           Zenginleşti diğer yönden kültürün
           Ne idin, ne oldun GAZİEMİR-
           Tarihte yerini buldun Gaziemir

Sevgi yolu oldu; kara tren yolu
Ray sesi yerine sevgiler dolu.
Üç’e çıkardılar o ilkokulu-
Ne idin, ne oldun GAZİEMİR-
Tarihte yerini buldun Gaziemir

             Eski yıkılsın ki; yeni yapılsın
              Göçlere yerleşim yeri açılsın
             Azaldı hal, hatır sorma nasılsın.?
              Sende bu zamana uydun Gaziemir
              Ne idin, ne oldun GAZİEMİR-

Mesire yeridir Sarnıç Ormanı.
Hep birinçiydi tütün randımanı
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Uyutun koynunda kızan Orhanı.
Ne idin, ne oldun GAZİEMİR-
Tarihte yerini buldun Gaziemir

    Orhan afacan

Orhan Afacan
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Hicaz Yolu

Yolunun adıyla, amacı güzel
Yolunda çekilen her acı güzel
Çekilen her acı, ilacı güzel
Ravzaya gidilir Hicaz yoluyla
Eyüp Ensarinin aşkı, ruhuyla.

 ‘’Sessiz olsun’’diye ray keçelenmiş
Salâtı dillerde hep hecelenmiş
Aşkını taşıyan kalp yücelenmiş
Ravzaya gidilir Hicaz yoluyla
Eyüp Ensarinin aşkı, ruhuyla.

Kalplerin Kabeye Mecaz yoludur
Beş vakit gidilen namaz yoludur
Allaha ulaşan niyaz yoludur
Ravzaya gidilir Hicaz yoluyla
Eyüp Ensarinin aşkı, ruhuyla.

Orhan AFACAN

Orhan Afacan
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Hiç Bir Cinayet Kusursuz Değildir

.
Kayıp Aranıyor konsoloslukta..
Harami Ali baba şüphelidir.
Mavi ışık ile olan boşlukta
Görünen  Suud'un kanlı  elidir.
����
13 gün süren bir ebelik sonu...
İşleme konuldu malum konu.
Silinmiş ,boyanmış binanın tonu
Aranan manada maddi delildir.
����
Kureyşli Muhammed  övdü bu şehri..
Fethi için geldi Eyyup Ensari...
Onların hatırı tutuyor beni
Sükunet acizlik ,korku değildir.
����
Bilinçli seçilmiş infazın yeri  .
Bulaşsın  istendi yurduma kiri.
Ne haçlı,ne Suud dost değil biri
En sıcak olaylar işaretidir.
����
Kapıdan giriyor aranan kişi...
Çıkışı bekliyor kapıda eşi.
Ruhumu takipte bitmeyen işi
Hiçbir  cinayet  kusursuz değildir
����

Orhan Afacan İzmir  17.10.2018

Orhan Afacan
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Hilal Vadisinde Haçlı

Din kitaplarını değiştirdiler
Din hitaplarını değiştirdiler
Kin kutuplarını geliştirdiler
Hilal Vadisinde haçlı pusuda

Hırsınla olurken şöyle milyoner
Ayağın altına kondu misyoner.
Bilgece, ellere çözümler öner
Hilal Vadisinde haçlı pusuda

Ezilen Müslüman her zaman mağdur.
Nasıl diye bilir “gitme ey çağ dur.”?
Acele bilimle kalıcı bağ kur.
Hilal Vadisinde haçlı pusuda

İmanın çıplaktır tehlike mevcut
Her olayda kesin bir şike mevcut.
Gözdağı veremez sendeki vücut
Hilal Vadisinde haçlı pusuda

Seninle sanki yumurta ikizi
Aleyhine kullanır doğan krizi
Bölüp parçalamak ister bizi
Hilal Vadisinde haçlı pusuda

Orhan Afacan
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Hilali Kırmızı, Beyaz Ambulans

Hilalli kırmızı, beyaz ambulans.

Yapılmaz görevi için tolerans.

Örgütten böyledir gelen referans.

Sokaklarda kalır yaralı, mevta.

Duracak kim bilir kaç gün, kaç hafta.

****

Mermilerin, mermilerle düeti,

Eşlik edeni ölüm silueti.

Olsa da, bozsa zılgıt sükuneti

Sokaklarda gizli patlayıcılar,

Eklenir acıya, yeni acılar.

****

Mermi sesiyle dualar bölünür,

Sek en kurşunla rastgele ölünür.

Korkunun şokuyla bazen gülünür

Sokaklarda hendekler, barikatlar.

Çarpıtılır örgütçe hakikatler.

****

Kumla dolu torbalar yığın, yığın.

Taş değil yolda, boş kovan bastığın.

Sanmam devlet olsun o yüz astığın.

Sokaklarda binaların enkazı,

Dolaşır içinde kediler bazı.

****

Dışarıya çıkmak yasak kanunen.
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Benimseyecek canını düşünen.

Teröre hedef, yürüyor görünen.

Sokaklar nişancılar kontrolünde.

Kamufle halinde özel rolünde.

****

Polis, asker, sivil herkes tedirgin.

Tedbirli, sabırlı olanda gergin.

Yeterli olmuyor tecrübe, bilgin.

Sokaklarda nişancılar keskin.

Attığı kurşunlar ölüm, nefret, kin.

İzmir-18.1.2016

Orhan Afacan
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Hirka'i Şerif

Peygamber sevgisinin örneğisin.
Sevgilerin en güzeli,gerçeğisin.
Bizde Muhammed'i görmedik ki;
Hırka'iŞerif bize tesellisin.

Üzerindedir Amenerresulü.
Üzerindedir Muhammed'in gülü.
Sardı,sarmaladın aşkla resülü
Hırka'i Şerif Kutsal Emanet'sin.

Miracı görensin,bizi bilensin.
Veysel KARANİ'den bize gelensin.
Geçsede asırlar öyle yenisin
Hırka'i Şerif,sanki cennettensin.

Nicemiz makamına gelemedi
Dünya gözüyle seni göremedi.
Orhan'da bu yüzden özür diledi
Hirka'i Şerif; çok,çok af edersin.

Orhan Afacan

Orhan Afacan
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Hurma Ağacında Gözcü

Medine’ye gel,ayrılıp Mekke’den
Hurma ağacında duran gözcüyüm.
Görün artık Veda Tepelerinden
Hurma ağacında duran gözcüyüm.

Kırmamak adına hiçbir seveni
Öğretmiş ezelden Rabbin deveni.
Çöktüğü yere kurarız evini
Hurma ağacında duran gözcüyüm.

Süre-i İsra da yolun Medine
Katkılar yapalım gelde bu dine.
Yanında hazırız Uhut Harbine.
Hurma ağacında duran gözcüyüm.

Olmasın kâfirle gücümüz hiç denk.
Düğündür, bayramdır dinin için cenk.
Mucizelerini bekliyor Hendek.
Hurma ağacında duran gözcüyüm.

Yetişemem belki Mekke Fethine.
Şahidin bilesin Veda Hutbene.
“”Geliyor”” diyeyim bekleyenlere
Hurma ağacında duran gözcüyüm.

Gelde Yesrip şehri münevver olsun
Ensarı uğrunda seferber olsun
Orhan seni över, çok sever olsun
Hurma ağacında duran gözcüyüm.

İzmir-23.07.2014

Orhan Afacan
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Huzurlu,güvenli Bir Dünya İçin

Eşyanın değerini düşürmeyin.
Yeryüzünde fesadı sürdürmeyin.
Sevgiyi, saygıyı gel öldürmeyin.
Güvenli, huzurlu bir dünya için.

Ölçüyü tam ölçün, hakkı yemeyin
Haramdan kazancı kar bilmeyin.
Hiç kalbi kırmayın, kul incitmeyin
Güvenli, huzurlu bir dünya için.

Bilmeliyiz sorunda anlaşmayı.
Bilmeliyiz kaderi paylaşmayı.
Bilmeliyiz toplumda sosyal payı
Güvenli, huzurlu bir dünya için.

Dağlar ova olur Şuayp diliyle
Taşlar kuzu olur Şuayp eliyle
Sevelim herkesi Şuayp haliyle
Güvenli, huzurlu bir dünya için.

İZMİR-2014.KASIM
Hz. Şuayp peygamberdir.

Orhan Afacan
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Hürriyetn Bedeli

Hürriyetın bedeli yalnız kanla ödenmez
Alın teri,göz nuru asla kücümsenmez.

Harpler dönüştü artık kültür harbi şekline
Saldırırlar kurnazca tarihine,diline.

Uçurum oluyorken iki neslin arası
Örfüne,adetine bir diğer saldırısı.

Bölücülük,ırkcılık,ekonomik krizler
Senaryonun gereği birbirini izler.

İlim nedir,nerdedir arayıp bulmalısın
Tarih,ne,dinine tam sahip olmalısın

Neme lazımcı olup çekilme kabuğuna
Alet olmuş olursun düşmanın oyuınuna

Kültür yoluyla uzaklaştıkca benliğinden
Vatanda,hürriyette gider bir gün elinden.

Orhan Afacan
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Hüzünlenme Mekke

Sende doğdu Muhammed çocuk odlu,büyüdü
Yollarında gezindi,çöllerinde yürüdü.
Nebilik örtüsüne Nur dağında büründü
Hüzünblenme Mekke Muhammedin gönlündesin.

Kureyş'in  içinde Muhammedül emindi
Hacerül Esvet için hakem diye seçildi.
Haset,fesat yüzünden hicret çare bilindi
Hüzünlenme Mekke Muhammedin gönlündesin.

Rüzgarında kokusu,toprağında secdesi
Sözü,sesiyle dolu havnın her zerresi
Sensin mh-ahşere kadar ümmetinin kıblesi
Hüzünlenme Mekke Muhammedin gönlündesin.

Mecscidi NEbevi'de yüzü senden yanadır
Tebliğini yaptığı sözü senden yanadır
Medine'de kalsa da özü senden yanadır
Hüzünlenme Mekke Mu hammedin gönlündesin.

Ne yapsınMekke Orhan,Muhammedi görmedi
Geçtiği yollara güller,miski amber dökmedi
Darda kaldığı anlar yardımına gitmedi
Hüzünlenme Mekke Muhammedin Gönlündesin.

Orhan Afacan
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Hz Muhammed

Ruh itibariyle arş,bedeni arz Muhammed
İnsani ytapısıyla meleki tarz Muhammed
Her haraketi sünnet,tebliği farz Muhammed
Fesa olsun uğrunda kainat,az MUHAMMED

Orhan Afacan
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Hz.İsa Şam'a İndi

Ana rahminde oluşan cenine
Ruhu verilirken anne duydumu?
Büyürken çocuk boyuna, enine
Gelişime anne bir harç koydumu?

İbrahim çağırdı ziyaret için
Manevi ticaret, ahiret için
İçimizde istek aç için, için.
O gün olan, bu gün doğan duydumu?

Deccaldan gelen küresel kaosa
Aldırmam, edemem kat'iyen tasa.
Çoktan indi Şama Hazreti İsa.
Gönlünde perdeyi bu söz sodyumu?

“Mehdi gelecekmiş” derler batıdan
Batının tespiti, hangi çatıdan?
Uyan, Müslim bu gafletli yatıdan,
İnancın Kur’an’a söyle uydumu?

Sanmayın Şam, bu günkü Suriye’de.
O, Şam ki  ülke-yi maneviye de.
Tabiler, Kehf Ehli’yle seviyede
Deccalın yaşı üç yüz on oldumu?

25.12.2015-İZMİR

Hadisten alıntı:
Ulûhiyetine iman etmeyen genci Deccal ikiye böldükten sonra(sağ-sol görüşü)
böldükten sonra Genci tekrar hayata kavuşturduktan sonra yine ulûhiyetine iman
etmeye davet eder. Delikanlı beşuş bir çehre ile güler./Bu adam nasıl İlah olabilir?
Der./Delikanlı bu vaziyette iken. Allahu Teâlâ, Meryem’in oğlu Mesihi gönderir. İsa
aleyhisselam /vers veya zağferanla)  boyanmış iki, hülleye bürünmüş, ellerini de iki
meleğin kanatları üzerine koyarak  Dimeşk’in şarkındaki Minare-i Beyza’ya iner,başını
eğince hamamdan çıkmış gibi tertemiz bir halde terler,başını kaldırdığı zaman da
saçında inci daneleri gibi nurani damlalar iner.Onun soluğunu koklayan bir kafir
muhakkak ölür.O nefes göz ala bildiği yere kadar uzanır..
Not-“”Deccal bir insan değil insanın veya insanların fikri, fikrini uygulaması.””

Orhan Afacan
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Istanbula Yürüdüm

Ziyaretine geldim hanende bukamadım
İznim fazla değildi gelmene kalamadım
Seni görme arzuma bir türlü varamadım
Kokumu al kapında Veysel Karani gibi.

Rastlarım sana diye dolaştım sokaklarda
Bastığın her adımın toprakta yeni gibi.
Gördüğüm herbir şeyde,soluduğum havada
GÜL kokuna rastladım cennette bir gibi.

Hicret etme sebebin gözlerimde canlandı
Silahlı yedi müşrik gece haneni sardı.
Seni öldürme için bir kararları vardı
Yatağına uzandım damadın Ali gibi.

Güven,huzur içinde Sevr'e ulaştın sonra
Çok geçmeden bukundu atlılarca mağara.
Kulak asmaman ıçin dışarda olanlara
Dizlerimde yattırdım  /seni/Sıddık'ı gibi.

Öyle müjdeli haber verdin ki ashabına
Duyup buna uymamak ihanet etmek sana.
Öncü olayım diye Ulubatlı Hasan'a
Istanbula Yürüdüm EYYÜP ENSARİ gibi.

Orhan Afacan
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İbadetini Gününde Yap

Canlıya farzdır ibadet
Bunun için ömründe yap.
Kâfi değil bu da elbet
İbadeti gününde yap…
           //////
Özür olabilir Hac’ta
Zekâtta, hatta oruçta
Nurundur namaz sıratta
İbadetini gününde yap…
            //////
Soluduğun hava gibi
Bir nefeste içine kap
Sıkıntına deva gibi
İbadetini gününde yap.
          ///////
Erteleme hiç, çoğalır
Çoğaldıkça hep kalır
Yerini, vesvese alır.
İbadetini gününde yap…
               ///////

Orhan afacan
30.09.2006-İzmir

Orhan Afacan
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İdam Teklifinden,af Teklifine

İdam teklifinden ,af teklifine..
İnanılır mı iyi niyetine?
Neden, nasıl tavrın  ne diyetine?
Koysana kendini Mağdur yerine
����
Olunur elbette kader mahkûmu...
Mağduriyet eder heder mahkûmu.
Suça maruz kalmak mağdur suçumu.
Kanmayın  mahkumun iyi haline..
����
Af için yapılsın birde referandum...
Meclisten, lehte yok hiç umudum.
Önceki aflarda  çok, çok mağdurdum.
Hatta  af suçlunun da aleyhine.
����
Cezanın  infazı suçlu ıslahı.. ..
Olunmasın suça teşvik  silahı.
Suçlunun, mağdurun size günahı
Bakın Allah'ın da adaletine
����
İnsanda, devlette yani hep benim.
Devleti yaşatan benim bedenim.
Yok’mu hiç af hususunda önemim?
Devlette olsan af ne haddine?
����
Orhan AFACAN GAZİEMİR
12.10.2018
.

Orhan Afacan
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İki Bin  Senelik Zeytin Ağacı

İki bin senelik zeytin ağacı
Olacak korkarım  sonu çok  acı.
Neyin  var böyle yere ihtiyacı
Kökünün  üstünden gövde budanmış.
����
İki bin senenin  tecrübesiyle.....
Kesime yaptığı  direnmesiyle.
Direnmedeki ümitlenmesiyle
Kökünün üstünden  filiz uzanmış.
����
Süslerken yamaçtan  ovalı kenti..
Asitsiz yağdı kendinden beklenti.
Kanuna bir iki madde eklenti
İmara, iskana kurban adanmış
����
Zeytin ağacı tevhidin temsili.
Barıştır huzurdur sevgidir dili
Af  etmem kestiren o kesen eli
Yerinden kim bilir kim ne kazanmış.
����
İki bin senelik tarihe tanık ..
Ne yıldırımla ne bir şekil yanık
Müslüman para hırsına kanık
Dildeki tevhidi kalpte yalanmış.
..
Orhan Afacan İzmir
5.8.2018

Orhan Afacan
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İki Sevr,Yedi Müşrik,Yedi Düvel

Biri Avrupa şehri,biri Mekke'de bir dağ
İkisi arasında neden bulunsun bir bağ.?

Mekke'de yedi müşrik,Frenk'te yedi düvel
Uzanmış Avrupa'ya Mekke'den o gizli el.

İkiSevr,yedi müşrik,yedi düvel tarihte
İlahi bir ibret var bu iki tesadüfte.
Karakterler,amaçlar,usul ayni tarifte
Soruların cevabı /O/ müjdeli fetihte.

Arap Sevr'de Sıddık'la Muhammed,İslamiyet
Frenk Sevr'de Eyüp,Mehmet,İslama Öncü Millet
Yok edilmek için kuşatmaya alındılar
Yediye karşı ikidiler,silahsızdılar.

İki Sevr'de tek çare tevekküidür,sabırdır.
Bir başka yol kendine eziyettir,KAHIRDIR.

Orhan Afacan
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İki Şehit,iki Yetim,iki Dul

İki şehit, iki yetim iki dul.
Üstelik aile yoksulmu, yoksul.
Bir yaktı ki, bir bağrı iki, oğul
Oğulları şehit, anada gazi.
Esasında olan SENSİN NİYAZİ.

Şehitlik, gazilik kafadan değil
Neşe i Muhabbet, Safadan değil
Hayatları öyle rafadan değil.
Silemez gelecek ruhtan bu izi.
Esasında olan SENSİN NİYAZİ.

Üçü, kırkı derken gelir senesi.
Birde olur şehitler abidesi.
Her 13 Mayıs’ta Yasin süresi.
Resmi tören, anma günboyu dizi
Esasında olan SENSİN NİYAZİ.

Sanma kalbi küflü, küflü maskesi.
ÖZDİL’i aşktı, severdi herkesi.
301 kalp oldu ekmek teknesi.
Emeği, kazancı yıprattı bizi.
Esasında olan SENSİN NİYAZİ.

İZMİR-2014 MAYIS 24

Orhan Afacan
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İlk Hedef Akdeniz

‘’Asker ‘’diyoruz ya O ''aşker''idir
Vatan, millet onda tek sevgilidir.
Gönlünde şehitlik hep hayalidir.
‘’İlk Hedef Akdeniz’’ can ilkesidir.

Batıya yön verdi neden Cin Seddi.
Meziyet sahibi her ırkın ceddi.
Bildiren kimdir hep zalime haddi
"İlk Hedef Akdeniz’’ ön cümlesidir...

Kıyamet ipucu gizemindedir
Ay, yıldız başı, Vatan kalbidir.
Yurtta sulh, cihanda sulh öz dilidir.
"İlk Hedef Akdeniz’’hep dilindedir.

İlk hedef Akdeniz, son hedef doğu
Bize kaldı yani hedefin çoğu.
Harcamalıyız artık varı, yoğu
"İlk Hedef Akdeniz’ ’gayretindedir

 Mevlit, Malazgirt, Fetih, Çanakkale.
İzmir’indir dini, milli ihale.
Fikrini temizle, başla ikmale
"İlk Hedef Akdeniz,’’ görev senindir.

İlk Hedefe tek limansın İzmir.
Sana ‘’kavur’’ diyen utansın İzmir.
Herkes zamanında uyansın İzmir
"İlk Hedef Akdeniz ‘’seherindedir
 Ey İzmir! bağrında tarihi demle.
Çok Yakındır İlk Hedefe İlk hamle.
Sonu zafer olan müjdeli cümle
"İlk Hedef Akdeniz’’son zaferindir.
Mehti Resul İsa bizi ağırlar.
Muhammedi nurla dolsun bağırlar.
Ey bakar Ama’lar, kalbi sağırlar.
İlk Hedef Akdeniz Roma içindir

‘’Hak nurunu ‘’elbet tamamlayacak.
Beklediğin gibi değildir ancak.
Kalplerde tekbirler, elde al sancak
"İlk Hedef Akdeniz’’ içine sindir.

Dağılsın tespihin, düşsün imame
Her tane bir ilme, farklı âleme.
Mehdilik verilir, ‘’Mehdiyim’’deme
"İlk Hedef Akdeniz"kimine kindir.

"İlk hedef Akdeniz’’ hadise şifre.
Viyana Sevdası yanlış deşifre.
Doğrumu düşürmek Kaderi cebre
"İlk Hedef Akdeniz" çok yerindedir.
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Söyleyene değil, söyletene bak.
Vatanı Sevmeyi öğretene bak.
Artık kıskançlığı, inandı bırak
"İlk Hedef Akdeniz’’hedef kesindir.

İlime, İrfanla maya çalarak
Atalarından öz güven alarak,
Fetihten çok daha güçlü olarak
"İlk Hedef Akdeniz" geleceğindir.

Akdeniz'e diktim bende gözümü.
Hasreti yakıyor nasıl özümü.
Mısralara serdim hasret közümü
"İlk Hedef Akdeniz’’hayalimdedir.

Hendek Savaşındaki bir mucize
Nasıl nasip oldu, olacak bize.
Çağlarda, Tarihte gelecek dize.
“İLK HEDEF AKDENİZ’’söz Nebi’mize.

Orhan Afacan
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İlk Umut,ilk Kongre Sivas'ta

İlk Umut İlk Kongre Sivas’ta

İstanbul’dan çıkış yola Samsuna..
Ölümüne bir yol vatan uğruna.
Uğratamadı düşmanlar bozguna.
İlk umut,ilk kongre  olur Sivas ta
Desinler,dursunlar Osmanlı hasta
����
İlk Hedef Akdeniz emri ödüldür ..
Düşmanlar denize savrulan küldür.
Vatan kurtuluşu  9 Eylüldür
9 Eylül Büyük Taarruz sonu
Yedi  düvel asla unutmaz onu.
����
Uygulanırken kongreler sahaya...
Anladık ki sahipmişiz dehaya..
Milli bir gösteri yedi kıtaya
Yeni beden, yeni bir ruh hastaya.
Kalkmasınlar tekrar böyle hataya
����
Gururluyuz,mutluyuz  şimdi anarken..
Emperyalizm  yandı İzmir  yanarken.
Savaş yaraları  henüz kanarken
Lozan antlaşması bir bağımsızlık
Varsın, olsun olanda hazımsızlık.
����

ORHAN AFACAN Gaziemir  9.9.2018

Orhan Afacan
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İnsanlığa,tarihe Verilen Ders

İNSANLIĞA,TARİHE VERİLEN DERS

İnsanlığa, tarihe verilen ders.....
Okunmasın asla Çanakkale ters.
Mücadele için Mehmet teki hırs.
Alpaslan, Fatihten, Mustafa Kemal.
Tarihimde, sancağımda üç hilal.
����
On binin üstünde şehit gecede....
Yaralı feryadı bütün cephede.
18 Martta kanlar sel derede
Vatan bayrak İslâm bana istikbaldir.
Tarihimde, sancağımda üç hilaldir.
����
Ahirin ilk hilali Çanakkale ..
İkinci hilali milli mücadele
Cumhuriyet laiklik el ele
Adalet dürüstlük eşitlik hoş hal.
Tarihimde ,sancağımda üç hilal.
����
Doğuya yükselir hilal batıdan.
Ecdadımızın battığı çatıdan.
Milli iradeden, milli yapıdan.
Türklük, doğruluk, çalışkanlık hal, helal.
Tarihimde, sancağımda üç hilal

Orhan Afacan İzmir
20.01.2018

Orhan Afacan
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İslam Düşmanını En Yamanı

Öyle konuşur ki hayran kalırsın.

“Allah şahidim” der, Müslim sanırsın.

“Mehdiyim “dese eğer, inanırsın

İslam Düşmanının en yamanıdır.

İşbaşına geldimi bozgun yapar.

Sana göre işi hep düzgün yapar

Onuru, günaha pek girgin yapar

İslam Düşmanının en yamanıdır.

Olsada ismi üç aylardan biri.

Her harfinde mevcut İblisin kiri.

Kalbi ölü, ancak dilidir diri

İslam Düşmanının en yamanıdır.

Ömer’in adaleti tek dilinde.

Bekir’in olmayan hali elinde.

Bakara ikiyüzdört(204)  ayetinde

İslam Düşmanının en yamanıdır.

Kul, üç tür: kâfir, Müslüman, münafık

Allah rızasında mümin muvafık

Orhan ne dediğin bilinir artık

İslam Düşmanının en yamanıdır.

İZMİR-2014.12.14.
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BAKARA- 204
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanlardan öylesi var ki dünya yaşayışı hakkında söylediği
söz, seni şaşırtır, imrendirir, kalbindekine de Allah'ı tanık tutar. Halbuki o, düşmanların
en yamanı, en inatçısıdır.

Orhan Afacan
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İslâm Yoksa Şantaj, Tehdit mi?

Kenya’daki Rehine alma olayına/2013-

Hazreti Muhammet’tin ”sav” annesidir Âmine
Yakışmıyor bilesin ağzındaki diline.
""Rehine almakla"" mı edilir hizmet dine..?
Şeytanın verdiği kesin silahı eline.

İnsanı yaşatmaktır İslâm’da ilk kaide.
Zarar verdirmez yaratılanın bir teline
Kesinlikle aykırı eylemin akaide.
Ne şartla kapıldın bilmem kimin telkinine

Marifet mi yaptığın  resmin var gazetede..
Deli saçması bile denemez söylemine.
İnansan resmindeki O Kelim- i Tevhide
Alet etmezdin onu bu kanlı eylemine.

Aldığın her nefesin cehennemde derece
Gideceksin sanırım O"" Hüzün Vadisine.""
Korkular içindesin gündüzün bile gece..
Yüreğin nasırlaşmış korkular sine,sene.

Aslında sensin, sanma aldıkların rehine..
Yalvaracaksın birgün ‘gel “”diye eceline.
Yaşaman aleyhine, ölümün aleyhine.
Cehennem de istemez düşsün senin haline.

Âmine’nin kim olduğunu bilmek tevhit mi..?
Can, canlarla mı öder bilmemek bedelini.?
İslam huzur, güvendir yoksa şantaj, tehdit mi...?
Yargısız infaz ettin bunca kulun katlini.

Kalbim tasdikler tevhidi, ikrar eder dilim
Müslümansın deyip ortak olmam vebaline.
Mahşerde bu davada bende bir müdahilim
Cevabı hazırla soracağım sualine.

Orhan Afacan
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İstanbul Şehrine Başkan Secildim

Senarist değilim ,oyuncusuyum
Rejisör, yapımcı rüya meleği.
Heyecanla sevinç ,merak doluyum.
Öyle büyük ki rolümün gereği.
��
Bilmem kimlerce aday  gösterildim.
İstanbul şehrine başkan seçildim..
Kırk zabıtayla da teçhiz edildim
İstanbul şehrine başkan seçildim
��
Hızır’la, Musa'nın buluştuğu yer
Musa'yla, Yuşa'nın konuştuğu yer.
Sahabenin fethine koştuğu yer..
İstanbul şehrine başkan seçildim.
��
İki denizin birleştiği yere...
Arasının da gölleştiği yere
Ayetin hadisin geçtiği yere
İstanbul şehrine başkan seçildim
��
Yedi tepesinde, yedi peygamber...
Eyüp Sultan başta ,ne sahabeler.
Fatih Sultan Mehmet ardı diğerler
İstanbul şehrine başkan seçildim
��
İster kıskan beni, istersen kına..
Nasip olmaz çok kimsenin bahtına
Ecdadın asırlık payitahtına
İstanbul şehrine başkan seçildim
��
Şeytani olamaz rahmani rüya..
Zorlayamam kimseyi inanmaya.
Hayır’a vesile derim Mevla ya.
İstanbul şehrine başkan seçildim

Orhan Afacan İzmir.. 28.3.17

Orhan Afacan
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İstanbul'da Konsolosluk

İstanbul'da Konsolosluk
.
Karanlık minibüs konut önünde
Bir telaş, bir telaş inen, binen de.
Kaç gündür dünyanın ilk gündeminde
İstanbul’da bulunan konsolosluk.
����
Konsolosluğa giriş var, çıkış yok.
Şüpheler, kaygılar, ihtimaller çok.
Orhan bu olaya sende bir el sok
Ketumda  bulunur, bir ketum boşluk.
����
En kötü olacak hep gösterildi..
Dikkatler amaçla  yönlendirildi.
Suud generalden ses yükseltildi.
""Türk'ten hesap sormaya fırsat bulduk.":
����
Konsolosluk ajan için paravan..
Dış ülkede öyle  yürütülür  davan..
Yükselmiş  general çölde havan
Mürtetliğinde tercih edilen kulduk
����
Maide süresi ayet 54
Muhammed  suresi ayet  38.

Orhan Afacan İzmir Gaziemir. 15.10.2018

Orhan Afacan
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İstiklal Marşım'a

O marş ki; Milli Mücadelemin terennümü
Kabartıyor göğsümü,yaşartıyor gözümü.

Ordu dağıtılmış,terssanelere girilmiş
Yurdun çeşitli bölgeleri işgal edilmiş,

Hainlerle,Ermeni'ler birlikte el ele
Üstelik asker çıkarmazmı Yunanİzmir'e.

Yanarda yürekler,yanar,bin kahırla nasıl! .
Yurdumun işgali o gün gerçekleşti hasıl.

Öyle acı,öyle garip kaderin çilvesi
Dünün kulu,kölesi olurmu efendisi?

Birtek tercih hakkı var  ''YA İSTİKLAL-YA ÖLÜM''
Galeyana getirdi milletimi bu züllüm..

Silahı yok,cephanesi yok,istikbali yok
Hasta adam -diyorlar; savaşmaya hali yok.

Fakirlik,kıtlık bir tarafta,harp bir tarafta
Kadın,erkek,genç,ihtiyar çephede bir safta.

Böyle şartların içinde devam etti dört-beş yıl
İdrak etmekten aciz insandaki akıl.

Nasıl canlandı hasta adam bir azimle,imanla
Mücadeleye başladı dört yanda düşmanla.

Bir mücadele ki cehennemin ortasında
Bir mücadele ki kaç düşman karşısında.

Bir mücadele ki; tarihte görülmüş değil
Bir mücadele ki; görülebilir düş değil.

Tek vucud halinde Millet,tek bilek,tek yürek
Bu son vatanını asla teslim etmeyecek.

Cehenneme dödükce toplarla dağlar,taşlar
Koptu vucuttan amma eğilmedi dik başlar.

KORKUYU HİÇ TATMAMIŞ,ÖLÜM NEDİR BİLMİYOR
NE MÜTHİŞ BİR CESARET,SIRRINA ERİLMİYOR.

Sanki canlanacak her ceset yerde yeniden
İmanla saldıracak düşmana aniden.

Bir an olsun zaıf düşmesin Türk demek
Aslan kesiliyor..nasılda bir sürü köpek..

Ne hırsmış,ne kinmiş o içlerindeki meğer
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Çoluk,çocuk demeden süngüden geçirmişler.

Bazıları bir çukurda toplu katledilmiş
Bazılarının başı süngüye geçirilmiş.

Yanmış,yıkılmış harabedende beter evler
Sonra sineye çekilmiş,kudurmuş alevler..
                    ******
Ejdadımın en güzel bir hediyesisin sen
Hürriyetimin,istikbalimin sesisin sen.

Orhan Afacan
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İşti,güçtü Derken Çok Yol Almışım

.
İşti, güçtü derken çok yol almışım
Uyanmaya kalktım dank etti kafam..
Dini anlamakta cahil kalmışım.
Pişmanlıklar dolu şimdi son safham.
��
Ezanlar okunur, namaz kılmazdım...
Ölümler olurdu, ibret almazdım
Vakit öldürmekten  geri kalmazdım
Pişmanlıklar dolu şimdi son safham.
��
Yetişir  umarım  namaz kazası..
Sağlıklı  olmuyor bu yaş  azası.
Niyette mis derler Allah rızası.
Pişmanlıklar dolu şimdi son safham.
��
Aile, arkadaş,  çevre etkisi
Gelmezdi  aklıma Allah yetkisi.
Oluştu  nasıl  bu hal tepkisi
Pişmanlıklar dolu şimdi son safham
��
Dünya nimetleri aldatıcı mış
Hevesler hayaller yıpratıcı mış.
Ne fırsatlar meğer elimden kaçmış
Pişmanlıklar dolu şimdi son safham.
��
Orhan Afacan Mekke-Ramazan
4.6.18

Orhan Afacan
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İzmirde Aşk Zamanı

Açtı bademler çiceğini
Şimdi İzmirde Aşk Zamanı.
Sende bul sende,sev birini
Şimdi İzmir'de Aşk Z<amanı.

Uç uç böçeği olup ara
Kalmasın aşk,başka bahara.
Şansın açık bak bu ara
Şimdi İzmir'de Aşk Zamanı.

Sen yalnızlığa ölüm derdin
Sevgililere iç çekerdin
Mutlu olmayı çok dilerdin
Şimdi İzmir'de Aşk Zamanı

Belki sevmenin son fırsatı
Biraz taviz ver olma katı.
Renklendir monoton hayatı
Şimdi İzmir'de Aşk Zamanı.

Orhan Afacan
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Kâbe İle Özel Anım

Elif değil, vav olurum
Kâbe ile özel anımda
Miski amberi solurum
Kâbe ile özel anımda

Derin,derin hep inlerim.
Gözyaşımla serinlerim.
Görülmesin aşk hallerim
Kâbe ile özel anımda.

Akmasın gün, zaman dursun
Ay tutulsun, rüzgar sussun
Hatta kalbim sonu vursun
Kâbe ile özel anımda

Ne açıl, ne kapan gözüm
Nefes bile alma özüm.
Tövbe, dua bütün sözüm
Kâbe ile özel anımda

Orhan Afacan
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Kabe Yerinde Değil

Kâbe yerinde değil, bir Allah dedim, yuttum
Tavaf’ yapılan Kâbe, Kâbe’nin bir sureti
Makam’ı İbrahim’i kendime makam tuttum
Gözlerime fer ettim ben Hacer’ül Esvet’i.

Ana rahim’i Sefa, Kabirimde Merve’dir
Sa’y yapıp, duruyorum bin bir telaş içinde.
Ahiret için dünya, sadece bir evredir
Gözlerimde hayatım bir damla yaş halinde

Kâbe yerinde değil fark etmediniz mi?
Usulden mi oluyor Kâbe’nin ziyareti?
İhlâsı hiç imana ark etmediniz mi?
Hayırla ıslah etsin Allah’ın hidayeti…

Orhan afacan

Orhan Afacan
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Kâbe’nin Kokusu

Birden bire gelir esinti ile
Anlarım nefeste kesinti ile
Sabah, öğle akşam, ikindi ile
Kâbe’nin kokusu Kâbe’ye hastır
Kâbe’nin kokusu kişiye hastır.

Şişede adıyla satılır değil
Kâbe’nin üstüne atılır değil
Miski amber gibi sanılır değil
Kâbe’nin kokusu Kâbe’ye hastır
Kâbe’nin kokusu kişiye hastır.

Namaz kokusundan daha farklıdır
Bazen tavafın şaftında saklıdır
Bazende Kâbe dışında saklıdır
Kâbe’nin kokusu Kâbe’ye hastır
Kâbe’nin kokusu kişiye hastır.

‘’O’’kokuda ben Kâbe’deyim derim
Bir nefes alımlık az hissederim
Ayaklarım dolanır, sendelerim
Kâbe’nin kokusu Kâbe’ye hastır
Kâbe’nin kokusu kişiye hastır.

Orhan Afacan
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Kâbe’ye Bir Âmâ’ Gelmiş

Kâbe’nin ne olduğunu öğrenmiş
Kâbe’yi ziyarete bir Âmâ gelmiş.
‘Ben nasıl yapacağım’ dememiş
Ben tavaf yaparım âmâ’da yapar
Belki benden farklı mana da yapar.

Ne itişir kimseyle, ne kakışır.
Sakin sakin zemzem gibi akışır.
Kâbe’ye eminim tek o yakışır
Ben tavaf yaparım âmâ’da yapar
Belki benden farklı manada yapar.

Âmâ’ göz; ayağı; ayağı, gözü.
Ne zaman gördümse gülümser yüzü.
Tefekkür ettirir hikmetli sözü
Ben tavaf yaparım âmâ’da yapar
Belki benden farklı manada yapar.

Ne desteği var, ne beyaz bastonu
Âmâ’mış diyemez bilmeyen onu
Şaşırmadan nasıl bulur yolunu
Ben tavaf yaparım âmâ’da yapar
Belki benden farklı manada yapar.

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Kabe'de Haçlı Mühürü

KÂBE’DE HAÇLI MÜHÜRÜ

Vatikan çatılı haçlı  mimari
Tepeden bakıyor Kâbe’ye birde..
Girerim bazen  gayri ihtiyari.
Isra  suresinde ki kibirde.

Bir arada anmam takı  ismini..
Dinime, kendime saygı duyarım.
Uzaktan  görürüz rahat cismini
Haclının mührüdür  kaygı duyarım.

Allah'ın kelamı Kuran Arapça..
Zammi, zammi Hacer anamın sözü.
Bir kavmin mürtetliği bu açıkça
Yitirilmiş yazık imanın özü

Üveysin,  Bilal’ın siyah tenleri.
Bekleyin sizlerde yakın cihadı.
Baskıyla yok olmaz  tevhit genleri.
Yükselecek yine Muhammed adı.

Tehlikeli virüs  siyasi İslam.
Cehil’e, Leheb’e dudak  ısırtır.
İslamın içinde bir asi İslam.
Allah’la, Kuranla Müslim aldatır.

Günahı sahibi çabuk unutur.
Sanır ki güç, yetki  baki kalacak
Allah’ta elini  bir gün kurutur
O zaman kimden ne yardım alacak.

Kuvveyse saplanmış  bir  hac, bir kılıç
Fil suresindeki hıncın günceli.
Yapıyor bağrıma devamlı  basınç
Umarım elimden çöker temeli.

Hacerul Esvedin saklandığı dağ
Cebeli Kuveys, Karanlı Uveys ne benzer
Türkiye’deki parçayla mevcut bağ.
Milletim  Kâbe’yi bir farklı  sever.

Yıkılmış olsa da Ejyad kalesi.
Maneviyatıyla  Kâbe korunur.
Menfaat değil bir aşk meselesi.
Haremde böylelikle  var olunur

Cennetten  Kevser’den zemzem gelen su..
Keşke ‘’KULE ZEMZEM’’   olsaydı adı
Towwer; Muhammed’e tavır doğrusu.
Ebu cehil, Ebu lehep inadı.
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Orhan Afacan MEKKE-.2.6.18
Daral Azhar Oteli

Orhan Afacan
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Kabe'ye Dedi Arabın Evi

Ayasofya ‘dedi Papazın ini.
Kâbe içinde ’O’ Arabın Evi
Ateist mi, Şaman mı, ne bu kini
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi

Herkesin inançı elbet kendine..
İnançsızlık büyük vahşet kendine.
Dikkat et artık bu çağda diline
Kâbe bir ev amma Ya Rab’in evi

Sonsuzluk ezel ve ebed O’ nundur.
Ruh ezelin, ölüm; sanma sonundur
‘Rab’ bir, Resul Hak, aklında bulundur-
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Yedi kıta ismi ‘A ‘ ile başlar
Altın Oran ‘a Kâbe de ilk taşlar
Ona doğru döner, kabirler, başlar
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Bana Kâbe değil ‘’O’’ Çanakkale
Tarihimde çok büyük bir merhale-
Kâbe içindi onda mücadele.
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Çanakkale’de her kabir, bir anıt
Her anıt Kâbe ‘’tek ‘’diye bir kanıt.
İhtiyacı yok ya; gel sende tanıt.
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Küçük boyundan, büyük azemeti.
Sevgisinin tatlı hüznü, zahmeti.
Bir günde Hakk’ın yüzyırmi rahmeti
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Hangi ev tavafla böyle dönülür.
Hangi ev ayetle böyle övülür
Hangi ev ömürde farzla görülür
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Çok basit, çok sade bir küp şeklinde.
Kul yapısı, ilahi üslüp şeklinde.
Sevgiden, saygıdan mahçup şekilde.
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Her cami, her mescid, her ev şübesi.
Müslüman doğar herkesin bebesi.
Kâbe’dir bu yüzden ruhun kıplesi.
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Onbinden fazla dağın arasında-
Bugüne geldi kaç çağın arasında
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Düğümdür Hakk’a bağın arsasında
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Hacerül Evsed’i cennetin gözü.
Dili Arapcadır, söz; Hakk’ın sözü
Beş farzın, amentünün bir tek özü
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Kâbe’yi küçümser ama benimser.
Ruhunda var Kalu Bela’dan eser.
Tövbe edecek değilim kötümser
Kâbe bir ev amma Ya Rab’bin Evi.

İstedim sizde duyun, dudak bürkün.
Kâbe’si diyor Çanakkale Türkün.
Belli yok inancın, Allah’tan korkun
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

Papazda, imamda bir dini simge.
Ne için edindin hep kini simge.
Orhan güzel anlat çoook cahil bilge
Kâbe bir ev amma Ya Rab’ın evi.

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Kabe'ye Gitmekten Zor Veda

Yıllarca hayal kurar, niyazlar, dualar edersin
Nasip olur bir günde Kâbe’ye de gidersin
Engellerle, özlemler artık bitti dersin,, sona erdi dersin
KÂBE YE GİTMEKTEN ZOR, Kâbe ye veda etmek

****
Farkında olmadan karışırsın insan seline****
Olamazsın sen hâkim ondan sonra kendine
Secdelerin izleri nakış olur yüzüne
KÂBE’YE GİTMEKTEN ZOR, Kâbe’ye veda etmek

****
Düşündüğün Kâbe’yi gözünle görüyorsun
Özlediğin Kâbe’yi elinle tutuyorsun
Kıblen olan Kâbe’yi kalbinle kokuyorsun
Kâbe’ye gitmekten zor, Kâbe’ye veda etmek…
*****
Kendini bir rüyada, hayalde sanıyorsun
Kâbe’de olduğuna asla inanamıyorsun
Sen, sen değilsin artık, başka sen oluyorsun
Kâbe’ye gitmekten zor, Kâbe’ye veda etmek.

****

Yapıyorken bedenin heyecanla tavafı
Yapıyordur kalbinde ömürlük itirafı
Ziyaretin sonu ah! Hayatın zor tarafı
Kâbe’ye gitmekten zor, Kâbe’ye veda etmek.
****
Veda vakti gelince biter soluğun nefesin.
 Allaha ısmarladık diyemezsin
Ayrılık acısıyla titrer sesin
Orhan daha ne söylesin
KÂBE’YE gitmekten zor, Kâbe’ye veda etmek.
******
‘Essalamün aleyküm der’ vedalaşamazsın
Gözlerini, kalbini Kâbe’den alamazsın,
Orhan veda vaktidir, Kâbe’de kalamazsın
Kâbe’ye gitmekten zor, Kâbe’ye veda etmek.

Orhan Afacan
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Kabire Girmeden Önce Çok Düşün

Ölünce olmuyor cana dönüşün.

Kabrine girmeden önce çok düşün.

Amacı nedir doğuşun,ölüşün.?

Kabrine girmeden önce çok düşün.

Ezanlar niyedir,namaz niçindir.?

Namazla sorumluluk kim içindir.?

Cevabı bulacağın tek yer dindir

 Kabrine girmeden önce çok düşün.

Ömrünü nerede,nasıl geçirdin?

Haram mı, helal mi yeyip içirdin?

Mahşere hayrına neler getirdin?

Kabrine girmeden önce çok düşün.

Dünyadan mahşere geçiş kapısı.

Ölenin boynuna göre yapısı.

Bahçemi, çukur mu nedir orası?

 Kabrine girmeden önce çok düşün.

Ana rahmindedir yaratılışın.

Dünyada iki gün yaşatılışın.

Sonun değil kabre bırakılışın

Kabrine girmeden önce çok düşün.

Sarılıktır herkes beyaz kefende
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Cehennemdir haramlar bedende.

İstemiyorsan cehennemi sende

Kabrine girmeden önce çok düşün.

Yalanladısan eğer bu Hak dini.-.

 Duydu san mümine bu yüzden kini

Üzerinde bulunan kâtibini

Kabrine girmeden önce çok düşün.

İZMİR-28.02.2015
Tevbe süresi  -82 ayet

- Diyanet İşleri: Artık kazandıklarının karşılığı olarak, az gülsünler, çok ağlasınlar.

Orhan Afacan
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Kaçırılan Çocuklar

Kuzucukları kurtlar kapıyorlar Fırat'ta.
İnleri Kandildedir, niyetleri besbelli.
Anaların yüreği paniktedir sıratta
Kaçırılan Çocuklar iki bin üç yüz elli.

İmralı, söylerse çocuklar eve dönermiş
İmralı söylemezse pek çok ocak sönermiş
Nevruzda silahsızlanmayı, barışı önermiş
Kaçırılan Çocuklar sayesinde öndermiş-

''Yavrumu istiyorum'' eylemi ilginç gelmiş
Görülmeyen bu eylemle örgüt linç edilmiş.
Korkulan o ki: kamu bunu bilinç edinmiş.
Kaçırılan Çocuklar siyasi malzememiş.

Anlayamadım gitti nasıl barış süreci.?
Eylemlere hazırlanmada yarış süreci.
Bu gidişatın sonu korkarım çok feci
Kaçırılan Çocuklar Kürdün Kürde hıncı mı.?

Çocuk kaçırmak suçu, uluslar arası suç.
Uluslar Arasıdır ipteki bir diğer uç.
Kim almıştır devletten teröre karşı sonuç? -
Kaçırılan Çocuklar sonun başlangıcı mı..?

Tıpta okuyan dağa, taş atan çocuk dağa.
Patlayıcı yapılmış gömülmüşler toprağa-
''Türk'e Terör'' adını verelim gelin çağa
Kaçırılan Çocuklar bin acı her ocağa

Orhan Afacan
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Kahramanlık Adı Zafer Rumuz

Kahramanlık Adı, Zaferler Rumuz

Şüpheli Rütbeli askerle dolu.
Mevcut halen Feto ayağı, kolu
Devletin bekası, gelecek yolu
Başımızın tacı milli ordumuz
Onunla bu toprak  durur "yurdumuz."
����
"Müslim’im" der, sorsan münafık, hain...
Her nefesi vatan için öfke, kin
Şeytanın kitabı kendisine din.
Peygamber ocağı belli ordumuz.
Çok özel tuzaklar, kumpas kurdunuz.
����
Yerine göre çağdaş ,dindar biri..
Örülmüş ustaca hain zinciri.
HAİNLERİN ordudur panzehiri
15 Temmuz: millet elli ordumuz
Bütünlük önünde  mağlup oldunuz.
����
Dış güç paşası, benlik şaşkını.
Güncellenmiş güçle  işgal  baskını..
Gösterdik bu günde vatan aşkını.
Övülmüş, sağlam temelli ordumuz.
Kahramanlık  adı, zaferler rumuz.
����
ORHAN AFACAN İZMİR 25.9.2018

Orhan Afacan
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Kainatın Nur Gülü Kabe

Neden, niçin, nasıl ziyaret edilir Kâbe.-
Ömürde bir defa zorunlu gidilir Kâbe.

***
Şehirlerin anası, ilki, hem hası Kâbe..
Yedi katlı cennetin bil ki, kapısı Kâbe

Sanmayın kul örgüsü siyah örtülü Kâbe—
Kainatı kaplayan Nurun, Nurgül’ü Kâbe.

Yürekten yaktı beni, gözümde tüttü Kâbe.
Bağrımı dayadım da alnımdan öptü Kâbe.

Kubeys, Kuaykıan, Sevr, Hira, Sebir tacın Kâbe
Canlı, cansız tüm varlık senin muhtacın Kâbe.

Sınırın Harem içinde âlemlerle Kâbe–
Devamlı irtibattasın âlemlerle Kâbe

Arzda Sina, Nur, Cudi, Lüplandan çamur Kâbe–
Gökte Aslı zebercetten Beyt-i Mamur Kâbe.

Mahşer gününe kadar gönlümüzde aç Kabe.
Kıyamet anında da rahmetini saç Kâbe

Kubeysteki emanetin yine sende Kâbe
Selamladım sağ elimde Onu bende Kâbe

 Her cami, her mescit goncanda bir yaprak Kâbe
Yaprağında nur, secde edilen toprak Kâbe

Yine tufan olursa; şu bağrıma kon Kâbe–
Biliyorum bu sefer, arzda hayat son Kâbe

Seni taşıyayım sıratta bağrımda Kâbe–
Riya yok, kibir yok bilirsin çağrımda Kâbe.

İzmir-Gaziemir goncanda bir zerre Kâbe
Aramızdaki mesafe Sefa, Merve Kâbe

Bir Hacer bağrında, bir Hacer karşında KÂBE
Terk edildiler iki tepe arasında KÂBE

Oğul açlık, susuzluk haykırışında Kâbe -
Anne oğluna su bulma telaşında-KÂBE.

Zemzem devam edip gelen bir mucize Kâbe
‘O ‘kudreti anlatır devamlı bize Kâbe---

Müslümanların kalbi senin emsalin Kâbe.
Gözyaşları zemzemdir,şaft, say hayalin Kâbe
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Beyti Mamur meleklere, arşta yeter Kâbe-
Orhan sensiz çaresiz, hali bin beter Kâbe.

ORHAN AFACAN--6.3.2011---İZMİR

Orhan Afacan
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Kalbini Sök

Rüzgâr olup her gün sacında estim.
Gözlerinde bakış, kalbinde histim.
Aşkı fısıldayan tatlı bir sestim
Kalbini dök beni, UNUTAMAZSIN.

Ümitler, hayaller sözleri dersin.
Her an bir anıma dalıp gidersin
Gün geçtikçe biraz daha seversin
Kalbini sök beni UNUTAMAZSIN.

Rüyana girişim bayramın olur.
Hasret dolu ruhun teselli bulur.
Hayâlım daima karşında durur.
Kalbini sök beni,.unutamazsın.

Neye baksan acın hep tazelenir
Bunun da adına pişmanlık denir
Ümitler içinde dönmem beklenir…
Kalbini sök beni, UNUTAMAZSIN…

Orhan Afacan
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Kalplerin Mekke'ye Döndüğü Gece

 KALPLERİN MEKKE’YE DÖNDÜĞÜ GECE
Kalplerin Mekke’ye döndüğü gece..
Batılın imanla söndüğü gece
Bulunması bilinmesi bilmece.
Kadri adı gibi yücemi ,yüce.
��
Muhammed’in resul olduğu gece..
Âlemlerin nurla dolduğu gece.
Cibril’in kuranı sunduğu gece.
İlk ayetin ilk okunduğu gece.
��
İlk biat eden Hazreti Hatice...
“”Peygambersin”” dedi açıkça, netçe
Geceyi anlatır Kadir suresi
Dolar taşar melek İslam küresi.
��
Israrla okuyun denilen gece ....
Bin aydan hayırlı, bilinen gece.
Yaratan rabbindir ikazlı gece
Rabbinle konuşma hep hazlı gece.

Orhan Afacan İzmir
11.7.16

Orhan Afacan
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Kalpmi Bıraktın Bende

Unut beni diyorsun,artık sevil,sev sende
Başkasını sevecek Kalpmi bıraktın bende
 Bilki yalnız seninim dön sende dönmesende
Başkasını sevecek Kalpmi bıraktın bende.

Kuğu gibi süzülen sıcak tebessümünle
Gönlümü sarhoş eden o dolunay yüzünle.
Bana mutluluk veren rüyamdaki  sözünle
Başkasını sevecek Kalpmi bıraktın bende.

Ömrümce de beklesem böyle yana yana ben
Asla etmem ne sitem,ne intizar sana ben.
Öylesine bağlandım özlemle aşkına ben
Başkasını sevecek Kalpmi bıraktın bende

Orhan Afacan
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Kanunlar Çözüldü Sorunlar Değil

Kanunlar, yetkiler bir, bir raflandı
Deccalda Yecücle, Mecüc aflandı
Fitne, fesat için hepsi saflandı
Kanunlar çözüldü, sorunlar değil.

Moda haline geldi vergi affı.
İdarenin idaresizlik gafı
Yeterince uzattım zaten lafı
Kanunlar çözüldü, sorunlar değil.

Adı bile tuhaf kanunun torba.
İçinde ne yok ki adeta çorba.
Ne yapılsa ıslah edilmez zorba
Kanunlar çözüldü, sorunlar değil.

Yecücle, Mecücle Deccal sokakta.
Şehrinde, köyünde sanma uzakta.
Yeni fitnelerle hergün atakta
Kanunlar çözüldü, sorunlar değil.

İZMİR-13.10.2014

Orhan Afacan
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Kaoslar Artıyor Günümüzde

Kaoslar artıyor her günümüzde
Sabırlar bitiyor hüzün’ümüzde.
Sorgu yeri mahşer, az önümüzde
Müslüman Kur’andan çok uzak oldu
Hayatta, ölümde bir tuzak oldu

Üç ihlâsı bırak, Vel Asr’ı oku.
Atomdan nazik iman denen doku.
Bilimsel boyutta şeytanın oku.
Müslüman Kur’andan çok uzak oldu
Hayatta, ölümde bir tuzak oldu

Beyin kanaması, yüksek tansiyon
Yoğun bakımda olur hayatın son.
Kul haksız gün geçir sen ol şampiyon
Müslüman Kur’andan çok uzak oldu
Hayatta, ölümde bir tuzak oldu

Ayet,hadis için haramdır faiz.,
Kimi müftü görür faizi caiz.
Bir haram, haramdır olur mu aziz
Müslüman Kur’andan çok uzak oldu
Hayatta, ölümde bir tuzak oldu

Sersemleşti kurşun adres sormuyor
Bazen canlı bomba tek can vurmuyor
Musluman bile sözunde durmyor.
Müslüman Kur’andan çok uzak oldu
Hayatta, ölümde bir tuzak oldu

Düşündük mü nedir, niçindir hayat.
Biz kimiz, kimindir sonsuz kâinat
Ruh, beden, canlı ruh işte hakikat
Müslüman Kur’andan çok uzak oldu
Hayatta, ölümde bir tuzak oldu

Aslan sütü gibi süt sulanıyor
Mal hırsıyla akıllar bulanıyor.
Şeytan, İkra’sızlığı kullanıyor.
Müslüman Kur’andan çok uzak oldu-
Hayatta, ölümde bir tuzak oldu

Devridir kuzunun kurtla gezmesi.
Kurtuluş özeti Veda Hutbesi.
Bugün, yarındır Kur’an ‘ın gayesi
Müslüman Kur’andan çok uzak oldu
Hayatta, ölümde bir tuzak oldu

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Karakolda,nezaretteyim Farzet

Fakslamı, telsizlemi sidilemi
Nasıl Haber vereyim ahiretten.?
Burdaki, ordaki, başka dillemi
Nasıl Haber vereyim ahiretten.?

Düşmüşüm başımın büyük derdine
Sığdırdılar küçük çukur içine.
Dünyada yokmudur Mekke, Medine.?
Nasıl Haber vereyim ahiretten.?

‘Can’ denen ruh, çoktan ayrı cesetten.
Bir hücre kalmadı bedende etten.
Ne medet umarsın bu iskeletten
Nasıl haber vereyim ahiretten.?

Ne diyorsa doğrudur Kur’an, hadis
Senin düşmanındır şeytanla, nefis.
Biri vesvese verir, diğeri his
Aklını kullan kurtul felaketten.

Ezberin bulunsun uç,beş ayetten..
İlgini kesme hiç farzdan, sünnetten.
Ölmeden ayır yerini cennetten
Aklını kullan kurtul felaketten

Karakolda, nezaretteyim farz et.
Avukatıma durumumu arz et
İbret alırsın beni ziyaret et
Aklını kullan kurtul felaketten

 Hata Hacıya, hesap dine çıkar...
Sonra bu hesabı; dini kine çıkar
Kur’an, Hadis bu kini nurla yıkar
Aklını kullan, kurtul felaketten

Sevindim, bir arayış içindesin..
Aldırma, herkes bir şeyler söylesin.
Eş, dost eliyle kabre inmektesin
Aklını kullan, kurtul felaketten

Tuvalette ayakta asla durma.
Ahiretten haber gelmez ki sorma.
İnanmış biri ol, kafanı yorma
Aklını kullan, kurtul felaketten

                                   İZMİR-2011 NİSAN

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kardelen

Bir gonca olmadın gençlik çağımda.
Hüzün süre geldi gönül bağımda.
Aşkının izi solan yanağımda.
Kardelen ol bana sonbaharımda.

Ümitler,hayaller ilk güzellikte
Bekliyor hepside merak içinde.
Mutlu olayım bir defa''sevgilim ''de.
Kardelen ol bana son baharımda.

Gözüm seni sürme diye sürünür.
Hayalın her yerde,her an görünür.
N eyaşanbır sensiz,ne de ölünür
KARDELEN  ol bana sonbaharımda..

Orhan Afacan
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Karıncaya Adres

Gecenin karanlığı
Ne ışık var,nede yol.
Artırdı hayranlığı
Ne el,parmak,nede kol.

Küçücük bir karınca
Gördüm lamba yakınca.
Gözlüğümü takınca
Üç oldular sayınca.

Büyükçe parça ekmek,
Öte,beri  bir çekmek.
MÜCADELE BU DEMEK
Sabır,sabır ve emek.

Yolluğun kenarları
İstanbul-un surları.
Mükemmel yapıları
Bulunmaz kusurları.

Dairem dükkan üstü.
Kolonda fayans süstü.
Nasıl kemirdi,kesti
KARINCAYA ADRESTİ.

İZMİR 20.05.2015

Orhan Afacan
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Katibe, Şahide Bir Zarar Verme

Katibe, şahide bir zarar verme
Sonunda o zarar sana dokunur.
Suçluysa suçludur direnç gösterme.
Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Temiz yere düşer Allahın nuru.
Temiz kalmayı ömür boyu koru.
Temizlikle artar kalbin huzuru.
Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Suçluyu koruma suça yataklık,
 Yataklık sonunda toplum pataklık
Dürüstler sizlere düşen ataklık,
Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Adeta suçlu ödüllendirilir.
Suç işlemeye teşvik edilir.
Masumlara diyet ödettirilir.-
Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Terazi olmuş adalete simge.
Tarttığı adalet, sanmayın gölge.
Hukukun üstünlüğü sağlam denge
Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Her şeyi öğreten Allah biliyor.
Kâtiple, şahide önemli diyor.
Orhan hangi sana çok zor geliyor.
Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Üçgün konuşulur ve unutulur.
Ama unutulmaz kayıt tutulur.
O gün yalan, dolan nasıl yutulur
Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

Olsa bile Paylaşılan menfaat.
Doğruya, haklıya gerek itaat
Harama hile katmak bugün bir sanat
Neden suç gizlenir,suçlu korunur.?

İzmir-28.12.2014
BAKARA 282-
Abdulbaki Gölpınarlı.
 Alış-verişte de tanık bulunsun, yazan da hiç zarar görmesin, tanık da. Zarar verirseniz
bu, şüphe yok ki bir isyandır sizin için. Sakının Allah'tan, Allah size öğretmededir ve
Allah, her şeyi tamamıyla bilir

Orhan Afacan
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Kaybolan Vatanlarım

Başka başka isimler yazılı haritada
Kaybolan Vatanlarım var benim üç kıtada.
O büyüklükleri yaşar ancak hatırada
Kaybolan Vatanlarım  var benim üç kıtada.

Kilise bile değil yıkıldı camilerim
Meyhane,diskotekimotel medreselerim.
Tuvalet olarak kullanılır Türbelerim.
Yabancılaştı bana Kaybolan Vatanlarım.
,
Hakkın,adaletin uğruna aktı kanlarım.
Cephede geçirdiler ömrünü atalarım
Çökertti azınlıklar bizi,ona yanarım
Esir kampı ırkıma Kaybolan Vatanlarım.

Ağlasak durmadan artar eksilmez yasımız
Ruhsuz yapmış bizi ne yazık bizi ihtirasımız.
Günümüzü gün edip yaşamaktır tasamız
Bu toprakta birgün olur Kaybolan Vatanım.
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kendi Günahına Kendin Şahitsin

Gizli, açık olsun günah işleme.
Kendi günahına kendin şahitsin.
Gören yok, bilen yok diye sevinme
Kendi günahına kendin şahitsin.

İnandım demek mi oluyor sorun.?
Anlaşılan senin nefsinle zorun.
Tevhitle, tövbeyle ateşten korun.
Kendi günahına kendin şahitsin.

Ayağın günahta izler bırakır.-
Dilin kurşun gibi sözler fırlatır.
Elin balyoz gibi tokat patlatır
Kendi günahına kendin şahitsin.

Günahı işlersin sanma rahatsın.
Vicdanın dili yok seni anlatsın.
Güvenli kaynakla kesin ispatsın
Kendi günahına kendin şahitsin.

Çaresiz kalırsın hakkı görünce
Aklını çelmiştir birçok düşünce
Tövbe et bari sen ölmeden önce
Kendi günahına kendin şahitsin.

Gözlerinde sayısız göz zinası
Yüreğin adeta putlar binası.
Miden; haram lokmanın arenası.
Kendi günahına kendin şahitsin.

2014-izmir
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Kendimi Kabe'ne Asacağım

Lebbeyk,lebbeyl dedim uıydum emrine
Misafir olarak geldim Kabe'ne
Ümit,şüphe,korku doldu kalbime
Affetmezsen ben ne yapacağım Hu..!
Kendimi Kabe'ne asçsğım Hu..!

Aldanıp dünyanın zevkle,süsüne
Bulaştım günahın  her türlüsüne.
Sarıldım Kabe'nin bak örtüsüne
Affetmezsen ben ne yapacağım Hu..'! ! !
Kendimi Kabe'ne asacağımHü..! !

Olmasın ateşe odun bu beden.
Dönmeyeceğim Hu.. artık tövbeden.
Affın için geldim Gaziemir'den.
Affetmezsen be ne yapacağım Hu..!

Kurtarırım belki kendi postumu...
Anamı,babamı,eşle dostumu
Komşularımla,çoluk çocuğumu
Affetmezsen ben ne yapacağım Hu...!
Kendimi Kabe'ne asağım Hu...!

2009 Mart MEKKE
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Kendini 'mi Arıyorsun

Kendini 'mi arıyorsan.?
Kur’an öğren, Kur’an oku
Ruhunu mu dinliyorsun
Kur’an öğren, Kur’an oku.

Atlatırsın her bir şoku.
Hoş görürsün varı-yok’u
Genlerinde uygun doku
Kur’an öğren, Kur’an oku.

Ne elif; mertek, ne cim; kor.
Biraz gayret, az kafa yor
Öğrenmesen gel hesap sor
Kur’an öğren, Kur’an oku.

Kur’an dili Arapçadır.—
Her harf senden bir parçadır
Hak için gayret t harcadır
Kur’an öğren, Kur’an oku.

Yastıkta hiç koyun sayma
Hayatı bir oyun sayma
Cahilliği huyun sayma
Kur’an öğren, Kur’an oku.

Orhan afacan—izmir-2.3.12.2010
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Kendini Okuyan Kur'an

Kendini okuyan Kur’an’dır Hafız.
Kur’an’ı Koruyan Kur’an’dır Hafız.

Okudukça Azap ayetlerini
Kalbiyle Ağlayan Kur’an’dır Hafız.

Rahmeti anlatan ayetlerinde
Aşkıyla çağlayan Kur’andır Hafız...

Aslı kadar doğru ezberlenerek
Beyine yazılan Kur’an’dır Hafız.

Hiç kimse demesin buna ne gerek
İhlâsla kaplanan Kur’an’dır Hafız...

Toprakta bedeni sanmam çürüsün
Kabir bir kürsüsün,Kur’an’dır Hafız.

 Kendiyle yaptığı mukabelede
Kendini dinleyen Kur’andır HAFIZ..

Besmelesiz ismi anılmamalı.
Abdestsiz eli tutulmamalı
Karşısın da Osman Bey olunmalı
Başta taç olmalı Kur’an’dır HAFIZ
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Kerbela Şehidi On Üç-hz Ali Ekber.r.a

Kerbela şehidi on üç yaşında.
Babası Hüseyin durur başında. ...
Su vermez Fırat devam akışında
Ali Ekber torun çocuğu evlat.
Şehadetle biten tazecik hayat.
��
Şehit olur torun, torun çocuğu .
Kevser'le son bulur da susuzluğu
Devam eder kalplerde burukluğu
Kerbela'da o gün olan katliam
Acısını kat'iyen anlatamam.
��
Tek oğlu yezit tir muaviyenin
“”Böyle olsa ayet”” resul .. diyenin
Ayeti değiştirmek isteyenin..
Ali Ekber kurbanı hırs, öfkenin
Peygamber yaninda had bilmiyenin
��
Gerçi hakkında bir ayet inmedi
Kerbela’nın acısı hiç dinmedi
Müslümanlar bundan ders edinmedi
Hazreti Ali’de şehit edildi.
İhanet ayni el, hep ayni dildi.
��
Ehli beyt bir hane, hem ne yücedir.
Veda hutbesinde mevcut müjdedir.
Kiminde felaketine gerekçedir.
İsimler bir simge, kalpler Kabedir.
Ali Ekber şehadette nişanedir....
��
Baba evlat torun şehit zinciri.
Ölmedi ki onlar her zaman diri.
Muaviye Yezid hırsın kibiri.......
Allah razı olsun diye anarız
Şefaatlerini ,saygıyla umarız
��
ORHAN AFACAN  .04.10.2017
İZMİR
***
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Kezban İsmi Koymuş Kız Evladına

KEZBAN İSMİ KOYMUŞ KIZ EVLADINA
.
Kezban ismi koymuş kız evladına.
Kur'an dandır diye seviniyorlar.
Kezban gelir inkarcı anlamına.
Kur''an dandır diye seviniyorlar.
��
Konulan İrem ismin akıbeti..
Dırar mescidinin yalan cenneti.
O mescidin reddir her ibadeti.
Kur'an dandır  diye seviniyorlar.
��
Hacer'in yoludur Sefayla ,Merve
Kavuştu İsmail orda zemzeme.
Şafvt başı denir Hacerul Esvede..
"Bismillah"diyerek selamlıyorlar
��
Sakıncalı koymak Muhammed ismi..
Taşıyamaz başka kimse o ismi
Onda ısrar etmek şeytani hismi  ?
Kur'an dandır diye seviniyorlar

Orhan Afacan İzmir-0.5.2017

 BAKARA SURESİ-AYET  158

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kınalı Kuzum

Sevgiyle getirdim bu günkü yaşa
Gözümde,gönlümde en büyük paşa.
Vatan için öl,Vatan için yaşa
Onurum,gururum Kınalı Kuzum
Yüzüm güldü,asker olalı kuzum.

Düşüremez gölge kimse alnına
Yürek olup kondu vatan bagrına.
Sende destan bırak asil irkına
Onurum,gururum Kınalı Kuzum.
Yüzüm güldü,asker olalı kuzum.

Düğün,bayram kınası avucunda
Allah vekilindir vatan borcunda.
Artık sılan kışla,burun uçunda
Onurum,gururum Kınalı Kuzum
Yüzüm güldü,asker olalı kuzum.

Muhammet'ten gelir Mehmetin adı.
Şehitlik Mehmedin her an muradı.
Vatına aşık,sevdalı yavrum
Onurum,gururum kınalı kuzum
Yüzüm güldü,asker olaı kuzum..
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Kırk Gün Süren Bir Düğün

KIRK GÜN  SÜREN BİR DÜĞÜN-

Mutluluk,huzur,aşk nasıl bulunur.?
Parasız,pulsuzda mutlu olunur
Sanmıyorum evlat böyle korunur.
Baban kırk gün süren bir düğün yapsın.
Gelin kuşağına kırk düğüm atsın.

Sen benim gönlümün solmaz gülüsün.
Kederli bağrımın şen bülbülüsün.
Gelinlik içinde canlı ölüsün
Baban kırk gün süren bir düğün yapsın.
Gelin kuşağına kırk düğüm atsın.

Samanlık kalmadı köylerde bile.
Giderdik seninle küçük şehire.
Döndü ağzımızın tadı zehire
Baban kırk gün süren bir düğün yapsın.
Gelin kuşağına kırk düğüm atsın.

ORHAN AFACAN
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Kışlada Bayrağım Direkte

Kışlada hürriyet anıtı direk
Silahlı askerle korunur bayrak.
Saldırı amaçlı, saldırı direk
Hainin elinden kurtulur bayrak.

“”Yurdumun toprağı işgal altında”
Böyle diyor bayrak o feryadında..
Şehitlerdir yalnızca imdadında
Hainin elinden kurtulur bayrak.

Türkiye gelişir, güçlenir diye-
Devamlı sorumlu tutulur niye..?
Üzerindeki kan kirlenir diye
Hainin elinden kurtulur bayrak.

Ulubatlı Hasan geçti içinden
Elliyedinci alay’da peşinden.
Güç alarak, Asya’nın şiirinden.
Hainin elinden kurtulur bayrak

Direne, direne yer çekimine
Direne, direne yel etkisine.
Hedeflenmiş Sakarya debisine
Hainin elinden kurtulur bayrak

Hain tırmanmıştır hırsla direğe.
Zülfikar gerekti acil bileğe.
Yükselmek aşkıyla yedi kat göğe
Hainin elinden kurtulur bayrak

İzmir-2014-temmuz
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Kıyamet Kapını Çalacak Birgün

Kapını çalacak birgün kıyamet.
Gelmedimi küçük, küçük alamet.
İman et, amel et olsun selamet
Elini, kolunu bağlar zebani.

Şu, bu nedenlerle ölüm olacak.
Dünya boşalacak, dünya dolacak.
Ezeli, ebedi Allah kalacak
Her nefis ölümü tadacak yani.

Kıyameti merak içinde olma
Kesinlikle Kurandan uzak kalma
Olur, olmaz diye şüpheye dalma
Gün gelir anlarsın dünyada fani

Malın, mülkün işe yaramayacak
Kuvvetin yardım yapamayacak
Eşten, dosttan yardım varamayacak
İmanın dışında yardımcın hani.?
HAKKA SÜR.AYET-4
İZMİR-2014.11.
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Kıyamet Koptu Bak Cehennemdesin

Füzelerle gökler nasıl yarıldı.
Toprağın altıyla, üstü karıldı
Ateşten ecelle cevre sarıldı
Kıyamet koptu bak cehennemdesin

Mahşere benzer mülteci akını.
Kişiye faydasız cana yakını.
Vermedik barışa düşen hakkını
Kıyamet koptu bak cehennemdesin.

Orta doğu, yani İslam olanlar
Kur’anı okuyup, namaz kılanlar.
İlimden, bilimden uzak kalanlar.
Kıyamet koptu bak cehennemdesin.

Irak, Şam diyor hadisi şerif.
Bugünkü olacaklar adeta tarif
Şöyle, böyle dedik din oldu tahrif
Kıyamet koptu bak cehennemdesin.

Deccalın emrinde Yecücle, Mecüc.
En modern silahlar elindeki güç
Mehdi Resul yettirecek ancak güç
Kıyamet koptu bak cehennemdesin.

Sorulup durulur ne gün kıyamet.
Hangisi denir büyük, küçük alamet.
Her savaş, katliam lokal işaret
Kıyamet koptu bak cehennemdesin.

Ne malın, ne mülkün kuru canın var.
Ölümden kaçışla heyecanın var.
Böyle bir kıyametten kurtuluş var
Gerçek kıyamette ne edeceksin.?

İzmir-2014-Eylul
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Kıyamet.

Sur'u üfler İsrafil hergün seher vaktinde
Ruhlar duyar,duyarda cankar uyku halinde.
Ümit dolar içime müezzinin sesinde
Kıyametim Kopuyor hergün seher vaktinde.

Dağlar pamuk gibi atılacakmış,atılsın
Denizler,karayı kaplayacakmış,kaplasın.
Yerin,göğün katları yarılacakmış,yarılsın.
Kıyametim Kopuyor hergün seher vaktinde.

Amelimde gösteriş oldumu,olacakmı.?
Allah'ım benden razı kaldımı,kalaçakmı.*
Son nefesim imanla nihayet bulacakmı.*
Kıyametim Kopuyor hergün seher vaktinde.

Yastığa koyup her gece başımı gönüllü
Son yapışım belkide Rabbime tevekkülü
Ruhum rüya görmekte,bedenim sanki ölü
Kıyametim Kopuyor hergün seher vaktinde.

Enson ruhta dünyaya gelip daha ölmeden
Veriyorum bir hesap ben Allah'a ölmeden.
Hak,kiyameti Vakti; Akşam üstü gelmeden
Kıyametim Kopuyor her gün seher vaktinde.

Orhan sakın yetinme bir,iki amel ile
Edemezsin mahşeri asla tasavur bile.
Amellere rahmetin şefaatini dile
Kıyametim Kopuyor hergün seher vaktinde...
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Kim Demiş Muhammed Yetim Öksüzdür

Dakikalar sayfa, nefesler kalem
Cemaat elifba, geceler cüzdür.
Ramazan da canlı Kur’an’dır âlem
Kim demiş Muhammed yetim, öksüzdür.

Canımızdan da çok Onu severiz.
Salâtla, selamla Onu överiz.
Sevdası, aşkıyla birer Kevser’iz
Kim demiş Muhammed yetim, öksüzdür.

İsmi şerifleri nesil’e konur
Şefaati için vesile konur.
İsmi anılınca salât okunur
Kim demiş Muhammed yetim, öksüzdür
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Kime Anlatayım Rüyamı

Yağmurlar yıkadı benim ihramı
Kime anlatayım bilmem rüyamı.
Bütün işaretler büyük hayramı.
Kime anlatayım bilmem rüyamı…

Mekke’de sokakta halk içindeyim..
İhramımı giyinmiş bir haldeyim.
Öylece tek başıma yürümekteyim
Kime anlatayım bilmem rüyamı.

Ayaklarım birden yerden kesildi
Vücudum yukarı doğru yükseldi
Bunu gören herkes şöyle çekildi
Kime anlatayım bilmem rüyamı.

Sonra da tatlı bir yağmur başladı
Yağan yağmur beni güzel ısladı
Üzerimden yere damla akmadı
Kime anlatayım bilmem rüyamı.

Suud askeri yürür ben uçarım
Görenlere gökten gülüş saçarım
Kuşluk uykusu, gözümü açarım
Orhan derki Hak yorsun rüyamı
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Kimi Seviyorum

Yüzü güneş, gözü benzeri gülün
Narin mi, çok narin sanki bir sülün.
Kimi seviyorum düşünün, bulun.
O benim canımdır gizli kalacak
Kavuşma ümidim hep var olacak.

Aradaki tavrı öyle koruyor
Halimi, hatrımı her gün soruyor
Gözlerime bazen dalıp, duruyor
O benim canımdır gizli kalacak
Kavuşma ümidim hep var olacak.

Aşkımı söylesem belki kızacak
Halimi, hatrımı hiç sormayacak.
Gizli aşk, ümitsiz aşka dönecek
O benim canımdır gizli kalacak
Kavuşma ümidim hep var olacak.
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Komşu  Yunanistan Gerilim Hattı

Komşu Yunanistan gerilim hattı .
Unutmuş, İzmir'de denize battı.
Kardakta,  sonrada  bugünde çattı
Yunana hakaret  bir kara çalı.
Cepheye gidişimiz harman dalı
����
Yunana yakışır hep it  dalaşı.
Karşıma çıkmaktan korku ,telaşı.
Demek ki kurumuş gözünün yaşı.
Kara sular mili  düştümü üçe ?
Güvenme Yunan arkandaki  güçe..
����
Kahramanlıkların  öz yalanısın
Mitolojilerin hep kalanısın
İlk hedefimizin ön alanısın
Benzemez savaşma tabak kırmaya
Fırsat bulup kalkma hiç saldırmaya
����
Şımartmış seni gösterilen ilgi...
Yetmemiş aldığın büyük yenilgi.
Gizlenmez ,yok olmaz tarihi bilgi.
Oynamaya devam et sirtakini
Ege'nin, bölgenin benim sakini
����
Orhan Afacan İzmir. 15.2.18
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Koymuşlar Adını Ne Güzel Elif

Koymuşlar adını ne güzel elif
Bana neler, neler hatırlatıyor.
Hareketleri ne yazık muhtelif.
Gönlümü  hüzünlerle  yıpratıyor.
��
Anada’mı , babada mı kabahat.?
Toplumun içinde rahat mı, rahat.
Ezan ,sala ,ölüm günlük nasihat.
Demek ki hiç birine rastlamıyor.
��
Rüyada mı,  görmüyor düşünmek için?
Doğulup, büyümek, yaşlanmak  niçin?
İkazlar  açık ,gizli için, için
Neyine güvenip akıllanmıyor.
��
Ömür bir gün ,yahut çok daha da az.
Verilmiş sevaba ,günaha da haz
Ömrünün hesabı  sanma sorulmaz.
Sorgudan hiç kimse kurtulamıyor.

ORHAN AFACAN.  21.10.2017---
İZMİR –GAZİEMİR.. SUREİ KEHF-19 AYET
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Köle Sözü Ezanda

Köle Sözü Ezanda
..
Bir kölenin sözü ezanda mevcut..
İslamiyet nasıl bir din anlayın...
Ey İman eden bu sözü iyi tut.
Üstünlük kibirde,  mülkte sanmayın.
��
Uyanmak sabahta  ezanla başlar ..
Uyanmak insanda imanla başlar..
O sözle her sabah eğilir başlar.
İblisin sözüne sakın kanmayın.
��
Ezandaki köle Bilalin sözü..
Harlatır her sabah içimde közü.
Uykudan uyan, felaha aç gözü.
Küfür ateşinde , yazık yanmayın
��
Uykudan hayırlı, namaz hikmeti..
Allah'ın rahmetiyle, bereketi
Müjdeler felahı açar cenneti
Yeter ki iblise siz aldanmayın.
��.
Azat edilmenin  Bilal örneği.
İşkence de bile sabit gerçeği
Arz olur, her seher Hakka dileği.
Başka  arz makamı yok inanmayın.
Başka arz olana asla kanmayın.
Cenneti kazanmak çok zor sanmayın

İzmir-ORHAN AFACAN
Temmuz 18.2018
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Kör, Sağır, Dilsizsin Kıyamette

İman etmeden geçirdin ömrünü
Kör, sağır, dilsizsin kıyamet günü.
Güvencin sanırdın kimin gücünü
Kör, sağır, dilsizsin kıyamet günü.

Mucize istedin kafana göre.
İnanmadın insan peygambere
Ateşe atıldın göz göre, göre
Kör, sağır, dilsizsin kıyamet günü.

Şahadet etmeyi söyle dilinle.
Şahadeti tasdik eyle kalbinle
Mahşere gidecek budur seninle
Kör, sağır, dilsizsin kıyamet günü.

Abdestle, namazla ağart yüzünü
Hayırla, zekâtla azalt yükünü
Oruçla imanda çoğalt gücünü
Kör, sağır, dilsizsin kıyamet günü.

İSRA SUR.
24.9.2014 İZMİR
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Kötülük Mü,iyilik Mi Güzel

Kötülük pahalı, iyilik ucuz.
Kötülük kısıtlı, iyilik uçsuz.
Kötülük cezalı, iyilik suçsuz.
Güvenle, huzurla yaşamak güzel

İyilik şükürlü, kötülük nankör.
İyilik tutumlu, kötülük bonkör
İyilik kalp gözlü, kötülük hep kör
Tefekkür, şükürle yaşamak güzel.

İyilik tebessüm, kötülük sertlik
İyilik bereket kötülük kıtlık
İyilik hoşgörü, kötülük zıtlık
Sevgiyle, saygıyla yaşamak güzel

Kötülük tedirgin, iyilik rahat.
Kötülük hastalık, iyilik sıhhat.
Kötülük düşünmez, iyilik dikkat
Tedbirli, sabırlı yaşamak güzel.

Kötülük zarardır, iyilik kazanç
Kötülük inkârdır, iyilik inanç.
Kötülük utançtır, iyilik kıvanç
Gönül rahatıyla yaşamak güzel.

Kötülük zararı en çok kendine.
Kötülük cehennem olur kalbine.
Kötülük kendisi yanar derdine.
Birlikte el ele yaşamak güzel

İyilik onurlu, kötülük yüzsüz.
İyilik sadıktır, kötülük sözsüz.
İyilik imanlı, kötülük özsüz.
Özünle iç içe yaşamak güzel.

İyilik aşikâr, kötülük sinsi
İyilik gelişken, kötülük irsi.
İyilik güzellik, kötülük tersi
Göründüğün gibi yaşamak güzel

İyilik tasarruf, kötülük israf.
İyilik tasavvuf, kötülük insaf,
İyilik hep kardır, kötülük masraf
Bire on kazançla yaşamak güzel

Kötülük sıkıntı, iyilik huzur
Kötülük yıkıntı, iyilik mamur
Kötülük takıntı, iyilik mesrur
Ümitli, neşeyle yaşamak güzel

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İyilik tatminkâr, kötülük azar.
İyilik mutmain, kötülük murdar
İyilik mülayim, kötülük kızar
Kalp rahatlığıyla yaşamak güzel.

Kötülük risklidir, iyilik risksiz
Kötülük kirlidir, iyilik temiz
Kötülük seslidir, iyilik sessiz
Sakince, huzurla yaşamak güzel

12.9.14-İzmir-
NEML SÜRESİ-46 AYET
- Abdulbaki Gölpınarlı: Ey kavmim dedi, iyilikten önce ne diye çarçabuk kötülüğü
istersiniz? Ne olur, Allah'tan yarlıganma dileseniz de merhamete lâyık olsanız.

Orhan Afacan
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Kuduz Değil Radyasyon

Yalnızlığın kollarında,tecrid odasında
Bir insan öldürüldü ama kuduz değildi.

N e bir kaş,ne bir tel saç kalmıştı kafasında
Bir insan öldürüldü kel ve uyuz değildi..

Pırıl pırıldı yüzünde son nefes sevinci
Bir insan öldürüldü hiç şuursuz değildi.

Ne helallaşırıldı,ne vasiyet ettirildi
Bir insan öldürüldü,eşsiz,dostsuz değildi.

Ne kurşuna dizldi,ne diyotine gitti
Bir ölümdü ki hücre hücre eridi,bitti.

Bir insan öldürüldü sanki dünya sevindi
İnsancıllarca bile protesto edilmedi.

İnsanlığın yüz karası olacak şekilde
Bir insan öldürüldü hemde gözler önünde

Böyle verildi bir kişinin hayatına son
Belki yarın dünyayı yok edecek RADYASYON..

Orhan Afacan
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Kumpas Kurgulu Polisiye Dizi Filinta

Filinta Osmanlıda bir zaptiye
Baskına giderdi hep rap, rap diye.
Çekildi kumpasa birgün zab diye
Savcı, hâkimdir mahkemede kadı
Filinta kadının sanki evladı.

Şahitler yalancı, deliller sahte.
Verilecek karar elbet aleyhte.
Aslında hüküm Sürei Lehebte
Bir eli adalet, bir eli cellât.
Karşı karşıyadır Kadıyla, evlat.

Kumpas kurgulu polisiye dizi
Tarihin içine götürdü bizi.
Bugüne uzanır kumpasın izi.
Savcı, hâkim kadı sert direnişte.
Hünkâr itibarı için serzenişte.

Nisa yüzotuzbeş der, jenerikte
Allah için şahit var içerikte.
Şahitlik ki kıldan da incelikte.
Vicdanı rahatsız kadının müthiş.
Adeta Hünkâr’ına isyan etmiş.

Seyirci kitlenmiş ilk bölümünde.
“Yaşanmaz bu ayet “çünkü gününde.
Mülkün temeli Adalet dününde.
Suçta; tanık, savcı, hâkim olunmuş
Cezada suçluya çare bulunmuş.

Suçu işlemenin yolu açılmış.
Mağdurun, masumun kolu kapılmış.
Güçlü olanlar baş tacı yapılmış
Müslüman, demokratik bir ülkede,
Huzurda, güvende hep tehlikede.

İZMİR—2014-12.24-NİSASÜRESİ-AYET 135
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız
aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin; ister zengin, ister fakir olsun,
Allah onlara daha yakındır. Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer eğriltirseniz veya yüz
çevirirseniz bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.

Orhan Afacan
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Kur'an Anlayışı

Kur’an’dan şunu anlıyorum;
Kesin bir Allah kelamıdır.
Kelamlarının tamamıdır.
Zaman, Kur’an zamanıdır.
Boş şeyle oyalanmayalım..
////////
Kur’an’dan şunu anlıyorum;
Geçmiş, gelecek bir tarihtir.
Her akıla yatkın sarihtir.
Allah ile olan akittir.
Başkalara bağlanmayalım..
////////
Kur’an’dan şunu anlıyorum;
Hem edep, hem edebiyattır.
Anlatımı eşsiz sanattır
Bize önerilen hayattır.
Sonra pişman olmayalım.
///////
Kur’an’dan şunu anlıyorum;
Önemli yanı zikir, fikir.
Görme sakın kimseyi hakir.
Esas olan, imansız fakir.
Allah var, birdir inanalım.
////////
Kur’an’dan şunu anlıyorum;
İlk ayet Allah’a şükürdür.
Son ayet ise tevekküldür.
Kur’an’la insan bir bütündür.
Kur’an’dan hiç ayrılmayalım.
//////
Kur’an’dan şunu anlıyorum;
Bildirdiğidir dünle, yarın.
Öncesinden ta! Asırların.
Cehennemdir sonu inkârın
Sonra çaresiz kalmayalım.
////
Kur’an’dan şunu anlıyorum;
Ruhum, ufkum çok genişliyor.
Elif elif bizi işliyor.
Orhan nefsine, size söylüyor
Kur’an’ı, yaşayan olalım..

Orhan Afacan
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Kur'an Deyiminle Kuran'la Bedbaht

Şahadet dilinde  elinde abdest..
Öyle konuşur ki duyan olur mest..
Biraz bilgin olsa  etsen eğer test
Kuran deyiminle Kuranla bedbaht...
��
Geçirmiş  eline gücü, imkânı...
Hayranlarıyla dolmuş dört bir yanı.
Muhalif boşaltmış  birde meydanı..
Kuran deyiminle Kuranla bedbaht
��
Eksik yanlış hadis ayet meali...
Nüanslar içinde hatip celali.
Yakalayamaz güneşle, hilali...
Kuran deyiminle. Kuranla bedbaht

İkinci ayettir sure Taha da..
Yetmiş  iki kişi  mevcut sahada
Atarlar iftira hep Allah’a da
Kuran deyiminle Kuranla bedbaht

ORHAN AFACAN
İZMİR-GAZİEMİR-
8.2.2018
TAHA SÜRESİ 2.ci ayet

Orhan Afacan
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Kur'an,ezan Türkçe Okunacak

KUR’AN, EZAN TÜRKÇE OKUNACAK

Vatan sahibisin kimin mülkünde.?
Okunsunmuş ezan Türkçe olarak..
Din İslâm değil mi senin  ülkünde.?
Okunsunmus Kur'an Türkçe olarak.
����
Arapça simgeli cüz; süre, ayet...
Duaya engel mi edersen şayet.?
İncil değil Kur'an  doğaldır  gayet.
Oku Kuranı nurundan alarak.
����
Meali, tefsiri olması uygun...
Nedendir ,niçindir anlasam korkun..?
""Elestiburabbiküm"" deki  sorgun.
Kalu dediğin dil tekrarlanacak
����
Milliyetçilik, münafıklık riya...
Kur'anın noktası değişmez zira.
Vatana, millete tevhit bir maya.
Kur’an, Ezan Arapça okunacak.
����
Orhan Afacan İzmir
26.11.2018

Orhan Afacan
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Kur'anda Tehditler

Senin keyfin halen yerli yerinde.
Ku’an’da tehditler tekrar halinde.
Ayağın sıcakta, başın serinde.
Ku’an’da tehditler tekrar halinde.

Gözlerini aç, gör alametleri.
Tahammül ette, dinle ayetleri.
Değerlendir azalan vakitleri
Ku’an’da tehditler tekrar halinde.

Güzel amel işlediğini zannedenler.
Amelleri en çok boşa gidenler.
Nefsine göre din icat edenler
Ku’an’da tehditler tekrar halinde.

Cennetlik ayrılır binden bir kişi
Acabaya bırakma sakın işi.
Kendini belletir yolun gidişi
Ku’an’da tehditler tekrar halinde.

Adın tebliğ olmadan Azrail’e
Dönsün yolun, tamamen Cebrail’e.
Asla yan kıramazsın İsrafil’e
Ku’an’da tehditler tekrar halinde.

TAHA SÜR.AYET-113
İZMİR 2014 KASIM

Orhan Afacan
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Kur'an'ı Azimüşşana Saygı

Saygı sevgiden, sevgi saygıdandır
Allah /c.c./ Kelamı olan Kur’an’ı Azimüşşan yerlerde sürünüyor ve süründürülüyor.
Hemde nazil olduğu mekân Kâbe’i Muazzama ve Ravza’i
Mütehherada. Üstelik bunu yapanlar ve göz yumanlar Hıristiyanlar vs. değil bizzat
Müslüman uleması geçinen âlimler, bilim adamları, Kâbe ve Ravza imamları Hafızlar,
Tarikat efendileri, Hacılardan oluşan Muhammed/s.a.v/ ümmeti cematı tarafından ve en
acısı efendimizin bu emaneti, bu mucizesi efendimizin makamında efendimize inatla
üstüne yatılarak, yere konulup avretten aşağıda tutularak; Allah /c.c./ Kelamı olan
Kur’an’ı Azimüşşan yerlerde sürünüyor ve süründürülüyor.
Hani Allah /c.c./ Kelamı olan Kur’an’ı Azimüşşan abdestiz okunmaz,hatta
dokunulamazdı..?
Ramazan da Vitir namazında duada 10 dakika cematı timsahlar gibi ağlatmak ve
ağlamak kimseyi kurtarmaz.
Kur’an’ı Kerime bir gayrı muslim bir istenmeyen hareketi yapsa ne yapıyorsak, İlahi
Kitabın sahibi bu hareketten dolayı bize ne yapmaz, düşünmek bile istemiyorum.
Bu saygısızlığı önlemede yetki ve sorumluluğunuzu kullanmanızı talep ediyorum. Bana
bu görev verilsin, 60 dakikada Kur’an’ı Kerimi ayağa kaldırırım.
Saygılarımla

Orhan Afacan
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Kur'an'ı Azümüşşan

Elimizdeki mucize
Kur’an’ı Azimüşşan.
Resulden tebliğ bize
Kur’an’ı Azimüşşan.
       //////
İlk haliyle korunan
Çok yazılan, okunan
Tümü ezber olunan
Kur’an’ı Azimüşşan.
          //////
Gerçek sevgiye laik
Üstün övgüye laik.
Sonsuz saygıya laik
Kur’an’ı Azimüşşan.
          /////
İlim, irfan kitabı
Dünya, ahiret hitabı.
Bir harfe on sevabı
Kur’an’ı Azimüşşan.
            ////
Sözlerin en güzeli
Müminlerin ameli
Okur Orhan’ın dili,
Kur’an’ı Azimüşşan.

Orhan Afacan
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Kur'anı Okuyan Gayri Müslimler

 KUR’ANI OKUYAN GAYRİMÜSLİMLER

Kuranı okuyan Gayri Müslimler...
Harf devrimiyle mi cahil kalmışız..?
Faydalı olmuyor Müslim  isimler.
İslami kulaktan dolma almışız. .
����
Vasiyet,bir öğüt  Kur'an,hadisler..
Dünya , cennet hissi imanı sisler.
Cehaletle gelen kibir, kaprisler.
Yetmiş iki tali yola dalmışız
����
Cehilin elinde konuşmuştu taş ..
İlim olup cehle buluşmuştu taş.
Oku, anla, çalışta  engeli aş.
Harf devrimine kara çalmışız.
����
Arapçamı dili Gayri Müslimin ..?
Olmuştur mucidi bunca ilimin.
Yurda geç  gelen Matbaa engelinin
Harf devrimine yol açar sanmışız.
����
Duyunu umumiye nedir,kimden.
Ödendi ,duruldu alın terimden..
Harfe sevap umduk Kur'an -ı Kerimden
Harf devrimine kafayı takmışız.
����
Kur'anı Kerimin Arapça dili...
Her ülke dilinde olur meali..
Meal,dili olan bak harap hali
Harf devrimcisine suçu atmışız
����
Ellerinde ateş,su var deccalın..
Neyi tercih ettik,düşünün,bilin.
Sadık müşterisiyiz kapitalin...
Hükumet kim dışında M.Kemalin..?
����
Anlaşılan yok hiç hadis bilginiz.
Siyasi İslam’la fazla ilginiz.
Cehalet ;gelecek için silginiz..
Harf devrimi değil hadiste halin.
����
Hadisi anlamak ayet idrakin..
Gelişmemiş sende bilesin lakin..
Osmanlı'ya sevgin, M. Kemale kin
Bulunmaz dünyada asla emsalin.
����
Hadisten özetle::sizin bin gününüz onların bir gününe,bir ayınız onların bir
gününe,daha sonra onları  geçersiniz.
.der. İşte o gün bu günler.
.
ORHAN AFACAN Gaziemir. İzmir
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16.9.2018
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Kutlu Doğum -4-Allah'ı Arayış

Doğumu ile Nebi'lik arası
'O' herkesin Muhammed Mustafası.

Verilmemişti bir emir Cebraile
Hiraya giderdi tefekkür ile.
Olurmu hiç puttan,helvadan Tanrı
Hicranlarla yanıyordu bağrı.

Yaradan ölüsüz bir Hayy olmalı
Nasıl aramalı,nasıl bulmalı..?
Neye işaret sık sık gördüğü rüya
Kime anlatsada bir yorumluya..

Seyrediyordu Kabe'yi Hira'dan
Kurtarmalıydı KABE'yi putlardan.
Kabe'nin içinde üçyüz altmış put
Bir puta tapınan binlerce tabut.

Olamazdı asla puttan bir mabut
Görmez,duymaz,sukut içinde sukut.
Başladı tepliğe emri Cebrail.
Yaşananlar gerçek,bir rüya değil.

Yapılınca peygamberlik ilanı
Uygulandı nice kötülük planı.
Bu gece olduğu gibi gelen gün
Mutlu edelim gönlünü resülün

Orhan Afacan
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Kutlu Doğum-1

Salavat getirir ismini anan
Salavat getirir ismini duyan.
Muhammed,Mustafa,Ahmet ve Ekrem
Sallahu aleyhi ve sellem.

Değişmez,gizlenmez hiç bu hakıkat
Muhammed aşkıyla hayattır hayat.
Bu gece kutlanan kutlu doğumu
,Amine'nın ilk ve tek mutlu doğumu.

İlkten son nefese kadar hep emin
İnsan amma rahmetellil alemin.
Kırırlsada j-kıranıo incitmedi
Bir kere olsun  beddua etmedi.

Kırmadı kalbini asla kimsenin
Vurmadı yüzüne hata edenin.
Nurdu,gölgesi yere h,ç düşmedi
İki alemde ümmeti diledi.

Ahlakı Kur'an'dır,hayatı hadis
Veremezdi zarar şeytanla,nefis.
Her hali,her şeyi övgüye layık
Her zaman en üstün sevgiye layık.

Muhammed-Kainatın Efendisi
Sevgisi,kurtuluşun garantisi..
Muhammed ınsanlığın tek rehberi
Muhammed ahir zaman peygamberi.

Muhammed gönüllerin sultanı
Kabul et kulluğuna aciz Orhan'ı.
Mu hammed  ilk  yaratlan son sultan
İki yol bıraktı Hadis ve Kur'an.

Hep bu nedenledir KUTLU DOĞUMU
Farklı mücizedir KUTLU DOĞUMU

Orhan Afacan
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Kutlu Doğum-2- İsmi Şerifleri

Aslında bu mektup sana efendim
Bir türlü adına gönderemedim.

Dile ençok yakışan isim o'nun
Günde en çok anılan isim o'nun.
Baş üstüne konulan isim o'nun.
Nakışlarla yazılan isim o'nun.

Allah ile okuna isim o'nun
Arşı ala da duran isim o'nun.
İşareti Kur'an isim o'nun
Kalplere kopyalanan isim o'nun.

 Anmaya doyulmayan isim o'nun
İmanı tamamlayan isim o'nun
Zikir,dua sayılan isim o'nun
Anınca gözde yaş olan isim o'nun

İsimlerin latifi isim o'nun
İsimlerin şerifi isim o'nun.
İsimlerin sevdası isim o'nun
İsimlerin bakisi isim o'nun

Orhan Afacan
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Kutlu Doğum-3 Kabe-i Muazzama

Ruhların tanıdığı Muhammed O
Şerlerin kıskandığı Muhammed O.

Gören, sensin Ya Muazzama
Ençok sevinen sensin Kutlu Doğuma.
Beklediği ''O '' candı Amine'de
Muhammed diyordu dede,Ahmed'e.

Sayılı günler vardı teşriflerine
Korundun fillerden 'O'nun şerefine.
Teşriflerinden evvel mücizesi
Farklı Rebiulevvel Mucizesi.

Yakınında Amine'nin hanesi
Neler oldu neler doğum gecesi.
Amine heycanlı,hem şaşkın
Evinde melekler,Kabe'den aşkın

Kimi sırtını okşar Amine'nin
Tavaftadırlar kimi'de hanenin.
Üç melek Amine'nin hizmetinde
Gerçekleşti doğum Hak hikmetinde.

Doğru,doğdu iki cihan serveri
Kapladı nuru gökleri,yerleri.
Önce Muhammed senle selamlaştı
Kabe sevinci alemlere taştı.

Sanki Adem yeniden yaratılan
Cennete değilde dünyaya konan.
Sanki Fatiha'nın canlı nazili
Amine'de hatunda onun amini.

Kavuştun sen sonunda sahibine
Kavuştu ümmet Allah habibine.
Hayra alemeti secdeden belli
Resul olduğu bu halden belli

Bu gece olduğu gibi gelen gün
Mutlu edelim gönlünü resülün..

Orhan Afacan
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Kutlu Doğum-5-Bu gece Alemler Gülle Dolacak

Bu gece alemler gülle dolacak
Bu gece gönüller bülbil olacak.

Kutlu Doğum günü hayra vesile
Kutlayalım selatu selam ile

Kimsenin doğumu bir kandil değil
Her dilde,her yerde kutlanır değil
Binlertce yüzyıl tekrarlanır değil
Bu gece böyle bir gece,olma gafil.

Doğum günü belli,ölüm günü yok
Rahmeti kalplerde,hüzünü yok.
Her kalpte bir sela her dilde salat
Aşkıyla var oldu bütün mevcudat.

Doğumu kutlanır ilk günkü aşkla
Selamlaşır bizle selatu selamla.
Onsekizbin alem,övülen doğrdu
Görülmeden candan sevilen doğdu.

Doğdu gönüllerin gülü tomurcuk
Doğdu etten,kandan,nurdan bir çocuk.
Sanılırdı babasız''O'' bir garip
Bilmiyorlar ki Allah ona sahip.

Sahip çıkma ne ki Allah'a habip
İnsanlığa rehber,kalplere tabip.
Yartılamamız sebebi aslında
Olalım artık biz bunun farkında.

Bir sela,bir selam anıldığında
Faydası kendine en çok bununda.
Bir selat,bir selam sıkıldığında
Kavuşur huzura sonra ruhunda.

Aciziz zaten,birde bilgisizsek
Lanetliye,nefise kurbanız demek
Nerde Resülün ilk tebliği İKRA
Cahillik İslamda en büyük hata.

Bu gece resülü sevenlerindir
Bu gece kurtuluş bilenlerindir.
Bu gece kalp gözü görenlerindir
Bu gece Kalu Bela  DİYENLERİNDİR.

Orhan Afacan
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Kürdistan Çığlığı Attı Dilleri

Koparınca sınırdaki telleri
Havaya Zaferle kalktı elleri
“”Kürdistan”” çığlığı attı dilleri
Tel kopar, direk yık tamam Kürdistan
Cengiz han gelince etme tornistan..

Yeni Orta Doğu, Yeni Türkiye
Takılardaki paralellik niye.?
AynelArab çevrildi Kobani’ye
ŞattülArap günün petrol denizi
Bahar sisiyle izlenmez kan izi.

Devlette saltanat ayni Selçuklu
Mevlana benzeri mürit buçuklu.
Anlayışlar kapalı, diller tutuklu
Böyle sürüp gitmez değişir devran
Moğol ‘dur ilim, ilçem Ahi Evran

Çoğaldıkça etnik gaflet, delalet.
Haclıya oldunuz oyuncak, alet
Sorgular yakında ilahi adalet.
Yedi nesil sürer Allahın kahrı
Yetmez kulun ilmi, yetemez sabrı-

Orduyu hazırlıyor Mehdi Resul.
Şam’da, Medine’de ilahi usul.
Fırat ganimetin kalın yoksul.
Kalksın bir şekilde sınırda teller.
Sınırı belirler ilahi eller.

Suruç’taki eylemlere
2014-Ekim 5.

Orhan Afacan
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Küresel Destekli,planlı Cinayet

Küresel  Destekli Planlı Cinayet

Düşünmek yetmiyor profesyonelce.
Suçlu, suç hakkında kurallar belli.
Olsa da eğitim  en bilimselce.
Suçu işleyene  kadar teselli.
����
Zenginmiş, güçlüymüş azmettirici.
Birde mevcut yerli bir işbirlikçi
İnfaz timi tetikçi, temizlikçi
Yapamadılar delil ört basını
����
Seçilmiş, donanmış  özel her biri...
Üstelik almışlar nice tedbiri.
Düşünmemişler kapı da muhbiri.
Yapamaz oldular hiç savunmasını
����
Küresel  destekli planlı cinayet.
Sanmayın olayın  yeri isabet
İstendi edilsin devletim alet..
Unuttular Allah'ın  korumasını.
����
Bir şeyi atlamış aklı monşerin .
Deve kuşu hali  apaçık görün.
Ayak takımları farklı dublörün.
Deşifre ettik öyle susmasını.
����
Uzaktan kumandalı bu vip cinayet
Sır olarak kalmaz her sır elbet
Bulunur, çözülür bir gün nihayet
Sürdüremez cesedin  kaybolmasını.

Orhan Afacan İzmir
27.10.2018

Orhan Afacan
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Küresel Hacker Tehdidi,şantajı

KÜRESEL HACKER TEHDİDİ, ŞANTAJI

Bilgisayarını açtım kuşluk vakti
İngilizce metini dikkat çekti.
Türkçe ye çeviri gerekti.
Küresel  Hacker tehdidi, şantajı.
����
Ahlâk dışı görsel, bilgi mondaji.
Benim özgüvenini dezavantajı
İki bin bitcoin fidye ilacı
Küresel Hacker tehdidi ,şantajı
����
Polise gitsem de olmazmış çare..
Cesaret, ne güven gelmiş Hackere.
Kırk sekiz saattir verdiği sure
Küresel Hacker tehdidi, şantajı.
����
Bütün kayıtları yok edecekmiş..
Ödeme yapma mı bekleyecekmiş
Yoksa ikinci kaydı gönderecekmiş
Küresel Hacker tehdidi, şantajı
����
Açmadım kesinlikle MP dördü.
Ödeme içinde bir linki sürdü
“Sapık “”diye bana lekeler sürdü
Küresel Hacker tehdidi,şantajı .
..
Hesaplarımı hep geçirmiş ele .
Rezil edermiş beni küresele
Polise gitmedim,dinledim hele..
Ama şikayetçi ettim interpole
Küresel Hacker tehdidi ,şantajı
����
Orhan Afacan İzmir
19.1.2019

Orhan Afacan
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Küsme Sakın Kendin İle-1-

Milattan sonra,öncesi
Gelip geçti bak nicesi
Sabır kulun tek çaresi
Karamsarlık neyin nesi?

Tek başına kalsan bile
Dertten derde dalsan bile.
me sakın kendin ile
Karamsarlık neyin nesi.?

Yaradılmış güzelisin
Kıymetını bilmelisin.
Ağlıyorken gülmelisin
Karamsarlık neyin nesi?

Orhan Afacan
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Leyleği Havada Görmedin mi

Isındı havalar,açtı leylaklar
Damdaki yuvaya döndü leylekler
Gözlerim yollarda gelmeni bekler
Leyleği havada görmedin mi sen.?
Yoksa beni candan sevmedinmi sen.?

Sensiz serin değil söğut gölgesi
Ppatya açmıyor Bozkır deresi.
Uzak dediğin yer sanki neresi
Leleği Havada Görmedin mi sen?
Yoksa bebni canan sevmedin mi sen.?

Orhan Afacan
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Mahşerde Delilim, Mahşerde Vekilim

Israrla,inatla ayni savunma
Mahşerde Delilim bu iddiama
Aldattım,kazandım deyip avunma
Mahşerde Vekilim Resul davama.

Müslüman ölse de yalan söylemez,
Yalanı doğruymuş olan  eylemez.
Mahkemeyi Kübra buna benzemez
Mahşerde Vekilim Resul davama.

Ne demişti Resul Veda haccında.?
Tebliğ ettiğini duy,amacında.
Haklısın aklınca en dar açında
Mahşerde Vekilim Resul davama.

Üzmedi diyemem verilen karar
Yıkamaz,sarsamaz görülen zarar.
Mahşerde hakkımı Allah'ım arar
Mahşerde Vekilim Resul davama.

Varmıdır gerçeğe aykırı mısra.?
Tefekkür ederek tekrarla Ikra.
Şiirim delildir sanma ki fıkra
Mahşerde Vekilim Resul davama.

İZMİR-24.3.2015
Diyanet Başkanlığı ile bir davam için yazılmıştır

Orhan Afacan
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Makamı Mustafa

Allahın bir nazarıdır
Makamı Mustafa
Sevgilerin pazarıdır
Makamı Mustafa.

Gonca birer gül gönüller
Bülbül gibi coşar diller
Ruhu Hakk’a arz eder
Makamı Mustafa.

Bize rahmetler saçıyor
Dolup dolup^ta taşıyor
Hasretle kucak acıyor
Makamı Mustafa.

Oturma sere serpe
Dikkat et her harekete.   -
Layıktır hep nezakete
Makamı Mustafa.

Yeşil halılar hanesi
Gönüllerin O kıblesi
Bize bir cennet bahçesi
Makamı Mustafa

İhlâslıdır cemaati
Mağfirettir ziyareti
Bitirir hasreti
Makamı Mustafa.

Kuşlar uçar semasında
Salât, selam dilinde
Yer, gök ziyaretinde
Makamı Mustafa

Gruplar bahçesinde.
Herkes sevinç içinde.
Yol var kırk vaktinde
Makamı Mustafa..

Altından kapıları
Nurdan balçıkları
Bitiriyor acıları
Malamı Mustafa.

Medine’nin hurması
Ravza’nın meşhur sofrası
Ümmetinin sılası
Makamı Mustafa.

Ezanları hep sakin..
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İçine işler kalbinin
Rahmetellil âlemin-
Makamı Mustafa.

Bol bol salâtlar getirin
Hasretinizi bitirin
Orhan’da bir misafirin-
Makamı Mustafa.

Eş-dost selam söylediler
Dua, davet istediler
Gönülden özlediler
Makamı Mustafa.

Çağrıdır ezan sesi..
Burak’tır minaresi
Âlemlerin efendisi
Makamı Mustafa.

İhlâsı giyinmişler
Nurlara bürünmüşler
Dört bir yandan gelmişler
Makamı Mustafa’ya.

Haç, ümre ziyareti
Müslümanların hicreti
Ümmet izine düştü
Makam-ı Mustafa

Hepimiz bir sıdığız
Sevgimizde sadığız
Biz sensiz ne yaparız
Makamı Mustafa

Veysel gibi görmedik
Hırkanı da giymedik.
Şefaatini diledik-
Makamı Mustafa.

Uzunluk yetmez safa.
Uzanır dört tarafa.-
Dolar, taşar beş defa
Makamı Mustafa.

Mahşeri andırıyor
Gözleri yaşlandırıyor.
Kevser’e kandırıyor
Makamı Mustafa:

Erdi makamı mahmuda
Makamı Mustafa.
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Tapmadı asla puta   -
Makamı Mustafa.

Orhan Afacan
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Manisa'da Miting Var

Manisa’da miting var.
Gönder madencileri.
Meydanı renklendirsin
O sarı baretleri.

Video İnternette.
Şaştım, kaldım hayrette.
İşçiler siyasette.
Kimedir etkileri…

Üç ay geç olsa kaza-
İnermiş ölüm aza.
Bakın şu utanmaza.
Projemiş tedbirleri.

Ne savun,nede koru
Külleyelim gel koru.
Sorumlusu kim soru.
Azaltsın öfkeleri.

Her baret sarı lale.
Her baret, bir ihale.
“Dostmu “sebep ihmale
Kurtarmaz akitleri.

Ağaç destek tavana-
Yıkılsın yana, yana
Sensor yok dumana
Ölüm kulluk kaderi.

Ey denetçi, ey şirket-
İlişkiniz çok şirret
İdamlık tek ücret
Kırılsın kalemleri.

İzmir-2014-Mayıs

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mardin'den Nobel'e

Bölücülük değil eğitim yapmış.
Hücrenin duvarını dele,dele.
Ne Atatürk ilkelerinden sapmış,
Mardin'den Nobel'e bir mücadele.

Laikliğe sadık bir Atatürkçü.
Doyuma erişmiş,sanmayın kürkçü.
Ataya adadı ödülü çünkü,
Mardin'den Nobel'e bir mücadele.

Ne kadar övünse az,şimdi Savur.
Ya Nusaybin,Silvan,Diyarbakır,Sur.!
Dilde değil zihniyette hep kusur.
Mardin'den Nobel'e kimin hayali.?

Savaşın ödülü Türkmen'e arzken,
Yaşamak,yaşatmak herkese farzken,
İki yüzlü olmak geçerli tarzken
Mardin'den Nobel'e insan modeli.

İzmir-12.12.2015

Orhan Afacan
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Mavi Olsun Gözlerin

Mavi olsun gözlerin denizi aratmasın.
Kirpiğinden gönlüme imbat hiç uğramasın.
Duyguların ilkbahar,gülüşün yaz yaşasın
Bir İzmir Hatırası güzele düşkünlüğüm..

Harman gibi savrulsun saçların ellerimde.
Üzüm gibi sıkılsın gözlerin gözlerimde.
Can olarak dolaşsın hislerin bedenimde
Bir İzmir Hatırası güzele düşkünlüğüm.

Zeytin renkli bakışın kırdığın  gönlü alsın.
Kordon olup kolların bana aşkla sarılsın.
Gerçek olsun ümidim hayalim yıkılmasın
Bir İzmir Hatırası güzele düşkünlüğüm…

Orhan Afacan
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Mazlum Milletimin Beduası

Tuttu mazlum milletimin tuttu bedduası
Dünyayı verdi dehşete, yakıyor TERÖR.
Sevinmiyorum amma o musamah sonrası
Bir saldırıda kaç cansız bırakıyor TERÖR.

Üst üste meydana gelir saldırı, patlama
Eylemcilerin amacı güç ispatlama.
Paniğe kapılıp ta sakın korkup çatlama
Hançerini esas ruhlara çakıyor TERÖR.

Eyleminde düşünmez ne çocuk, ne aile
Vurmayayım demez bu masuma, bu gafile.
En sonunda da saldırı hamisine bile
Dünyaya kan çanağı gözüyle bakıyor TERÖR.

Bir kere verildi mi durmadan taviz ister.
Silah yardımı, siyasi destek, döviz ister.
Hami devleti yargısız, ceza evsiz ister
Kendine hak, adalet kodu takıyor TERÖR.
.
Artık bir bölgeye, bir ülkeye sığmaz oldu
Dünyanın dört bir köşesine taşıyor TERÖR.
Sabah katliam, öğle saldırıya koyuldu
Belki de en sakin gününü yaşıyor TERÖR.

Ne vize çare, ne polisle durduruldu
Radyasyon sanki her engeli aşıyor TERÖR.
Bir bakarsın batıda, bir bakarsın doğuda
Yörüngesiz uydu gibi dolaşıyor TERÖR.
Irkçılık aleyhinde eylemlerin çoğu da
İhanet mührünü alnında taşıyor TERÖR
…
22.09.1986
Orhan  Afacan ANKARA

Orhan Afacan
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Mecburuz

İster kot,ister şalvar ne giyersek giyelim
Bu Vatanı,rejimi korumaya mecburuz.
İster havyariister tuz,kuru ekmek yiyelim
Bu Vatanı,rejimi korumaya mecburuz.

Düşmanlarımız dışarıdan,içerdende olsa,
Ekonomik,syasi baskıda bulunsa,
Haksızlık,adaletsizlik son haddini bulsa
Bu Vatanı,rejimi korumaya mecburuz.

Gece,gündüz demeden inançla çalişarak,
Çağdaş milletler seviyesine ulaşarak,
Zamanı geldiğinde birbir şehit olarak
Bu Vatanı,rejimi korumaya mecburuz.

N ebaşka bir rejimde huzur bulunur bize
Ne başka bir vatanda onur bulunur bize,
Türk,Müslamnız diye düşman olunur bize
Bu Vatanı,rejimi korumaya MECBURUZ.

Orhan Afacan
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Medine Yolcusu

Tatlı bir hüzüzdür merak içinde
Tüter durur Ravza hep gözlerinde
Heyacanın artar her nefesinde
Çok çok selam söyle benden resule
Medine Yolcusu git güle güle.

Nıyet ettim nasip olmadı bana.
Beklerim seneyi ben yana yana
Yolculuğun olsun mubarek sana
Çok çok selam söyle benden resule
Medine yolcusu git güle güle.

Gözyaşı gösterip üzme resulü
Rahmetle doludur nazik gönülü.
Muhammed diye koklarım gülü
Benden çok çok selam söyel resule
Medine yolcusu git güle güle

Sağlıkla,ihlasla yolunu bitir
Ravza kokusun hediye getir.
Gözleri zemzem kuyusu de,bilir
Çok çok selam söyle benden resule
Medine yolcusu git güle güle.

Orhan Afacan
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Medine Ziyareti

Medine ziyareti çok farklı an oluyor.
Muhammed’in rahmeti kalplere hep doluyor.
Yürüyorken Hacılar akın akın Ravza’ya
Gönderilir salâtlar, selamlar Mustafa’ya.
@@@@@
Yeşil Kubbe kalplere Mıknatıs çekiminde
Giriliyor Ravza’ya Melekler eşliğinde
Cehennemi söndüren zemzem, göz pınarında
İnce ince süzülür, hacının yanağında
@@@@
Gonca bir gül mutluluk yüzlerdeki hüzünde
Yedi katlı cennettir Medine yeryüzünde
Canlandırır gönüller Resulün hicretini
Örnek aldık Medine Ensar’ i hazretini
@@@@@@@
Tembihini Resulün, gaflete düşmeden tut.
Ne ibretli bir olay Müslüman için Uhud.
İhtişamla bekliyor, amcam Hamza Uhut’ta
MUHAMMED’E komşudur O,Makamı Mahmut’ta
***
Hicretinde resule sahip çıkan ENSARİ
Medine denilince hatırlanan ENSARİ
Muhammedin aşkıyla kalpte sultan ENSARİ
Ahiret’i, dünyası cennet mekân ENSARİ
*****
Öncülük yaptı bize İstanbul’u Fetihte
Allah misafiridir Ebediyen Eyüp’te
 Müjdeler bekler gibi sevenlerle tetikte-
Yürüyeceğiz hemen Fetihlere birlikte
******
Medine Ziyareti ibretlerle doludur
Bedir, Uhud savaşı İstanbul’un yoludur
Dünyayı aydınlatan Muhammed’in nurudur.
Muhammedsiz gönüller karanlıktır, kurudur.
***
Medine Ziyareti imanda bir milattır
Medine Ziyareti Cennete işarettir
Anlatılmaz Medine Manevi bir hayattır.
Aciz Orhan sanar ki Medine’yi anlatır

Orhan Afacan
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Medineye Hicret (Resul Dönemi)

RESÜL DÖNEMİ HİCRET,

Mekke’den geleceğe
Medine’ye Hicret var.
{Vel Kuranıl hâkim}e
 Medine’ye Hicret var
********
Kahrolur müşrik kinle
Mücadele, Hak dinle.
İlk adımlar Yasin’le
Medine’ye Hicret Var…
              ///////
{Yıldırmaz korku, çile
Mütevekkil, vekile
Sıddık’ı Ekber ile
Medine’ye Hicret Var.
*****
Küfürde çöküş için
Geçsin gerekir yıllar
Muhteşem dönüş için
Medine’ye hicret var.
*****
Mekke, Kâbe çok suskun
Hacerül Esvet mahzun.
Bölünsün resul uykun
Medine’ye Hicret var.
******
Hedef lazım Eyyub’e
İsim lazım Mehmet’e
Çağ olacak tarihe
Medine’ye Hicret var
****
Durun dağlar, tepeler.
Hazırlanın ey çöller
Sırdaş olun geceler
Medine’ye Hicret Var.
******
Selam verildi Sevr’e
İlk Sevr, menzildi Sevr’e
Bahtı bir, iki evre
Medine’ye Hicret Var..

Orhan Afacan
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Medineye Hicret (Ümmet Dönemi)

ÜMMET DÖNEMİ HİÇRET

   İnanç mücadelesi
  Âdem ile bir başlar
  Ümmet istişare si
 Medine’ye hicret var
*******
 Ne aşk verdin ümmete
 Dayanamaz hasrete.
Ravza’ya bütün yollar
Medine’ye Hicret Var.
******
Malum, niceler için
Hicrete, ne hacet var
Yeni müjdeler için
Medine’ye Hicret var.
******
Yedi müşrikle, düvel
İki Sevr’de ayni hal
Bizde iman, tevekkül
Medine’ye Hicret Var.
 ****
Hakk’a çağrı ezanla
Mucizesi Kur’an ’la
Salât’ı selamlara
Medine’ye Hicret var.
****
 Yeni fetihler için
Yeni Fatihler için
Yeni tarihler için
Medine’ye Hicret Var
  *****
Ahir zaman bir bütündür
 Tarih bir tekerrürdür.
Gün, dün. Yarın bu gündür
 Medine’ye Hicret Var.
******
 Fetholdu İstanbul’un
 Şad olsun Eyüp ruhun
 Orhan hep hazır bulun
 MEDİNEYE HİCRET VAR
              ***
 Umre için, HAC için
 Her gönülde hacet var
 Haydi, hazır olanlar
  Medine’ye hicret var
                                        *****
 Umre hicret, hac hicret
Hicret halinde ümmet
Kapılar açık cennet
Medine’ye hicret var
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Meğer(İlk Afgan İşgali)

Rus'u bilmeden yayılmacı,işgalci sandık.
Meğer onlara,Kabil'liler buyur etmişler.

Menfi prapogandalaraçocukca aldandık.
Mücahidlerden bizi,Ruslar korur demişler.

İç Savaş çıkmasından korkan Kremli'dekiler
İnsancıl amacla davete OLUR demişler.

Mücahidlerin yumrukları karşısında
Ancak tanklarla,toplarla dururlur demişler.

Topluca çiğnenir kızlar,tanklar altında
Yüzbin askerlede zor,baş olunur demişler.

Sıcak denizlere açılmanın tam fırsatı
Yaya,bitkin mücahid,tez yorulur,demişler.

Yak,vur,öldür,zehir et hayatı kalanlara
Süpesın,senden hesabmı sorulır,demişler.

Orhan Afacan
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Mehmetçik Mehteran İle Geliyor

.
Gözlem kuleleri hep yarım kaldı
Amerika çekilme kararı aldı...
Terörist sürüsü korkuya daldı.
Sonu ne olacak iyi biliyor
Mehmetçik ,mehteran ile geliyor.
����
Silah araç ,sanma zafer unsuru.
Yürek olmalı namlu adlı boru
Mehmedin aklında vatan şuuru.
Psikolojik savaş ilan ediyor
Mehmetçik ,mehteran ile geliyor.
����
Teröristler sınırıma yığıldı....
Ortadoğu teröristte ağıldı .
Çobanları kaçtı sürü dağıldı.
Menbiç 'te umutlar bak yükseliyor
Mehmetçik, mehteran ile geliyor.
����
Direktör,diktatör şu Natanyahu..
Peygamber kesendir fıtratı,ruhu.
Ezelden,ebediyen değişemez bu.
Ayetler,hadisler hep müjdeliyor
Mehmetçik, mehteran ile geliyor.
����
Orhan Afacan izmir. 25.12.2018

Orhan Afacan
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Mekke Yollarında Biri Koşuyor

Mekke yollarında biri koşuyor.
Halinden belli ki Mekkeli değil.
Koştuğu yollar, Kâbe’ye çıkıyor.
Galiba aradığı Kâbe değil.
****
Mekke yollarında biri koşuyor.
Baştan ayağına; kan, ter içinde
Nefes almayı gecikme sayıyor
Anlaşılan özlem büyük içinde
---
Mekke yollarında biri koşuyor.
Bir günün yirmi dört saatinde
Ömrünü adamışa benziyor
Aradığı “O  ” bir izin peşinde.
***
Mekke yollarında biri koşuyor
Vesvese verse’de lanetli, nefsi
Yorulmak ne ki, koştukça coşuyor
Artıyor onda mücadele hissi.
****
Mekke yollarında biri koşuyor
Gül kokusuna çarpılmışçasına
Bir işaret, bir hareket bekliyor
Kalbi Hıra ‘ya çakılmışçasına
****
Mekke yollarında biri koşuyor
Gözündeki zemzem yanaklarında.
“Son bir gayret, son bir nefes” diyor.
Muhammedin ismi dudaklarında

*****
Mekke yollarında biri koşuyor
Sanki bir adımda dağlar aşıyor
Orhan dahi ayni hali yaşıyor
Muhammed’e hiç ulaşamıyor…

Orhan Afacan
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Meryem Oğlu İsa Müjdeyi Verdi

Benden sonra Ahmet gelecek diye
Meryem oğlu İsa müjdeyi verdi.
"Apaçık bir sihir ”dediniz niye
Meryem oğlu İsa müjdeyi verdi.

Her peygamber anlattı tevhidi
Her peygamber ümmetinin ümidi.
Muhammed açar tevhitte kilidi
Meryem oğlu İsa müjdeyi verdi.

İncilin değil Kuran gerçeğinde
Âdemden gelen tevhit gereğinde
Muhammedinde o var tebliğinde
Meryem oğlu İsa müjdeyi verdi.

Kuran’dadır Zebur, Tevrat İncilde
Levhi mahfuzdaki ana dilde
Ayeti getirince Cebrail’de.
Meryem oğlu İsa müjdeyi verdi.

Ahir için tekrar geleceğini,
Ölü kalpleri dirilteceğini
Deccalıda zelil edeceğini
Meryem oğlu İsa müjdeyi verdi.

Muhammedte sırrı görünce rahip.
Dedi “ol Talip yeğenine sahip”
Batıla gelecek bir gün Hak galip
Meryem oğlu İsa müjdeyi verdi.

İZMİR-2014 EYLÜL

Orhan Afacan
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Mezar Taşındaki Resim

Mezar taşında resim var.
Üzülesim, gülesim var.
Çok tefekkür edesim var.
Resim bana bir aynadır.
Hayat, ölüm ne? anlatır.

Sanki bir kayıp ilanı
Yahut suçlu bulma planı
Kabirde ilgi alanı
Resim susma hep böyle
Acı, tatlı bir şey söyle

Sormayın ne cinsiyeti
Belki böyledir vasiyeti
İbret olmalı vaziyeti
Resim bir anıdan kalık
Büyütülmüş, vesikalık...

Durup baktım uzun, uzun.
Mermer olmuş adı ‘buzun’
Kopyasımı ruhumuzun..?
Resim içimi ısıttı
Gözümden hüzün akıttı.

Sacı özenle taramış,
Sac gibi kaş, göz karamış
Mutluluğu çok aramış
Resim zaman üstünde toz.
Ahirete dünyadan poz.

Doğum yılı, ölüm yılı
Parmak kadar az sayılı.
Dilek ‘’FATİHA’’yazılı.
Resim hayatın rumuzu
Ah! bir bilsek sonumuzu..

Dünyadamı halen gözün
Alış artık toprak özün.
Ahirette gülsün yüzün
Resimdeki anne gülü
Anne; belki çoktan ölü.

Orhan Afacan
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Mezarsız,isimsiz Kayıp Şehidim

Rüzgarın, yağmurun erozyonuyla
Yeryüzüne çıkan şehit kemiği.
Sendemi vuruldun ‘’o gün’’pusuyla
Bugünde geçerli ‘’o ‘’kalleşliği.

Yaşının beş katı 97 yıl.
Nasıl fark edilip, görülmedin.?
Seller mi üstüne attı kum, çakıl.
Yasin’le bir kabre gömülmedin...

Savruldu mu bedenin patlamada
Ellimizde olan hangi kemiğin.?
Vatana aşkını ispatlama da.
Bu şekil sevilir VATAN DEDİĞİN.

Kusurlu, Suçluyum beni bağışla
Akşemsettin olup seni bulmadım.
Toprağını sevdim ben her yağışta.
Gittiğin yolundan uzak kalmadım.

Annen,baban,eşin ailen kimdir.?
Mezarsız, isimsiz kayıp şehidim.
Ailende, vasinde hep benimdir
Son buldu artık bu ayıp şehidim

Duymasın bunu Çonkbayırda yatan.
Askere, polise taşlar atılır.
 O gün uğruna ‘’can verdiğin vatan’’
Düşmanlara hisse, hisse satılır

İZMİR-2012-EKİM

Orhan Afacan
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Mısır'ı Yaktılar Özgürlük İçin

Kanı ‘’ nar ‘’sandılar, canları çıra
Mısırı yaktılar özgürlük için
Hemde yüzsüzler bağıra, çığıra
Mısırı yaktılar özgürlük için

Risk almıyor asla giripte harbe.
Taktiğidir kaos sonunda darbe.
Elindeki gücü ‘’Bilim Adlı dabbe.’’
Mısırı yaktılar özgürlük için

Deccalın emrinde Yecücle, Mecüç
Karşısında mümindir tek güç.
Söyle, böyle derde, demez’’benim suç’’
Mısırı yaktılar özgürlük için

İşte hadisteki anılan deccal
Girdiği yerde bırakmıyor mecal
Tavırı, tedbiri ona göre al.
Mısırı yaktılar özgürlük için

Çölün altı petrol, üstü kan gölü.
Bermuda üçgeni çok sevdi çölü.
Duman altı hep demokrasi gülü
Mısırı yaktılar özgürlük için

Baş kesen tanıttı İslam dinini
Panzehir etti Haç sonra kinini.
Bulunca içinden hain birini
Mısırı yaktılar özgürlük için

Rejimle, idare bir güç aktörü
İyi niyetleri ancak öngörü.
Toplum onun için’’ güdülen sürü’’
Mısırı yaktılar özgürlük için

Nasıl demokrasi, nasıl siyaset
Seçilenle, seçene Katliam set.
İşgalci Ordudan zalim, daha bet
Mısırı yaktılar özgürlük için.

Katliama ne kurşun, ne taşkınlık.
Bu metanet, Bermuda da şaşkınlık
İmanımdır İhvan ile yakınlık
Mısırı yaktılar özgürlük için.

Zalim değildi böyle firavun.
Dilsiz, dinsiz şeytan tavrınla avun.
Elinde silah katliamı savun
Mısırı yaktılar özgürlük için.

Orta doğu cahil, orta doğu yoz.
Bermuda gönlünce, keyfince yap, boz.
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Bilinmez yarında kime geçer koz.
Mısırı yaktılar özgürlük için.

Orhan Afacan
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Mışla,mişle Dini Anlatamazsın

Peygamber irşadcı, Kur’an öğüttü
Mışla, mişle dini anlatamazsın.
Değirmen Hadiste ayet öğüttür
Ayetten bir iç anlam  anlamazsın.
��
Katma mealinde kendinden  yorum
"Hadisten haberin  var mıdır " sorum?
Ehlibeyti sevmezsin korkuyorum...
İman etmiş  bile sayılamaz sın
��
Kur'an’ın  kaynağı ancak  hadistir
Fıkıhi yönden de arşiv, fihristtir
Muhammedi inkâr eden  iblistir
Kelime ı tevhit okuyamazsın
��
Bir milyon hadisten ediliyor söz.
Bir ayet için iki, üç hadis öz
Ayet hadislerle alevlenen  köz.
Hadis-siz  Kur'an-ı  anlayamazsın.
��
Orhan Afacan İzmir. 20.10.2018

Orhan Afacan
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Militan

Şaşkınlık,korku,teredüt içinde hayatın
Yarınım ne olacak endişelerindesin.
Vakıtsiz son bulur günün birinde hayatın
Geri dönsen,ileri gitsen gözde hedefsin.

Ne vaat ederek böyle kandırdılar seni?
Sonra suçluluğuna inandırdılar seni.
Bir girdabın içinde dolandırdılar seni.
Geri dönsen,ileri gitsen gözde hedefsin.

Örgütüne ihanet et,vatanına asla.
Vatanın değerini örgütle bir kıyasla.
Yaşasandaölsendevatan için öl,yaşa.
Vatanın bağrınabaşını gururla yasla...

Orhan Afacan
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Milletim,Yavrun Boğazlanıyor

Uyan ey Milletim uyan,yavrun boğazlanıyor
Terörün kollarında bak nasıl kıvranıyor.

Yıkanmış beyni,imansızlaştırılmış kalbi
Belki yarın olamazsın bugün ol sahibi.

Yetiştireyim diye ne ızdıraplar çektin
Enzor gününde böyle taşmı kesileçektin?

Yoksa canın için ony gözdenmi çıkardın
Sanmaki sen,yinede o canını kurtardın.

En bitkin,yorgun anda aslan gibi kükredin
Vatan sevgisi nedir insanlığa gösterdin.

Saldırırıken en az üç,dört düşman üzerine
,Biran bile düşmedin korkunun pencesine.

Mermi  değil yağan sanki yağmurdu üstüne
İnsanlık için yer verdin,ancak ölüsüne

Hayır, korkak birisi değilsin,olamazsın
Yavruna hemen sahip ol,sonra sahip olamazsın.

Orhan Afacan
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Mina'da Ölümün Provası

Mahşerin değil ölümün provası,
Mina'da Şeytan zulmünün provası.
Vakfeden sonra taşlama sırası
İzdiham için adeta orası.

Şeytan  küçüktü, ortaydı, büyüktü.
İçimde yetmiş iki kötülüktü.
Şeytanlığı ile boynumu büktü.
Atılan taşları üstüme döktü.

İzdiham diye yapılır tarifi.
Ağzı olan olmuş olay arifi.
Oysa kadın, erkek  balık istifi
Ey Mekke emiri, Mina şerifi.

Otobanda nasıl o sıkıştırma.?
Kem, kümle tansiyon yatıştırma.
Suçlu ölendir fail araştırma
Suud'un ağız tadını kaçırma.

Olsun istemiyor hiç kimse safta.
Çok abartılı yürür tavafta.
"Müslümanlar kardeştir" aslı lafta.
Hoşgörüde yok Müslim’de, insafta.

Şaft'ta dirsekler  hazır birer mızrak
Dokunsa kaçarsın kıvranarak.
Gidilir İblise hep  hırslanarak
Telaşın acılı sonucuna bak.

En acı ölüm karıştı amele.
Yasak İhram'da kıl koparmak bile
Galiba sebebi VİP muamele
Suud sır edemezsin mücadele.

27.09.2015-İZMİR

Orhan Afacan
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Minareler Göğü Parselleyecek

Toruna Ecdattan emanet ezan
Yurdumda göklere hep yükselecek.
Elifler halinde tevhidi yazan
Minareler “göğü” parselleyecek

Türkiye'min soyadı Anadolu
Bu esası asla değişmeyecek..
Coğrafya kıble bilir İstanbul'u
Haclı tekrar vaktis edemeyecek.

Camiler, mescitler yol kavşağında.
İslami, tevhidi tebliğ edecek.
Muhammedi nur gönül şafağında.
Fırka-i Naciye fırkam diyecek.

Lanetli elleri Ebu Lehebin.
Türkiye’mde hüküm süremeyecek.
Deccal, Yecüç, Memüç boş her sebebin
Amacın gerçeğe dönemeyecek.

Çanakkale’yle, Milli Mücadele
Bu topraklarda hiç eksilmeyecek.
Tarihin rüzgârı arka hilale.
Bir daha desteği kesilmeyecek.

  ORHAN AFACAN---İzmir.22.2.15

Orhan Afacan
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Miracımdır

Miracımdır benim Ravzana gelmek.
Sohbettir zatınla, salât getirmek.
Mümkün mü karşında konuşa bilmek
Sakinleşmem için şefaat eyle…
                  //////////////
Eyüp Ensariyi gördüm Eyüp’te
Zatını Fatihle andık Fatih’te..
Selamlaştım Hamza ile Uhut’ta
Onların hatırı’na şefaat eyle…
                //////////
Dönmesem geriye Ravzanda kalsam
Şu kalan ömrümde huzuru bulsam
Ashap olamadım hizmetçin olsam
Ücret verme bana şefaat eyle…
                      ///////
Gelemedim diye çok üzülürdüm.
Nasıl giderim diye düşünürdüm.
Geçte, güçte olsa huzurundayım
Arzuladığımdır Şefaat eyle…
                ///////
Ermek isterim bir başka sevaba
Selam söylediler resulüm sana.
Ümmetinden olan dosta, ahbaba
Hediye olarak şefaat eyle…
                ////////
Orhan gelebildi zor, güçte olsa
Sevinir iki,  hatta üçte olsa
Ziyaret, gerçek değil düşte olsa
Peygamberimsin sen şefaat eyle…

Orhan Afacan
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Mohaçın Yüzatlısı Iraka

Mezhep, etnik kavgası içlendi usul, usul.
Yönetimin baskısı, yanında halk yoksul
Altın tepsi içinde sunuldu yazık Musul.
Konsolosluk baskını getirdi çok güvence.
Çelik, çomak oynamış istihbaratçı bence.

O Kırmızı Çizgiler sorunsuz ihlaldendi.
Sıfır sorunsuz olan dostluk celallendi.
Irak, Suriye ve diğerleri parsellendi.
Coğrafyayla, siyaset birbiriyle ilgili
Bu yüzden olunmalı tecrübeli bilgili

Yerleşin ortadoğuya Yecüc, Mecüc Deccal
Bulunur elbette seni halt etmeye mecal.
Yeter ki doğru yerde, zamanda yerini al.
Söyleyin Şam Iraktamıtır, Irak Şam’da mı?
Hadise göre arz İkindi’de mi, Akşam’da mı?

Hadisteki şekil haliyle yola çıktılar
Diktatörü katledip, rejimini yıktılar.
Hürriyeti kanla yazıp, petrolle yaktılar.
Büyük Orta doğu projesi rehberi izleniyor
İslam Devleti adıyla amaç gizleniyor.

Jakjak yöneldi Kerbela’dan önce Bağdata.
Kutlamalar yapa, yapa; kurşunlar ata, ata.
Bugünkü fırsata, ikibinüçteki hata
Erbil denince çuval, Musul baskın, rehine.
Ne yaptımsa oluyor başkasının lehine.

Kızım Ayşe tatilin bir süre dondurulsun.
Bekleyelim ortalık şöyle biraz durulsun
Aldırma etrafına cehennemler kurulsun
Kayağa gönderirim seni Palandökene.
Bilgi kirliliği çok kanma her söylenene.

Mohaçın yüz atlısı akın edin Iraka.
Nusrat Mayın gemisi benzine git Kerkük’e.
Bozkır yiğidi bekle bıyığı büke, büke.
İhanete uğradı bırakılan emanet
Ağır olacak korkarım ödenecek diyet

Orhan Afacan
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Muhammedin Aşkına

Kalp demem Muhammedi candan sevmeyen kalbe
 Göz demem Muhammed’e yaşlar dökmeyen göze
 Dil demem Muhammed’e salât etmeyen dile
 Muhammed’in aşkına yaratıldı bedenim
                               /////////
Muhammed diye akmazsa gözyaşım, kurusun
Muhammed’ e gitmezse ayaklarım tutulsun
Muhammed’i sarmazsa elim, kolum kırılsın
 MUHAMMEDİN AŞKINA YARATILDI BEDENİM.
      /////////
Muhammedi anacak içimdeki söz bile
Muhammed’e çıkacak yüzümdeki iz bile
Muhammed’e olacak dizimdeki iz bile
Muhammed’in aşkına yaratıldı bedenim.
///////
Muhammed’in adıyla nefes alır, veririm.
Muhammed’in nuruyla görür benim gözlerim
Muhammed’i anmasam için için eririm
MUHAMMEDİN AŞKINA YARADILDI BEDENİM.
*****
Muhammedi sevmemek kalbe büyük bir çile
Muhammedi güle benzet, kendini bülbüle.
Muhammed’in adıyla Orhan Hak’tan hep dile
Muhammed’in aşkına yaratıldı bedenim…

Orhan Afacan
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Muhammedin İsmi Kabe'de Yok.sav.

Aradım, aradım yoktu Kâbe’de
Allahın habibin ismi nerede..?
Sanırım mevcuttu daha öncede
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok -SAV.

Ezanda, kamette aşkla okunur
Tahiyatta, hutbede farzla okunur
Kâbe’de ismi yok, bana dokunur
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muammedin ismi hiç yok Kâbe,’de

Arşi Alada Allah’la yazılan
Âdemin affına sebeb sayılan
Hac, ümre, tavaf yapan, namaz kılan
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Hacerül Esvede hakem olan O
Kâbe’yi putlardan kurtaran O.
Kâbe’yi bize kıple yaptıran O
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Kelime-i tevhid ve şahadette.
İslamın ilk şartı ‘O’ dur elbette
Varlığı mevcuttur her ibadette
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

İlk girişe yazılmış adı Kralın.
Anılmaz adı  Ömerin,Ali’nin.
Arayıp bulunca bana bildirin
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Haksızsam kellemi hemen indirin
Yoksa bunu yapanı, tez sindirin.
İçimdeki çileyi dindirin
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok-

Üstelik Muhammed Mekkeli Arap
Üstelik geldi ilahi bir kitap
Sevmeyenler için varlığı azap
Muhammedin ismi yok hiç Kâbe’de.
Muhammedin ismi yok hiç Kâbe’de.-

Resülü arar ay, Ebu Kuveys’te.
Bölünsünmüş yine, bir işarette.
Milyonlarca ümmeti ibadette,
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
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Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Müşriklerledi bütün davası
Ne makam, ne toprak istilasi.
Bence bu bir geçmiş hesaplaşması.
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Adına ezan duası okunan,
Ne böyle korkulan, aykırı olan
Nedir, kimedir ismi dokunan
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok-
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Salâtla, selamla ismi anılan
Salâtsızlara buddua kılınan.
Vahşi gibi birini bağışlayan
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok-

Bağışlanmayacak bir davranış bu
İstemiyerek asla olmamış bu.
Belki geleceğe bir planlayış bu
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok-

Davası Allah emrinin davası
Nefsinin değildi dinin davası.
Nemelazım deme, kimin davası
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Olmalı namazda, tavafta huşu
Dedi, koduya girer elbet bu-şu
‘Orhan’ müslumanlar bir deve kuşu
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok-

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Munzur Dağlarında Huzur Manzara

İkiyaka tamam, buzul çözüldü.
Munzur Dağlarında huzur manzara.
Mehmetçiğin sabrı, gücü görüldü.
Munzur Dağlarında huzur manzara.
Kurtarılmış mı, hacizlenmiş bölge,
Hainlik için tacizlenmiş bölge.
Kırk günün sonunda alınmış belge
Munzur Dağlarında huzur manzara.
Otuz yıldır dağda aldın pozisyon.
Hayatın canilik için aksiyon.
Sonun oldu kırk günlük operasyon.
Munzur Dağlarında huzur manzara.
Az yapmadılar polise saldırı.
Akılı yoz, bir kaç çıplak baldırı.
Sanmayın Mehmetçiği bu yıldırı.
Munzur Dağlarında huzur manzara.
Mühim değil ismi Tunceli, Dersim.
Yeterli sanırım haine bu dersim.
Bu sakin halimdir, atmadı tersim
Munzur Dağlarında huzur manzara.
Yaparken Mehmetçiğe kuş bakışı.
Yüksekti nabzının sevinç atışı.
Mehmet’teki cesaret sıra dışı
Munzur Dağlarında huzur manzara.

İzmir-7.11.2015

Orhan Afacan
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Musa'nın Arzusunu Anlıyorum

Sen anlayamadın ama firavun
Musa’nın arzusunu anlıyorum
Kendini bir ilah sanarak avun
Musa’nın arzusunu anlıyorum

Senin sihir dediğin hepsi mucize.
Anlamak zor elbet kalbi acize.
Tevhidin nurudur açıkça bize
Musa’nın arzusunu anlıyorum.

Eli koynundan bembeyaz çıktı
Bu mucizesi geleceğe açıktı.
Elektriğe bağlı ısı, ışıktı
Musa’nın arzusunu anlıyorum.

Musa’nın kuşluk yemeği o balık
Artık soframızda yerini alık.
Bu mucizenin sonu bize kalık
Musa’nın arzusunu anlıyorum.

Musa’nın o genç arkadaşı Yuşa.
İstanbul’da bulunmuyor boşa.
Kayıp balık arandı koşa, koşa
Musa’nın arzusunu anlıyorum.

İzmir-Zuhruf-67
2014-Kasım

Orhan Afacan
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Mutluluğun Kapısı

İlk adımı atmadan pişmanlık duyacaksın
Sevgi dolu kalbine acılar koyacaksın.
Beni afedersen sanki sen ne olacaksın
Mutluluğun Kapısı gönlüme kapandımı.?
Bu aşkın bittiğine gönlündeinandımı.?

Dolu dolu gözlerin içinden ağlıyorsun
Kesik kesik sözlerin zorlukla bağlıyorsun
Ayrılmamız içinde kendini zorluyorsun
Mutluluğun Kapısı gönlüme kapandımı.?
Bu aşkın bittiğine gönlünde inandımı.?

Orhan Afacan
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Mutluluk Aleyhine Kurşun Sıkma

""Gelenek, görenek ""diye bilinir. .
Mutluluk adına  ateş edilir.
Mutluluk yerine hüzne gidilir.
Mutluluk Aleyhine Kurşun Sıkma.
����
Kınada, düğünde, asker gününde...
Topluluk içinde  ,çocuk  önünde ..
Topluluğun her hangi bir yönünde
Mutluluk Aleyhine  Kurşun Sıkma
����
Elbette bir haktır  sevinç paylaşmak..
Neşeyle birleşip, coşup kaynaşmak
Çevreye zararlı  haddini aşmak.
Mutluluk Aleyhine Kurşun Sıkma
����
Silah ateşlemek kısa bir anlık..
Sonu ömür boyu süren pişmanlık.
Olmaz olsun böylesi delikanlık
Mutluluk Aleyhine Kurşun Sıkma...
����
ORHAN AFACAN GAZİEMİR
10.11.2018
.

Orhan Afacan
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Mutluluk Söz Verdi

Bu hasret, gözyaşı bir gün bitecek
Bizimde elimiz goca derecek.
Fakat biraz zaman,,sabrmız gerek
Mutluluk Söz Verdi bize gelecek
Geldimi bir daha hiç gitmeyecek.

Sanmaki falcının yalan falında
Ne adaklardadır,ne kaf dağında.
Sevginin,saygının az uzğında
Mutluluk Söz Verdi bize gelecek
Geldimi bir daha hiç gitmeyecek.

Can diye sevdiğin bir elin gibi
Şarkılar derdine bir dilin gibi
Beyzlar içinde bir gelin gibi
Mutluluk Söz Verdi bize gelecek
Geldimi birdaha hiç gitmeyecek.

Orhan Afacan
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Mutluluk Tablosumu

Mutluluk Tablosumu gönderdiğin fotoğraf
Gülmeyi Unutmuşsun  bakışların biraz tuhaf.
Cansız benim yazmışsın ne demek istemişsin
Gülmeyi unutmuşsun bakışların bir tuhaf.

Sürünüp,süslenerek çiçekler takınmışsın
Elinden tutup onu,bağrına bastırmışsın.
Kıskanmam için sizi çok caba harcamışsın
Gülmeyi Unutmuşsun bakışların bir tuhaf.

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Mutluluk Taplosumu

Mutluluk Tablosumu gönderdiğin fotoğraf
Gülmeyi Unutmuşsun  bakışların biraz tuhaf.
Cansız benim yazmışsın ne demek istemişsin
Gülmeyi unutmuşsun bakışların bir tuhaf.

Sürünüp,süslenerek çiçekler takınmışsın
Elinden tutup onu,bağrına bastırmışsın.
Kıskanmam için sizi çok caba harcamışsın
Gülmeyi Unutmuşsun bakışların bir tuhaf

Orhan Afacan
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Müjde Yarın Ramazan

Müjde,müjde, sevin yarın Ramazan
Beş farzda en büyük karın Ramazan
Dikkat; olmasın zararın Ramazan
Bir şehri Kur’an’ la, oruç Ramazan.

Senesinden on gün hep öne gelir
Çocuk, gençlik, yaşlı ömrüne gelir
En sıcak, en uzun bir güne gelir.
Beş farzın içinde en uç Ramazan

Bakışın, vücudun öyle süzülür
Aç, susuz kalınca belin büzülür.
Sabrına, aşkına şeytan üzülür
İmanda, amelde sonuç Ramazan

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Müminler Kardeştir

Araya sokamaz kimse nifakı,
Öyle sağlam özlü İslam afakı.
Ne emsal, ne benzer, nede bir takı
Öyle eşsiz yüzlü İslam Afakı

‘’’Essalatu hayrun’’ ile açılır
Her seher vaktinde İslam Afakı
Gecenin karanlığından kaçılır
Beş rekât içinde İslam Afakı.

Müminler kardeştir evrensel değil.
Manevi kardeştir bedensel değil.
İçten, en içtendir, bir görsel değil.
Ezelde, ebede İslam Afakı.

Ruh oldu Orhan’ın, Ruhtan firakı.
Kur’an’dır, Hadistir üstün ahlakı.
Ancak böyle olur bir fani, Baki
Yeni gün seherde İslam Afakı

                         ORHAN AFACAN--5.4.11---İzmir

Orhan Afacan
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Nasuha

Mümkün mü seni görmek bu şehirde bir daha.
Tanımasan da  beni  o yere gel Nasuh’a.
Nazar boncuğu takınmış,altın kolyelisin.
Doğal siyah saçların bir esmer güzelisin.

Adın mıdır bilmem rumuzun mudur.
Adresin bulunmuyor telefon rehberinde.
Görünüp’te kaybolmak bir huyun mudur
Hançer gibi saplısın gönlümün üzerinde.

Orhan Afacan
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Ne Demek Dinler Arası

Ne demek dinler arası.
Allah bir’dir, dinde bir’dir
Kur’an’ın hüküm sırası
Allah bir’dir, dinde bir’dir.

Bir teki Allah’ın dini
Üçü din’lemiş nefsini.
Sonra Rapp’lamış kendini
Allah bir’dir, dinde bir’dir.

Dört kitapladır amelim
Kur’anda üçü temelim.
Nasılmıdır, düşünelim.?
Allah bir’dir, dinde bir’dir.

Musa, İsa’da amentüm.
Âlemler Rabbine rüküm.
 Kalu-bela Tevhit yüküm
Allah bir’dir, dinde bir’dir.

Orhan Afacan
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Ne Güzel İsimler Konulmuş Sana

Ne güzel isimler konulmuş sana
Güven veriyor hep ismin duyana.
*****
Muhammed Mustafa, Ahmet –Ekremsin
Günden güne artan bende özlemsin

Ne büyük şefaat verilmiş sana
Yaratıklar tabi edilmiş sana
*****
Ne büyük tuzaklar kurulmuş sana
Allah yardımlarda bulunmuş sana..
****
Kur’an Azimüşşan sunulmuş sana
Sonsuz saadet olurmuş uyana
****
Hatem ül Enbiya denilmiş sana
Şeytanda, nefsinde yenilmiş sana
***
Bir müjdeleyici denilmiş sana
Nasipmiş sevginde aciz Orhan’a

Orhan Afacan
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Ne Ölüm Vardı, Ne Hayat

NE ÖLÜM VARDI ,NE HAYAT

Ne ölüm vardı, ne hayat ruhlar aleminde
Her ikisini gördüm ana rahminde.
Hayat apaçık bedenimde, tenimde
Ölüm burnumun ucuna gizlenmiş.

Ölüm uyku olmuş, gözlerime sinmiş.
Ölüm nefes olmuş, çiğerim de gezinmiş.
Ölüm damarımda kan diye can bilinmiş.
İzleri madde aleminden silinmiş.

Ölümün varlığı benim içinmiş
Ölüm meğer ölümsüzlük içinmiş
Ölüm, ölümden korkmaya niçinmiş.
Ölüm tarafından da tavrım izlenmiş.

Her nefeste içime girip, çıkıyor.
Her hareketinde  iz bırakıyor.
“Ölmeden  önce, ölünüz” deniyor .
Acaba hadiste neler gizlenmiş..*
..
ORHAN AFACAN---İZMİR
29.03.2011--&-25.10.2018

Orhan Afacan
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Ne Pencere Kalmış, Ne Kapı, Ne Eşik

Ne pencere kalmış, ne kapı, eşik.

Duvarlar ya yıkık, ya delik, deşik.

Bombayla tuzaklı oda da beşik.

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

 ***

Yatak, yorgan, yastık yere atılmış,

Üstüne basılmış, bazen yatılmış.

Kilerdeki kışlıklar boşaltılmış.

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

***

Duvardan odaya kapı açılmış.

Askerden, polisten böyle kaçılmış.

Yerlere cephane, kovan saçılmış.

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

 ***

Hendeğin esası eve kazılmış.

Sağlam kalan yere slogan yazılmış.

Göründe anlayın, örgüt nasılmış.

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

 ***

Her yerde değerli eşya aranmış.

Farenin deliği bile taranmış.

Kurtarıcın sandığın yüz karanmış.

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

 ***

Tabak, kaşık, çatal, bıçak, kap kacak.
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Yeniden kullanma çok zor olacak.

Evin ev değil, yerin yok kalacak.

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

 ***

Odalar yapılmış adeta revir.

Atıkları kürekle alt, üst devir.

Antibiyotik, hap, serum, panzehir.

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

 ***

Neler, neler var hücum yelekleri.

Yok, olan bilekleri, yürekleri.

Türk komandası yapar gerekleri.

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

 ***

Alındı yüzlerinden maskeleri.

Yaşamayalım tekrar keş keleri.

Teröristin, terörün kalemşörleri

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

 ***

Yataklık varmı bilmem mizacında.

Çuval, çuval gübreler garajında.

Bahçede İ.H.A ambalajında

Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

 ***

Boşa çürütmüş dağda dirsekleri

Abartmış çözümcük bu ödlekleri.
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Öğreniriz bir gün de gerçekleri

 Bu ev bir Kürt evi, teröristte Kürt.

İZMİR-24.1.2016

Orhan Afacan
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Neler Anlatıyor Yunus, Mevlana

Neler anlatıyor Yunus, Mevlana,
Onları yaşamak bize düşen rol.
Dayanır sözleri kesin Kur’ana
Yapmalıyız sık, sık otokontrol.

Nasıl anlıyoruz  Şebi Arus’u.?
Cevapsızmı sarı çiçek sorusu.?
Yaptığımız riyakârlık solosu
Bukalemun değil aslın gibi ol.

Mevlana “Ahmet geri geldi” derken
Yunus “karşılıklı sevgi “isterken,
Dünyayı, ahrete azık ederken
Peşinden koştuğumuz para, pul

Birbirinden değerli her birisi.
Her ikiside peygamber varisi.
Ahmet Yesevidir eğiticisi
Dille ikrar, kalple tasdikleyen kul.

İZMİR-2014 Aralık-Raf.26

Orhan Afacan
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Neler Oluyor Şimdi Kabe'de

Neler oluyordur şimdi Kâbe’de?
Perde bir kalksa da göre bilseydim
Hacer’ül Esvet’e, selam verip te
Kalbimi Kâbe’ye süre bilseydim…
*****
Neler oluyordur şimdi Kâbe’de?
Heyecan dolu, merak içindeyim
Nasip olmayıp ben, gidemesem de
Kâbe’yi düşünme sevincindeyim…
*****
Neler oluyordur ilk Arafat’ta?
Öğleyle, ikindi cem olundu mu?
“O “mizan’ı vakfeye duruldu mu?
 Orhan diye biri hiç soruldu mu?
******
Neler oluyordur ilk Arafat’ta
Mahşer için beşer bir tatbikatta
Hüküm kime ait bu saltanatta?
Orhan baki değil fani hayatta…

Neler oluyordur şimdi Ravza’da?
Aklım, fikrim benim her an orada
Bir misafirim ben sanki burada,
Bir davet gelse de gide bilseydim..
****
Neler oluyordur şimdi Mina’da?
Hayalimde doğrumu canlanma da?
Lanetli için taşlar toplanmada
Birçoğu vakfeye hazırlanmada
***
Neler oluyordur Müzdelife’de?
Kulağıma lebbeykler gelmekte
Bayram sabahı olmak bilmemekte
Tekbirlerle, lebbeykler yükselmekte
--
Neler oluyordur ah jemaratta?
Orhan hasretle anmakta, yanmakta
İbrahimler, İsmailler atakta..
Lanetliler sırayla taşlanmakta..

Orhan Afacan
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Nereye Sakladın Aşkı

Nereye sakladın aşkı
Gözlerinde bulamadım.
Bakışların bu gün farklı
Sebebi ne anlamadım.

Sen benimi sınıyorsun
Bana nazmı yapıyorsun
Ayrılık mı istiyorsun
Sebebi ne anlamadım..

Nereye sakladın aşkı
Bu hayaller arasında.
Üzülmek gönlümün hakkı
Hasretin var sonrasında

Orhan Afacan
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Nesilden Nesile Beş Vakit Ezan

Beş vakit ezan ilahi davettir.
Müezzinle bir tekrarlayacaksın.
Beş vakit ezan namazda sünnettir
Tevhidi dille tekrarlayacaksın.

Beş vakit ezan aleni şekilde.
Asla mazeret bulamayacaksın.
Beş vakit ezan anlaşılır dilde
Anlamamış hiç olamayacaksın.

Beş vakit ezanın nihayetinde.
Namaz kılıp rahatlayacaksın.
Beş vakit farzda secde ettiğinde.
Kul olduğunu ispatlayacaksın.

Beş vakit ezanda ruhu Bilal’in.
İlk anki ezanı yaşayacaksın.
Beş vakit ezan da İslam idealin
Nesilden, nesile taşıyacaksın

Beş vakit ezanda yapılan ısrar.
Şahadeti unutmayacaksın.
Beş vakit ezanda bulunan esrar
Farz namazını kaçırmayacaksın.

Beş vakit ezanı anlamayana
Orhan tatlı dille anlatacaksın.
Beş vakit ezana anlam takana
Islahı için dua yapacaksın.

İzmir-2014.12.14-Maide-58

Orhan Afacan
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Nota Verdi Irak Ukalaya Bak

NOTA VERDİ IRAK

Hava harekatı yaptık Irakta...
Yeni kandil Sincar’la, Karacak ta.
Yetmedi, daha da yapılacak ta.
Nota verdi Irak ukalaya bak.
����
Terörün kandili söndürülecek.
Terörist yüzde yüz. öldürülecek.
Hadisin gereği hükmedilecek.
Nota verdi Irak ukalaya bak.
����
Teröristte yataklık edersiniz..
Gizli, gizli belki desteklersiniz.
Meşru güvenlik  hakkından habersiz
Nota verdi Irak  ukalaya bak.
����
Parça, parça etti haçlı güçleri..
Çıkmadı o zaman buna sesleri
Destekleyen haclılarmı sizleri?
Nota verdi Irak ukalaya bak.
����
ORHAN AFACAN İzmir
16.12.2018

Orhan Afacan
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Nur Dağı

Rüya ile başladı Nebilik kısa sürdü
          “Yalnızlık sevgi” diye, sonra içine düştü.
           ****
 Bu hal ile gitti, Nur dağında Hıra’ya--
Çalışıyordu olup biteni anlamaya--
Nurdağı’nda Muhammed günlerce inzivada
Nurdağı sevinç dolu, mutluluk var havada
Günleri geçirirken Muhammed düşüncelerle
Teşrif etti Cebrail en büyük Müjdelerle
*****     ***
 Nurdağı değil adı İKRA dağı olmalı
İkra’yı Müslümanlar çok iyi anlamalı.
                   ******
Yaratanın adıyla oku.. Dedi Cebrail.
Oysa Muhammed için okumak mümkün değil
Mektepte, medresede görmemişti Muhammed
Olanların farkına ermemişti Muhammed
Sessizce okuma bilmem demişti Muhammed
Olanların farkına ermemişti Muhammed…
*******
Ayni emri Cebrail ısrarla tekrarladı
İkra… Dedi Muhammed okumaya başladı
***
Duyurulmuş tu böylece âlemlere ilk ayet  /
Resülüllah Muhammed, Hak dini İslamiyet.
*****
Nur Dağında gerçekleşti mühim bu üç Hadise
Kabulümüz önceden Muhammed ne dedi, ise /
******
Öksüz doğan yetimdi, bir fakirdi Muhammed
Yaratılanlar üstünde ilkti, birdi Muhammed..
İnsanlara eşitliği getirdi Muhammed
Ruhlardaki kavgaları bitirdi Muhammed
Beşere kendi canını sevdirdi Muhammed
“Ahsen’i takvim” şeklini, bildirdi Muhammed
******
Yalnızlık sevgi oldu, bir Bunalım olmadı
Muhammed yalnızlıkta Yaratanı aradı.
Her haliyle bizlere örnekti Muhammed
Hayal kahramanı değil, gerçekti Muhammed

Orhan Afacan
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Oruç

Sanma oruç, aç durmak
Oruç, oruç olacak.
Sanma bir rejim yapmak
Oruç,oruç olacak..
        ////////
Sussun bilmezse dilin
Cahili olma dinin.
Zikrin, fikrin, her halin
Oruç,oruç olacak..
          //////
Kulak, oruç duymalı
Göz, oruçla bakmalı
Ruh, inziva yapmalı
Oruç,oruç olacak..
         /////
Hava oruç kokacak
Nabzın oruç atacak.
Allah razı kalacak
Oruç, oruç olmalı
          //////
Farzlardan çoktur farkı
Günahın kefareti.
Vücudunun zekâtı
Oruç,oruç olacak..
          /////
Oruç tut, hem sağlık bul
Kötü huylardan kurtul.
Allah’a yaklaşır kul
Oruç,oruç olacak..
          //////
Gıybetten sakınmalı
Kavgadan kaçınmalı
Allah’ı çok anmalı
Oruç, oruç olacak.
        //////
Orhan çekmeden zahmet
Kazanılmaz ki rahmet.
Ecri en çok ibadet
Oruç, oruç olacak…

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Osmanlı Mirası Paylaşılıyor

Osmanlı Mirası paylaşılıyor
Toplanın, toplanın Orta Doğuya.
Savaş oyunları oynaşılıyor,
Müslümanlar Gidiyor kim vurduya.

Tarikat denildi, mezhep denildi
“Muhammet ümmeti “her an gerildi.
Böl, parçala, yönet tatbik edildi.
Müslümanlar Gidiyor kim vurduya.

Musul, Kerkük, Halep, Kutsal topraklar
Gezindiğim yerler, bu gün uzaklar.
Lawranc’le kuruldu güne tuzaklar
Müslümanlar Gidiyor kim vurduya.

Kur’anı okuyan, anlatan da yok.
Sağırlar, dilsizler müslümanda çok.
Deve kuşu gibi başı kuma sok
Müslümanlar Gidiyor kim vurduya.

Sarılmamalı yalnızca duaya.
Kandan çok toprağa terin damlaya.
Sahip olmalıyız güçlü orduya.
Müslümanlar Gidiyor kim vurduya.

Hani nerde İslamın Halifesi.
Yıkıldı mabet, yerde şerefesi.
Figana benziyor müezzin sesi.
Müslümanlar Gidiyor kim vurduya.

Benimsenmiş bu cehalet yüzünden.
İhlâsla yoksun ibadet yüzünden.
Sahtekârlara şahadet yüzünden.
Müslümanlar Gidiyor kim vurduya.

Kur’ana özüyle sarılmadıkça,
Sineler takvayla yarılmadıkça,
Peygamber varisi bulunmadıkça
Müslümanlar Gidiyor kim vurduya.

İzmir 22.12.2015

Orhan Afacan
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Otobüs Yolculuğu

Otobüse yetiş sen her gün soluk soluğa
Gülümseyerek otur yanımdaki koltuğa.
Hiçbir zaman gelmesek,ineceğin durağa
Sonsuza kadar sürsün otobüs yolculuğu.

Geniş bir dünya olur otobüsün dar içi
Yıldızlara yükselir yüreğimin sevinci.
Bu güzel anlar neden,hemen olup bitici.
Sonsuza kadar sürsün otobüs yolculuğu.

Yanımda oturunca seni yarim sanarım.
Yanımdasın benimle konuşmazsın yanarım.
Böyle kalsan gitmesen inan ki katlanırım
Sonsuza kadar sürsün otobüs yolculuğu.

Orhan Afacan
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Oturup Ağladım Bugün

Oturup ağladım bu gün bahtıma
Seni yar etmedigönül tahtıma
Acılar,kederler doldu bağrıma
İsyan değil ama sıkılıyorum
Her gün biraz daha yıkılıyorum.

Dertlerim şifasız bir dert değil
Dostlarım düşmanım gibi mert değil.
Yalnız başınayım kimse sırt değil
İsyan değil ama sıkılıyorum
Her gün biraz daha yıkılıyorum.

Hayaller,ümitler bana yasaklı
Buruk sevinçte yok gönlümün hakkı.
Günümde,gecemde ruhuma baskı
İsyan değil ama sıkılıyorum
Her gün biraz daha yıkılıyorum....

Orhan Afacan
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Oyuncak Yap Kullan O Silahları

OYUNCAK YAP KULLAN O SİLAHLARI

Geldikleri gibi'de gidiyorlar.
Teröristlerin duyuluyor  ahları
""Sırtımızdan hançerlendik ""diyorlar.
Oyuncak yap, kullan o silahları.
����
Hendekler, tüneller kabrin olacak.
Ansızın ecelin seni bulacak.
O yerlerde sahibine kalacak...
Oyuncak yap, kullan o silahları.
����
Bir zamanlar peşmerge vardı hani...
Referandum falan yapmıştı yani.
Nasıl halde '" magri"" diyen Barzani?
Oyuncak yap, kullan o silahları.
����
Tırlarla geldi  silahı, füzesi...
Yaptınız sınırı silah müzesi..
Oldunuz ne yazık kurtlar mezesi
Oyuncak yap, kullan o silahları.
����
Orhan Afacan İzmir   20.12.2018.

Orhan Afacan
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Öfken Neden Mehmede Çanakkale.1.

Bölüm-1
Öfken neden Mehmede neden ey Çanakkale.?
Gelde bir yüzleşelim, gelde şöyle seninle.

Çanakkale bir şeyler ama  neler oluyor.? ..
Havanda halen barut, duman, ecel kokuyor.
Savaş biteli seneler, seneler oluyor.
Toprağın kızgın bir kül, her taşın, topacın kor.

 Yığın, yığın baksana yerlerde türlü kovan.
 Mehmetçiğe oldun adeta büyük bir havan…
Kollar, başlar, ayaklar, bedenler geldi, ezdin
Çanakkale Mehmet’ten niye bu kadar bezdin.?

Bomba, mermi yağarken Mehmetçiğin üstüne
Hep geçmek istedi hücumun en önüne.
Ah. Çanakkale bilsen nasıl bir  KÖRBELA..
Bir tarafta ihanet, bir tarafta istila..

Emanetti azınlık, dini bildik yakınlık..
Zaten biri kâfirdir. Ya öbürü.? Münafık.
İnsan üç türlüdür KÂFİR, MÜSLÜMAN, MÜNAFIK.
En tehlikelisi KENDİNİ İNANMIŞ SANIK

Sanmam yatsın, yatamaz. Uykuları kâbustur
Bu topraklar, bu dünya ona açık mahpustur.
İşgalcinin beynine gökleri indiririm
İhaneti, ihaneti zor, zor sindiririm

Bağlanmak istenilen el, ayak, ihanetle.
Geçilecek kolayca boğazlar böylelikle.
 Grup olursa olsun Dindaş, itilaf, müttefik.
 Göz, gez, arpacık, tetik; işte hedef MEHMETCİK…

Hep böyle olmadı mı Uhut ta, Bedirde..
Baba bir yerde, oğlu, kardeşi bir yerde…
Harekâta geçtiler Kâbe’ye doğru filler.
Boğazlarda durdurdu bu sefer ebabiller…

Ezanlar okunuyor, okunacak KÂBE’DE.
Müezzinlere kürsü Fatih,,Çanakkale’de

Çocukluk çağında, ter deymeden yanağına
Çağlayı verdi kanı, kalenin çanağına
Bedeninde mermiler döndü gül yaprağına..
Gül bahçesi ölüm, diken battı parmağına

Bacak yaptı tüfeği, kopan bacak yerine
Öyle bir işledi ki bu düşmanın içine
Yağdırdılar mermi Gözcü Baba Tepesine
Üç bin düşman; Yahya Çavuş ve seksen erine
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Denizaltı aşamadı Vanlı İsmail’i..
Yıktı kendi torpidosu düşmanda hayâlı

Korku başladı bir ara bizim tarafta.
O ne? Bir Alman komutan emde en ön safta
Korunan onun vatanı, bayrağı dinimi.?
Kime teslim etmişler kahraman Mehmedi’mi..

Onlara amaç; bizim için büyük bir hata.
Beyin, ruh, asil kan Anafarta, ihtiyatta

Ölmeyi emrediyorum! . Emri SARI KURT’TAN.
Ölüm için yükseldi tekbirler bütün yurt’tan
Bu çağlayan önünde nasıl,nasıl durulur..?
İnandın mı bir kere VATAN ELBET KURTULUR.

Hasta adam dediler,can almaya geldiler..
Vatan için dirilmeyi, şahlanmayı öğrendiler.

Yok’mu beynimizdeki yabancı hayranlığı
Söndürür içimizdeki kahramanlığı…

Medeniyet deriz tek dişi kalmış canavar..
Cesurca tek dişinden başka yere bakmayız.
 Canavarın yüzü gözü, tırnaklı pençesi var
Nasıl canavardır bilmeyiz, tanımayız.
Fakat bizi boğmak için her an bir gerekçesi var.

Ne silahlar, ne güçler, ne hileler denendi.
Türk insanlığı, gücü; böyle savaşı yendi.
Şehit,gazi edildim, olmadım asla uşak..
Fakat gitti geleceğim olacak bir kuşak

 Yedi ülke değilde, yetmiş ülke olsa ne.
Bir Seyyid onbaşı yeter, artar yetmişine

Düşmanda olsa insan, bir ana kuzusuydu
Bir haber göndermek anneye, son arzusuydu
Ama nasıl olacak, anne çok uzağında
Tek şansı vardı Mehmetçiğin kucağında.

Her biri ayrı destan, farklı fraklı kahraman
Onları hep yücelten kalplerinde ki iman
Ne zaman hazırladılarsa ırkıma bir son..
Hep yeni bir çıkış, hep yepyeni bir ERGENEKON

Orhan Afacan
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Öldükten Sonra Dirilmem Diyen

Öldükten sonra ben dirilmem diyen
Kuru, ölü yerden yaratılışın.
Kur, ölü yerden rızkını yiyen
Kuru, ölü yerden yaratılışın.

Kuru, ölü yerden bedenin, rızkın
Kuru, ölü yerden ruhundaki kın.
Kuru, ölü yerden devamlı sakın.
Kuru, ölü yerden yaratılışın.

Önce kuru toprak, sonra meniden-
Yaratan yaratır elbet yeniden.
“OL“emri yeterli cana aniden
Kuyruk kemiği son yaratılışın

Yaratıldığın yer, yaşatıldığın.
Yaşatıldığın yer yaratıldığın
Yakılıp yapılsanda darmadağın-
Kolay Yaratana yaradılışın

                       İZMİR-2014-TEMMUZ

Orhan Afacan
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Öldün Ahiretten Haber Ver

Hızlı yaşayıp genç ölmek isterdin

Cesedim yakışıklı olmalı derdin

Tahtalıköy diye alay ederdin

Öldün, ahiretten bana haber ver.

Bir kaza sonucu öldün aniden,

Yüzünü gördüm, farksızdı caniden

İstemezdin-imam geldi camiden;

Öldün, ahiretten bana haber ver.

Nasıl sarıldın kabrinde telkine.

Saldırırdın sık sık yaşarken dine.

Biraz sahip olamadın diline.

Öldün, ahiretten bana haber ver.

Nasıl davrandılar Münkirle Nekir.?

Cevabı hazır soru kolay gelir.

Sünnettir yinede telkin edilir.

Öldün, ahiretten bana haber ver.

Mayan olan çamur; şimdi de sine.

‘’Maymundan türedim’’ dermisin yine.

Çok muhtaçsındır İhlâsla, Yasine

Öldün, ahiretten bana haber ver.

Günahkârlığı bırak yakındın şirke
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Bu haller içinde gelmiştin kırka.

Hakk’a kulluktur Âdemdeki ilke.

Öldün, ahiretten bana haber ver.

Sana bir faydam olur mu bilemem

Elimden geleni hiç esirgemem.

Akibetim nasıl olur düşüncem

Öldün, ahiretten bana haber ver.

Bugünde kabrinin ziyaretindeyim.

Bütün kabirlerin seyrındeyim

Endişeler, korkular içindeyim.

Öldün, ahiretten bana haber ver.

izmir

Orhan Afacan
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Öldün Ama Henüz Her Şet Bitmedi

Öldün ama henüz her şey bitmedi.
Yaşadığın hayatın hesabı var.
Kalbinde Kur’anı kabul etmedi-
Küfürün, inkârın bir azabı var.

Allah tek ilahtır ey şirk koşanlar.
Allahın rızkıyla azıp coşanlar.
Kulluktan kaçanlar, Hak’tan şaşanlar-
Küfürün, inkârın bir azabı var.

Dünyada sanma yaşamanın aslı
İyiyi kötüyü ayırma faslı.
“Bir gündür”diyerek olma hiç yaslı
Küfürün, inkârın bir azabı var.

Yaratılışı çamur olan Âdeme.
Deme gelince ruh verilen deme-
İblis gibi sakın üstünüm deme
Küfürün, inkârın bir azabı var.

Gizli kalmayacak bir zerre sırrın.-
 Bugünden bunu düşünmeye varın.
Bugünden yarını hadi kurtarın.
Küfürün, inkârın bir azabı var.

ORHAN AFACAN---İzmir.11.2.15
Enam 6/19.20-37/21-24.- Enam 6/27.

SURE 69/19--- SAD-38-72—

Orhan Afacan
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Ölüm

Hainin silahında serseri kurşunmusun:?
Vatan uğrunda hep böyle güzel,efsunmusun.?

Orhan Afacan
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Ölüm Adlı Olay Bir Yer Çekimi

Ölüm adlı olay bir yer çekimi..
Bedenlerin toprağına ekimi...
Yaşamadan  doğunca ölür kimi
Geldiği aleme döner ruhumuz..
��
Ana rahminde tene belendik...
Ahiret için dünyaya gelendik.
On sekiz bin alemde biz kirlendik.
Geldiği aleme döner ruhumuz...
��
Kalu'da verilen sözün sınavı..
Olmayalım nefsin iblisin avı.
Kapanır nefesle ömür kapısı
Geldiği aleme döner ruhumuz
..
��
Muhammed Mustafa ilk yaratılan..
Yanlışın yanlışı hep anlatılan..
Cesedimiz dünyada bırakılan.
Geldiği aleme döner ruhumuz.
��
Doğumdan önceki halde değilde
Ya mumin, ya muslim olmuş şekilde..
Manada konuşan ortak bir dil de.
Geldiği aleme döner ruhumuz.
��

Orhan Afacan İzmir 26.3.18
..

Orhan Afacan
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Ölüm İçin Yaşıyoruz

Ölüm için yaratıldık
Ölüm için yaşıyoruz
Ölüm için donatıldık,
Ölüm için yaşıyoruz.

Ama zengin,ama fakir
Beyefendi veya hakir.
Bazen toplu,bazen bir bir
Ölümiçin yaşıyoruz.

İki nefes araslnda
Ruhumuzu taşıyoruz.
 Zamanında,sırasında
Ölüm için yaşıyoruz.

Bir tedbir yok alınacak
Bir yerde yok kaçılacak.
Her nefis er-geç tadacak
Ölüm için yaşıyoruz.

Mal faydasız,mülk faydasız
Önünde herkes arkasız.
Gelişi habersiz,ansız
Ölüm için yaşıyoruz.

Siyah saçı ağartan
Yeşil gözü karartan
Hatırlayanı yıpratan
Ölüm için yaşıyoruz.

Elestü Bi Rabbiküm..
Sorusuna cevap-ÖLÜM.
Şimdi neden korkuyoruz
Ölüm için yaşıyoruz...

Sağlık demez,hasta demez
Hayat dolu,yasta demez.
Büyük,küçük yaşta demez
Ölüm için yaşıyoruz...
Dünya fani,bizler fani
Gidilecek yer ebedi.
Bu yolculukta tek gemi
Ölüm için yaşıyoruz..

Nefesini hayra kullan
Olmayasın darda kalan..
Yaradan'ın emri olan
Ölüm için yaşıyoruz.

Y e,iç,eğlen...öl..doğrusu
Orhan buna şaşıyoruz.
İhlas'la biter korkusu

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölüm için yaşıyoruz.

Orhan Afacan
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Ölüm İlamı

ÖLÜM İLANI

Bilenler, bilmeyenler için ÖLÜM İLAMI
Başvuru yeri Ümmeti Muhammed Makamı

Merakta haklısınız ilgimi, alakamı
Zordu kabullenmek, ağır ölümün gamı
Bilmem bu hareketim doğrumu, hatamı

DAVACI İzmir doğumlu Orhan afacan
Davalılar aşağıdaki alıntıları yazan

DAVA KONUSU –her nefis ölümü tadacaktır
Bunu bilip (gel)  diyenler ne yapacaktır

Dilimin döndüğü kadar yapayım İZAHAT
Bilinler için cürümdür, sanmayın kabahat
Ölümle biter bedendeki fanı hayat
İsa(as)   yaratılmış olanlardan ayrı fakat.

Resulün ölümü bir hak, bir hakikat
Nedir gel diye çağırmaktaki bu ısrar, bu inat.?

Ben kimse için bir Molla kasım değilim
Dine, doğruya asla hasım değilim
Uyarım dikkate alınır, bir isim değilim
Dini, milli bilgim çok az, ilkokul tahsilim

Birinci alıntı şairi;
Bu vatanda yetişmiş tek Bayrak şairi
Büyük coşkuyla okurum yazdığı şiiri
Bir gün okuyunca alıntı biri
Biraz sarsılır oldu gönlümde yeri

Birinci alıntı metni
--(Gel, ey Muhammed, bahardır
Dudaklar ardında saklı
Aminlerimiz vardır! ..
Hacdan döner gibi gel;
Miraçtan iner gibi gel;
Bekliyoruz yıllardır!) --

İkinci alıntı şairi

Ses efkleri petsen tize doğru şahane
Görsel medyada her an bir şöleni
Yanıltır gerçeği bilmeyeni, bileni
Kara kalem veya akıcı arka plan resmi
Nasıl, niçin hemde şair çağırır öleni.
Ravza-i Mütehara görüntüsünde
Bindirmeli şekilde -Bekliyorlar’ı okur üstünde
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İşte o yeşil kubbe dünya ve ahiret mekânı
Düzelt artık ne olur çağrılı hatanı.

İkinci alıntı metni;

Ya Resulullah 7 asır önceden seni bekleyen ev gibi kalplerimiz
Uhud’umuz yok ama umudumuz var
Geleceksin değil mi?
Bir de kardeşlerimiz var yeryüzünde
Her biri başka bir kapının eşiğinde
Ama değil mi ki bütün kapılar senin?
Değil mi ki üzerlerinde gözlerin?
Onlar hicret niyetiyle gezen bugünün Muhacirleri
Gittikleri yerde Ensar’dan kalma bir ruh var mı acaba?
Anadolu’daki gibi ezanların okunmuyor oralarda
Adın yankılanmıyor semalarında
Belki bugün okunur diye tutuyorlar fecrin elinden
Onlara bir sabah vakti Hz. Bilal’i gönderirsin değil mi?
Gittikleri yer Medine-i Münevvere değil ama
Niyetleri ilahi rıza, hicretleri sana
Ya Resulullah
Garip bir diyar, bir eş ve çocuklar
Bekliyorlar..—

Ne hacdan dönecek, ne miraçtan gelecek-
Ümmet; bırakılan iki emaneti takip edecek.

Veda Hutbesi ümmetim diyen mümine
Sımsıkı sarılacak Kur’an ve Resul sünnetine

Ruh çağırır gibi, Mehdi bekler gibi beklemeyin,
Bekliyorlar, kardeşlerimiz deyip şıh’a benzetmeyin
(Âlemlere rahmettir)  bir cemaate sahiplenmeyin.
Ümmeti 73 fırkaya böyle bölmeyin.

Böylemi yapmıştı Habeş Kralına sığınan Müslümanlar.
Yaşadılar, yaşattılar İslami, Allaha sığındılar

Garip bir diyarsa eş, çocuk varsa, Ensar ruhu yoksa
Kelime-i tevhit çıkmaz aklına bir güzel soksa.

Bağırlarındaki yük Bilal’a konan taştan damı ağır
Hem Muhacir diyorsun, hem rizai ilahi-(sanma sağır)

Ne güzel anlatır ölümü Beyatlı’nın Sessiz Gemisi.
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Kâbe Arabın olsun -der Kamu soyadlı birisi.
Türk’e Peygamber ederler bir şahsiyeti kimisi.
‘Muhammed gel ‘’diye seslenmekte neyin nesi.?

Bilirmisiniz kimdir Hoca Efendi CEMAL ÖĞÜT
Aşağıdaki olay ondandır, kalbinde öğüt

 Cevaben Hintli Allah dostunun gözyaşlarına;
‘’Birkaç zamandır Çanakkale'deyim’’
Der; resul rüyasında türbedarına…
Bu rüyayı duyan çoktur; keseyim..

Alman Subay Sanders anlatıyor; özetle
Ömür değil, tarihte böyle fırsat gözetle;

‘’Yetiş ya Muhammed Kitabın elden gidiyor! '
Deyip siperden Fırlayan MEHMETÇİK
Mermileri üzüm toplar gibi topluyor
Bunu gören MEHETÇİKLER yerinden fırlıyor
Resulün gelmesi nasıl olur işte açık, seçik.

Öldüğünü biliyorum sonuç olarak
İhbarcıyım alıntıları suç olarak
Eksiğiyle, kursuyla havale Allah’a
Böyle mısralar yazılmaz umarım bir daha
Önce salât, sonra efendimiz ruhuna-sav- Fatiha

“ innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn, duyurulur
 Buna sadece –la havle vela kuvvete -buyurulur.

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Ölümle Gidilen Konut

ÖLÜMLE GİDİLEN KONUT

.....�� ��Taha 20..55 ayet

Ölümle gidilen ebedi konut......
Toprağın içinde boyunca  çukur.
Ölümler gizlidir ,çevrende somut
Toprağın üstünde dağ gibi vakur.
Sarılı kefenle beklersin komut
�
Toprağın üstünde ki alışkanlığın .
Telafisi bulunmayan imkandı .
Azabını artırır pişmanlığın.
Yapman gereken Hakka imandı
Felaketin oldu o bağlandığın
�
Erir topraktan aldığın değerler.
Ruhun çukuruna  hapis edilir .
Zamanı geçti  faydasız meğerler.
Ayet. Hadis öğüt sağ işitilir..
Müminler  dünyada boyun eğerler.
�
Baş ayak kısmına taşlar dikilir.
İşaret dünyadan ahiretine......
Zenginin kabri mermerle çevrilir
Gönderme itibarına servetine.
Zerre hayra, şere  hesap verilir
��
İmana amele kalbi açık tut..
Muhammedin nuru içine dolsun.
Kurtuluşa  olur mahşerde umut
Cennetin  benzeri bir bahçe olsun
Ölümle gidilen ebedi konut.
��
Orhan Afacan İzmir
13.10.2017

Orhan Afacan
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Ölümü Öldürün

Bu çağa hiç yakışmıyor.
Hadi, ölümü öldürün.
Gül, eğlen, öl, uyuşmuyor
Hadi, ölümü öldürün…
           ******
Zalim zulme devam etsin,
Zayıf olan hep ezilsin,
Haksızlılardan bezilsin,
Hadi, ölümü öldürün…
             ******
Yetim, öksüz kalınmasın,
Evliler dul yaşamasın,
Sevenlerde ayrılmasın,
Hadi, ölümü öldürün…
             *****
Makam, şöhret, mal nafile.
Hatta ilim, bilim bile..
Ölüm demek, çok zor dile
Hadi, ölümü öldürün…
               *****
İnanmazsan; korku, çile
Bunları şevk’e döndürün.
Orhan derki ihlâs ile
Hadi,ölümü öldürün.

Orhan Afacan
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Ömür Boyu Süren Bir Sınavdayız

Müslim, gayri Müslim bütün insanlık.
Ömür  boyu süren bir sınavdayız.
Vaktinde çalış faydasız ,pişmanlık
Ömür boyu süren bir sınavdayız.
��
Kuranı Kerim asıl ders kitabı.
Süreler, konular ayet cevabı..
Görmeyelim diye mahşer azabı.
Ömür  boyu süren bir sınavdayız.
��
Kimilerimiz de azdır lokmamız.
Kimilerimiz zade  yoktur  hırkamız.
Âdemden soyumuz farklı ırkımız.
Ömür boyu süren bir sınavdayız.
��
Kılavuzun dili  ortak bir dildir.
Âlemler içinde  Okul tek ildir
Sınav yönetimi dürüst adildir.
Ömür boyu süren bir sınavdayız.
��
Çocukluk yaşımız blugu buldukça
Aklımız  sağlıklı , sağlam oldukça
Kâinat yerinde  böyle durdukça..
Ömür boyu süren bir sınavdayız.
��
Mevcuttur fırsatlar sınıf geçmeye.
Yanılmış olsak ta doğru seçmeye.
Bakma tembellikte inat etmeye.
Ömür boyu süren bir sınavdayız.
��
Allah'ın birliği,birinci soru.
Muhammed’i sevmek aşkın en zoru.
Tuta bilirmisin elinde koru...
Ömür boyu süren bir sınavdayız.
��
Yalnızlığımızla, toplumumuzla.
Aleni gizlilik  durumumuzla....1297
Uykumuz, sevincimiz  korkumuzla..8
Ömür boyu  süren bir sınavdayız.
��
Takvayla kıl namazı, tut orucu
Şeytan  yanıltıcı  yanlış sunucu
Mahşerde bellidir ancak sonucu.
Ömür boyu süren bir sınavdayız
��
Sınav uyarısı  günde beş  defa.
Günün, gecen Merve , sabahın Sefa.
En güzel başarı  o ahde  vefa
Ömür boyu süren bir sınavdayız
��
Tövbe et ibret al gelen beladan.
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Kurtulursun şeytanı istilâdan ...
Yapılmasında iznimiz olmadan
Ömür boyu süren bir sınavdayız
��
Herkesçe bilinir dersler konular.
Küfürle zorlaşır yalnız sorular.
Evvel de ahirde doğru doğrular...
Ömür boyu süren bir sınavdayız

Orhan Afacan İzmir

ORHAN AFACAN—İZMİR.11.09.2017
Tövbe. 126

Orhan Afacan
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Ön Üç Şehit Olduk

Ağzıma Mühürdür Dilucu, Iğdır

Acımı kalbime gel de sen sığdır.

Ön üç Şehit Olduk VATANIM SAĞDIR

Eğilmez başımız yüce bir dağdır.

Tekerrür halinde tarihi oyun.

Her zaman bir şekil sahneye koyun.

Her son perdede hep bu sözü duyun,

Eğilmez başımız yüce bir dağdır.

Kabil’e dayanır huyunla, soyun.

Olmadık, olmayız önünde koyun.

Hilale gönderdir, bizdeki boyun

Eğilmez başımız yüce bir dağdır.

Sanma bize ölüm hayatın sonu.

Can emanet bizde, biliriz bunu.

Şahadetle ederiz iade onu.

Eğilmez başımız yüce bir dağdır.

Pusuyla değişti hayatın tonu.

Bomba ağrılığı buluyor ton’u

Vatan, Kur’an bize olunca konu

Eğilmez başımız yüce bir dağdır.

09.09.2015,İZMİR
Mümkünse 3 ihlas,1 fatiha ruhlarına.

Orhan Afacan
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Öyle Birgün Varki Bize Mahşerde

Allaha verdiği sözden dönenler
Öyle birgün var ki bize mahşerde.
Şeytana, nefsine yenik düşenler
Öyle birgün var ki bize mahşerde.

Ömrünü nerede,nasıl geçirdin.?
Helali, haramı yeyip, içirdin
Beş vakit namazı baştan yitirdin
Öyle birgün var ki bize mahşerde.

Hiç kimse kimseye yardım edemez.
Kimseden şefaat kabul göremez
Yalnız düşmüştür başındaki dertde.

Hak için önünü kesin batılın
Hayırda daima öne atılın
Namazı dosdoğru olarak kılın
Öyle birgün var ki bize mahşerde.

Allaha kulluk için fıtratın.
İmayla olur kulluğa takatın
Fakirin hakkını gizler zekâtın.
Öyle birgün var ki bize mahşerde.

Tasdiki, ikrarı gerek tevhidin.
Anahtarıdır imanda kilidin.
Yaptıklarına sensin şahidin.
Öyle birgün var ki bize mahşerde.

Sabırla, namazla Allahtan dile
Dönecek kazanca çektiğin çile.
Ayeti değişme üç kuruş ile
Öyle birgün var ki bize mahşerde.

İZMİR-2014-30.11
BAKARA 45-48

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Öyle Dalmış Gözüm

Öyle dalmış gözüm güzelliğine
Bir gökkuşağında geziniyorum.
Zarar verir diye aşk büyüsüne
Nefes alıp, nefes veremiyorum.

Kalmışım mahzende öyle kilitli–
Yıllarım sevgisiz kederli geçti—
Sevdalı yüreğim,senden ümitli..
Gözümü gözünden çekemiyorum–

Söyleyemediğim bilsen neler var-
Umarım yüreğin bunları anlar-
Bakışlarım aşkı sana ispatlar
Aşıkım demekten çekiniyorum.

Orhan Afacan
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Öz Milli,öz Yerli Mustafa Kenmal

Yedi düvelli başı belli büken.
Yurdumuzdan işgalleri söken
İzmir’de Yunanı denize döken
Öz Milli, Öz Yerli Mustafa Kemal.
����
Bir cepheden, bir cepheye koşturan..
Kurtuluş şevkiyle halkı coşturan.
Özgürce bugün seni konuşturan.
Öz Milli, Öz Yerli Mustafa Kemal
����
İntikam duygusu, bencillik sende.
Bir toplumun felaketi öfkende
Kabul etme sen’de, kabul etsen de.
Öz Milli,Öz Yerli Mustafa Kemal
����
Mussolini, Hitler ,Stalin yaşıtı..
Hepsi zulmün farklı, farklı kanıtı.
Hürriyetin, özgürlüğün anıtı
Öz Milli, Öz Yerli Mustafa Kemal
����
Soyadı Osmanlı, Adı Türkiye.
En değerli bir tarihi bakiye.
Altın harflerle yazılı tarihe
Öz Milli, Öz Yerli Mustafa Kemal
00
Dış güçlerin oyununda duplorsun..
Yani bir hainsin, yani nankörsün
Gerçekleri artık gözün görsün
Dururdu  ensende  Yunan sopası
Olurdu  vatanın  Yunan adası
Yapmadı milleti düvel maşası
Osmanlı paşası MUSTAFA KEMAL
Orhan Afacan İzmir- ��24.2.2017��

Orhan Afacan
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Parkta Yatan Adam

Parkta yatan adam gecemi sanmış
Bankın üzerinde öyle uzanmış
Çember sakalıyla yüzü saklanmış
Gelen, giden bakar tanıyan olmaz

Duruşu benziyor biraz asile
Ne güngörmüştür ailesi ile.
Her nefes, her bakış şimdi bir çile
Gelen, gecen bakar anlayan olmaz

Oda bu toplumun bir sınıfından
Çıkmış bir kere normal kılıfından
Hayata baksak; onun tarafından
O'nu anlamayı isteyen olmaz

Çok duydum, dinledim böyle hayatı.
Çoğunun elinde vardır sanatı.
Yıkılmış bir şekil o saltanatı
Hayat belli değil düşmeyen olmaz.

Bir yaz değil mevsim, birde kışı var.
Ayazı, rüzgârı, kar yağışı var
Devlette, dinde yardım bağışı var.
Bu bilinirde uygulayan olmaz

Parkta yatan adam herkese ibret
Bilhassa gururda, kibirde ibret.
Üstelik bir değil, bin kere ibret.
Orhan yazar gider anlayan olmaz.

Orhan Afacan
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Pencereye Bayrak Astık

Bugünde bir milli bayram
Bağrımıza aşkla bastık.
Sevincimi anlatamam.
Pencereye bayrak astık

Pencereye çok yakıştı.
Yüreklerle göz kırpıştı.
Tarihime bir bakıştı
Pencereye bayrak astık.

Gündem bayram yok bu, yok şu
Onur, gurur Milli coşku
Çevredeki konu, komşu
Pencereye bayrak astık.

Tek devlet, Tek Millet. Tek Dil
Başka türlü olamaz bil.
Ev, ev; köy, köy; kasaba, il
Pencereye bayrak astık.

Her taraf kırmızı beyaz
İki, üç as, bir tane az.
Hürriyete şükür, niyaz
Pencereye bayrak astık.

Güven doldu her daire.
Diğerleri vesaire.
Göğsümüzü gere, gere
Pencereye bayrak astık.

Pencereye bayrak asan
Birer Ulubatlı Hasan.
Hain çatlasan, patlasan
Pencereye bayrak astık.

Kırmızı beyaz hep özüm
Hilal kaşım, yıldız gözüm.
Dalgalanır güler yüzüm
Pencereye bayrak astık.

İZMİR-2013- AĞUSTOS

Orhan Afacan
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Peygamberim Neredesin

Ev’de mi, Kâbe’de misin?
Peygamberim neredesin.
Namazda’mı, tavafta mısın?
Peygamberim neredesin.?

Esved’imi öpüyorsun
Taha’yı mı okuyorsun
Beni nerden gözlüyorsun
Peygamberim neredesin.

Elini koy şakağıma
Zemzem değir dudağıma
Özlemin yetti canıma
Peygamberim neredesin

Namazda mı, tavafta mısın?
Niyet için mikatta’mısın
Ümmetinle sıratta mısın?
Peygamberim, neredesin.

Uğut’ta mı, Bedir’de mi? .
Hıra’ da mı, Sevr’ de mi?
Hendek temi Taif’temi
Peygamberim neredesin..?

Artık seni  bulmalıyım..
Sıdık’ın ben olmalıyım.
Seni Korumalıyım…
Peygamberim neredesin.

Kâbe’de rastlayamadım…
Mekke’de de bulamadım
Hareme inan sığamadım-
Peygamberim neredesin..?

Orhan Afacan
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Polis Telsizi Sesiyle Dolandırıcılık

Telefonun çalar ahizeyi kaldırırsın.
Polis telsizi sesi, ekiplerin anonsu.
İstemeden aklını olaya daldırırsın.
Sarmalamıştır seni artık kurgu kaosu.

Açılır esas mevzu tanıtımın sonunda.
Tekerrür etmektedir telsiz telefonunda.
Terörle Mücadele sözü avcı kurgunda
Sarmalamıştır seni artık kurgu kaosu.

Dolandırıcının dilinde bir klişe olmuş.
''Nüfus cüzdanın bir sene evvel kaybolmuş
Doğudaki bir şehirde teröristler bulmuş''
Sarmalamıştır seni artık kurgu kaosu.

Polis telsizi sesiyle dolandırıcılık,
Polis telsizi sesinde inandırıcılık.
Kanunlarda olmalı kesin caydırıcılık.
Sarmalamıştır seni artık kurgu kaosu.

Polis telsizi karşısında yaparsan panik,
Dolandırıcının oyununda olursun yenik.
Sabırlı, soğukkanlı ol birkaç saniyelik.
Sarmalamıştır seni artık kurgu kaosu.

Polis telsizi sesi makamlarca eklenmiş,
Kimi video kaydı yüz binlerce izlenmiş.
Dolandırıcı bu sesle polisliğe özenmiş,
Sarmalamıştır seni artık kurgu kaosu.

Konuşmasını sorularla dolandırır.
Canını sıka, sıka midenin bulandırır.
'Bankada paran varmı der' sözü sonlandırır
Sarmalamıştır seni artık kurgu kaosu.

Karakolun adını, adını sor avcıya.
Üşenme suç duyurusunda bulun savcıya.
Seninde katkın olsun alacağı cezaya.
Sarmalamıştır seni artık kurgu kaosu.

Polis para istemez dese bile emniyet,
Polis telsizi sesi avcı için art niyet.
Bazılarımız öder teknolojiye diyet
Sarmalamıştır seni artık kurgu kaosu.

İZMİR-24.10.2015

Orhan Afacan
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Rabbın Seni Hiç Unutmadı

İstersen secde et ,istersen etme.
Unutmuş değildir Rabbin seni hiç.
Tevekkülü, tefekkürü kaybetme
Unutmuş değildir Rabbin seni hiç .
��
Göklere, yerlere doya ,doya bak..
Gündüzde güneşe ,gece aya bak.
Muhammedi nurla yaşamaya bak.
Unutmuş değildir Rabbin seni hiç .
��
Şeytan, nefsin her an seni kandırır..
Rabbinin unuttuğunu sandırır .
Lanetli kendini sana andırır.
Unutmuş değildir Rabbin seni hiç .
��
Zatı için seni  kulu yarattı...
Sorunlu dünya da seni yaşattı.
Görevini elçiyle hatırlattı
Unutmuş değildir Rabbin seni hiç
��
Orhan Afacan İzmir. 13.5.2015
19  Meryem Suresi Ayet..64.

Orhan Afacan
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Ravzadasın Orhan Farkındamısın

Tefekkür üstüne hep tefekkür et
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..
Her saniye için binler şükür et
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Kaçıncı kişiyim, kaçıncı safta.
Ne çok kul bulunmuş itikâfta.
Bir Aile ortamı her tarafta
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

‘’Allahu ebber ‘’değişi samimi,
Ne güzel titretir’ velet ‘kalbimi.
Henüz iki, üç yaşında, tahmini
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Çocuk kucağında namaz kılıyor,
Can havliyle çocuk bir sarılıyor...
Aklım almıyor, canım sıkılıyor
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Ayağımda kanlı bir yara var,
Ben acıyı, sinek kokuyu duyar.
Elim’ vurup öldürmeye’ kalkar
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Aklını kullan var, farkın farkına-
Resulü akit gönlünün arkına.
Çevirme Ravza’yı beden parkına
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Zahmete katlanıp Ravzaya gelmiş-
İmama uymayı, oda farz bilmiş.
Fakat imamdan önde safa girmiş
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Yer ateşler içinde, aynı şekil gök
Bu toprağa tohum nasıl salsın kök.
Baktın buldun gölge hemen çök.
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Şemsiyeler güneşe acılan gül.
‘Resule gül olsun’sendeki gönül.
Güllerin goncası Muhammed Resul
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Sert ifadelerle kimseyi incitme,-
Bazı sözleri hiç duyma, işitme
Sevap olsun diye Ravzaya gitme-
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Gittiğin yer cami değil bak Ravza.
Bilinçli ol artık sen bu hususta
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Bin kat sevap vardır amele burda
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Kol, kol girip gezilecek yer değil
Kızıp, sinirlenecek yer değil,
Dünya için direnecek yer değil.
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Ravzada vefata, Cenetül Baki
‘Muhammed’ isimli solmaz gül baki.
‘Muhammedi ‘seven her gönül baki
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Sünnet sakalına, sakallı deme
Kendini her kesten akıllı bilme.
Sakal bırakmayı sende bir dene-
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

Aracısız arz et gel salâtını.
Değerlendir ömrünün fırsatını.
Zorla gücünü, zorla takatini
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Girişinde Kuba, merkezde Ravza.
Münevverlikten çok, mübarek havza.
Kazayı uğratma sakın bir farza
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Ravzada sorarlar gönül halimi
Dedim’’O’’biliyor nasıl halimi.
Gerçekleştirdim Ravza hayalimi
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Ezanı dinledin mi Habeşi’den.?
İslam’ın en kara kor ateşinden.
Bir ibret varmış Ebu Hani fiden
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Meşhur İstanbul hadisinin delili
Ravzada Kümeler birer Türk ili
Salât dolu dili, göklerde eli
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

Cahil işidir Ravzada izdiham.
Dıştan selamlamış İmamı Azam.
Ben şahsen O’nun zerresi olamam
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Cemaatle kıldın mı vakitleri.
Düşünde okusun imam Kevseri.
Belki böyle sınar ihlâs kalpleri
Ravzadasın Orhan farkında mısın?
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Niyetle namazlık itikâflara
Pek çok fırsat rahmet arayanlara..
Niçin geldin sıladan buralara
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

Medine’den arşa, yeşil kubbesi.
Depreme karşı, eğik minaresi.
Penceresinde buğday tanesi
Ravzadasın Orhan farkında mısın? ..

Nur konulmuş beyaza, siyaha.
Dikkatle bak her yüze bir daha.
Bilinmez en yakın kim Allaha.
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

Hafızdan dinlemek güzel, Kur’anı
Mahkemeyi Kübra her bir anı
Bir de resul dur düşün okuyanı
Ravzadasın Orhan farkında mısın?

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Ravzanı Görenler

Ravzanı görenler tekrar isterdi
Görünce anladım doğrudur,doğru.
Ravzanı anlatan diller; titrerdi.
Görünce anladım doğrudur,doğru.

Yeşil Kubbe bize işaretindi.
Soluksuz seyrettim namaz vakti.
Kırk vaktin sonuna nasıl gelindi.
Bitince ağladım doğrudur,doğru.

Mescit bahçesinde ne açtım amma
Üç kadın getirdi ekmekli hurma.
İhsan mı,ikram mı bana hiç sorma.
Olunca anlarsın doğrudur,doğru.

Mescitte bir yerde hep izdiham var.
Kur'an okuyanlar,namaz kılanlar..
Cennet bahçesiymiş,yeşil halılar
Kılınca anladı; doğrudur,doğru.

Alemlere rahmet diye gönderildi.
Orhan'ı da ümmetinden bildi.
''Ravza ziyareti iz bırakmalı''
Der,Muhammet Müftü,doğrudur,doğru.

Orhan Afacan
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Rehine Alınmanız Kalpleri Deldi

Rehin alınmanız kalpleri deldi.
İyi haberiniz düzenli geldi.
Her biriniz bir cihana bedeldi
Anlatınız nasıl oldu bu olay.
Rehine edinme ne şekil kolay.?

“Akmam” demedimi Fıtratla, Dicle.?
Baş edemediniz mi çoklu hiçle.?
Karşılayışım buruk bir sevinçle.
Anlatınız nasıl oldu bu olay.
Beni ikna edin, çekelim halay.

Ne şehit, ne gazi sayılır tutsak.
Vicdanın unutmaz, bizler unutsak.
Mahkeme kararı ihlal konuşsak
Anlatınız nasıl oldu bu olay
 Ettirmeyeceğim ceddimle alay

Doğru görünmüyor bu işte gerçek.
Faydasız olsa’da zaman bir mercek.
ORHAN, tevekkül et, bol, bol sabır çek.
Anlatınız nasıl oldu bu olay.
Kimseye söylemem sırdaşınım say.

 Rehine eylemi sabrımı testmi.
Üçüncü şahısa yapılan jestmi.?
Sabrıma, gücüme terörist mestmi
Anlatınız nasıl oldu bu olay.
Sinirlerim oktur, öfkem ise yay.

Orhan Afacan
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Resulüllah Anahtarı Çevirdi(sav)

Resulüllah anahtarı çevirdi..sav.
Açıldı rahmetin yedi kapısı.
Putları kalbimde bir,bir devirdi.
Bende Kabe oldu kalbin yapısı.

ORHAN AFACAN
3.12.2018-İZMİR

Orhan Afacan
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Resülü Öylesine Sev Mecnunu Ol

Öylesine sev ol onun mecnunu.
Yadırgamam asla saygı duyarım
Ümmetin lideri yapmazsan onu
İmanından kesin kaygı duyarım.
  ��
Âdem de, Isa da kimin ümmeti.
Bırakınız artık  bu cehaleti.
Yalnızca yönetin  ancak devleti
Dünyan, ahire’ tin için  uyarım.
��
Kainat imamı ,dünya lideri ..
15 Temmuz ayni menzil eseri
Oldunuz dinde nalıncı keseri
Karşınıza  ayet, hadis koyarım.
����
Daha yeni andık on Muharremi.
Kerbela olanların  en elemi
Davranışın  Muaviye eylemi.
Günün yezidi  olmandan korkarım.
��
Tanırız Fatihi, Selahattin’i.
Yücelti her biri İslami dini.
Kibirlendirmedi kimse kendini.
Yücelttiğiniz ne yaptı sorarım. ?
��
Feto ederdi Allah’la hasbıhal.
Menzilde mi oldu sizde de bu hal.?
Nasuhi tövbeyi yap hem de derhal
Aklın başındadır diye anlarım
��
“Ümmetin lideri” diyorsun  madem.
Kaçıncı peygamber, kaçıncı  âdem?
Kayıp imam mehdi resul kim desem
Cevabı alamam diye sayarım.

ORHAN AFACAN
24.07.2018—İZMİR
.... 3/ÂLİ İMRÂN-86: Îmânlarından sonra inkâr eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir?
Ve onlar, Resûl’ün Hak olduğuna şahit oldular ve onlara beyyineler (açık deliller) geldi.
Ve Allah, zâlimler kavmini hidayete erdirmez

Orhan Afacan
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Resülüllah'ın  Türkiye Teminaı

Resülüllah’ın  teminatı altında..
Türkiye Cumhuriyetinin devleti.
Olamaz bir hain  bunun farkında..
Hüsrandır  her zaman hep akıbeti.
����
Osmanlıdan olan oğul Türkiye..
Beklenmesin oğul verecek diye.
Mekandır mekân, Hatemi Veli'ye.
Münafık bilmez hadisi, ayeti.
����
Osmanlı'dan sonra zuhur eden genç.
Kafiri, haçlıyı kahır eden genç.
Bölünme, yıkılma  olmayacak hiç.
Peygamber onardı  yıkılan seti.
����
Setti Müslümanlar için Osmanlı..
Yerine kurulan değil Yunanlı.
Hurafe diyenler bu ırk imanlı.
Arapça olacak tek şehadeti.
����
Orhan Afacan İzmir
5.12.2018
Hadisten-Hz. Muhammed (sav).Hz Aişe (r.a.) validemizin evinde uyurken uykudan
uyanır.Yüz sapsarı..””YAZIK OLDU MÜSLÜMANLARA SET YIKILDI”” der Aişe
validemize.Tekrar efendimiz uykuya devam eder ve yeniden uyanır.Rahattır.”” set
onarıldı,Bir genç zuhur etti”””der.
O genç 1923 de kurulan TÜRKİYE CUMHURİYETİ dir.

Orhan Afacan
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Reza Zarrap Enişte

Yurt dışına çıkışın kaçar gibi.
Başımıza belalar açar gibi.
Çıkış için kalmışsın naçar gibi.
Şantaja, montaja dikkat enişte.

Sessiz kalma, yoksa olursun mağdur.
Sorguda, yargıda eğilme dik, dur.
Gerçekleri yüzlerine mertçe vur.
Takipsizlik olsun tahkikat enişte.

Katkıda bulundun hep ekonomiye.
Bağış yaptın Kızılay’a, camiye.
Karaladılar rüşvet verdin diye.
Duyma, kulaklarını kapat enişte.

Yetmiş beş yıl hapsin isteniyormuş.
Yanlışlık, yalnızlık mevcut bu işte.
Kodla birkaç zanlı gizleniyormuş.
Bunu da zararsız atlat enişte.
.
Yetersiz mi geldi bizde beratın.
Kralda bulunmazdı o saltanatın
Var olma, yok olma için fırsatın,
Alınmaz, satılmaz hayat enişte.

İzmir-24.03.2016

Orhan Afacan
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Rızık Konusunda Üstün Olanlar

Rızık konusunda üstün olanlar.
Malı, mülkü kolay, kolay bulanlar
Malım diye kibir gurur dolanlar.
Elinin altında olanı düşün.
Kırkta birini fakirle bölüşün
��
Fakir gönüllerin roket meni ol...
Olacak inan ki kazanç daha bol
Toplumsal huzurda almalısın rol.
Elinin altında olanı düşün.
Olmasın fakire sevinç  ölüşün.
��
Şehrin günahkarı şehrin zengini...
Artar yoksullara adeta kini.
Alın teri silsin ver ücretini..
Elinin altında olanı düşün ..
Farklı olsa da dünya görüşün.
��
Zekatını vermedi de Salebe.
Müflis devam etti iki âleme
Çalıştım kazandım malları deme
Elinin altında olanı düşün
Gerçekleşsin daha binlerce düşün
��
Orhan AFACAN.1.8.18.İzmir

6.Enam sure. Ayet. 123
Süre  Nahl... Ayet- 71

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ruh Konuşuyor

Herkes sessiz, toplu bir tefekkür mü?
Korkunun verdiği bir tevekkül mü?
Her ne ise, işte kul olma hükmü
Yaratana şükür, nefise yükmü.
****
Beyaz bir kefen herkesin üstünde
Mahşer yaşanıyor yerin yüzünde
Dil suskun, kalp suskun; ruh konuşuyor….
Nefisle sahibi hesaplaşıyor.
****
Mekân, her yıl ki Arafat ovası
Ruh âlemindeki ahdin provası
Amaç, hiç olmasın kulun hatası
Ahiret bir adım bundan sonrası
*****
Şeytan ‘la nefis işin vesvesende
Kul mahşerin mizan endişesinde
Ruh inzivada, bir uyku halinde
Kalu Bela’nın muhasebesinde.

Cevaplanan; elestü bi rabbi küm
Ruh, Kalu Bela ahdine bir mahkûm
Nefsi kışkırtıyor her an lanetli
İhlâslı olanlar tek dirayetli
******
Milat olurken Arafat Vakfesi
Tükenmiş oluyor kulun nefesi
Diz yorgun,kol yorgun ruh’sa coşuyor..
Damla damla zemzem gözden taşıyor.
--
Arafat; Âdem, Havva kavuşması
Muhammed için Veda konuşması
Ümmetinse hac farzını edası
Bitsin artık Orhan gönlünün yası.

Orhan Afacan
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Ruhlar Aleminden Dünyaya Geldik

Ruhlar âleminden dünyaya indik-
Dünya hayatımız ahiret için
Kur’anı kerimden bilgi edindik-
Dünya hayatımız ahiret için

Zammı süre öğren, oku meali.
Değişsin nefsinin cehalet hali.
Mevsimler doğumla, ölüm misali
-Dünya hayatımız ahiret için

Ezeli, ebedi olan Allah’tır.
-Aksine inanmak şirktir, günahtır
İmanda anahtar resülüllahtır.
-Dünya hayatımız ahiret için

Bir gün bebek, baba, sonra dedesin.
-Baksan her gün nasıl haldesin.
Birde bakmışsın ki kabirdesin
Dünya hayatımız ahiret için

İnkâr edenlere dünya döşeli.
 İman ehline de zorlu, çileli.
Tevekkül, tefekkür sabır etmeli
..-Dünya hayatımız ahiret için.

ORHAN AFACAN-İZMİR-21.3..15-*--Bakara/212…3/15—

Orhan Afacan
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Ruhum Tanıyor

Ruhlar âleminden ruhum tanıyor
Gözlerim dünyada görür sanıyor.
Salâtla ismini dilim anıyor
Aşkınla Muhammed içim yanıyor…

İsminle okunan salâh, ezanla
Miraç hediyesi olan namazla
Seni hatırlatan sözle, Kur’an’la
Aşkınla Muhammed içim yanıyor…

Âlemlere kandil Mevlit Kandilin
Bulunmaz benzerin,eşin,emsalin..
Kur’an’ı Kerim’dir ahlak değerin
Aşkınla Muhammed içim yanıyor….

Düşündükçe sana olan sevgimi
Hüzünle, sevinç kaplar bedenimi.
Bilirsin aslında bütün halimi
Aşkınla Muhammed içim yanıyor…

Yine Miraç gecesi kutlanıyor
Sevenlerin Mescitte toplanıyor..
Sanki Miraç Mescitte yaşanıyor
Aşkınla Muhammed içim yanıyor…

Senin için Mevlit, Miraç mübarek
Rahmetsin, Habibsin demek, bu demek
Yaratılmamıza sebepsin sen, tek
Aşkınla Muhammed içim yanıyor…

Mucizeler ile dolu hayatın
İnsanlığa huzur yolu hayatın…
Rızanı kazanmak sonu Orhan’ın
Aşkınla Muhammed içim yanıyor…

Orhan Afacan
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Ruhuna Fatiha İlmin,gerçeğin

Terörden kaçıyorlar, ne sürgünü.
Şehit, gazi olduk yılın her günü
Gerçeğe, doğruya aç o gözünü
Vicdanı karanlık, ey gözleri kör.
Şehidin ahı’nı yedi nesil gör.

Bildiride satır kanas, harf şarjör.
İsimler profesör, imzalar nankör.
Devletten maaşlı bin yüz kalemşör
Nobelliksiniz bildirinizle.
Paylaşın sevinci birbirinizle.

Neden yapsın devlet halk katliamı.
Bildiri iftira, ihanet ilamı.
İhanet infazı, devlet devamı
Kanayan yaralar, şifa bulacak.
Hainler, hainlikle anılacak.

Teröre hendekler atlatılırken,
Her yerde E.Y.P. patlatılırken,
Kanasla güçleri ispatlanırken
Olmadı, olamaz asla örneğin,
Ruhuna Fatiha ilmin, gerçeğin

İzmir- 12.01.2016

Orhan Afacan
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Rumuz Hande

Aşığım bütün kalbimle
Şımarma hiç bu sevgimle
Tek meselem kaderimle
Adın bende rumuz hande.

Dilek tutan biri gibi
Bir rüya tabiri gibi
Mutluluk temeli gibi
Adın BENDE Rumuz HANDE

Rumuzla sende ismimi
Güzel sakla o resmimi
Arayıp, sor sıkça beni
Adın bende Rumuz HANDE.

Orhan Afacan
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Rüyada Göz Görmez,kulak Sağırdır

Rüyada göz görmez  kulak sağırdır.
Dilin konuşamaz  el kol ağırdır
Kimi rüya sessiz kimi bağırdır
Rüya âleminde gezer durursun.
��
Ne dünya da  ne hayalde mekânı.
Ya gelecekten ya geçmişten anı
Kimi tanıdık  kimi yabancı insanı
Rüya aleminde gezer durursun.
��
Mevcut On sekiz bin âlemin biri...
Rüya var sevinç, rüya var kalp kiri
Vücuduna, ruhunadır  tesiri
Rüya âleminde gezer durursun
��
Bedenin değildir rüyada gezen...
Ruhun bulunduğu manevi beden.
Mecburen düşünmeden, istemeden.
Rüya âleminde gezer durursun
��
ORHAN AFACAN
İZMİR-Gaziemir-8.3.2018

Orhan Afacan
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Rüzgara Küfreden Üstad

Yazdığı insanı   şevkle coşturur..
Hedefe dosdoğru  hızla koşturur.
Karşıtı kalemler ezik, boş durur.
Rüzgâra küfreden Müslüman  Üstat.
����
Geçenlerde olan bir toplantıda ..
Tazimle anıldı onun adı da
Rüzgara küfretme  son mısrada ..
Tövbeler etmeyen Müslüman  Üstat.
����
Hocası Arhavi uyardı onu..
Rüzgâra küfretme acıklı sonu.
Surdaki  o delik zatına konu ..
Mahşer düşünmeyen Müslüman  Üstat.
.����
Rüzgâr aşılayan, rüzgâr bir nefes.
Bazen rüyandaki ilahi bir ses..
Alkışladı  küfrü  salonda herkes.
Küfre  dost edinen Müslüman  Üstat.
����
Müslüman olunmak adla olmuyor..
Kuran okuyanda aşkla  dolmuyor.
Hızır’dan, İsa’dan nefes bulmuyor.
Çıkıyor çileden Müslüman  Üstat.
����
İnternette her yerde sık yazılı ..
Günahkar  okuyan, yazan hasılı..
Gücün yetmez Orhan sesin kasılı
Kurtulmaz küfürden Müslüman  Üstat.

Orhan Afacan İzmir—26.08.2018
Hicr Suresi, 22. ayet: Veaşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik, böylece gökten su ...

Orhan Afacan
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Rüzgarın Dilinde Sevda Şarkısı

Rüzgarın dilinde sevda şarkısı
Yağmurun içinde sevgi damlası.
Gönüller mutluluk,huzur tarlası
Hayalimdir benim böyle bir dünya.

N e dillerde sitem,ne gözlerde yaş
Herkesin tasında yeterınce aş
.Bir yastığa konan iki mutlu baş
Hayalimdir benim böyle bir dünya.

Hayatın mevsimi ilk baharla,yaz.
Tükendi tamamen kibir, gurur, naz
Sevgi ortak değer,hüzün uğramaz
Hayalimdir benim böyle bir dünya.

Küçük,büyük denmez selamlaşılır
Hal,hatır sorulur gönül alınır
Bayram coşkusuyla hayat yaşanır
Hayalimdir benim böyle bir dünya...

Orhan Afacan
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Rüzgarın Şiddeti Ağaçlar Söküyor

RÜZGÂRIN ŞİDDETİ AGAÇLAR SÖKÜYOR

Rüzgârın şiddeti ağaç söküyor.
Gökyüzü aşırı yağış döküyor
Yağdıkça yeryüzü yer, yer çöküyor.
Nuh. (sav. )Tufanı gibi bir tufan düşün.
��
Denizler kabarır, karaya yürür...
Önüne  çıkanı çöp  edip sürür.
Çıktığın tepeyi zamanla bürür
Nuh tufanı gibi bir tufan düşün.
��
Ne simülasyondur ne bir film seti..
Her oluş Kuranın farklı ayeti..
Yeter mi insanın güç kuvveti.
Nuh tufanı gibi bir tufan düşün.
��
Hayat gemi hayat ötesi rota...
Hayrına ,şerrine sınırsız kota.
İnci, mercan topla yapma bir hata.
Nuh tufanı gibi bir tufan düşün.
��
Her nefes  bedenimdeki tusunami.
Ömrünce gel, git’ler  kaplar çevremi..
Muhammedi nurdur bindiğim gemi.
Nuh un tufanı ahir zamanın bir demi.

Orhan Afacan İzmir. 9.5.15

Orhan Afacan
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Saadet Zinciri

SAADET  ZİNCIRI

Saadet zinciri  kazanç hayali.
Siyasette esas bunun emsali.
Aldatılır vaatlerle ahali.
Saadet zinciri iktidar olmak
����
Kuruluş,yükseliş  devri Osmanlı..
Devlet erkânının  hepsi imanlı.
Son safa girenin suyu ayranlı
Saadet zinciri iktidar olmak.
����
Olur,olmaz:akıl  almaz proje..
Yılların sonunda ağır bir draje
Milli gün resepsiyonu gece
Saadet zinciri iktidar olmak.
����
Gidenin yanına  hep kar  yaptığı..
Kamuyu zararlara uğrattığı..
Bilmez fakirliği, bilmez açlığı
Saadet zinciri iktidar olmak.
����
Hayali,hayali ticaret  oldu..
Ne papatya açtı, ne çıkı doldu.
Davulcu, müteahhit arpalık buldu.
Saadet zinciri iktidar olmak.
����
Donanımlı en lüks makam otosu...
Altın varak süslü makam odası.
Örtülü ödenek pasta kreması
Saadet zinciri iktidar olmak
����

ORHAN AFACAN
1.11.2018 .İzmir

Orhan Afacan
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Sabır

Önce gelir acı sabır
Her derdin ilacı sabır
Mutluluk tacı sabır
Ya Sabır,Ya sabır,sabır.

Dilde değil kalpte sabır
Bazen değil hepte sabır
Her şeye sebebte sabır
Ya Sabır,Ya sabır,sabır.

Sözde değil özde sabır
Dilde sabır, yüzde sabır.
Bende sende, bizde sabır
Ya Sabır,Ya sabır,sabır.

Orhan Afacan
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Sabrın Yüzü Aktır

Sabrın Yüzü Aktır  bak kirlenmesin.
Siyah olur sonra ömrün  kalanı..
Gücüne, aczine  kalp kibirlenmesin.
Hoş gör, geç sana Aleyhte olanı.
��
Sabrın eli cennet kapısı açar..
Cennetin kokusu  reyhanı  saçar.
Kalmazsın çaresiz, kimsesiz, naçar
Azaltır, yok eder birçok hatanı.
��
Sabrın başı diktir, asla eğilmez.
Zorlanır, zorlanır  ama  yenilmez.
Sabır bir Çanakkale’dir geçilmez
Kuvvetlendirir de destekler  imanı.
��
Kapılma öfkenin anlık tadına...
Tahrik eder seni hep inadına
Ermek mi amacın her muradına?
Israrla, inatla koru sabrını.
��
Söyleme katiyen pembe yalanı.
Daralır ömrünün geniş alanı.
Sağ duyuyla kontrol et en zor anı
Olacaksın hayrın sen kazananı
��
Sahtekarlık,hilekarlık kötü de
Aynıdır biri de, üçü, dördü’de..
Nicesi zulümlerle hüküm  sürdü de
Duymaktayız lanetle hatırlayanı.
��
Sabır hep gazidir, bazen şehittir.
Hayır duayla anılan yiğittir.
İstiklal, istikbal için ümittir.
Aslında kendinin fetih imkanı.
����
Fetih suresi. 1ayet
Orhan Afacan İzmir. 19.10.2018

Not. bu sitede SABIR adlı şiirimin her gün çok okunması
sonuçu SABRIN YÜZÜ AKTIR şiirimi yazmama sebe oldu.
Hz. Muhammed s.a.v. Bedir savaşından dönüşte ashabına en büyük çihada dönüyoruz
şeklinde ki anlatımı ve FETİH süresi 1ayet  FETİH ile ilgili kurarak ta şiirimi
sonuçlandırdım.ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Sağduyu,sağduyu,ille Sağduyu

Şehitler gözde yaş,başta hilaldir.
Onlara hakkımız dünden helaldir.
Öfkede, tepkide sahte bir baldır.
Sağduyu,sağduyu ille sağduyu.
Vatana,millete terör  körkuyu.

Milli zarar,olan her maddi hasar
Öfkede intikam hep haddi aşar.
Toplumlar, sevgiyle  bir bütün yaşar.
Sağduyu,sağduyu ille sağduyu.
Vatana,millete terör  körkuyu.

İstenen sonuç Türk,Kürt çatışması.
İç Savaşla yurdun parçalanması.
Öfkenin,tepkinin tek yatışması
Sağduyu,sağduyu ille sağduyu.
Vatana,millete terör  körkuyu.

Öfkenin içinde kör nokta dolu.
O kör noktalar hıncın eli,kolu.
Mutlu bir son için aklın tek yolu.
Sağduyu,sağduyu ille sağduyu.
Vatana,millete terör  körkuyu.

Anadolu'muzdan ayni toprağız.
Bin yıllık tarihte temiz yaprağız.
Nice aileye nikahla bağız.
Sağduyu,sağduyu ille sağduyu.
Vatana,millete terör  körkuyu.

Her zaman mevcuttur provokatörler.
Harici dahili bir çok aktörler.
Yıkılsın,sabrın la kalpleri körler.
Sağduyu,sağduyu ille sağduyu.
Vatana,millete terör  körkuyu.

09.09.2015

Orhan Afacan
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Sahife,sahife Gök Dürülecek

Sahife, sahife gök dürülecek
İlk yaratma gibi can verilecek.
Mahşerde ruhlar toplu derilecek.
İlahınız ancak tek bir ilahtır
Kelimei tevhit tek bir silahtır.

Yeryüzü varisi Salih kullardır
Tevrat’ta, Zebur’da olan bunlardır
Şüphesiz Kur’anda ayni yollardır
İlahınız ancak tek bir ilahtır
Kelimei tevhit tek bir silahtır.

Âlemlere gelen rahmet Muhammed.
Adem’den,İsa’dan ayni şahadet
İmtihan içindir verilen müddet
İlahınız ancak tek bir ilahtır
Kelimei tevhit tek bir silahtır.

İZMİR.204-10.19
ENBiYA SÜR.AYET-108
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Sahipsizdir Sanıyorlar Türkiye

Dolamışlar bir şeyler dillerine
Gitmek istiyorlar çok ileriye.
Roket, kanas almışlar ellerine
Sahipsizdir sanıyorlar Türkiye.

İstiklal marşımız zaten yazılı.
Anlayacağın kabrimiz kazılı.
Olmazın olmazı düşman azılı.
Sahipsizdir sanıyorlar Türkiye.

İki yüz elli bin can veririz yine.
Donarak ölürüz hatta üstüne.
Seviyoruz bu vatanı ölümüne.
Sahipsizdir sanıyorlar Türkiye.

Öncü gücümüz kahraman ordumuz.
Ne zaman önünde cesur durdunuz?
Yenile, yenile planlar kurdunuz.
Sahipsizdir sanıyorlar Türkiye.

Gençlik çağında Akifin Asımı
Zaferle süslerler şehit yasını.
Silecek bu terör iman pasını
Sahipsizdir sanıyorlar Türkiye.

Vatanımda barış, Cihanda barış.
Aralarındaki böyle bir yarış.
Tehdit değil size bu söz uyarış
Sahipsizdir sanıyorlar Türkiye.

Secdeye kapandı takvalı başlar.
Özgürlük adına dualar, yaşlar.
Savaşır daima şehit naaşlar
Sahipsizdir sanıyorlar Türkiye.

İzmir-09.12.2016
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Sakal-ı Şerif

Sakal'ı Şerifin senden  bir parca
''Kutsal Emanet'tir'' saklarız aşkla.
Selamlıyoruz saygıyla,aşkla
Muhammed seni hiç unuturmuyuz.

Alemlerde en çok anılan sensin
Sevdasıyla ençok yanılan sensin.
Bize şefaatcı kılınan sensisin
Muhammed seni hiç unuturmuyuz.

Kadir Gecesi'nin idrakindeyiz.
Şefaatınla,af dilemekteyiz.
Şimdi Hira'dasın,biz mescitteyiz
Muhammed seni hiç unutırmuyuz.

Gözler kamaştırır sakal nurunla.
Cenneteyiz inan gül kokusunla.
Aramızdasındır şimdi ruhunla
Muhammed seni hiç unuturmuyuz.

Saadet asrını yaşayamadık,
Yolunun tozuna bulanamadık,
Sevginle dolup,dolup taşıyoruz
Muhammed seni hiç unuturmuyuz.

Sakal'ı Şerif'in bedenindendir.
Ayağın,gözlerin,ruhun,dilindir.
Dünyamızda ölümsüz bedenindir
Muhammet,seni hiç unuturmuyuz.

''İkra '''diyerek tebliğe başladın
Nubuvetini,İslamı kutladın.
Varını,yoğunu bize adadın
Muhammed,seni hiç unuturmuyuz.

Nubuvetini canan kutluyoruz,
Kur'an'ı okuyor,okutuyoruz.
Sünnetlerini hep uyguluyoruz.
Muhammed,seni hiç unuturmuyuz.

Dilimizde hep selamsın,salatsın.
Gözlere nursun,ruhlara hayatsın.
Yaşama Sevinçi'mizdeki tatsın
Muhammed,seni hiç unuturmuyuz.

Ne Senin,ne Kur'an'ın taklidi olur
Sana iman eden tevhidi bulur.
Tevhidi bağlanan ise kurtulur.
Muhammed,seni hiç unuturmuyuz.

Canlanıyor oldun bir karşımda.
Cebrail vardı Hira'da yanında.
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Aklında,dilindesin Orhan'ında
Muhammed,seni hiç unuturmuyuz.

Orhan Afacan
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Saklı Bir Ağrı

Saklı Bir Ağrı
Bakışların kalbinde saklı bir ağrı gibi
Elindedir dermanı diyen bir çağrı gibi.
Çaresizim inan ki bir Âşık bağrı gibi.
Biran geçirmeyelim, aşkı hayalimizden.

Bize inat, Leyla’ya Mecnun kavuşa bilir..
Buz bile çıra olur; yanıp, tutuşa bilir.
Sanmıyorum yolumuz aşka ulaşa bilir.
Bir an geçirmeyelim, aşkı hayalimizden.

Pembe duygular bize ancak macera olur..
Her macera sonunda derin bir yara olur.
Unutalım herşeyı, tatlı hatıra olur
Biran geçirmeyelim, aşkı hayalimizden

orhan afacan

Orhan Afacan
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Salavatlı Türkü, Kur'an'dan İsim

AHZAB-56-HUCURAT-1-2-
-25.05.2015

Salâvatlı türkü, Kur’an’dan isim.
Küfüre kapılmış bir dini kesim.
Kısılsın, kesilsin isterse sesim
““Geçemez önüne kimse Resulün.”

Kutsallar yapıldı siyasi alet
Rezalet üstüne, hem ne rezalet.
Gereği yapar İlahi Adalet.
“”Geçemez önüne kimse Resulün.”

Nasıl yapmış naat Yunusla, Nabi.?
Uğranda canlar verilecek Nebi.
Olmaya çalışın Ali’ye tabi
“”Geçemez önüne kimse Resulün.”

Bakara, makara, Kur’an’dan pasta.
Diyenin, yiyenin kalpleri hasta.
Tepki göstermeyen suçlu esasta.
“Geçemez önüne kimse Resulün.”

Yalakalığı, alkışa tutanlar.
Ritminin fonunda başlı türbanlar.
İnandığını zanneden kurbanlar
“Geçemez önüne kimse Resulün.”

Süleyman Çelebi gönül arifi.
Aşkla yazılmış Mevlidi Şerifi
Salavatlı Türkü neyin tarifi.?
“Geçemez önüne kimse Resulün.”

Allah’la, melekler salât ederken,
Âlemlere rahmet Muhammed derken. sav.
Orhan’ın teninde bu canı varken
“Geçemez önüne kimse Resulün.”

İZMİR 25.05.2015

"AHZÂB suresi 56. ayet-i kerime meali"Abdulbaki Gölpınarlı: Şüphe yok ki Allah ve m
elekleri, salavat getirir Peygambere; ey inananlar, siz de ona salavat getirin, tam teslîm
olarak da selâm verin.
HUCURÂT suresi 1. ayet-i kerime meali" Abdulbaki Gölpınarlı: Ey inananlar, her hususta
Allah'ın ve Peygamberinin huzûrunda, onların önüne geçmeyin ve çekinin Allah'tan;
şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar, bilir.
"HUCURÂT suresi 2. ayet-i kerime meali" Abdullah Parlıyan: Ey iman edenler! Sesinizi
peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin, yani şahsi görüş ve tercihleriniz,
peygamber buyruklarının üstüne çıkmamalıdır. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz
gibi, O'na yüksek sesle hitap etmeyin. Yoksa bütün güzel ve iyi işleriniz, siz farkında
olmadan bilmediğiniz ve anlamadığınız bir sebeple boşa gidebilir.
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Sana El Oldum

Ümitle,hüzünle seni beklkedim
Vakit geç olmadan gelirsin dedim.
Adaklar adadımineler diledim
Ağladım,ağladım Sana El Oldum.

Pempe hayallerim siyaha döndü
Sana olan aşkım günaha döndü
Mutluluk dilimde bir ah'a döndü
Ağladım,ağladım sana el oldum.

Yollarıma güller atılsa bile
Başıma türlü taç takılsa bile
O dünyamızdaki hayaller ile
Ağladım,ağladım sana el oldum.

Bitmesin hiç sevgi. senin gönlünde
Belki birleşiriz günün birinde
Hayal ettiğimiz en güzel günde
Ağladım,ağladım sana el oldum.

Bağrıma sapladı kader hanceri
Hapishane etti bana her yeri.
Sanmaki gönülden yalnız bedeni
Ağladım,ağladım SANA EL OLDUM.

Orhan Afacan
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Sana Koştum Ümitle

Sana koştum ümitle ben nice uzun yıldır
Anlatamam Hasretin yüreğimde nasıldır.
Bagrına bas,beni sev,hasreti sona erdir
Dinleneyim,yorgunum ben nice uzun yıldır.

Işıl ışıl gözlerin sevgiyle,ihtirasla
Sensiz geçen ömrümü mutlulukla kıyasla.
Bülbül olup coşayım sevginden gelen hazla.
Senleneyim,suskunum ben nice uzun yıldır

Ayrılıgı getirme aklına biran bile.
Bağlandı kalplerimiz bitmeyecek aşk ile.
Bülbül olup çoşayım sevgiden gelen hazla
Canlanayım,durgunum ben nice uzun yıldır.....

Orhan Afacan
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Sanma Her Kürt'ü Örgütün Mensubu

SANMA HER KÜRT’Ü ÖRGÜTÜN MENSUBU

Sanma her Kürt’ü  örgütün mensubu..
Değiştir düşüncedeki bu üslubu
Toprak kabul etmez terörist grubu
Kürt'te bu devletin  saygın unsuru....
����
Söylendi Kürt için kasıtlı sözler. ..
""Birlikten ayrılsın "" diye hep özler
Üstünde Türkiye'nin bütün gözler.
Kürt'te bu devletin saygın unsuru.
����
Teröre, örgütte öne sürülen..
Umarım dönmedir o Kürt görülen.
Olmayalım bölen, yahut bölünen
Kürt'te bu devletin saygın unsuru..
����
Her söze inanmak  toplumun kusuru.
Bulmalıyız aklı selim şuuru..
Türkiye hepimizin aşkı, gururu
Hürriyet, özgürlük cennet huzuru
����
Orhan Afacan İzmir. 21.12.2018

Orhan Afacan
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Saray,gecekondu,kasaba  Halkı

     MAHŞERİ UNUTMA
Saray, gecekondu ,kasaba halkı
Mahşeri unutma ,hatırında tut.....
Günahları sevapları çok farklı
Mahşeri unutma ,hatırında tut
��
Devlet, ümmet için çocuk çokluğu.
Hesabladınmı varlığı ,yokluğu. ?
Günahtır yaşatmak boğaz tokluğu
Mahşeri unutma, hatırında tut
��
Aile çoğalır, dilim küçülür
Gelir yetersizse acze düşülür.
Zerre hayır ,şer hesabı görülür
Mahşeri unutma hatırında tut .
��
Orhan Afacan—İzmir 2018

Orhan Afacan
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Savaşa Hayır

Kokusuz, hem renksiz sarmış her yanı
Mümkünse havadan sârini ayır
Nasıl anlatayım yardım umanı,
Paniğe kapılma, telaşa hayır.

Yürekleri yakan ne manzara
Bir damla su olmuş bedenler nara.
Al’lanmış Hilale bağlama kara
Ağlamak yok, figana, yaşa hayır.

Olacaktı askeri müdahale
Gözlemci raporu gelsin de hele.
Bir hız ki can yetişmiyor ecele.
Katliamsız olan naaş'a hayır.

Her yerde yürüyüş, büyük mitingler.
Günlerce Akademik brifingler.
Nihayet dedi ki Modern Vikingler
“Katliama devam, savaşa hayır”

İlimde, bilimde, teknikte montaj
"O bölge" bu yüzden Deccala muhtaç.
Zulümsüz, ölümsüz her an avantaj.
"Katliama devam, savaşa hayır."

Fırat’ın altında ki yüksek Brent.
Deccalın beyninde korkunç labirent.
İnsanın, insanlığın değeri bir sent
"Katliama devam, savaşa hayır."

Alnı secdeden kopmayan Müslüman.
Kur’an-ı anlasan, birde yaşasan.
Değerler değişir lehine inan
O vakit denecek “savaşa hayır.”

Orhan Afacan
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Savcılığa Dilekce

Soma ve Asansör Faciası şehitlerine.

“Can güvenliğimiz “deyin gerekçe
Savcılığa verin bir, bir dilekçe.
Tedbirler alınır her şirketçe
Savcılığa verin bir, bir dilekçe.

Ne dayı başı, taşeron, sendika.
Hakkını aramak inan harika.
Kutsal bir yerdir rızk için fabrika.
Savcılığa verin bir, bir dilekçe.

Hukukun üstünde bağımsız yargı.
Eşitlik içinde duymayın kaygı.
Vaatler yarana pansuman, sargı.
Savcılığa verin bir, bir dilekçe.

301 şehitte ihmalin sonu.
Doyurama ihtiras asla patronu.
Çoluk, çocuk sizler davaya konu
Savcılığa verin bir, bir dilekçe.

Sanma patron ehil, çahilmi cahil.
Denetçi, çok kişi o hale dâhil.
İsteyim olayım size müdahil.
Savcılığa verin bir, bir dilekçe.

Nice suç sabit, deliller hakikat.
Ne abart suçu, nede yalan kat.
Gördüğün, bildiğin ne varsa anlat
Savcılığa verin bir, bir dilekçe.

“”Fıtratında ölüm var’a “”kim kansın.
Galiba yarana tuzlar saransın.
Vardiyasından gelmeyen aransın
Savcılığa verin bir, bir dilekçe.

Orhan Afacan
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Seccadem Vatan Toprağımdır

Israr edip dur, sen o kalp tezinde....
Bağrımda çırpınan ALSANCAĞIMDIR.
Huzur bulmaz alnım tekstil bezinde.
Seccadem benim vatan toprağımdır.

 Hürriyetle doğar güneş üstüme
Her gök, bir kıta için otağımdır
Vatan aşkım ömür katar, ömrüme
Canım, Hürriyete armağanımdır.

Şehirde beyimdir, köyde efendi
Yetişen gençliğim altın çağımdır.
Birliğim hep parçalanmak istendi.
Tarihim, ikbale öncü bağımdır.

Çalışmak ibadet benim dinimde
İlimde, ahlakta güç kaynağımdır.
Tek ağaç çınardır gönül evimde
Her adım, dostluğa bir atağımdır

İZMİR-2012-EYLÜL
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Secdeli Alınların Karıştığı

SECDELİ ALINLARIN KARIŞTIĞI

Secdeli alınların karıştığı.
Darbenin izleri kolay silinmez...
Hainlerin halka ölüm saçtığı
Darbenin izleri kolay silinmez.
����
İki bin Onatlı Temmuz ayında..
Hareket Akıncı üs alayında.
Gözlerin önünde, canlı yayında
Darbenin izleri kolay silinmez.
����
Onlar Müslim demek, içime sinmez..
Münafıklık ile asla yetinmez.
Ne yapsam, ne etsem öfkem hiç dinmez
Darbenin izleri kolay silinmez
����
Orhan Afacan İzmir
26.10.2016

Orhan Afacan
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Selanik'ten Bir Yol Anıtkabir'e

SELANİK'TEN BİR YOL ANITKABİR’E

Selanik'ten bir yol Anıtkabir'e..
Açılmadı öyle hiç  birden bire.
Mücadele, Mücadele habire.
Yazıldı tarihe altın harflerle.
����
Askeri ,siyasi ,insanı yönü ..
Erişilmez asla şerefi, ünü
Barışa açıktır  yolunda önü.
Yazıldı tarihe altın harflerle.
����
En büyük eseri cumhuriyettir..
Ezilen halklara güç, cesarettir.
Cehalet, tembellik tam esarettir.
Yazıldı tarihe altın harflerle.
����
Kıskananlar çatır, çatır çatlasın.
Böyle değil diyen de ispatlasın
ATATÜRK AŞKINA  nifak katmasın
 Yazıldı tarihe altın harflerle..
����
ORHAN AFACAN GAZİEMİR.
10.11.2018

Orhan Afacan
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Sen Ravzada Değil Kalbimdesin

Sen Ravza’da değil, şu kalbimdesin
Her nefeste bana hayat verirsin…
*****
Sünnetlerine uymak amelimdir
Şefaatini ummak emelimdir.
***
Üstün ahlakını ben örnek aldım
Seni sevmiyorken, çok perişandım.
****
Dert istemem, gelse; sabır ederim.
Hayırda, şerde bir sınav bilirim.
*****
İmanla doldurup haşin kalbimi
Tanıtıp, sevdirdin bana Rabbimi.
***
Tek seni düşünür, seni severim
Kur’an’ı Kerime sensin rehberim

Orhan Afacan
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Sende Olmalıydın Kabe'de Şimdi

Sende olmalıydın Kâbe’de şimdi
Göreydın ümmetini Ya Resulullah
Başlar üstünde taşırlardı seni
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Her yaştan, cinsten, dilden, soydan, renkten
Günbe gün artıyor hac, ümre eden.
Kim çıkaraçaktı Seni Mekke’den
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Tavaf, say yapılır, ezan okunur,
Kâbe’de ezan bir başka dokunur.
Ezanla Bilal’ın aranır, durur..
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Yedi mescitlerde şaşar gibiyiz
O mücizeleri yaşar gibiyiz
Aç karnımıza taş basar gibiyiz
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Sensiz kalan Mekke, Mekke olmuyor
Dolup taşsa Kâbe sensiz dolmuyor.
Nurun alınlarda bir an solmuyor
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Yakıyor bizi kavminden sitemin
Hikmeti varmış Yesrip’e gitmenin
Her an dillerde salâtın, ismin
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Bir kenardan Kabeyi seyredenler.
Ezanı huşu içinde dinlerler.
Bilalın sesini bilsen nasıl özlerler
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Lebeykler arşı alaya ulaşır
Âminler birbirine karışır.
Diller salât selam için yarışır.
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Hacerül esved beytine dönük.-
Hasretinden benzin beti sönük.
Özlemin kalplerde bilsen ne büyük
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Ticrete döndürselerde ümreyi
Senin için çekerler bunca çileyi.
Şafatındır onları tek dileği
Göreydın ümmetini Ya Resulullah

Kimi ihrama girmiş, kimi tavafta
Kimi seyrediyor beyti bir tarafta
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Farklı renk, dil, cins ayni safta
Göreydın ümmetini Ya Resulullah
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Seni,Sevdiğime Sevinemedim

Sevgiyi mutluluk zannediyordum
Sevdiğimden beri bir gülemedim.
Ayrılığı hiç,hiç beklemiyordum
Seni sevdiğime sevinemedim.

Ümitler hüzünmüş,fark edemedim
Hayaller serapmış,düşünemedim
Düşlere inandım boş veremedim
Seni,sevdiğime sevinemedim.

Dertler birbirinin üstüne geldi
Mutluluğu tadıp,övünemedim
Şimdi de hasretin bağrımı deldi
Seni,Sevdiğime sevinemedim.

Sevgiyle elini eline alıp
Başbaşa,gözgöze,biz bize kalıp
Başım göğsünde,hayallere dalıp
Seni,Sevdiğime Sevinemedim.

Ağaçlara boy boy ismini yazıp
Toprağa,deftere yüzünü çizip
Uçan kuşa,esen yele seslenip
Seni,Sevdiğime Sevinemedim.
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Seninle Beraber

Yağmurlar çiseler sanki üstüme
Seninle beraber olduğum anlar.
Ömürler katılır inan ömrüme
Seninle beraber olduğum anlar.

Yalanlar söyleme  kana bilirim,
Her yalanı gerçek sana bilirim.
Gözlerinde yana yana eririm
Seninle beraber olduğum anlar.

Günler,aylar  değil geçse de yıllar
Çoğalır azalmaz sana duygular.
Kalbimde ilk günün heyecanı var
Seninle beraber olduğum anlar.
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Seninle İzmir Akşamı Binbir Gece Masalı

Gündüzler yeşildir, geceler mavi
Hayatın akışı aşkla müsavi.
Çökerken İzmir’e gece bir nevi
Şenlenir seninle İzmir Akşamı.

                   Gülüşün içimde denizin sesi.
                  Gözlerin andırır yeşil körfezi.
                  Gamzeli yanağın Ege incisi.
                   Süslenir seninle İzmir Akşamı.

Neşe içinde Aşk-ı Muhabbetle
Yaşanır gecenin bütün tamamı.
Gün boyu heyecan, merak, hasretle
Özlenir seninle İzmir Akşamı.

                İster Kordon boyu, ister Fuarda
               Gaziemir, Buca, Karşıyaka’da.
                Yeter ki olalım biz bir arada
             Güzeldir seninle İzmir Akşamı.

Ümitsiz kalamam, olmam tasalı.
Ellerin, elimden tuttu tutalı.
Benim için bin bir gece masalı
Renklidir seninle İzmir Akşamı.
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Seninle Olsam Böyle

Bin türlü hayal kurar,neler ümit ederdik
Bize benzer çocuklar,küçük bir ev isterdik.
Arzuladığım her şeyi şimdi bulmuş gibiyim
Seninle Olsam Böyle Daha Mutlu Olurum.
Bir gün sana kavuşma hissiyle avunurum

Bazı gün pek sevinçli,bazı gün dertliyim
Bazı gün öyle mutlu, sanki uçar gibiyim
Yerde melek sanılan,çok sevilen biriyim.
Seninle Olsam Böyle Daha Mutlu Olurum.
Bir gün sana kavuşma hissiyle avunurum
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Sevenlerin Meden Ağlar Muhammed

Âlemlerin rahmetisin
Sevenlerin neden ağlar?
Düşman bile incitmezsin
Sevenlerin neden ağlar?
           //////
Taifte ki çilenden mi?
Mekke’deki Hicretten mi?
Sana olan hasretten mi?
Sevenlerin neden ağlar?
            ////////
Uhut’ta bir dişin kırıldı
Cibril senin kardeşindi
Yalnız başın Hakk’a eğildi
Sevenlerin neden ağlar?
             //////
Üstelik Hakk’a Habibsin
Eğilir istesen dağlar.
Müjdeleyici birisin
Sevenlerin neden ağlar?
               //////
Olmadı hiç ihtirasın
Hak davanın insanısın.
Şefaatindir mirasın
Sevenlerin neden ağlar

Gizli, açık için için
Yanarlar yıllardır niçin?
Orhan konuş cevap için
Sevenler, sevgiden ağlar.
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Sevgili Polis Amca

“Sevgili Polis Amca” diye başlar,

Polis Amcasına çocuk mektubu.

Döktürür onurla gözünden yaşlar

Polis Amcasına çocuk mektubu.

Canlı yayınlarda soru sormuyor,

Terör oyunlarında alet olmuyor,

Kimlerin sinesi gurur dolmuyor,

Polis Amcasına çocuk mektubu.

“Dua ediyorum” sizleri diyor,

Sevgisini duayla yüceltiyor,

Bizlere neler, neler öğretiyor,

Polis Amcasına çocuk mektubu.

Vız gelir roketçi, keskin nişancı,

Döşesinler her yere patlayıcı,

Devletin, milletin O’na inancı,

Polis Amcasına çocuk mektubu.

Kaldırımlar söküp, taşlar atmıyor,

Sokaklarda Molotof patlatmıyor,

Doğruya, gerçeğe yalan katmıyor,

Polis Amcasına çocuk mektubu.
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Olana, bitene uzak kalmamış,

Huzuru, güveni güzel kavramış,

Tarihe geçecek örnek davranış,

Polis Amcasına çocuk mektubu.

Küçücük çocuğun minnet borcumu?

Vatan sevgisinin bir sonucumu?

Nakavt etti Akademik hücumu,

Polis Amcasına çocuk mektubu.

Her cümle, her satır tekrar okunur,

Her tekrar okuyuş farklı dokunur.

Yediden, yetmişe milli bir şuur,

Polis Amcasına çocuk mektubu.

Isınırken sizler kar alevinde,

Üşürüz bizler sıcak evinde

Başarılar diliyor görevinde

Polis Amcasına çocuk mektubu.

İzmir-26.1.206
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Sevgilim Geri Döndü

Sevgilim geri döndü
Gönlümün koru söndü.
Sevda yolu göründü
Dünyalar benim şimdi
Mutluyum,şenim şimdi.
Bir zaman düşmanımdı
Sevgilim,canım şimdi.

Kalplerin işvesi aşk.
Hasretin gölgesi aşk.
Mutluluk ilkesi aşk.
Dünyalar benim şimdi.
Mutluyum,şenim şimdi.
Bir zaman düşmanımdı
Sevgilim,canım şimdi.

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sevginin Kelebeği Çocuklar

Sevginin  kelebeği
Çocuklar,çocuklar.
Yeryüzünün meleği
Çocuklar,Çokuklar.

Bir yuvanın çiçeği
Bazen ateşböceği.
Ülkenin geleceği
Çocuklar,çocuklar.

İşvesiyle güldürür.
Acısıuyla öldürür.
Özenle büyütülür
Çocuklar,çocuklar.
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Sıfır Bir Numara Şehri Adana

Sıfır bir numara, şehir Adana.
Ceyhan, Seyhan sende nehir Adana.
Etmedi terörist tehir Adana.
Bu günde konuldu şehit bağrına.
İlk terör şehidin seksende oldu.
Terör şehitleri Albümün doldu.
Birlik, beraberlik en güzel yoldu.
Bu günde konuldu şehit bağrına.
Masumiyettir her pamuk kozası.
Ancak oldun artık şehit ovası.
Şahadet kokuyor günün havası.
Bu günde konuldu şehit bağrına.
Ova na yapmışsın yeşili desen.
Bir beyaz mutluluk yeşilden esen.
Ya polis, ya Asker yahut Öğretmen
Bu günde konuldu şehit bağrına.
Nüfusa oranla şehidin fazla.
Şehitli meslekte yiğidin fazla.
Şehide özel törenle, namazla
Bu günde konuldu şehit bağrına.
Sanki rakibin komşun Osmanî’ye.
Bıraksak, yetersiniz tüm caniye.
Sabredin bir saat, birkaç saniye.
Bu günde konuldu şehit bağrına.
Adana adın,şehitlik Soyun mu.?
Buna neden toprağın mı, suyun mu?
Şehitlikte de “”BİR “”olmak huyun mu
Bu günde konuldu şehit bağrına.
Metanet, metanet az, az sabrına
Acı ektik bağrındaki, ağrına.
Cevap gelecektir elbet çağrına.
Bu günde konuldu şehit bağrına.

İzmir-29.09.2015
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Sırtında Türkiye Issız Dağlarda

Sırtında Türkiye ıssız dağlarda.
Attığı adımlar yürek hoplatır...
Hücumunda nefes, nefes çağlarda
Olumsuz her anda zafer yaşatır.
����
Vatanın sağlığı bütün amacı.
Dalgalanan bayrak başının tacı.
Vatan aşkına şehadet  aracı
Haini, düşmanı manen yıpratır.
����
Düşmanlardan çıkmaz denk bileğine
Sadıktır görevinin gereğine.
Anne, baba, kardeş, dost yüreğine.
Şahadet adına acı saplatır.
����
Kışlada ,sılada hasret  derindir.
Bir selam, bir kelam ne çok serindir.
Şafaklar, takvimler tek askerindir.
Teskerenin  gününü hesaplatır.
����
Orhan Afacan İzmir--09.04.2017
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Silahın Mı, Vicdanın Mı Çok Gücü

Çoluk,çocuk umuda yürüyorlar.
Üzücü Değil mi Mülteci Dramı?
Boğularak denizde ölüyorlar.
Üzücü Değil mi Mülteci Dramı? -

Kaçıp kurtulmuşlar iç savaştan.
Vazgeçmişler maldan,içmeden,aştan.
Dalga,dalga geliyorlar her yaştan.
Üzücü Değil mi Mülteci Dramı?

Edirne de TEM mülteci mescidi.
Yüreğim sıkıldı,gönlüm incindi.
Verilmez sınırdan çıkış geçidi.
Üzücü Değil mi Mülteci Dramı?

Edirne'ye olan mülteci göçü
Bahar Arap'tan Avrupa'ya öcü.
Silahın mı,vicdanın mı çok gücü.?
Üzücü Değil mi Mülteci Dramı?

Kimler B.O.P diye övünürdü.?
Orta Doğuyu ne hale döndürdü.
Ölen,öldü kalanı süründürdü.
Üzücü Değil mi Mülteci Dramı?

Günlerdir yürüyorlar oto yolda.
Aç,susuz güç bitti ayakta,kolda
"OLMA BÖYLE"" Vatana sahip ol'da.
Üzücü Değil mi Mülteci Dramı?

Derin,derin çekin özgür havamı.
Zorda terk etmek vatanı reva mı?
Bin kez ölüm eder vatanın gramı
Üzücü Değil mi Mülteci Dramı?

20.09.2015-İZMİR
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Silahını Bırak Sende Teslim Ol

Ben taraf değilim devletim,devlet
Silahını bırak,sende teslim ol.
Yaşama Hakkını,aklına bellet.
Silahını bırak,sende teslim ol.

Terörle yaşattın yıllardır kaos.
En ufak bir  eyleme bile paydos.
Zaferlerimin ayıdır Ağustos
Silahını bırak,sende teslim ol.

Şehidin de yaşama hakkı vardı.
Anneyle birlikte şafak sayardı.
Parmağın  tetiğe zalimce vardı.
Silahını bırak,sende teslim ol.

Suçluluğuna göre yargılarım.
Acıma,cezaların sargılarım.
Bu arada kendimi de sorgularım.
Silahını bırak,sende teslim ol.

Ağustos 04 2015-İzmir
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Siyasi Çıkarlı Bir Hesabım Yok

SİYASİ ÇIKARLI BİR HESABIM YOK

Siyası çıkarlı bir hesabım yok
Akil de değilim hiç kitabım yok.
Vatan sevenim ,ıstırabım çok.
Bana peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.

A.B ye tersmiş sözde Kürt sorunu.
Yıllardır kaşı, kaşı dürt sorunu-
Varsa böyle sorun bu yurt sorunu
Bana peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.

Ne cami kışla, ne minare süngü
Allah'ın evidir her cami çünkü.
Kerbela’dır bize terör bu günkü
Bana peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.

Seçilmiş Meclisim bulmalı çare
Saat başı yapsın bir istişare.
Razıyım gelecek hayır’a, şer’e
Bana peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.

Terör bilinci olanların işi
Terörist, terörde kurbanlık kişi.
Faklıdır bilgiçin içiyle, dışı
Bana peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.

ORHAN AFACAN
12.9.2012--İZMİR
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Soma İçin

“”SOMA İÇİN””
“”Önce iş Güvenliği “”kapıda asılı
Tabelayla olmuyor güvenlik velhasılı
Holdingci konuşuyor yüz asık, ses kısılı
Taşerona teslimdi Soma kömür madeni
Bir parça kömür nicenin ölüm nedeni

“”İşin fıtratında ölüm var”” neye mazeret.?
Bu tavırla çoğaldı hüzünde ki hararet.
 Bilime, tekniğe, alın terine hakaret
İkibinonda Şilide bir maden kazası.
Ne, Ölüm mü? Sağlamdı her birinin azası.

Maslakta yap ellialtı katlı gökdeleni.
Bağrımıza basarız madeninde öleni.
Kusurunla, ihmalin ifadende aleni.
Korur kanun, servetin seninle, sülaleni.
Zafer kazanmış gibi kucakla aileni.

Çoklu ölümü getirsede kara felaket
Genlerinde hep saygı, genlerinde nezaket.
Çizmenin biri ahlak, bir diğeri asalet
Rahat, rahat yat, taşın kirlensin sedye, çarşaf.
Emeği sömürüne olur halin ithaf.

İşyerinde Teftiş, denetim oluyorsa şayet
Yapılıyormu bilgide, kişide tebdili kıyafet.
Kirli ilişki yumağı ediliyor işaret
Açık ölüm evi bu gün güzelim Soma.
Taziye kimden kime herkesin hali koma

“Önce iş güvenliği” tabela neye maksat
Madende güvenliği giderin için aksat.
Siyaset bir daha bulunması çok zor fırsat
Neyi gizlemek için bilmem bu Basın Yasağı.
Anlaşılan heran yükselen Yasın Yasağı.

Bu ocakta mı yapılmıştı bakanla iftar.?
Sanmayın riyanızı ORHAN AFACAN yutar.
Kalanların yası, ölenlerin ah’ı tutar.
Günlerdir kılınır toplu cenaze namazı
Kader, şu alındaki muhayyer olan yazı.

Orhan Afacan
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Son Başkomutanlık Münevver Medine'ye

İstiklal Harbinin  başkomutanı.
Kavuşturdu istiklale vatanı.
Okuruz özgürce  bu gün ezanı.
Son başkomutanlık Münevver Medine'ye
����
Atatürk'e dinsiz, diyorlar  niye.?
Tekkeyle, zaviye kapattı diye.
Devam etsinler günaha girmeye..
Son başkomutanlık Münevver Medine'ye.
����
Namazı kılmazmış, içki içermiş.
Laik bir devleti  tercih edermiş
Diyaneti kurmuş, tefsir istermiş
Son başkomutanlık Münevver Medine’ye.
����
Ravzayı yıkmaya  kalkışır Suud..
İslam âleminde, bunlarda sükut.
Orduya ""hazrol”” der'de verir, komut
Son başkomutanlık Münevver Medine'ye.
����
Orhan AFACAN GAZİEMİR
11.11.2018
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Söyle Sbah Olacak mı

Hatam nedir bu aşkında
Ağlıyorum Yollarında
Bana yine kollarında
Söyle sabah olacak mı…?

Yarım kaldım hece gibi
Her anım bir çile gibi.
Ömrüm sensiz gece gibi
Söyle sabah olacak mı.?

Ben yapamam başkasıyla
Yakma hasret acısıyla
Mutluluklar rüyasıyla
Söyle Sabah olacak mı…?
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Suyumuz Kesildi Ne Yapacağız

Suyumuz Kesildi ne yapacağız?.
Betonun altında kaldı kuyular.
Açıp, açıp musluğu bakacağız.
Betonun altında kaldı kuyular.
����
Bilmem kaç liraya bir damacana..
İçmeye, tuvalet, yemek, banyona.
Bakar dururuz, bitmesin diye ona
Betonun altında kaldı kuyular.
����
Yusuf'un anısı kuyu olayı..
Unuttum bulunca bende kolayı.
Kuyu sahibiydi yurdun alayı.
Betonun altında kaldı kuyular.
����
Aç,kapa musluktan kuru gurultu..
Herkes suyu bulma yolunu tuttu.
Tas, tas şu dökmeyi eller unuttu.
Betonun altında kaldı kuyular.
����
Tulumba, çıkırık, makara, kova.
Sesiyle kuyuya verirdi hava
Kulaç, kulaç iple çek, spor bedava
Yarım asr'dır dünde kaldı kuyular

Orhan Afacan İzmir. 10.1.2019
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Süleymaniye'den Süleyman Şaha

İnanınki yazmaya sıkılıyorum.
Süleymaniye’den Süleyman Şaha.
Yazdığım her harfte yıkılıyorum
Süleymaniye’den Süleyman Şaha.

Tutmuyor biliniz yüzüm Allah’a.
Ne hayırlı olsuna, nede aha.
Çekilme nereye olur bir daha
Süleymaniye’den Süleyman Şaha.

İster kaçış deyin, ister çekilme
Tavrım yüzünden karşıma dikilme.
Sonucu başarı, hezimet bilme.
Süleymaniye’den Süleyman Şaha.

Her iki olayda Milli mesele
Ağızlar mühürlü, yüzler kösele.
Ne savunma, ne alternatif mücadele
Süleymaniye’den Süleyman Şaha.

İstemem olayım hiç muhalefet.
Gerçeği görmeye birçok neden set.
Tarih Şiirimi, köşene not et
Süleymaniye’den Süleyman Şaha.

Nereden nereye kırmızıçizgi.
Sebepler, nedenler hep ayni dizgi.
Elbette dönecek marş’a bu ezgi.
Süleymaniye’den Süleyman Şaha.

Sevr Mağarasıyla, Sevr antlaşması.
İki Süleyman’ın karşılaşması.
Uygundur sanırım “”SIRAT” mahlası

İzmir-25.02.15
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Şalvar Giymem,poşu ,maske Takınmam

ŞALVAR GİYMEM, POŞU, MASKE TAKINMAM

Şalvar giymem, poşu, maske takınmam.
Kılık değiştirmem üniformam var.
Canlı bir hedefim korkmam sakınmam
Teröristlere karşı dimdik durmam var.
����
Yaşama ,yaşatmam hep tercihimdir..
Silah devleteyse durum vahimdir.
Adım Orhan, o anda İbrahim’dir
Şahadet dileğim, şanlı sonum var.
����
İşim, gücüm belli ,kimliğim  evim..
Vatanım uğruna ölmek görevim.
Bu aşkla güçlüyüm, bu aşkla devim.
İnsanlıktan farklı, üstün konum var.
����
Hileyi düşünmem, oyunda kurmam.
Haksızlığa boyun büküp hiç durmam.
Zayıfa vuramam, ele vurdurmam
Adaletli olan İslam dinim var
����
Alnımda yazılı memur  oluşum...
Fark etmez hiç sivil resmi oluşum
Yürüyüşüm kalkışım oturuşum
T.C.ce tasdikli doğal sunum var.

Orhan Afacan İzmir. 4.9.2017
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Şam Tatlısı

Mazlumu zalimden her an koruruz.
Barış, huzur için ortam buluruz.
Mertliğe gelince dimdik dururuz.
Sırtından değil, alnından vururuz.

Burda yerleşik benim sanırım.
Bölgenin dinine ben inanırım
Sizleri tarihten iyi tanırım.
Sırtından değil, alnından vururuz.

Mezopotamya'da maden şahane.
Suriye'nin daveti bir bahane.
Sözümün altı,üstü net daha ne
Sırtından değil, alnından vururuz.

Bende farklı Suriye'nin önemi.
Aile bağlarım dır her dönemi.
Dağıttırmam bilesin ailemi.
Sırtından değil, alnından vururuz.

Kırmızı çizgim Fırat'ın batısı.
Ayni örtüdür çatımla, çatısı.
Zakkuma dönecek o Şam tatlısı.
Sırtından değil, alnından vururuz.

İzmir-29.11.2015

Hadisten alıntı:
Cenabı-I Hak; Yecüc, Mecüc  (denilen iki ümmet) i gönderir. Bunlar yüksek yerlerden
akın edecekler, ilk kafile Tebarriyye gölüne uğrayıp oradaki suları tamamen içecekler,
son kafilede oradan geçecek ve “”vaktiyle burada çok su varmış, diyecekler. Sonra
Beyt-i Makdis dağına yürüyecekler ve “”yeryüzündekilerini öldürdük /şimdi sıra göklere
geldi.)  geliniz de gökyüzündekileri de öldürelim.,diyecekler ve oklarını attıklar göklere
doğru atacaklar.Allahu Teala onların attıkları okları(istidraç olmak üzere  veya gökteki
kuşlara isabet ettiğinden kana boyanmış olduğu halde onlara iade  edecek.
Vs.(Tebarriyye  -Türkiye)
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Şehide Vefamı

Sanmam helal etsin hakkını şehit

Devam ediyor vatan için tehdit.

Hep sabır, metanet neden bu tahdit?

Şehide vefamı taziye, beyanat

Esasa aykırı, kısas’sa inat

Sağ olacaktır elbette vatan.

‘’Vatan içindir’’ verilen bunca can

 İncinmeyi bırak, kırıldı Atan.

Şehide vefamı taziye, beyanat

Esasa aykırı, kısas’sa inat

Vatan içindir en şerefli ölüm

Şehidin kabrinde gonca bir gülüm.

Haine merhamet, şehide zülüm

Şehide vefamı taziye, beyanat

Esasa aykırı, kısas’sa inat
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Şehidi Ugurladık

Şehitte olsa yaktı,düşünce ecel koru.
Üzüldük,hüzünlendik,gözler yaşsız ağladık.
Türk olmanın gururu,şehitliğin onuru
Saygı,sevgi içinde şehidi uğrurladık.

Kefen değil kanıydı vucudunun örtüsü
Başında hilal tacı,göğsünde yıldız süsü.
Onsekizbin alemdi tabutta görüntüsü
Tekbirler eşliğinde şehidi uğurladık.

Öyle bir vakurdu ki ahirete gidişi
Dünyaya tekrar gelse yapardı ayni işi.
Gıpta etti riyasız uğrulayan her kişi
Başların üzeride şehidi uğrurladık.

Mehmetçik bu.! göğsümüzü gererek,
Dosta,düşmana onu bir örnek göstererek
Emanetine sahip çıkma sözü vererek
Tek bir yürekle ŞEHİDİ UĞRLADIK.
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Şehidin Ardında Kalan Aile

  ŞEHİDİN ARDINDA KALAN AİLE

Şehidin ardında kalan aile...
Yaşayacak acı, gururu ile.
Devletçe,milletçe gayret nafile
Şehidin hakkını  ödeyemeyiz.
����
Coğrafyanın en güzel bölgesinde.
Kutlanmış Müslümanlık  ülkesinde
Hürriyetle ,özgürlük  gölgesinde.
Şehidin hakkını ödeyemeyiz.
��������
Şehidin hakkı namaz secdesinde..
Şehidin hakkı  gelir vergisinde..
Sofradaki aşta, su  çeşmesinde
Şehidin hakkını ödeyemeyiz.
����
İstiklal marşında ,ezan sesinde. .
Osmanlı borcunun ödemesinde
Misak i millinin çerçevesinde.
Şehidin hakkını ödeyemeyiz.
����

Orhan Afacan İzmir Gaziemir
06.10.2018.
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Şehit Edildim Kalleşce, Ceylanpınar

Resmi tören yapmayın ben darılmam.
Tabutla yeter bayrağa sarılmam.
Yüz yüze mücadeleden hiç yılmam
Şehit edildim ne yazık kalleşçe.

Şehitle olur devletin bekası
Devamlı ölümle onun alakası.
Vatan aşkının böyle aslı,ası.
Şehit edildim ne yazık kalleşçe

Düşman uyumazmış uyursa da su.
Uykumu yaptılar seherde pusu.
Silahı susturmuş benden korkusu.
Şehit edildim ne yazık kalleşçe.

Adına benzerdi Ceylanpınar'ı m.
Acımla anılır ona yanarım.
Her seher,her kalpte artık kanarım
Şehit edildim ne yazık kalleşçe.

İzmir 24.7.2015
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Şehit Olma Duası

Onur vericiydi temsili tören.
Adeta gerçeği arasındayım
Duygulandı resmigeçidi gören
Bende Şehit olma duasındayım.

Bakışları zafer, kanları kına.
Atılan her adım yeni akına.
Hasattan, fesattan Rabbim sakına.
Bende Şehit olma duasındayım.

Sarılmış her biri can tüfeğine.
Parmak olmuş kalpleri tetiğine..
Güç verir imanı yeteneğine.
Bende Şehit olma duasındayım.

Olmadı, olamaz bana kölelik.
Hürriyetime veririm öncelik.
Hakka, hakikate tek başım eğik.
Bende Şehit olma duasındayım.

Her ilde kutlanır kurtuluş günü
Kılavuz sayarım anılan dünü.
“”Şehitlik “”sanki vatanın bütünü
Bende Şehit olma duasındayım.
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Şekil Değil Akıl Müslüman Olsun

Fıkıh giyimini pek tarif etmez
Giysilerin seni bir arif etmez
Uygun giyin kimse de tahrif etmez
Şekil değil akıl Müslüman olsun
O zaman namaz kıl miracın olsun.

İster sarık tak, giy beyaz elbise
Yeterli avrette biraz elbise.
‘’Vay’’ haline bu gurur verdise
Şekil değil akıl Müslüman olsun
O zaman namaz kıl miracın olsun.

Tefekkürle ilim gerekir kesin.
Tek doğrusu olur böyle herkesin
İçinde iman boğulup gitmesin
Şekil değil akıl Müslüman olsun
O zaman namaz kıl, miracın olsun.

Yüzün-dekine peçemi desem
Burkadakine penceremi desem
Yüzünde zamana gecemi desem
Şekil değil akıl Müslüman olsun-
O zaman namaz kıl, miracın olsun.

Yüzüne ne ışık girer, nede hava.
Hayat canlıya, Ya Hayy’dan bedava.
Böyle yürütülmez İslami Dava
Şekil değil akıl Müslüman olsun
O zaman namaz kıl, miracın olsun

Bedeni Kâbe’de gözler çevrede,
Galiba imanı, hep ilk evrede.
Korkarım şeytan bekliyor devrede
Şekil değil akıl Müslüman olsun-
O zaman namaz kıl, miracın olsun
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Taksideki Bayraklar Bugün Tabutlarında.

Ev,düğün evi gibi süslendi bayraklarla.
Askere Uğurlamanın kutlamalarında.
"Çanakkale" oynandı sık sık arkadaşlarla
Taksideki Bayraklar Bugün Tabutlarında.

Ne bedelli,ne bakaya,son dönem,ilk tertip.
Şahadete seçilmiş sanki özel bir ekip.
Sabretsem de yanarım derin,derin iç çekip
Taksideki Bayraklar Bugün Tabutlarında.

Sessizlik içindeyiz,hüzün bir ney taksimi.
Kızaran gözlerini eliyle siler kimi.
Sıksam da gözlerimi,terk etmiyor beynimi
Taksideki Bayraklar Bugün Tabutlarında.

Çektiği meşakkati günler boyu bitmez, say
Ölüm,nefes almak,nefes vermek kadar kolay.
Daha dün çekmişlerdi davul,zurnayla alay
Taksideki Bayraklar Bugün Tabutlarında

Ev,düğün evi gibi süslendi bayraklarla.
"Toprak vatan oluyor" şehitli ocaklarla.
Hesap günü yakın hainlerle,alçaklarla.
Taksideki Bayraklar Bugün Tabutlarında.
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Takva

Amel riya ola bilir
Kalbe kibir dola bilir
Takvaysa en temizidir
Allah’ım, bana Takva ver
****
Sevdir sen, sevdiklerini
Yerdir hep yerdiklerini
Islah eyle şu nefsimi
Allah’ım, Bana Takva ver..
***

Hep uzun emellerdeyim
Olmayacak hayaldeyim
Bilirsin temiz kalpliyim
Allah’ım, bana takva ver.

Asla sabrımı deneme
Şükrümü aza indirme
Mühürle ismin dilime
Allah’ım,bana takva ver..
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Tanık

Kaç eşin boynu bükük,annenin bağrı yanık
Kaç evde huzur yok,kapı,pencere kapanık.
Kaç masum suçsuz yere yıllardan beri sanık
Vicdanını dinlede gerçeği söyle Tanık.

Duvarlar defter olup tahliye hesaplanır
Her sanıye bağrıma hancer gibi saplanır.
Bütün ümitlerimiz ifadende toplanır
Vicdanını dinlede gerçeği söyle TANIK.

Ölümü getirmıyor dualarla,dilekler.
Yalana mağlup oldu  bükülmeyen bilekler
Eşim,idotum beni kötü biri bileçekler
Vicdanını dinlede gerçeği söyle TANIK.

Her gecen gün toplumdan bir parca kopuyorum
Neden suç işlemedim diye kahroluyorum.
Biran benim yerime kendini koy-diyorum
Vicdanını dinlede gerçeği söyle TANIK.
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Tankları Durdurduk

Partili, partisiz ,bilmem kim  neci
Gücü oluşturduk birlik kurarak
Vurucu, yıkıcı, hemde ezici
Tankları durdurduk dimdik durarak.

Ölümü, zulümü göze alarak,
Tekbir okuyarak, marşlar çalarak.
Ellerde bayraklar şaha kalkarak.
Tankları durdurduk dimdik durarak.

Yaşasın istedik tek demokrasi.
Düşünülmesin asla bunun aksi.
Alalım milletçe bundaki dersi.
Tankları durdurduk dimdik durarak.

Dargınlığı, haksızlığı unuttuk.
Öfkemizi, kinimizi soğuktuk.
Devlete olan sadakati tuttuk.
Tankları durdurduk dimdik durarak.

Hiçbir güç olamaz halkın üstünde.
Yer, yerinden oynar yürüdüğünde.
Hava limanı, boğaz köprüsünde.
Tankları durdurduk dimdik durarak.

Şahadet etti yüz altmış bir hayat.
Tutulmadı hiç edilen nasihat.
Orhan: Isra-beşi tekrarla anlat,
Tankları durdurduk dimdik durarak.

 ORHAN AFACAN
İZMİR-17.07. 2016-
3 – Abdulbaki Gölpınarlı: O iki taşkınlıktan birincisinin mukadder zamânı gelince size,
azâp etmede çetin, kuvvetli kullarımızı gönderdik de yurdunuzun tâ içine girip sizi
araştırdılar ve bu, yerine getirilen bir v.S.
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Tapılacak Yoktur Allah'tan Başka

Tapılacak yoktur Allah’tan başka.
İsterse kâfirler hoşlanmasınlar
Layık görülmüşüz ilahi aşka
İsterse kâfirler hoşlanmasınlar

18bin âlem olan mülkünde.
Daveti yapılır beş defa günde.
Sevdadır Muhammed mümin gönlünde
İsterse kâfirler hoşlanmasınlar

Hakkın azabından koruyan olmaz.
İnkâr etsende tek, bir hak kaybolmaz
Kâfirin tuzağı hedefi bulmaz
İsterse kâfirler hoşlanmasınlar

Âlemlerin Rabbi, Rabbim benimde.
Maliki cennetin, cehenneminde.
Öldürür, diriltir beni tenimde
İsterse kâfirler hoşlanmasın.

İZMİR-2014 10.20
MÜMİN SÜRESİ AYET 14
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Tarih ve Türk

Türk'ü çıkaracak olsak tarih alt-üst olur
Türk düşmanı kafalar taş kesilir,büst olur.
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Tarihin Önünde

Sokaklar yürünmeyecek hale getirildi
Bankartlarla kışkırtıldı halk tahrik edildi.
Vatan kanın,ateşin içine ittirildi
Tarihin Önünde diz çökelım i istiyorlar.

Doğal değil sun'i bu krizler ekonomide
Kasıtlı yapılıyor değişiklikler dilde.
Tekrar ayağa kalkamayacak bir şekilde
Tarihin Önünde diz çökelim istiyorlar.

Onları bir bir Anadolu'dan söktük diye
Çanakkale'de bileklerini büktük diye
Daha dün İzmir'den denize döktük diye
Tarihin Önünde diz çökelim istiyorlar..
Buna bu dünyanın ömrü yetmez, bunu bilmıyorlar
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Tarihler Yazacak Polisleriz

Tarihler yazacak güçüz, azimiz.
Yarınlara ışık, güven ilkemiz.
İrfanla koruruz biz bu devleti
 Hiç gelir beşerin bütün kuvveti.

Bakışlar sevgidir, sözler adalet,
Aşarız, bulmayız zora mazeret.
Olmadı, olamaz asla esaret,
Asil kanımızdır bitmez cesaret…

Bizimledir halkın gece, gündüzü
Huzurdur, güvendir görevin özü.
Sakınmaz, adarız bu ömrümüzü
Namustur, şereftir Türk Polis sözü

Vatan, millet aşkı ömre bedeldir.
Yarınlar bu aşkla daha güzeldir.
İlkemizde; hayat hakkı temeldir
Barışla bağımız hep evrenseldir…
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Tasavura Sahibim, Tasavvuffada Sahibim

Tasavvura sahibim, tasavuffa da sahibim

Soyut’un ‘y’si seni yanıltır, beni asla.

Somutunda, soyutunda tek sahibi Rabbim

Soyut’un ‘y’si seni yanıltır, beni asla.

Diyorsun ki ahrette, tanrıda soyut kavramdır

Somut kavrama göre, bu düşünce tamamdır.

Dünyaya gelişimiz ahrete imtihandır.

Ölmemek için,hangi güç bir nasıl imkândır.?

Nasıl şekillendirirsin aklını, canını.-

Ruhmu, canmı, kanmı sayarsın söyle kanını

Dirilt somut ölüyü, kullan somut imkânı

Ahiret; somut dünyanın soyut olan yanı.

Tasavvur yoksa eğer tasavvuf sanma yoktur.

Somut insanda, soyut deliller pek çoktur.

O Felsefeli aklında somut bağlantı kur.

Bir yerden sonra bitiyor değimli tasavvur.?

Haklısın, Var olanın görülmesi gerekir–

Ancak ahiret için ölünmesi gerekir.

Dönüşüne izin verirse Münker’le Nekir.
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Benden daha iyi anlatırsın soyut nedir.

Bir sözün daha var ‘din korku psikolojisi..’’

Tasavvur, tasavvuf deyince ölmüyormuyuz.?

Tasavvufsuz tasavvur, korku mitolojisi

Hırsla birbirimizi öldürmuyormuyuz.?

İzmir-17.04.2011
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Taş Atan Çocuklar

Sanki oyundasın taş atan çocuk.

Cahil mi, cesur mu sonra görürsün

 Seni kimler böyle oynatan çocuk.

Sanmam bu eğlencen  çok uzun sürsün..

Sökülen kaldırım, ayaklarındır

Ölünceye kadar bir götürümsün..

Kundaklanan dükkân yarınlarındır

Vicdanında yargılanan cürümsün

Elinde molotof,  yüzünde maske
Neden bir gizliliğe bürünürsün…

Yıllarca sonra, desen bile keşke

Vatan ahı ağırdır, sürünürsün.

Senin yaşıtlarda taso salgını

Yahut bir iple topaç çevirirsin.

Oyun sandığın işlerin çılgını

Çamı hedeflerken, can devirirsin

Hapiste mi geçsin ergenlik çağı

Orda da sarmalar pisliğin ağı.

Kopmak bilmez asla takvim yaprağı

Harf, harf, cümle cümle sen sökülürsün.

Kaynağıdır dinlerin Ortadoğu.
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Din olmaktan uzak dinlerin çoğu.

Tarih boyu bundan kinlerin çoğu

Müslümansın,  Müslüman görünürsün.

Benim de devletle sorunlarım var

Yapamam bunu aramızda duvar.

Hırs, nefret, cahillik, benlik canavar

Davanı hukuk ile sürdürürsün.

Hadis ‘vatan aşkından iman doğar’

İmansızı, iman her zaman boğar

Nefret, öfke beyne, kalbe zor sığar.

Kendini ellerinle öldürürsün.

Bir taş konuyu nereye götürdü

Kalkınmamızı dereye götürdü

İç, dış düşman biz nasıl düşürdü.

Devamlı boş çareye bürünürsün…

Araya girmesin etnik tefrika-

İşte Ortadoğu, işte Afrika

Global siyasetler bin bir entrika

Ne yapsan hep mata düşürülürsün
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Sömürgecidir her zaman Avrupa,

Sanma takdir edilir, övülürsün -

Şimdi demokrasi elinde sopa.

O sopayla da bir gün dövülürsün.

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Taş Atan Çocukta Şimdi Molotof

TAŞ ASTAN ÇOCUKTA ŞİMDİ MOLOTOF
.
Ovaya indirdik sonunda dağdan
Tavizin hakkını  verişini gör .
Müzakere kesmez terörü bağdan
Roketli, maskeli şehirde terör.
����
Taş atan çocukta şimdi Molotof.
Cezalar, kanunlar adeta bir blöf
Oluşsun istenir kamuda bir  öf.
Roketli ,maskeli şehirde terör
����
On iki Eylülde yoktu hendekler
Bayraksız kalma da bazı direkler.
Korkar mı  devlet daha ne bekler.?
Roketli, maskeli şehirde terör.
����
Şehirde, yollarda kazılan hendek.
Devletin bağrına sızılan hendek
Silaha misliyle karşılık gerek
Roketli, maskeli şehirde terör.
����
Havai fişekle geceler kandil.
Terörün yüzünden lehçeler bir dil
Çözüm mü, barış  mı kağıttan mendil.
Roketli maskeli şehirde terör

Orhan Afacan İzmir. 30.7.2015
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Tavernacı-assolit

Benzetmeye bakınız tavernacı, assolist
“Adaylar “için diyor, siyasetçi vokalist.
TRT gazinoymuş meğersem sende işit.
TRT için paylar öyleyse neden eşit?

A-D-E-L-E-T demekle adalet olmuyor.
Adaletsiz de Kalkınma’nın içi dolmuyor.
Haksızlık, yapanın yanında kalmıyor.
Adaletleşiyor Adalet sonunda bir çeşit

T.RT devletin, milletin milli kurumu.
Hamiline özelleştirilmiş bu durumu.
Kehf-ayet seksenyedi apaçıktır sunumu.
Bunu anlamak için umarım aklın reşit..

Bana göre assolist günün Muazzezleri
Acılı Arabeskle bırakırım sizleri.
Kolda değil ruhtadır jiletlerin izleri.
Hesap gününe kadar acıyı ruhunda işit.

Kehf suresi 87. ayet: O, şöyle dedi: «Haksızlık edeni cezalandıracağız; sonra o, Rabbine
gönderilecek; sonra Allah da on *****
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Tek Akil Adam

Siyası çıkarlı bir hesabım yok
Akilde değilim hiç kitabım yok.
Bir vatan sevenim ıstırabım çok
Atam, peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.

A.B ye tersmiş sözde Kürt sorunu.
Yıllardır kaşı yap’ta dürt sorunu
Varsa böyle sorun bu yurt sorunu
Atam, peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.

Ne cami kışla, ne minare süngü
Allahın evidir her cami çünkü.
Kerbela’dır bize terör bu günkü
Atam, peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.

Seçilmiş Meclisim bulmalı çare
Saat başı yapsın bir istişare.
Razıyım gelecek hayır’a, şer’e
Atam, peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.

Terör bilinci olanların işi
Terörist, terörde kurbanlık kişi.
Faklıdır bilgiçin içiyle, dışı
Atam, peygamberim tek akil adam
Başka fikirleri ben nakil almam.
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Tekrarla Davetini

Adım adım hissettim
Ravzana gidişimi.
Ben cennete benzettim
Ravzana girişimi…
*********
Makamı Mahmuttasın
Sancağın altındasın.
Görürsün hatırlarsın
Saygıyla geçişimi.

Gidiyoruz dediler
Bıraktım ben işimi.
Karşıladı melekler
Ravzana girişimi.
            ****

Alıp beraatımı
Unuttum hayatımı.
Sandım Kevser şarabı
Her zemzem içişimi…
********
Hep selam söylediler
Dualar dilediler.
 Kabul et rahmetinle
Toplu arz edişimi…

Ah bir bile bilseydim,
Daha önce gelseydim.
Telafi derdindeyim.
Şimdi ben  geçmişimi

Hüzün sarar Orhan’ı
Kıldıkça rekâtını.
Tekrarla davetini
Sayma bu gelişimi…

Orhan Afacan
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Teravih Namazı-2015

Teravih Namazı tek Ramazanda.
Yıllık bir heyecan,sevinç insanda

Teravih Namazı salavatı bol.
Kur'anı Kerimin kıraatı bol.

Teravih Namazı otuz rekattır.
Sultana,otuz günlük saltanattır.

Teravih Namazı yirmi fatiha.
Toplu salli,barik Resulullaha.(sav)

Teravih Namazı camide eda.
Fatihada amin,yükselen seda.

Teravih Namazı naatlar başlar.
İlahilerinde dökülür yaşlar.

Teravih Namazı kazasız namaz.
Kılmaya edasından kurtulamaz.

Teravih Namazı oruca öncü.
Kadirli,bayramlı sonuca öncü.

İzmir 17.06.2015
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Terör Haraketleri

Esnafa yöneltildi terör haraketleri
İndirtiyor silahlı miltan kepenkleri.

Ticaret yokmuş bugün,mitinğ yapılacakmış
Esnaf dahil herkes,mitinge katılacakmış.
 .......
Kepenkleri alelacale örtünmüş çarşı
Sessizlikten çok,bir korkuya bürünmüş çarşı.
....
Canından olan millet,birde rızkından oluyor
Gücü ne hainlerin,bu kadar korkuluyor.?
Belalarını Allah veririmi sanılıyor;
Yanılıyor,yanılıyor,hemde çok yanılıyor.
....
Hızla ilerliyor meydanda yürüyüş kolu
Elde bankartlar,dilde sloganlar isyan dolu.

Vitrinler kırırlıyor,mallar yağmalanıyor
Cadde de arabalar,dükkanlar yakılıyor.

Canın,malın,rızkın gasbını seyreden millet!
Bir gün vatanındanda mahrum edilemez mi?
Altıyüz sene üç kıtaya hükmeden millet!
Şöyle görünü verse hainlere yetmez mi?

Bu korku ne zamana kadar sürüp gidecek.
Teröristler,terörden yoksa vaz mı gececek.
Sağken çektirdikleriyle yetinmeyecekler
Ölünce mezaraını bile rahatsız edecekler...

Orhan Afacan
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Terör Şehidi,gazisi,mağduru

Terör şehidi ,gazisi ,mağduru.

Şu terör nedir, gördük biliyoruz
Her türlü terörü lanetliyoruz.
Dinsiz, dilsiz, ırksız terör özetle
Döner bir gün sana yolda gözetle.
����
Zaferlerle tarih boyu gürledik..
Tarihi güncelleyip mühürledik.
Her ile, ilçeye hatta her köye
Defnettik kahramanlık dolu hikâye.
����
Terör terörist lânetle anılır.
Irkımı tanımayan hep yanılır.
Kazanılırken hendekler görülmemiş.
Barikatlar sihirsiz örülmemiş.
����
Kimlerin tutmayan varsa hesabı.
Beraber tadıyoruz bak azabı.
Ancak azabın güzel olan yanı.
Başlatamadılar bir halk isyanı.
����
Yüzsene geriye gelin gidelim.
Ne isyanlar  bastırılmış görelim.
Bunların hepsi eski provokatör
Vatana insana kastlarını  gör
����
Kara birliği teröristler düvelin.
Çanakkale’den tanır bizi evvelin.
Başardıkça milletçe   her zoru.
Olamaz bölünme diye soru....
����
Terör mayınları amonyum nitrat.
Şeytanda yok teröristleri fıtrat.
Terör şehidi, gazisi, mağduru.
Gönlümüzdeler her zaman dupduru.

ORHAN AFACAN-İZMİR
09.04.2016
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Terör Yangını Yurdun Dört Köşesi

Terör yangını yurdun dört köşesi.
Araştırma anlat ne neyin nesi..?
''Kime oy verirsin ''anket cümlesi.
Araştırma anlat neyin nesi. ?
����
Ağıt hıçkırırken annenin  sesi.
Gelirken her gün  şehit  cenazesi.
Artıyorken güvenlik endişesi .
Araştırma anlat neyin nesi. ?
����
Neden niçin kimi bilgilendirme.?
Toplumu  belli yere yönlendirme. ?
Kimi sevindirme,kimi sindirme.
Araştırma anlat neyin nesi. ?
����
Hangi parti alır  ilçeyi,ili.?
Alanda nasıldır seçmen profili.
Kışkırtıcı tahrik edici dili.
Araştırma anlat neyin nesi. ?
����
Oyu verin Ankara başşehire.
Ne yirmi üç,ne yetmiş bire?
Dönmesin yeter ki vatan kabi're
Araştırma anlat neyin nesi ?

Orhan Afacan İzmir. 12.8.2015
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Terörist Alanda Meclis Tatilde

Terör hortlatıldı ilçede,ilde
Terörist Alanda,Meclis Tatilde.
Yönetim ipleri sanki katilde.
Terörist Alanda,Meclis Tatilde.

Hükumet geçici yani müstafi.
Adının Hükumet olması kafi.
Havanda su dövmek işleri safi.
Terörist Alanda,Meclis Tatilde.

Oya endeksli anket,araştırmalar
Seçmenin aklını karıştırmalar.
Lider Liğinde söz yarıştırmalar.
Terörist Alanda,Meclis Tatilde.

Erken seçim olsa ne değişecek.?
Belki sonuç aleyhte gelişecek..
Birçok vekil emekli edilecek
Terörist Alanda,Meclis Tatilde.

Geledursun her gün şehit naaşı.
Anaların bağrı hep sabır taşı.
Matikten çekerler yatan maaşı.
Terörist Alanda,Meclis Tatilde.

Seçmenine,seçilenin azabı.
Ağırlaşıyor geçimin hesabı.
Çoluk,çocuk yani insan kasabı
Terörist Alanda,Meclis Tatilde.

09.08.2015-İzmir

Orhan Afacan
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Terörist Kaynıyor Dağlar

‘Terörist kaynıyor ‘doğuda dağlar
Türkiye Düşmanı kimler destekler.,?
Silahın yanında yön, yöntem sağlar
Türkiye Düşmanı kimler destekler.?

En korkunç silahı uyuşturucu
Gençliğe ulaşır gider bir ucu.
‘’Çabuk alsın’’ diye kesin sonucu
Türkiye Düşmanı kimler destekler?

Örgütün boyunu aşar bu terör.
‘Sağduyulu Kürdüm’ gerçekleri gör.
Önce seni harcar bu hain, nankör.
Türkiye Düşmanı kimler destekler.?

Ömrünü kararttı issiyle kandil.
Yaş değil, kan dolu elinde mendil..
‘’Sorun olsun’’ diye Kürtçe resmi dil.
Türkiye Düşmanı kimler destekler.?

Kimde yok Devletten makul istekler.
Adına yapılan ‘’maktul’’ istekler.
Terör, en çok kalkınmayı köstekler
Türkiye Düşmanı kimler destekler.?

Teröre kılıftır sanılan sorun
Ömrünü yıpratır kaçan huzurun.
Teröre tavizsiz karşı dik durun
Türkiye Düşmanı kimler destekler.?

Orhan Afacan
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Terörist Öpen Bakan

Terörün adresi Merasim Sokak.
Hapsedip öyle tutamazsınız.
Teröristte mertlik, cesaret yasak
İnsanlıktan zerre bulamazsınız.

Canlı hedef her an servis aracı.
Personel havacı, sivil, karacı.
Mesai dönüşü kaç eve acı
Taziyeler le paylaşamazsınız

Bir kere olsun verildi mi taviz.
Oluverir terörist mütecaviz.,
Terörist öpen bakan biliriz.
Örgüte asla yaranamazsınız.

 Terörün kaynakları çok uluslu.
İlişkiler çokça, karmaşık puslu.
Kimine terörist, kimine uslu.
Aksine hiç inandıramazsınız.

Terörün dünüdür terörün günü.
Dünden kesilmeli terörün önü.
Yönelir yarına eylemin yönü.
Büyüdükçe büyür, zorlanırsınız.

Duruşun olacak dik değil, dimdik.
Fiske vurmak ne ki, atamaz çimdik.
O zaman hatırlar bizi; biz kimdik.
Her gün üç, beş şehirde ağlamazsınız.

İlan edilmemiş bir seferberlik,
Teröre karşı birlik, beraberlik.
Vatanı korumak, sevmektir erlik.
Vatan olmazsa barınamazsınız.

Bin yıldır ağladı, yinede ağlar.
Askere gidene kınalar dağlar.
Anayla, vatana evlatlar bağlar.
Üçü bütündür koparamazsınız.

Her yerde, her türlü provokasyonlar.
Karenin son parçası taşeronlar.
Bumerang gibidir elde piyonlar.
Size dönecek durduramazsınız.

İzmir-18.02.2016

Orhan Afacan
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Terörist Taziye Çadırı

Yirmi dokuz masumu şehit etti.

Bomba yüklü araç infilakında.

Esas ihanet okunan mevlitti.

Teröristin taziye çadırında.

Allaha imanı horlarcasına.

Sabrımın sonunu zorlarcasına.

Toplanmışlar kına yakarcasına.

Teröristin taziye çadırında.

Cami duvarında terörist resmi.

Duanın içinde terörist ismi.

Mevlidi Şerifi, devlete resmi

Teröristin taziye çadırında.

Cami, cami değil Dırar Mescidi-/1/

Alaya alırlar cümle şehidi.

Münafıklık özü, Müslim taklidi

Teröristin taziye çadırında.

Ankara bir daha kana bulandı.

Nerdeyse terör Meclise dayandı.

Zılgıtlarla, halaylarla kutlandı.

Teröristin taziye çadırında.

Teröre yatakçı cama imamı.
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Şeytanın cemaatidir tamamı.

Ayakaltına aldılar İslamı

Teröristin taziye çadırında.—

Üstelik terörist kendi katili

Yirmi dokuz şehit oldu bedeli.

Siyasi HAMİSİ Millet Vekili

Teröristin taziye çadırında.

Yıllardır yapıldı hep asır altı.

Çözüm bahanesi artık bunaltı.

Ölmeden ölümü, bize yaşattı

Teröristin taziye çadırında.

Ödül verilmiyor aranmayana.

Verilse de zakkum o para bana.

İhbar işte, hemde topluca sana

Teröristin taziye çadırında.

Bayrağa, şehide duyulur saygı.

Teröriste taziye büyük kaygı.

Elebaşın resmi yapılmış yaygı.

Teröristin taziye çadırında.

Terör; devlette süren kan davası.

Terörist, terörün kanlı maşası.
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Yeni terör eyleminin provası

Teröristin taziye çadırında.

Anayasayla verilmiş kurnazlık,

Millet Vekiline dokunulmazlık.

Valide, poliste vurdumduymazlık

Teröristin taziye çadırında.

-İzmir-24.02. 2016

  /1/-Mescid-i Dırar  -Peygamber efendimiz

 Zamanında münafıkların, fitne ve fesat yuvası ve silah deposu olarak kullandıkları ve
Kuba denilen yerde yaptırdıkları mabet..Medine

Orhan Afacan
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Terörist Yetersiz Kaldı Trörde

Bilinçli bir tahrik, bilinçli öfke.
Devamlı maruzdur buna bu ülke.
Uyanan yanardağ üstelik bölge.
Terörist yetersiz kaldı terörde.
Milletvekilidir bugün başrol de.

Ölümden kaçışın dramı Suruç'ta.
NATO, BM, Çevre ortak bu suçta.
Düşmeyiz biz bize belki sonuçta
Yıllardır sürüyor mülteci göçü.
Haçlının, Hilale silahsız öcü.

Türkiye konumu kapısız bir ev
Sığınma kabulü insanı görev.
Sırtımızda hançer, ciğerde alev,
Sınırdan geliyor kurşun serseri
Yakında olamaz sanmayın seri.

Fırat'ın altını deşin ha, deşin.
Hadisin eylemi için birleşin.
Sonucu hiç güzel değil gidişin
Attığın taş sanma Mehmetçiğedir
Attın taş inan mülteciyedir.

2014-EYLÜL-28-İZMİR

Orhan Afacan
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Teröristin Dini,ırkı

Kaçın, kaçın çadıra doğru kaçın.
Bir çadır yetmez yenileri açın.
Çevrenize panikle korku saçın.
Terör işi ihtimale bırakmaz.
Güvenliğe, sıkı önleme bakmaz.

Teröristin olur mu dini, ırkı?
Zamandır, mekândır terörün farkı.
Finansmansız dönmez örgütün çarkı.
Uluslar arası kurum merkezi.
Bu yüzden etkiler terör herkesi.

Çadırı koruma altına tez, al.
Asla olmayacak terörde final.
Birden üç intihar, büyük infial.
Vazgeçin terörü desteklemekten.
Bağrınızda terörist beslemekten.

Güvenlik üst seviyede apron’da.
Patlama olursa VİP olur onda.
Korku tüneline döndü metronda.
Barınsın çadırda milli hainler.
Yeşersin sayende ülkeme kinler.

22.03.2016-İzmir

Orhan Afacan
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Teröristler Yerli ,kimi Yabancı

Teröristler yerli,  kimi yabancı .
Macera tutkunu küfür inançı
Ne silah, ne tünel, ne de nişancı
Korkutamaz Mehmetçiğin gözünü
Oluşturan Vatan aşkı özünü
����
Mühendislik harikası tüneller...
Yapmışlar el ele ,yedi düveller
Görür ayni sonu kini evveller.
Yine hezimet, bir sürü mazeret.
Mehmetçikledir ilahi adalet
����
Silahla, mühimmat tırlar dolusu....
Yaktığı yakıtı benzin değil, su.
Anlayın ne büyük Mehmet korkusu.
Mehmetçiğim hadis ile övüldü .
Üstünlüğü ayetlerle görüldü.
����
Silahlar, mayınlar nice ganimet...
Yardım  etmeyen kaç devlet tahmin et.
Terörist ölünce duyar nedamet.
Fitraten doğuştan oda müslimdi.
Çevre etkisiyle küfre teslimdi.

Orhan Afacan izmir. 6.3.18

Orhan Afacan
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Terörist'te Ağlamam,ağlayamam

Molotof elinde, maske yüzünde
Okulu yakacak ilk hamlesinde.
Güç bulur canavar ruhu hüzünde
Modern Neron okul içerisinde.

Anne, baba evde mutlu, huzurlu
Okulda diye, çocuk sınıfta.
Öğrettiğiyle öğretmen gururlu
Çocuklar sevinçten uçuk sınıfta.

Yeni eğitim yılı, yeni hayat
Birde ile atanan yeni görevli..
Ezber bozdurdu verdiği beyanat
Memurdan farklı siyasetçi hali.

Ağlamak insanlıkmış teröriste
Ağlamayan kişiye, ne dersen de..
Tutulmuş akılla, vicdan bu histe
Ağlamak az; uğruna can ver, sende.

Görevin teröristle mücadele
Ne diyeceksin göreve gidene.?
O, seni öldürsün sen bir dur hele
“Şehit” der misin, görevde ölene..?

Terörist tutuldu, enterne eyle
İstihbarat jargonu ellerinde.
Devletsin, yetkilisin bundan böyle
Bu testi kırılır bir dahakinde..

Sonradan öğrendim öz geçmişini
Hatırlattı mesleki çok anımı.
Duyunca haine iç çekişini
Kalmamış şahsında polis tanımı.

Öğretmenden gelen bir müdahale
Dönmedi sınıflar alev topuna.
Nasıl getirilmiş gençler bu hale
Ağlamak, sevinmek, ne lazım buna..?

Küçük görünümde büyük cesaret
Tabanına kuvvet, eylem yerine.
Göz perdeli, kalp öfkeye esaret
Molotof elinde kalem yerine..

Eylemde adamdır, çocuk yargıda
Ceza indiriminde ajitasyon.
Yüzünde utanca, poşu sargıda
Eylemden tesirli halkta sansasyon.

Dağda değil terörist, evde ölse
Üzülmem, ağlamam, ağlayamam.
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Öz eleştiri denilen özelse
İnsanlığı böyle kıyaslayamam.

Anında değişir Gündem Ülkemde.
Oluşturulmak istenen bir kaos.
Sabrım, metanetim tecrübemde
Her girişimin sonu hep çıkar fos.

Orhan Afacan
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Tomurcuk

Kücücük bir yeşil bohca içinde
Sarı,pembe,mavi,beyaz,al gizli.
Açılır kendince o mevsiminde
Portakal,menekşe,lale,gül gizli.

Tek fırcadan çıkmış binbir türlü renk,
Başka her güzellik,başka her ahenk.
Güzellik adına devamlı bir cenk
Yaradan,yöneten,kudret,el gizli.

Mevsimler karıştı bugün serada
Zıt renjkler,çicekler dost bir arada.
Vitrinde,saksıda cini vazoda
Sevgi,duygu,dostluk,bin hayal gizli.

Sallanır tomurcuk dallar ucunda
Meyve,çıcek olur birgün sonunda.
Kaderi var ORHAN gibi onunda
Yunus'un sorduğu o sual gizli.....

Orhan Afacan
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Trajedi-Utanç Duvarı

Yok olmasını bırak göreldimi güdüler
Yıkılsın Utanç Duvarı, bitsin bu trajedi.
Buca yıl insanlar özgürlük için öldüler
Yıkılsın Utanç Duvarı,bitsin bu trajedi.

Savaşta nağlup olmak yüz kızartıcı belki
Karantina altında yıllardır  Berlin  sanki.
Tarih boyunca böyle bir ceza verilmedi.
Yıkılsın Utanç Duvarı,bitsin bu trajedi.

Madem insan haklarına önem veriliyor
Gerçekçi,sürekli barış olsun isteniyor
Ödüller verilip,yıllar ilan ediliyor
Yıkılsın Utanç Duvarı,bitsin bu trajedi.

Orhan Afacan
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Türkçe İbadet

Türkçe etmeliymiş  ibadetini.
Anlayamaz haklı Kur'anı aklı.
Bilmeyiz derin düşün âdetini.
Bir ayet içinde on anlam saklı.
��
On dört kusur asır  Kur'an okunur.
Tecvitli haliyle o an dokunur.
Dolmalı  gönülle, göz  Kur'anı nur
Bir ayet içinde on anlam saklı.
��
Arapça oluşunu sevmez kimi.
Sebeptir kiminde’de harf devrimi
Hepsi de iblisin vesvese timi
Bir ayet içinde on anlam saklı.
��
Biziz diyor Allah tek muhafızı.
İbadet edilen için lafız’ı.
Var mı söyle başka kelam hafızı?
Bir ayet içinde on anlam saklı.
��
ORHAN AFACAN
09.11.2018.İzmir

Orhan Afacan
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Türkiye; Libya,tunus Değil

TÜRKIYE TUNUS DEĞİL

Türkiye; Mısır,Libya,Tunus değil..
Hangi ağızla konuşturulursun.?
Yaptığın ilk değil, bir kâbus değil
Yaptığınla, tek sen korkutulursun…

2011.den yüz sene önce
Ecdadı arkadan vurdu Araplar
Çok geçmeden gerçekler görününce
İhanete pişmanlıktan, haraplar

İhanetin üstüne Çanakkale
Lale yaptık yüzbinlerce neferi.
Düşmanı getirdik tanınmaz hale
Tek vucut kazandık biz bu zaferi.

‘’O tek vucut ‘’adlandı yirmiüçte
‘’Ona’’ söz atacak kadar, özgürsün.
Hadi yürüyelim birlikte güçte
Düşman güçümüzü yine görsün.

Duydunmu bilmem Mekke Şerifini
Hainlikle yapıyorlar tarifini
Lekeleme gel temiz şerefini.
Alnın açık, göğsün gerik yürürsün.

Ortadoğuya çok özel bir proje…
Motif motif özenle örülürsün.
Gerçeği anlarsın, her şey bitince
Yüzlerce yıl sonra zor çözülürsün.

Sağ, sol diye bizi bölemediler…
Bu yüzden kollanır, düşünülürsün.
Doğudan bölmeyi denemedeler
Korkarım tuzağa düşürülürsün.

Dost sandığın zaafının farkında                              -
Kendine benzetir seni çarkında
Olmadan hayatın henüz kırkında
Abdestsiz ve kefensiz kömülürsün

ORHAN AFACAN

Orhan Afacan
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Türkiye'li Olmak Ayrıcalıktır

Türkiye'li olmak ayrıcalıktır...
Vatana, millete Türkler âşıktır.
Dünyada tektir Askeri kabiliyeti.
Kanının hakkıdır galibiyeti..
����
Yeni yüz yıllara damga vuracak.
Geleceği güven, huzurla kuracak.
İkinci vakitte hesap soracak.
Karşısında hangi güçlü duracak.
��
Osmanlı neslinden cumhuriyetim..
En değerli varlığım hürriyetim.
Bunları yaşatandır  memleketim
Son nefeste hedefim  şahadetim.
����
İstanbul'a diktim tevhit  ağacı.
Yurtta cihanda barış tek amacı
Bu vatan bu miller İslamın tacı
Kafirin bağrında sonsuz bir acı ..
����

Orhan Afacan İzmir. 10.3.18

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Türkiye'nin En Acı Günlüğü Ankara

Teröristler Ankara’da saldırdı.
Tüm Türkiyeyi ayağa kaldırdı.
Terör, terörist bunadı, çıldırdı
Üç günlük Ulusal yas tutuyoruz.
Fakat üç gün sonra unutuyoruz.

Hukuk değil,insanın üstünlüğü
Devletin, milletin bir bütünlüğü.
Gün; Türkiye’nin en acı günlüğü.
Üç günlük Ulusal yas tutuyoruz.
Fakat üç gün sonra unutuyoruz

Olunca etkili büyük patlama
Adet edinildi zirve toplama.
Zirveler, tedbirsizlik ispatlama.
Üç günlük Ulusal yas tutuyoruz.
Fakat üç gün sonra unutuyoruz

Çok düşündürücü, çokta üzücü.
Seksen bir ile acı bölünücü.
Aslında  hiç yoktur terörün gücü
Üç günlük Ulusal yas tutuyoruz.
Fakat üç gün sonra unutuyoruz.

Anlık tedbir, anlık tepki nafile.
Bilinçle gelmeli devamlı dile
Ancak böyle biter kahırlı çile.
Üç günlük Ulusal yas tutuyoruz.
Fakat üç gün sonra unutuyoruz.

İZMİR 11.10.2015

Orhan Afacan
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Türk'üm,türk'çüyüm

TÜRKÜM,TÜRKÇÜYÜM
..
Başkentim Ankara  Türküm, Türkçüyüm
Tarihte her zaman  varım, güçlüyüm.
����
Kesseler de zaman, zaman önümü ..
Değişmem"" ilk hedef  ""olan yönümü
����
Zeytinden bir dal başımdaki tacım.
Barıştır cihanda, yurtta amacım.
""����
"İlk Hedef Akdeniz ""sonu bilemem.
Emperyalistin önünde eğilemem..
����
Tek devletim yirmi üçte kuruldu....
Çanakkale de  kim ,niçin  vuruldu..?
����
Tek vatanım misakı  milli ile..
Getiriyorum bak açık, net dile.
����
Tek milletim mevcut yedi bölgemde
Birlikle ,bütünlük, huzur ülkemde
����
Tek bayrağın zemini kan, hilaldir..
Osman'ın rüyasından istikbaldir.
����
Yıllardan, yıllara Dumlupınar’ım..
Pınar hızımla  bentleri  yıkarım
����
İlelebet özgürlük, cumhuriyet...
İlelebet laiklik, demokratik devlet.
����
Özümü  anlatır yasaklı  andım.
:"Korkma sönmez"" öksüz kaldı sandım.

ORHAN AFACAN. IZMIR.31.10.2018

Orhan Afacan
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Uçurumun  Kıyısı 15 Temmuz

15 TEMMUZ UÇURUMUN KIYISI

Uçurum kıyısına  gelinmişti.
Tankla yer uçakla gök delinmişti.
Türkiye işgal oldu bilinmişti.
İnanmadı hainler  yenilmişti.
����
Kimimiz  gazilikle nişanlandı
Kimimizse şehitlikle  şanlandı
Vatan  aşkıyla halk heyecanlandı
Kuvayi milli ruhumuz    canlandı.
����
Sözde ayni menzilde bir yüründü.
Demek Ebu Cehil  MÜSLİM göründü.
İman değil ancak  takva  üstündü
Vatan din düşmanları  hep süründü
����
15 Temmuzu  sanmayın sıradan.
Çanakkale’dir bir  asır  sonradan.
Sanal kahramanlar kaçın ortadan.
Uçurumdan bizi alan Yaradan.
����
Durmadan Yüzyıldır  hazırlandılar.
Irkımın gücünden kısırlandılar.
Neslini ecdattan  pasif sandılar.
Ayni kahramanlıkla karşılandılar.

Orhan Afacan .İzmir --16.8.17
Ali İmran AYET-103

Orhan Afacan
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Uhut'tan Geçiyorum

Bir şehit,bir gazi gibi geçiyorum
Yaralı amcam Hamza, yardıma gidiyorum…
 Kucakladım amcamı, gözleri okçularda
 Kısa bir mızrak vardı tam iki uyluğunda
 Allahın aslanı Hamza’nın şehit düşmesi
 Kazanılan zaferin, aleyhe dönüşmesi
Okçular yüzünden Yetmiş şehit verildi
Peygamber bile büyük bir tehlike geçirdi…
  { }Peygamberimizin o unutulan tembihi…
{ }Sebeptir kaçan düşmanın dönmesine geri.
{ }Bir yandan süvariler, bir yandan piyadeler
   {}İslam ordusunu dört bir yandan çevirdiler…
Teflerle indi dağdan kadınlar kafilesi
Meydanı kapladı şarkılar, teflerin sesi…
Bedir zaferinin intikamı alınan
Uhut’ta da mağluptur oysa galip sanılan
Bedir de, Uhud ta hep İslamiyet korunan
Ölü sayılmaz Allah yolunda şehit olan
Hamza bir o tarafa bir bu tarafa koşuyor
Vurduğu her düşmanı hayatından ediyor
Bir taşın arkasında fırsat peşinde Vahşi
Hamza’yı öldürmekti savaştaki tek işi
Şehit olunca peygambere benzeyen asker
Müslümanlar dağıldı öldü diye peygamber
Peygamber öldüyse, Allah bakidir dedi ENES
Başladılar savaşa dağılmış olan herkes
Ömer’le, Ebu Süfyan Savaş muhasebesinde…
Ömer der “şehitler Cennette, diğerler nerde”

Orhan Afacan
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Unutulmuş Değiliz Yer Yüzünde

Daha önce neydin bugün ne isin.?
Düşündün mü, düşün, düşünmelisin.
Yemekmi,içmek mi dünyada işin?
Düşündünmü, düşün, düşünmelisin.
��
Unutulmuş değiliz yeryüzünde..
Toplanacağız bil mahşer  gününde.
Bir kerecik  bile olsa ömründe.
Düşündünmü, düşün, düşünmelisin.
��
Dünya bize iki kapılı  evdir..
Ilki ana rahmi ,diğeri kabir.
Benzeri değiller neden birebir.?
Düşündünmü, düşün, düşünmelisin.
��
Adem kısmın toprak ,ruhun Cibrilden..
Yediğin ,içtiğin kaç  farklı ilden.?
Ruhun,ruhlar gibi anlar tek dilden
Düşündünmü, düşün, düşünmelisin.

Orhan Afacan izmir
5..3.2017.SURE Meryem.Ayetler 64...67

Orhan Afacan
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Utan Duvarları-1980 Yılları.

Ata portreleri kaldırtılan okullara
Lewnin'in,Mao'nun posterleri asılıyor.
Nasıl aşılamışlar kominizmi onlara
Özgürlük,eşitlik verilecek sanılıyor..

Tarihimin albümü olan beyaz duvarlar
Beni azarlarlar,Huzurlarından  kovarlar
Kinle sorarlar; Hinlerinmi o tablolar:?
Vatan hainlerini görünce cıldırtırdı
Bir yetkili hainde depolara attırdı.

Şurada duran Fatih'ti,şurada Cengiz HAN.
Şurada SAtilla,Knaını Sultan Suleyman.
Şuarada Orhan Gazi,OPsman Bey,Alparslan.
Vatan hainlerini görünce çıldırtırdı
Bir yetkili hainde depolara kaldrırttı.

Canlı sahneydi İstanbul'un kuşatılması
Bir gecede donanmanın Haliç'e çıkması.
Bir Çağın Kapanması,Bir Çağın Açılması
Vatan Hainlerini görünce çıldırtırdı
Bir yetkili hainde deplara kaldırtırdı.

Akıncıların kanları hala akıyordu.,
Blr akıncı önünden bir ordu kaçıyordu.
Gözleri aşk,kılınçları zafer sacıyordu
Vatan hainlerini görünce çıldırtırdı
Bir yetkili hainde deplara kaldırtırdı.

Onur veriyordu Malazgirt Meydan Savaşı.
Nasıl kazanılmıştı büyük bir orduya karşı.
Anadolu Bağrının Türk'ü sarmalayışı
Vatan hainlerini görünce çıldırtırdı
Bir yetkili hainde depolara kaldırttırdı.

Devam ediyordu Plevne'nın savunması.
Kalkacaktı az daha düşman muhasarası.
Silahsız bir avuç Türk'ün böyle savunması
Vatan hainlerini görünce çıdırtırdı
Bir yetkili hainde depolara kaldırttırdı.

Başlı başına tarih Ergenakon destanı
İstiklali içindir bu ırkımın destanı.
Eskimiş bşr resimde  olsa TÜRK KAHRAMANI
Vatan hainlerini görünce çıldırtırdı
Bir yetkili hainde depolara kaldırttırdı.
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Uyuyan Hücre

UYUYAN HÜCRE

Terör; sahiptir hep saklı bir cebre.
Bilinçli, bilinciz uyuyan hücre
Olaylar rüyadır, yorumlar şerre
Adı tescillidir; uyuyan hücre.

Bukalemundan güçlü kamuflesi
Bin bir motifli hayat suflesi.
Kendisinden bile saklı öfkesi
Adı tescillidir Uyuyan hücre

Şeffaftır, berraktır içinde kini
Bundan anlamak zor içindekini
Sempatik görünür, kandırır seni
Gizliden gizlidir Uyuyan Hücre

Havanla, suyunla o büyümüştür,
Büyüdükçe ruhu da çürümüştür.
Uyurgezer halinde yürümüştür
Bin bir yıl şeklini koruyan hücre.

İki gözünü kan bürüsün, dursun
‘‘Yakarım, yıkarım’’ hayali kursun.
Karşında hep güçlü Türk’ü bulursun
Uykuna devam et; Uyuyan Hücre

ORHAN AFACAN
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Üç Kardeş,üç Asker İşte Asaet

Üç kardeş,üç  asker işte asalet.
Gurur duysun vatan,devletle millet.
İçlerinden biri etti şehadet
Nasıl olunacak kalleşe sakin,
Şehit edildi mi kardeşin lakin.?

Üniforma kefen,abdesti Alkan.
Canını eyledi vatana kalkan.
Ne yürek,o yürek balkan mı, balkan!
Nasıl olunacak kalleşe sakin,?
Şehit edildi mi kardeşin lakin.?

Acının altında kalır disiplin.
Mesleki,fıtrat'i teröre bu kin.
Faydasız, yapmayın bin türlü telkin.
Nasıl olunacak kalleşe sakin,?
Şehit edildi mi kardeşin lakin.?

Şehit ağabeyi olurmu hain.? ,
Tutulsun akılın,tutulsun dilin.
Kendinizi, hain olarak bilin.
Nasıl olunacak kalleşe sakin,?
Şehit edildi mi kardeşin lakin.?

Çözümle geçirdik iki,üç yılı.
Şehirler,menfezler pusu çakılı.
Dün çözüm,gün savaş sonuç hasılı
Nasıl olunacak kalleşe sakin,?
Şehit edildi mi kardeşin lakin.?

Vakarlı olurmuş ordu mensubu.
Acı için tepki,demek ki matbu.
Kalleşliğe göre normal üslubu.
Nasıl olunacak kalleşe sakin,?
Şehit edildi mi kardeşin lakin.?
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Ülke Çıkarları Farklı,farklıdır

Ülke çıkarları farklı farklıdır.
Her ülke kendine göre haklıdır.
Güçlü olan ülke hakkı saklıdır.
Perçinle bilimle dini, imanı .
Bırakma dinsize asla meydanı.
����
Taberriye gölüyle bir bağın var.
Tarihte kaç defa altın çağın var.
Bağrında aşılmaz ulu dağın var
Perçinle bilimle dini, imanı.
Kalkındır devleti, koru vatanı.
����
Oku da istersen imam, hatip ol.
Bilimde ZALİME sıkı rakip ol..
Yurt ta sulh ,cihan da sulha sahip ol.
Perçinle bilimle dini, imanı
Huzurla ,güvenle yaşat insanı.
����
Böldüler ikiye sağ ve sol diye.
Terörle kan kaybedip yok ol diye.
15 Temmuz: Irak ,birde Suriye
Perçinle bilimle dini, imanı. ....
Okuma ezbere, anla Kuranı
����

Mezapatomya da sağ gözü pörtlek
Silahına rağmen ödlek mi ödlek
Muhammed nuruyla cesurdur yürek.
Perçinle bilimle dini, imanı.
İkinci vakitte geldi ,gelecek.

Orhan Afacan İzmir.
27.09.2017

SÜRE İSRA-AYET-5.6.7
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Ülkenin .toplumun Geleceği

Eğitim, öğretim birinci faktör.
Ülkenin, toplumun geleceğinde.
Ikra ayetini yaşa, sonuç gör
Ülkenin, toplumun geleceğinde.
����
Yapılmış bir eğitim antlaşması.
Uyguluyor en dindar, en paşası.
Oluyor Genç nesil ateş maşası
Ülkenin, toplumun geleceğinde.
����
Antlaşmanın  komisyon kurulu.
Cia ajanları misyon kurulu
Anlaşma içinde tuzak kurulu
Ülkenin, toplumun geleceğinde.
����
Amerika’ya teslim olmuş eğitim.
Yetiştirilmişler hainler tim, tim.
15 Temmuz olmasın akıbetim.
Ülkenin, toplumun geleceğinde
����
Anlaşmaya uymak zorunda mıyız.,.?
Bu gidişle yok olma durumundayız .
Hepimiz bir suçlu konumundayız
Ülkenin; toplumun geleceğinde.
����
Ne hibesi, ne de yardımı makbul.
Kendine edinir seni köle, kul.
Ikra emriyle uyanda, kurtul.
Şehit öl, münafık öleceğin de
����
Fulbright Antlaşması. 27 Aralık 1947.
ORHAN AFACAN Gaziemir  18.9.2018
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Ülkenin,toplumun Geleceği
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Hepimiz bir suçlu konumundayız
Ülkenin; toplumun geleceğinde.
����
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Ikra emriyle uyanda, kurtul.
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Van'dasın Sanma Rüyada

Sodalı gölünde güneş yıkanır
Kedisi meşhurdur tüm dünya tanır
Avcılar, mevsimler boyu avlanır
Van’dasın, Van’dasın sanma rüyada
Cenneti andıran şirin dünyada

Farklı gündoğumu her mevsim gölde
Gün batar her akşam muhteşem halde
Ne yazık seyrine zaman az elde
Van’dasın, Van’dasın sanma rüyada
Cenneti andıran şirin dünyada

Bir başka adıyla Kaleler Kenti
Her kale, tarihten gelen esinti.
Emrah’la Selvihan aşkta örnekti
Van’dasın, Van’dasın sanma rüyada
Cenneti andıran şirin dünyada

Özenle yapılır sabah kahvaltı.
Peyniri otludur kefali tatlı.
Saygıyla, sevgiye dopdolu halkı.
Van’dasın, Van’dasın sanma rüyada
Cenneti andıran şirin dünyada

Gümüşte, kilimde gönül işlenmiş
Nakışlar içinde canan düşlenmiş
Bizden çok bunları âlem beğenmiş
Van’dasın, Van’dasın sanma rüyada
Cenneti andıran şirin dünyada

Taş cadde, taş sokak kümbet, medrese
Mutluluk veriyor gören herkese
Osmanlı diyecek kör bile gezse
Van’dasın, Van’dasın sanma rüyada
Cenneti andıran şirin dünyada

Bir ayrıcalıktır Van’da yaşamak
Dünü, günle ayni anda yaşamak
Binlerce bedenli canda yaşamak
Van’dasın, Van’dasın sanma rüyada
Cenneti andıran şirin dünyada
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Vasiyet

Birgün vururlup alsancağa sarılırsam
Doğacak çocuğumun ismini Hilal,koy.
Eğer ben son nefesimde sana kavuşamazsam
Sendecanım bütün hakkını bana helal,koy.

Çocukları yetiştir Türkiye sevdasıyla.
Ninnilerle değil,uyut İstiklal Marşıyla.
Dünyalarını süsle  bayrağın alıyla
Hainlerden hesabımı sormayı vebal,koy.

Büyükteolsa gizle,belli etme acını
Bırakma tevekkülü,kaybetme hiç sabrını.
Kat'iyen görmesinler gözlerinin yaşını
Korkunun yerine,kalplerine mecal,koy.

1980-Ankara

Orhan Afacan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Vatan Bana Emanet

Vatan bana emanet,canım Hakk'a emanet
Nasip değil herkese vatan için şehadet.
Bugün,yarın,öbürgün öleceğim nihayet
Kara haber gelince dövünürmüsün annem.?
Yoksa şehidim diye övünürmüsün annem?

Vatan dedik toprağa,göklerinde bayğarım
Feda olsun vatana bir değil binbir canım.

Diken batsa elimeiçin kanar bilirim
Senin için kıymetli,çok büyük değerim.
Ama bende vatanı canımdan çok severim
Kara haber gelince dövünürmüsün annem.?
Yoksa şehidim diye övünürmüsün annem.?

Vatan dedik toprağa,göklerinde bayrağım
Feda olsun vatana bir değil binbir canım..
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Vatan Sahibi

VATAN SAHİBİSİN KİMİN MÜLKÜNDE

Vatan sahibisin kimin mülkünde.?
Okursunmuş ezan Türkçe olarak..
Din İslam değil mi senin  ülkünde.?
Okunsunmus Kur'an Türkçe olarak.
����
Arapça simgeli cüz; süre, ayet...
Duaya engel mi edersen şayet.?
İncil değil Kur'an  doğaldır  gayet.
Oku Kuranı nurundan alarak.
����
Meali, tefsiri olması uygun...
Nedendir ,niçindir anlasam korkun..?
""Elestibirabbiküm"" deki  sorgun.
Kalu dediğin dil tekrarlanacak
����
Milliyetçilik,münafıklık riya..
Kur'anın noktası değişmez Ziya.
Vatana, millete tevhit bir maya.
Kur’an, Ezan Arapça okunacak.
����
Orhan Afacan İzmir
26.11.2018
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Vatan Sevgisi

Cesur olur bağrında vatan sevgisi olan
Ölüm denilen sona güle,oynaya gider.
Albayrağa baktıkca bağrı gururla dolan
Vatan düşmanlarına karşı koymaya gider.

Yurt olmaz bu yurt,güneşe,yıldız,orağa
Kanımızla can verdik tarih boyu toprağa.
''Ya Bismillah' deyipte Türk kalktımı ayağa
''İlk Hedef Akdenizdir' der,ileriye gider..

En modern silaahların sahibi olsalarda
En güçlü ordularla Türk'e saldırsalarda
Gökten,yerden,denizden ölüm yadırsalarda
Zafer beklerken düşman,mağlup geriye gider.
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Vatan ve Türk

Vatan demek,Türk demek; Türk demek,Vatan demek.
Yalnız Türk'e mahsustur,vatanı böyle sevmek...
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Vicdani Ret'mi

Aklım olmasa da ”vicdanı ret’mi.”
Eşitlik mi, hak mı, bu adalet mi?
Vatanı sevmemek bir meziyet mi?
Vatanı sevdikçe huzur bulurum.

Ömrümden onbeş ay vatanım için
Toprakta kefensiz yatanım için
Tarihteki şanım, ünvanım için
Gerekse bir daha asker olurum.

Doya doya havasını solurum
Güvenle yaşar, kâbussuz uyurum
Yurtta, dünyada barışı korurum
Gerekse bir daha asker olurum.

Orhan Afacan
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Vip Cinayetinin Vip Katilleri

Vip Cinayetinin vip katilleri.
Kaybedemediler  çok delilleri
Kana bulaşmadı asla elleri
Kansız,sessiz infaz bir şekillerı.
����
Ölümü itiraf oldu nihayet.
Soğukkanlı, gecikmeli  pek gayet.
Ölüyse, cesedi hemen ibra et
Kansız, sessiz infaz bir şekilleri.
����
Vip isimler artık şaibelimiş .
Şaibe için mi randevu verilmiş. .,?
Arbede anında yere serilmiş.
Kansız; sessiz infaz bir şekilleri.
����
Vücudu parçalama  tahminleri.
Meşgul etti günlerce  zihinleri.
Olamazlar asla Türk'ten ileri.
Kansız, sessiz infaz bir şekilleri.
����
Orhan Afacan İzmir.
20.10.2018
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Yabancı

Neden sendeliyoruz duralımi,düşünelim
Güzeldir sandığımız  bize bu yol  yabancı
Dosluklar niçindir,düşmanımız kim,bilelim
Yardımımıza uzatılan bize her kol Yabancı.

Avrupalaşmaya özendikce özendik
Tevazu rezil oldu,davranışlar yapmacık.
Taklitcilik yüzünden robot haline geldik
Kafa bizim kafada içte akıl yabancı.

Uydurukcayla yozlaştırdılar dilğimizi
Anlatamıyoruz genç kuşağa hailmizi
Günden güne kaybediyoruz benliğimizi
Düşünce,sevgiumut,gercek,hayal Yabancı.

Boşverdik tevekkülü,sabtı,hakkı,inancı.
Tükenmıyor artıyor ruhumuzdaki sancı.
Bize bizden olmalı bu dertten kurtarıcı
Töresiyle,örfüyle,diliiyle el YABANCI.
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Yahudi Lobisi

Her bir eve bağlı hendekle, tünel
Köstebek terörist  özel mi,özel
Amerika bağlar, teröre emel..
Yıllardır  koruyor, hemde kolluyor.
Tırlarla mühimmat, silah yolluyor
����
Öldürmede, sömürmede en süper.
Hürriyet; özgürlük vaadi siper.
Zulkarneyn gücünü  sonunda öper.
Yahudi lobisi arza musallat.
Hitler infazını sık, sık hatırlat.
����
Çekecek elbette herkes aslına.
İmtihana geldik dünya faslına..
Güvenmek İsrail sırtta yaslına
İkinci vakitte bak ilerliyor
Tavırların sonunu belirliyor.
��
Yine dillenecek ağaçlar, taşlar
İmha edilecek Yahudi başlar.
Diyete dökülür Müslüman yaşlar..
İstilacı Müslim nefsine teslim.
Kur'anı anlayan ne kadar var, kim.
����
Orhan Afacan İzmir. 18.12.2018
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Yanıtla İnsan Suresini  Okudunmu

İnsan süresini okudun mu nas..?
Üstündeki zaman ne anladın mı. ?
Dünya güzelliği  yüreğinde pas.
Ölüm varlığına varamadın mı..?
**
Yolunu anlatır insan suresi .
Ahirette son durağın  neresi
Ölümle açılır mahşer perdesi
Ölüm varlığına varamadın mı .?
��
Vücudunu hayat bağından çözen.
Ailende, çevrende seni üzen .
Yerinde anında ilahi düzen
Ölüm varlığına varamadın mı ..?
��
Her doğan muhakkak sonunda bulur
Ölmeden ölenler ancak kurtulur
Mahşerde hesaba vasıta olur.
Ölüm varlığına varamadın mı. ?
��
Orhan Afacan izmir. 18.4.18

Insan suresi. Ayet  76.
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Yarış Atları

Hürriyeti hatrılatırlar her zaman bana
Güven veren,ruh veren değer veren insana.
Mücadele içinde geçiyor hayatları.
Azim,cesareti,sabır dolu Yarış Atları.

Oynana kumarlardan habersizce koşarlar.
Kamcıyı yedilermi çoşarlarda çoşarlar.
Yakalayamaz kurşun,gecemez asla rüzgar
Dolu dizgin giderler sona Yarış Atları.

Çakıldıkca toprağın bağrına nalları
Öfkeyle yükseliyor göğe toz bulutları.
Sade güzel bakımdır hayattan umutları
Davanda ÖRNEK OLSUN cesur Yarış Atları..
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Yastığın Bir Dili Olsa

Her gece ağlayıp yaş döktüğümü
Yastığın bir dili olsa anlatsa.
Seni öper gibi ne öptüğümü
Yastığın bir dili olsa anlatsa.

Bir tutkudur geçer aşk diyemedim.
Bir gönül oyunu hiç bilemedim.
Bu aşka ömrümü yettiremedim.
Yılların bir dili olsa anlatsa.

İstemem bırakmak vuslatı şansa.
Olmuyor vuslatta gönül ne yapsa.
Ne yapardım  ah!  anılar olmasa.
Bir mücize olsa aşkı başlatsa

orhan afacan
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Yaş Dolu Gözleri Yeşil Kubbe'de

Yaş dolu gözleri yeşil Kubbede
Yanık yüreği Kubbeyi öpmede.
Bir sevda, bir özlem nasıl tütmede.
Yaş dolu gözleri hep izliyorum
Bu aşktan, sevinçten pay istiyorum.

Eyüp, Osman, Fatih bu ırkın başı.
Kevserler, zemzemler bir damla yaşı.
Değdiğini yakar, eritir taşı
Yaş dolu gözleri hep izliyorum
Bu aşktan, sevinçten pay istiyorum.

Kafile, kafile, grup grup Türkiye
Salât, selam, savgı sunar Nebiye.
Adamış kendini O’nu sevmeye
Yaş dolu gözleri hep izliyorum
Bu aşktan, sevinçten pay istiyorum.
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Yaş Pastadan Kur'an, Helvadan Tanrı

Yaş pastadan Kur'an,helvadan tanrı.
Pasta,helvaya farkla ağır bastı.
Müslim geçinenin İslama kastı.
Kutlu doğum için olan etkinlik
Kutlama adıyla İslama kinlik.

Kafirliği moderenleştirmişler.
Fatiha süresini nakşetmişler.
Besmele çekip Kur'anı yemişler.
Çeşitli görsel medyada pozları.
Sırata dönmüştür o boğazları.

Rahle halinde  Kur'anın maketi.
Beyaz kremayla yazmışlar ayeti.
Korkarım olacak ağır diyeti.
Levhi mahfuzdadır aslı görseli.
Dünyaya nakşetti Osman'ın eli./Hz.Osman/

 Peygambere saygısızlık zirvede.
Cahiliye devri kaldı gölgede.
Temizler mi bilmem Nasuh tövbede.?
""Ahir zaman ""demek boşa denmedi
Mehdi Resulü sanmayın gelmedi.

İZMİR 2015.04.23
keşke böyle bir şiir yazmak zorunda kalmasaydım
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Yaşama Sevinçi

Benimde ışığım var milyonların içinde
Yıldız gbi parıldar uzaklara her gece.
Abajur,avize yok öyle kendi halinde
Aydınlatır dünyamı gönlümde hayalimce.

Ne acım yansır dışa, nede perişanlığım.
Tüketemez ömrümü karamsar bir düşünce.
Devam eder çoşkuylahayata bağımlığım
Etrafımda ışıklar bir yanıp,bir sönünce.
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Yatır

Her sabah açılır ezanla türben.
Dolup taşar her gün insanla türben.
Kabe’nin uydusu imanla türben
Fatihalar sana nice gönülden.

Hayırla yaşadın,hayırla öldün
Toprağa değil de kalbe gömüldün.
Her iki dünyada mutluluk gördün
Fatihalar sana nice gönülden

09.02. 1989 Perşembe-Ankara
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Yazıldı Olacak Kırıldı Kalem

YAZILDI OLACAK KIRILDI KALEM

Yazıldı olacak kırıldı kalem.
Sanma ki Kur’an bir anı kitabı.
Noktasını dahi silemez âdem
Ezelden ebede Kur’an hitabı. .
����
Muhammed Mustafa onun naşiri.
Allah katından ilahi bildiri.
Dizaynı andırır  nesir şiiri.
Ezelden ebede Kuran  hitabı.
��
Muteşabih kısmı derinliğine.
Muhkem olan kısmı  özelliğine
Doyulmaz, kanılmaz güzelliğine.
Yapma okuyorken sevap hesabı.
��
Anlamaya bakta  ne dediğini.
Terk et kalbinde ki eğriliğini.
Kirletme sakın aklıselimini
Yanlış yorum  için Allah azabı.
��
Orhan Afacan İzmir. 12.1.2018
Ali İmran.3.��7
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Yeni Gelin Demokrasi

Her zaman yeni gelin demokrasi.
Hem toy, hem bıçkın damat bürokrasi
Mutlu olamazlar yapılar aksi
Hem toy, hem bıçkın damat bürokrasi

Gönlü Beyoğlu’nda, gözleri dağda
Akıllara zarar, sözleri çağda
Sorarsan, ahlakla özleri bağda
Hem toy, hem bıçkın damat bürokrasi

Evlilik akdi sık sık tazelenir
Yeni ümitlerle kalpler bezenir
Aslına uymaz da ele özenir.
Hem toy, hem bıçkın damat bürokrasi

Demokrasi asil, tavize gelmez.
Hep köşkündedir size, bize gelmez.
Bunları bilirde işine gelmez.
Hem toy, hem bıçkın damat bürokrasi

Oy; gelinin itibarı, namusu.
Bağrında hançerdir seçim kâbusu
Makam için kurar yarına pusu
Hem toy, hem bıçkın damat bürokrasi

Düşmanı oldu hep tek adam düzeni.
Oysa ne yeğeni var nede kuzeni.
En çok sevdiği en çok üzeni
Hem toy, hem bıçkın damat bürokrasi

Anlaşırlar gibi ilkelerinde.
Huzuru isterler ülkelerinde.
Bozar durur yine bir yerlerinde
Hem toy, hem bıçkın damat bürokrasi

Başaramadı hiç mutlu geçimi.
Gerginlikten yana yaptı seçimi.
Bilinmez hali; dışımı, içimi
Hem toy, hem bıçkın damat bürokrasi

Damattadır kusurda, marifette.
Satılan oyun hesabı ahirette
Kul, yetim hakkı Orhan Devlet’te
Hep toy, hep bıçkın damat bürokrasi…

Orhan Afacan
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Yer Koymadı Uzayda

Müslümanlar dışta  darmadağınık.
Camide saf düzgün olsa ne fayda.
Suçluca, acizce Hakka sığınık
Yer koymadı gayrimüslim uzayda.
Yazacağım ne hikaye,ne fıkra.
Kur’anda ilk ayet,ilk emir ıkra.
Cami dışında  İslam fırka,fırka.
Yer koymadı gayrimüslim uzayda.
Kabe hayaline bir ömür daldık.
Gidemedik, gidenle selam saldık.
İlimde, bilimde çok geri kaldık.
Yer koymadı gayrimüslim uzayda.
Yedi kıt’aya dağılan ümmet tek.
Dünya nüfusunda belli bir gerçek.
“Esselatü hayrun minen nevm” ne demek.?
Yer koymadı gayrimüslim uzayda.

Medine 19.07 2015
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Yetki Olsa Biraz Elimde

Yaktığın otobüs milli servetim.
Yıkmak istediğin benim devletim.
Yaptıklarınıza fazla sabrettim.
Ah, ah, yetki olsa biraz elimde.

Dinse din, kinse kin hepsi içimde.
”Dostluğum sonsuzdur“derin biçimde.
Bulun artık bulun sende seçimde.
Ah, ah, yetki olsa biraz elimde.

Doğuda bir montaj devlet kurulmuş.
Yolları kesmişler, kimlik sorulmuş.
Anlaşılan ortalık boş bulunmuş.
Ah, ah, yetki olsa biraz elimde.

Hergün bir bahane, hergün gösteri
Dilde katil ismi, elde posteri.
Ateş küresi ülkenin heryeri,
Ah, ah, yetki olsa biraz elimde

İki elimde yakanda mahşerde..
İstediğin kadar de “mahşer nerde”
Hele sen ahin olarak Canver’de
Ah, ah, yetki olsa biraz elimde

Lice olayları mercek altında.
Neden, nasıl, hangi gerçek altında.?
Sonuçta İmralı saltanatında.
Ah, ah, yetki olsa biraz elimde.

Müdahale de neden bekleniyor.
Olay üstüne olay ekleniyor
Karabulutlar ruha çörekleniyor.
Ah, ah yetki olsa biraz elimde.
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Yılbaşı Şansına Odaklanma

Yılbaşı halk şansına odaklanmış. .
Bir yıldır hayaller ona saklanmış..
İkramiye ne alır hesaplanmış.
Bir kuyruk ki o ünlü bayiide.
Haram dedi imam Cuma camiide
��
Sosyal dayanışma değil şans topu.
Din bilmezler ama pek çoğu sofu.
Aç Sure 5 ayet doksanı  oku.
Bir kuyruk ki o ünlü bayiide..
Haram dedi imam Cuma camiide
��
Eski talihliler bak ne durumda...
Bir hayır eseri varmı toplumda..
Sana karşı bir sorumluluk duydumda
Faydasız pişmanlık bunun sonunda.
Ailece uzak bulunun bunda
��
Rızkı veren Allah  hayırda şerde...
Hayırlı olanı alsın  beşerde.
Esaslı zulümü  mevcut mahşerde
Şeytan aranızda düşmanlık umar.
Sebep düşmanlığa içki le kumar.m
��
Orhan Afacan izmir. 26.12.2017
---
Diyanet Vakfi
5/MÂİDE-90: Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları
birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.
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Yıllara Kurulan Pusu-ortadoğu

Dini, dili, şiveyi öğrenmiş her hususu,
Arap asıllı Lawrence bir İngiliz casusu
Arapları hainleştirmekti tek konusu
Orta Doğu yazık yıllara kurulan pusu.

Osmanlıyı yaptınız hainlikle saf dışı.
İşlediniz Islama inatla tuhaf işi
Korkarım duanızla, gözyaşınız af dışı
Orta Doğu yazık yıllara kurulan pusu.

Yıllardın vurulandım, bugün ise Rabia
Dün, bugün, yarın ayni amaç, ayni iddia.
Hergün başka bir sebep, her gün farklı vakıa.
Orta Doğu yazık yıllara kurulan pusu.

Önem vermedik nedense ayete, hadise.
Sahip çıkmadık asla bir nebi-i varise
Gerçekleşiyor bildirdikleri her hadise
Orta Doğu yazık yıllara atılan pusu.

İhanetle olmasa benimde sorunlarım
Yardımına koşardı elbette torunlarım
Yakındadır umarım huzurlu yarınlarım.
Orta Doğu yazık yıllara atılan pusu.

Seviyordum yürekten din kardeşliği için
İncittiniz resulü bir casus için,niçin..?
Üzülürüm haline görünce için, için
Orta Doğu yazık yıllara atılan pusu.

Müslimsin ama ya yok, ya az Allah korkusu.
Herkese geçerli ‘KASTEN ÖLDÜRME’ mevzusu.-
Sanma senin kaderin bu tercihin kâbusu
Orta Doğu yazık yıllara atılan pusu.

Nesiller, sınırlar değiştirir her bir Asır
Deccalın fitneleri vicdanlarda nasır.
Yecüc, Mecüç aramızda anlayışın kısır-
Orta Doğu yazık yıllara atılan pusu.

Kaçınmayalım artık Tarihle yüzleşelim.
Asrı Saadet olup sevgide sözleşelim.
Deccal fitnelerine karşılık güçleşelim
Orta Doğu yazık yıllara atılan pusu.
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Yine Ezan Okundu

Yine bir namaz vakti, yine ezan okundu.
Allah’ın varlığını, ezanla hatırladım.
Huşu dolu okuyuş, bam telime dokundu
Hayatımın hayat olmadığını anladım.
******
Tanrı Ulu’ya çevirdim Allah-u Ekber’i
Nerde o huşu, ahenk, hiçbir his duyamadım.
‘Muhammed ’en Resulullah’ olan şahadeti,
Bir başka mealiyle asla okuyamadım.
***
Hayya alas salah derken Hayy’daki vurgu
Ölüm için ruhuma sanki gizli bir sorgu
Başladı apansızın bir tereddüt, bir korku
Ezandan başka teskin edici bulamadım.
***
Dinle, dinle diyordu edata bana ezan
 Canla bekler ezanı ruhum gelince vakit.
 Sanki gizli ikisi arasındaki o akit.
                 ****

Günde beş defa ezan demek halim çok vahim.
Buna karşılık Rab rahim’mi rahim
***
Ezanın her cümlesinde göklere yükseldim.
Ezan duasıyla resule komşuluk diledim.

Sabah ezanı peş peşe sabah makamında,.
Merhametin, rahmetin tam anlamında
Bir uyarı, ısrarlı bir uyarı uyku anında
Ezanı duyunca namaz kılmadan uyuyamadım.
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Yine Yüreğimiz Yandı

Yüreğimiz Yine acıyla yandı.

Yüreğimiz yine acıyla yandı. ..
Sekiz can yiğide eller uzandı .
Şehitler kanıyla toprak sulandı .
Hürriyet ,özgürlük,vatan adına.
����
Olmadılar ihanet taşeronu....
Vatanı uğrunda ölmekti konu.
Kazandılar kutlu,mutlu bir sonu
Hürriyet, özgürlük ,vatan adına
����
Gözleri kapanmaz,canları durur.
Şehitler aşkıyla vatanı korur.
Her zaman tarihe mührünü vurur.
Hürriyet özgürlük vatan adına.
.
Baldıran zehrine  kevser der içer...
Mİsaki milli yi gönlünde biçer.
Gencecik yaşında candan vaz geçer
Hürriyet özgürlük vatan adına.
��������
Alacakaranlıkta haince pusu....
Yapmadı koruma zırhlı otosu.
Yaşatamazlar ülkede  kaosu
Hürriyet özgürlük vatan adına.
����
Orhan Afacan izmir gaziemir
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Yokluğun Zerresiydim

Yokluğun zerresiydim bilmezdim ruh ne, can ne.
Dediler bir gün bana bu baba, bu da anne.
Büyürken itinayla annemin kucağında
Yol ayrımına geldim aklımın kavşağında.

Önümde iki yol biri doğa, biri tevhit.
Tevhit’te haram, helal; doğada din bir tehdit.

Etkisinde yüreğim çoğu zaman çevremin
Ancak itirazı var geçen her evremin.
Bir yokluktum ben bilmezdim ruh ne, can ne.
Buradan sonra gelen evre, zaman, mekân ne?

Ben ne ilkiyim, ne sonuyum dünyaya gelenin ..
Bildiği yeterlimi, doğrumu her bilenin
Ye iç, eğlen için mi; amacı can bulmanın?
Durumu ne olacak bunları bulmayanın?

Yokluğun zerresiydim,varlığın zirvesiyim
Allah’a kul, Resule ümmet, Kur’an’a tabiyim.
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Yolları Ayırdın Ya Kalpleri

Özgüven daha arttı Beytullah’ı seçeli
“Muhammed’e saygıdan “demir yolu keçeli.
O günkü bomban halen Mehmetçiğin eceli
Yolları ayırdın, ya kalpleri Medine’den.
Bu kara sevdanın sebepleri Medine’den.

Ne duygu sömürüsü, ne toprak sömürüsü
Canımdan, malımdan hep bu aşkın götürüsü.
Giremez bu sineye ihanetin virüsü
Yolları ayırdın, ya kalpleri Medine’den.
Bu kara sevdanın sebepleri Medine’den.

Bende artan ibadet, sende artan ihanet
Islama uyuyor mu aklındaki cehalet.?
Ayet, hadis, ehlibeyte karşı hep kehanet.
Yolları ayırdın, ya kalpleri Medine’den.
Bu kara sevdanın sebepleri Medine’den.

Deccal, Yecüc, Mecüc derken şimdi tilkiler
Minberden geliyor farklı, farklı bilgiler.
Her gecen gün kopuyor ihlâstan ilgiler.
Yolları ayırdın, ya kalpleri Medine’den.
Bu kara sevdanın sebepleri Medine’den.
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Yurdumda Feto'nun Bir Mumu Söndü-rahip-

Yurdumda Feto'nun Bir Mumu Söndü

Kükredik, kükredik  aslanlar gibi
Gösterdik devletin kimmiş sahibi
Feto ajanı ilan ettik rahibi.
Türkiye bağımsız, yargı bağımsız
Demokrasimize olma saygısız.
����
Ayağına taktık modern bir hal, hal..
Sanmayın  hikâye, sanmayın  masal.
Diğer  haçlılar bundan bir ibret al.
Türkiye bağımsız, yargı bağımsız
Eşleştireler iftira,  asılsız.
����
Hem ceza ,hem serbest hukuk hep öndü ..
Ardına bakmadan yurduna döndü
Yurdumda Feto’nun bir mumu söndü.
Türkiye bağımsız, yargı bağımsız
Olmadık inlerinde başarısız.
����
"Olmadı diyemem" bir yan etkisi.
Ekonomide çok büyük tepkisi.
Mazidedir, Türkiye'nin eskisi
Türkiye bağımsız ,yargı bağımsız
Gücümüze dünya şaşkın,hazımsız
����
İstedik yapalım  feto’yla takas..
Kâinat imamı  yapılmış  paspas.
Cematında sükut,cematında   yas..
Türkiye bağımsız, yargı bağımsız
Ezelden haçlılar  Türk’e insafsız
����
Orhan Afacan İzmir Gaziemir. 13.10.2018
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Yüksek Teknoloji ,yüksek Bir İhmal

Yüksek Teknoloji, Yüksek Bir İhmal

Yüksek teknoloji, yüksek bir ihmal...
İnsanı seherde  kahreden bir hal.
Dokuz can aldı bulunmayan sinyal.
Ölenlere rahmet dileme, kalsın.
Kusurlu olanlar cezalar alsın.
����
Trende, yolda yokmuş takip sistemi.
Suç makascı’damı ,makiniste mi.?.
Bize bu teknolojiyi veren de mi.?
Hadi çıkı verin içinden şimdi .
Onay veren ekip, mühendis kimdi. ?
����
Unutulmuş demek kılavuz hatta..
Görünse de kaçmaz kaza  suratta.
Gerçekleşti ölüm olan fıtratta.
Duyuldu yine iç  yakan hikâye.
Hizmet yapmak değil bir şovmuş  gaye
����
Çarpışma yetmedi geçit yıkıldı...
Öyle hızla demek ki çarpışıldı.
Raylardan ateşler,sesler saçıldı ..
Yüksek teknoloji  demir yığını
Kopardı hayattan kaç can bağını.

����
ORHAN AFACAN izmir.
14.12.2018
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Yüzümüz Kişiliğimiz

Yüzümüz en doğal kişiliğimiz
Belirgindir erlik, dişiliğimiz

 Yüzümüz her yaşta farklı bir tablo
Hislerimiz yüzde manevi kablo

Ağzımız, burnumuz, iki gözümüz-
Elmacık kemiği,işte yüzümüz,

Yüzün özel kısmı alın bir taçtır...
Yüz alına, alın yüze muhtaçtır.

Gönül rahatlığı, alnın aklığı
Tek yerdir kaderin yazı yazdığı.

Gözlerle, gözlere köprü empati
Empati sonucu başlar sempati.

Ya yüz rengi, his dünyamızın aksi.
İçimizin dili, sükûtun sesi..

Öyle değişken ki yüzün perdesi..
Bir anda yüzden çok, yüz ifadesi

Yüzün sınırı alın, kulak, çene,
Sınır bozulur istersen bir dene

Düşünceyle, hisse şifre mimikler-
Kas, kası gerer, kas; kası tetikler.

Mimikler; bilinçaltının sinyali
Dışa yansıtıyor ruhtaki hali.

Yüz genel adı, dış görünümü ten.
Alt deri, üst deri kaslaşmış etten.

Gözlerdir yüzün en dikkat çekeni.
Bakışlar gül, bazen nefret dikeni

Yuvarlak, kare, oval,, kalp yüz şekli
İnsanın beyninde kalır hep yüz şekli

Kan çıkıp sel olmaz tendeki setten.
“”Ol”” emri gelmedikçe “O” kudretten

İzmir 07.11.2013
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Zafer İşareti Sapan Çatalı.(FİLİSTİN)

Zafer işareti sapan çatalı
Dinle ey Doğulu,dnle ey batılı
Yıllar,aylar değil günşer sayılı
Sacını,başını Moşşe yolacak
Filistin bağımsız devlet olacak.

Beşerin alnında fani yazılı
Doğmadan Gazze'de mezar kazılı
Moşşe hep silahlı,Moşşe azılı
Moşşe'de çaresiz yalnız kalacak
Filistin bağımsız devlet olacak.

Gündüzdür geceler bombardımanla
Gecedir gündüzler tozla,dumanla.
Yerden sonra gökte boyandı kanla.
Gökler,yer rengiyle tekrar dolacak
Filistin bağımsız devlet olacak.

Füzelere karşı sapan taşları
Eğilmez kparda diktir başları.
Doldurmaz çocuğun çock yaşları
Devamlı bu güçten Moşşe yılacak
Filistin bağımsız devlet olacak.
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Zekatlar,fitreler Çalındı

Zekatlar ,fitreler zevkle çalındı..
Çocuklar dergahta rehin alındı.
Tedbiri almakta çok geç kalındı
15 Temmuz gibi gece yaşandı.
����
Vazgeçilmez unsur ancak vatandı..
Tankın önüne bu aşkla yatandı.
Asımın nesline yeni bir şandı.
15 Temmuz gibi gece yaşandı.
����
Alnı secde etmiş, amma yüreği...
Böyle olmaz yoksa secde gereği.
Gösterdi umarım bize gerçeği
15 Temmuz gibi gece yaşandı.
����
Aldılar çocukları yurtlara...
Döndüler ,Kemale diye kurtlara
Hainlikleri yüzlerine kara.
15 Temmuz gibi gece yaşandı.
����
Uçaklar havadan, tanklar karadan.
Tuttular ateşe halkı durmadan.
Yaşamak mucize, ölüm sıradan
15 Temmuz gibi gece yaşandı.
����
Terörist değil bunlar yecuc, mecuc..
Duraklardan almışlar emirle güç.
Cemaat tan demek olurmu övünç
15 Temmuz gibi gece yaşandı.
����
Kainat imamının  ne karşıtı..
Kim vere bölecek  doğru yanıtı.
Aldatılma , aldatmanın kanıtı.
15 Temmuz gibi gece yaşandı
����
Tatbikat altında darbe gizlenmiş.
Kırk yıldan beri fırsat izlenmiş.
Asımın nesline birlik özlenmiş
15 Temmuz gibi gece yaşandı.

Orhan Afacan İzmir
��kehf 94.97---17.9.2016
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Zenci Bir Genç

Zenci bir genç nafile tavafında
Duaya başlamış üçüncü şaftında.

Rabıtaya girmiş oluk tarafında
Kim var, kim yok fark etmez etrafında.

Tombul, kısa boylu genç bir zenci
Öyle büyük duadaki direnci.

Şuuru açık, yerinde bilinci
Yarışmaya girse olur birinci

Kısa kolları dayamış mermere
Aldırmıyor hiç gelip geçenlere.

Yetişmeye zorlanıyor duvara
Ama büyüklük gelmiş avuçlara

Dolduramaz kâinat avuçları
Haraket etmiyor kirpik uçları..

Her parmağında israrlı şahadet,
Ya dudakkalarındaki o hiddet;

Duaları birbirine bağlıyor
Nefes yerine harfleri çağlıyor.

Tombul gırtlak sanki balon oluyor
Yinede kalbi Hak diye atıyor

Baktıkca kul işi siyah örtüye
Şükür eder kendi renginden diye.

O Kâbe’nin, Kâbe onundu adeta
Sırtını çevirmiş tamamen hayata

Siyah gözlerinde nurdan ak bakış
Riya yok, kibir yok tümü Hak bakış.
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