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“(Nuh dedi ki:) Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ 
ediyorum ve size NASİHAT ediyorum...” (A'raf 62) 

 
BU KİTAP, BİR DAVET VE NASİHAT KİTABIDIR.  

2000 YILINDA YAZMIŞ OLDUĞUM,  

“BİR ŞİİR, BİN SOHBET” İSİMLİ ESERİMİN YENİLENMİŞ  
VE DÜZENLENMİŞ OLAN SON HALİDİR… 
 
SEBİL’DİR VE ÜCRETLE SATILMASI YASAKTIR! 

 
METNİ BOZMAMAK VE ÜCRETLE SATMAMAK KAYDIYLA, 
HER SPONSOR TARAFINDAN BASILIP ÇOĞALTILARAK 
HEDİYE EDİLEBİLİR. 

 
Ebû Hüreyre (radiyallahü anh) dedi ki:  

Resûlullah (aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurmuştur: 

 

“İnsan öldüğü zaman, (bütün) amelleri 

kendisinden kesilir. Ancak üç şey müstesna: 
Sadaka-i cariye,  

FAYDALANILAN İLİM,  

Ve kendisine dua eden mü’min evlad."  

(Müslim, Vasiyye 14; Tirmizi, Ahkam 36;  
Ahmed b. Hanbel 11-372; Ebu Davud, Vasiyet) 

 
01 Şubat 2017 
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VASİYET 
 
İş bu eserim, vaazlarım, yazılarım, şiirlerim, fetvalarım… 
 

Allah’ın  هلالج لج dini için yaptığım tüm hizmetlerim ücretsizdir 

ve inşaallah, ebeden ücretsiz kalacaktır… 

 

Zira, “Ben, buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. 
Benim ücretim, ancak beni Yaratana aittir.” 

hükmünden sebep, tüm maişetim, yerlerin ve göklerin 

sahibi olan Allah’a bırakılmıştır. (Hûd 51) 

 

 
Allah Teala’nın aciz bir kulu olarak, hayatımı adadığım 

Kur’an ayetleri, iş bu sayfada okuduklarınızdır… 

 

“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım 
ederseniz (emrini tutar, dinini uygularsanız), O da 

size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır.” 
(Muhammed 7) 

 
"Kim, iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir 

nasibi olur... Allah her şeyin karşılığını vericidir." 
(Nisâ 85) 

 
"Sizden hiç bir ücret istemeyenlere tâbi olun. 

Onlar, hidayete erdirilmişlerdir." (Yâsin 21) 

 

 

Yardım ve hidayet, Hâdi olan Allah'tandır  هلالج لج ...  
(Celle celâluhû - O'nun şânı ne yücedir) 
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İTHAF 
 

Şu ucu-bucağı, sonu, haddi ve sınırı bulunmayan noksansız 

nizamı aletsiz yaratan hem Hâliki ve hem Mâliki olan Allah'a 

hamd olsun… (O’nun şânı ne yücedir)   
 

Her ne kadar kıymetini bilemesem de, ümmeti olarak dünyaya 

gelmekle müşerref olduğum son peygamber Muhammed 
Mustafa Efendimin âline ve ashâbına, yaratılmışların nefesleri 

adedince salât ve selâm olsun… Buyrun: 

"Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin 

ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin bi adedi ilmik..." 
 

Bir zamanlar ehl-i küfrü tir tir titreten, Osmanlı donanmasının 

ve dahi denizlerin reisi olan Barbaros Hayreddin Paşa'nın 
çokça zikrettiği: 

 

"Er odur ki, koya dünyada bir eser; 

Esersiz kişinin yerinde yeller eser.” sözünü fiiliyata 
geçirmenin coşkusu ve mutluluğu içerisindeyim. 

 

Ehli Sünnet alimlerinden okuduğum ve yaşadığım hissiyatla 
beraber, ibret ve tefekkür ile oluşturduğum bu eserimi;  

Öncelikle bedenimin, ruhumun ve fikirlerimin yaratıcısı olan 

yüce Rabbimin rızasına,  
 

Hasretini ve muhabbetini daima gönlümde hissettiğim kıymetli 

Peygamberimin ملسو هيلع هللا ىلص şefkatine ve şefaatine, 

 

Yazı ve şiirlerimde, âlemi berzahtan dua ve himmet cihetiyle 
bu dervişe en güzel desteği veren üstadım İhramcızâde İsmail 

Hakkı Efendiye,  

 

Ve her nerede olursam olayım, dualarının benimle olduğunu 
bildiğim muhterem anneciğime ve babacığıma atfediyor, 

ellerinden öpüyorum... 

 
Kerem ÖNDER 
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AÇLIK 

 
1979 yılının Eylül ayında dünyaya geldim. 

 

On yıllık bir okul eğitiminden sonra, ruhumda beliren 

açlığı dindirmek amacıyla, bir uzak doğu sporu olan Tae 
Kwon Do savunma sanatını çalışmaya karar verdim. 

 

İki buçuk yıllık sabrımın neticesinde, siyah kuşağın sahibi 

oldum. 
 

Bir buçuk yıllık asistanlığım süresince de eğitmenime 

yardımcı olarak birçok sporcunun yetişmesine katkıda 

bulundum. 
 

Daha sonra, ruhumdaki açlık tekrar kendini göstermeye 

başlayınca, Tae Kwon Do sporundan Tasavvuf 

(Tarikat) sporuna geçmek zorunda kaldım. 
 

18 yıldır uğraştığım bu sporun diğerlerinden farkı, 

müsabaka yaptığım varlıkların görünmüyor olması! 

 

Her ne kadar Nefs ve Şeytan’la yaptığım maçların 
çoğundan mağlup olarak ayrılsam da, (inşaallah) bu 

uzun maneviyat yolunda alacağım siyah kuşağımı da 

büyük bir sabırla beklemekteyim… 

 
“…Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir 

düşmandır.” (Yasin 60) 

 

“…Şüphesiz ki nefis, aşırı derecede kötülüğü 
emreder…” (Yusuf 53) 
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TAKDİM 

NEDEN TARİKATA GİRDİM? 

 
Bu; amele dönüşemeyen salt bilgiyi, enerjiye ve cihada 

dönüştüren bir okulun hikayesidir... 

 

Büyük hocamız Behaeddin Nakşibend (rahmetullahi 
aleyh) hazretlerinin bu kutlu tarikatına gireli ve cihada 

başlayalı tam 20 yıl olmuş... 

 

Peki neden Tarikata girdim? Gerçekten bu gerekli miydi? 
 

Rahmetli babacığımın teşvikiyle dini eğitim almaya 7-8 

yaşında Kur'an kursunda başladım.  

Kur'an, tecvid ve ilmihal bilgilerini Sadık hocamın 

tedrisiyle öğrendim. Allah هلالج لج ondan ebeden razı olsun! 

 

Kur'an ve Sünnetin süzülmüş bir özeti mahiyetinde olan 

ilmihal bilgilerine olan düşkünlüğüm beni Fıkıh ilmine 

yönlendirdi.  

Devamlı, Osmanlı dönemine ait eski fetva kitaplarını 
okudum.  

 

Fıkıh ilmi beni hadis ilmine sevk etti ve Kütüb-i Tis'a 

denilen meşhur 9 hadis kaynağındaki hadisi şerifleri 
okuyup ezberlemeye çalıştım. 

 

Zihnimi devamlı olarak İslam ilimleriyle dolduruyordum 

ancak kalbim hep boştu. Cihattan ve insanlara faydalı 
olmaktan hep kaçıyordum.  

 
Bilgim vardı ama yaşama ve aktarma isteksizliğim daha çoktu. 

Gazım vardı ama alevi tutuşturacak kıvılcımım yoktu.  
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Tebliğden uzak durmamın iki sebebi vardı:  

1. Dilimdeki hafif kekemelik ve konuşma zafiyeti. 
2. Bildiklerimi amele dökememe özgüvensizliği.  

 

En basitinden, günde sadece bir vakit namaz kılıyordum, 

o da rahmetli babacığımın zoruyla sabah namazı… 
  

Yani ilmim vardı ama amel etmiyordum!  

Unum ve şekerim vardı, ama helva yapmak için kolumu 

kaldıracak takatim yoktu! 
Aklım ve kalbim beni harekete geçiremiyor, İslam'ı 

yaşamaya ve insanlara faydalı olmaya, yani cihada 

zorlayamıyordu. Benzini olmayan lüks bir araba gibi evin 

önünde park halindeydim. 
 

Bu miskin dönemde, namazlarımda istikrarım 

olmamasına rağmen, Kur'an okumada çok istikrarlıydım. 

Her akşam 5-10 sayfa okumadan yatmazdım.  

Yine bir akşam Allah'ın هلالج لج sözlerini okurken rast geldiğim 

o ayet, beynimde şimşeklerin çakmasına vesile oldu: 

"Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz 

(emrini tutar, dinini uygularsanız), O da size yardım 

eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır." (Muhammed 7) 

 
Daha önce çok defa bu ayetin üstünden geçmiş olmama 

rağmen, hiç oturup konuşmamıştım. 

Ayet bana, 'in tensurullâhe yensurkum - Eğer Allah’a 

yardım edersen, O da sana yardım eder' diyordu. 
Ama o alemlere muhtaç değildi ki, benden neden yardım 

istiyordu!? 

Hemen tefsirleri karıştırdım ve bu ayette benden 

istenenin, Allah'ın  هلالج لج dinine yardım etmek olduğunu 

anladım. 
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Yaratıcımın benim koşuşturmama ihtiyacı yoktu ama 

benim daha iyi bir kul olabilmem için, dünyaya İslam'ı 
yaymak adına bu koşturmaya ihtiyacım vardı. 

Bu olaydan sonra her Kur'an okuduğumda ve 

duygulandığım anlarda, hemen ellerimi açtım ve hüzünlü 

bir gönülle Rabbimden bana kendisine daha yakın 
olabileceğim hayırlı bir hak kapısı göstermesini istedim. 

 

Bir zaman sonra rüyamda Mehmed Emin Tokâdî 

hazretlerinin kabrini ziyaret ettiğimi görünce, Unkapanı 
Zeyrek yokuşundaki istirahatgâhında bu büyük Allah 

dostunu ziyaret ettim. Ruhuna Kur'an okudum. Kendisini 

vesile ederek Rabbimden bana sevdiği bir kulunun hak 

yolunu göstermesini ve benim İslam'a orada hizmet 
etmeme izin vermesini diledim. 

 

"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), 

gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua 

edince, dua edenin duasına cevap veririm..." hükmü 
tecelli etmiş, Yaratıcım yakarışlarıma karşılık vermişti. 
(Bakara 186) 

 

Allah Teâlâ  هلالج لج bu dualarımı kabul etti ve beni Sivas’lı 

İhramcızade İsmail Hakkı efendinin talebeleriyle 

tanıştırdı hamdolsun. 

 

Böylelikle Nakşibendi yolunun Halid-i Hâki kolunda, 
Efendi hazretlerinin zikir talimini aldım ve dervişliğe 

adımımı attım. 

 

Yolda emekleyip, Kıymetli Peygamberimiz ve 

sahabelerine (Allah'ın selamı o hayırlıların üstüne olsun) 
benzemeye başladıkça, gün be gün imanımın nuru arttı. 

Bilgilerimi hayata geçirmek çok kolaylaştı.  
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Hani, "Mûsâ, dedi ki: "Rabbim! Göğsüme genişlik 

ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz 
ki sözümü anlasınlar." diyerek dualar etmişti ya 

Allah'ına... (Tâhâ 25-28) 

 

Kekeme olan dilim bülbüle döndü ve insanlara Allah'ın 
dinini anlatmayı Rabbim bana da kolaylaştırdı.  

 

"Ben, kulumun benim hakkımda yaptığı zanna 

göreyim... O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir 
zira yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona 

koşarak giderim." hadisi şerifini daha yakinen idrak 

etmiştim artık. (Buhari, Tevhid 50; Müslim, Zikr 2, (2675); 

Tirmizi, Da'avat 142, (3598) 
 

Ben küçücük bir adım attım, Allah azze ve celle bana 

kocaman bir kapı açtı. Muhakkak bunlar, şeyhimden 

aldığım dualar bereketiyleydi. 
Eğer, o sadık velinin yoluna girmiş ve değişmek için bir 

adım atmış olmasaydım, belki de Allah هلالج لج bana bu 

nimetleri hiç vermeyecekti. 

 

Rabbimin, "Vettebi’ sebîle men enâbe ileyye... / 
Bana yönelenin yoluna uy...” nasihatine uymuş, 

Rabbine yönelmiş olan kullarıyla beraber olarak, sonunda 

mutlu olmuştum. (Lokman 15) 

 
"Ve bizim uğrumuzda cihad edenleri, elbette kendi 

yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi 

davrananlarla beraberdir." hükmü gereği cihada adım 

attım. Allah da هلالج لج beni yollarından bir yola eriştirdi, 

binlerle hamdü senâ olsun. (Ankebut 69) 

 

Talebeleriyle geçirdiğim 5-6 yılın sonunda, Şeyhim 

İhramcızade İsmail Efendi manada ziyaretime geldi ve 
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bana, "Allah'ın kullarına hizmet etmelisin evladım" dedi. 

(Allah ona rahmet etsin; bakışı ve kokusu ne de güzeldi.) 
 

Bu manevi işaretten sonra, vaaz ve nasihatlerimi daha 

bir şevkle yapmaya başladım. Sohbetlerimi dinleyerek 

ilmî ve hissî olarak fayda gören insanlardan her gün 
hayır dua mesajları alıyorum Rabbime hamdolsun. 

 

İşte bu tarikatler, kendi derdini arkaya atıp ümmetin 

derdiyle dertlenen bilinçli Müslümanlar yetiştiren edep 
okullarıdır. Tarikatler, evinde miskince oturan 

Müslümanlara risk almayı ve cihadı öğreten 

talimgâhlardır. Mücahid yetiştirirler. 

İslam tarihinde görülen en büyük mücahitler, tarikatlerin 
tedrisinden gelmişlerdir. 

 

Selahaddin-i Eyyûbi'ler, İmam-ı Rabbani'ler, İmam-ı 

Gazali'ler, Ömer Muhtar'lar, Şeyh Şamil'ler, Yavuz 

Selim'ler, Fatih Sultan Mehmed'ler, bu tasavvuf 
mekteplerinin yetiştirdiği başlıca mücahidlerdir. (Allah'ın 

rahmeti öncülerin üstüne olsun) 

 

Bu hayırlı öncüler, hiç tereddüt etmeden taşın altına 
kellelerini koymuşlarken, takipçileri olan biz dervişler de, 

o taşın altına elimizi koymaktan geri durmayacak ve bu 

asil millete İslam'ı öğretmeye devam edeceğiz biiznillah. 

 

Allah Teâlâ  هلالج لج hazretleri, ana cadde olan Ehli Sünnet vel 

Cemaat akidesi üzere, bu kutlu silsileyle beraber 

kıyamete kadar yüce dinine hizmet etmeyi, bize ve 

kardeşlerimize nasib etsin. Amin… 

 
"Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının 

ve sâdıklarla beraber olun." (Tevbe 119)



Her Şiir, Bir Vâiz 
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GİRİZGÂH 

 
Şiir göktür; kuşları küçüktür ama, manası büyüktür. 

Şiir yerdir; ekilen azdır, ancak, bol mahsulü vardır. 
 

Şiir yedi renktir, gökkuşağı; cehalet ve karanlıksa uşağı. 

Şiir rahmettir ve yağmur; bilinmeyenden iner aşağı. 

 
Şiir Cennet’tir; her mısra ona götüren bir merdiven. 

Ve şiir Cehennem’dir; her kıtası, ateşinden koruyan 

kalkan! 

 

Kısaca şiir, âşıkın hissiyatını ifade biçimidir: 
Ve uzun yolu sevmeyenlerin, kestirmeden anlatım 

seçimidir… 

 

 
Her bir şiirin, ayrı bir sohbet ve ayrı bir vaiz olduğunu 

düşündüğüm için eserime; "Her Şiir, Bir Vaiz" ismini 

verdim. 

 
 

"Sözler Dermâna Hâiz" derken de, herkesin derin bir 

manevi boşluğa düştüğü şu dehşetli zamanda, kalp ve 

ruh hastalıklarının çarelerini bulabilmeleri için, 14 asırlık 
İslam müktesebâtından kolay yollar gösterdim. 

 

 

Umuyorum ki; huzura ve sükuna kavuşmamızı 

istemeyen Nefs ve Şeytanın hilelerinin ve tuzaklarının 
biraz olsun farkına varırız ve bu çetin cihatta, birbirimize 

dua silahlarını yollayarak ‘Kurtuluş Savaşı’mızı başlatmış 

oluruz… 

 



Her Şiir, Bir Vâiz 
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"Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir."  
(Tirmizî, İlm, 14.) 

 

En güzel hayır, Hakk'a davettir. 

En güzel hediye de, bu mukaddes daveti yapan kalemlerin 
doldurduğu bir kitaptır. 

 

Yazık ki, günümüzde kitaplar sadece, "Okumuştum!" 

demek için okunuyor! 
 

Lakin takdir edersiniz ki, bir dükkanı görmekle o 

dükkandan alış-veriş yapmak farklı şeylerdir. 

Bir kitap okumak ve ondan bir şeyler almak ta bu 
ölçüdedir. 

 

Bu itibarla siz din kardeşlerimden ricam, bu eseri okuyup 

bitirmeyin; okuyup anlayın! 

 
Her mısrâsını, her sözünü derince tefekkür edin ve 

kendinize bir pay çıkarın. Sonra da, kitabı başka birine 

hediye edin. Ola ki, hediye ettiğiniz kişi, sizin 

açamadığınız pencereleri açabilir… 
 

Biiznillah, hayat tarzınıza bir çok yeni güzelliğin misafir 

olduğunun ayrımına varacaksınızdır. 

 
Vesselam 

 

 

Sadâkati ver gönlüne 
Esip geçen yel olmasın! 

Karıncayla çıksın yola; 

Damla olsun, sel olmasın! 

 



Her Şiir, Bir Vâiz 
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Sosyal medya hesaplarımızı takip edin ve bu hayır halkasını 
genişletmemize vesile olun. 
 

 

Zira; “İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine 
uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların 
sevaplarından da hiçbir şey eksilmez.  
Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine 
uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların 
günahlarından da hiçbir şey eksilmez.”  
 
(Müslim, İlim 16; Ebû Dâvûd, Sünnet 6; Tirmizî, İlim 15; İbni Mâce, Mukaddime 14) 
 

 
Yazarın Sosyal Medya Hesapları: 

 

Kerem Önder Facebook 
 

 

Kerem Önder Instagram 

 
 

Kerem Önder Twitter 

 
 

İhramcızâde İlim Yayma YouTube 

 

 
Kerem Önder Spotify 

 

 
Kerem Önder Resmî Web Sitesi 

 

 
Bu kitap, www.keremonder.com resmi internet sitesinden indirilmiştir.  

https://www.facebook.com/kereminden
https://www.instagram.com/kerem_onder/
https://twitter.com/keremonder1
https://www.youtube.com/ihramcizadeilimyaymayoutube
https://open.spotify.com/show/094mTYy0SYm15N51ak420K
http://www.keremonder.com/
http://www.keremonder.com/
file:///C:/Users/Muhammed%20Abdülaziz/Desktop/bir%20şiir%20bin%20sohbet/www.keremonder.com
https://www.facebook.com/kereminden
https://www.instagram.com/kerem_onder/
https://twitter.com/keremonder1
https://www.youtube.com/ihramcizadeilimyaymayoutube
https://open.spotify.com/show/094mTYy0SYm15N51ak420K
http://www.keremonder.com


Her Şiir, Bir Vâiz 
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BİR DOST ARIYORUM 

 

  Çok istedim, var mı bulan? 
  Sadık bir dost arıyorum. 

  Her ne yapsam, benle olan, 

  Sadık bir dost arıyorum. 

 
Verirken son nefesimi, 

Soldurmayan hevesimi. 

Duyuracağım sesimi, 

Sâdık bir dost arıyorum. 
 

Benimle kabre girecek, 

Yerime hesap verecek! 

Korkuluyken güldürecek, 

Sadık bir dost arıyorum. 
 

Hesap günü elden tutan, 

Güneşime gölge olan, 

Feryadı dilimden alan, 
Sadık bir dost arıyorum. 

 

Cehennemden kaçıracak, 

Ol Sırat'tan geçirecek, 
Ab-ı Kevser içirecek, 

Sadık bir dost arıyorum. 

 

Söyle bize, buldun ise? 

Bulmayan bulur dinlese. 
Ameli dosttur herkese; 

Sadık bir dost arıyorum… 

 

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının 
ve SADIKLARLA beraber olun.” (Tevbe 119) 

 



Her Şiir, Bir Vâiz 
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KALEMİM 
 

Derin hislerimin tercümanıdır, 
Yerden göğe kadar uzar kalemim. 

 

Ehli cehaletin baş düşmanıdır, 

Okumayan göze kızar kalemim. 
 

 

Her noktası ilmin köşküne döner, 

Harflerin üstünde taşkına döner, 
 

Hünerini gören şaşkına döner; 

Su üstüne yazı yazar kalemim. 

 

 
Meth-ü senâ eder, helal ekene, 

Şer olan ne varsa, gider dikine. 

 

Balta gibi vurur küfrün köküne; 
Münkirin işini bozar kalemim. 

 

 

Sanma ki yazanı, yazar eliyle, 
Dilsiz dile gelir ilham yeliyle. 

 

Aşkın yaladığı mürekkebiyle, 

Gönülden gönüle sızar kalemim… 

 
 
“…Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, 
Allah’ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan 

kaçınmasın, (her şeyi olduğu gibi dosdoğru) 

yazsın…” (Bakara 282) 



Her Şiir, Bir Vâiz 

16 
 

SELLER GÖTÜRDÜ 

 
Çok kederli olduğum bir zamanda, 
Kendimi buldum bir adap, erkânda. 

Dostun didârını gördüğüm anda, 

Tüm kederlerimi seller götürdü. 
 

Kur'an'ın nurundan, Hakk'tan bahsetti, 

Pirânın selamı, hüsn-ü an yetti. 
Kapkara gönlümde hoş güller bitti; 

Masiva, gafleti seller götürdü. 

 

"Dünya boş ve fani, hiç rağbet etme! 
Durmadan hep döner, peşinde gitme! 

Sözleri boş sanıp elinle itme!” 

Kavgaya sevgimi seller götürdü. 
 

"Cimrilik kötüdür, sen çok uzak dur. 

Layık dur adına, sevilen odur. 
Ararsan hak yolu, işte bu yoldur!" 

Dikenli yolları seller götürdü. 

 

Utandım, gizledim gözümde yaşı, 
Barındırmışım hep özümde taşı. 

Hakk olmalıymış her kulun uğraşı, 

Beyhude işimi seller götürdü. 
 

Sözlerin sonunda beyit okudu. 

Nakşetti gönlüme, aşkı dokudu. 
O'nu buldu gönlüm, şerden soğudu; 

Kem fikirlerimi seller götürdü. 

 

İz sürerim, dostu aldım önüme, 
Zikir, fikir geldi bütün günüme. 

Dönüp baktığımda geçen dünüme, 

Bîgane Kerem'i seller götürdü… 
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İHTİYACIM VAR 
 

Güllerle bülbüller nasıl ki yar ya, 
Bir an ayrılsalar, hasret doğar ya, 

Bülbülün zârında dermanı var ya, 

Benim de gülzâra ihtiyacım var. 

 
Balıklar yüzmeye, derya dibinde, 

Ayılar uykuda, kışın ininde. 

“Ben hastayım!" diyen durmaz yerinde, 

Benimde tabibe ihtiyacım var. 
 

Kanat vermiş Mevla, kuşun uçmaya, 

Dağlarda tomurcuk, çiçek açmaya. 

Canlının, cansızın; güneşe, aya, 
Benim de ışığa ihtiyacım var. 

 

“Hakk'tır arzum!" diyen kişinin yola, 

Gayrıda bitemez, yaprağın dala. 

Arının çiçeğe, peteğin bala; 
Benim de reyhâna ihtiyacım var. 

 

Kurumuş topraklar yağmuru arar, 

Karıncayı dâne telaşı sarar. 
Mecnun gördüğüne Leyla'yı sorar; 

Benim de Aslı'ma ihtiyacım var. 

 

Kerem değilim, yâre kül olayım! 
Bir himmet kıl, güle bülbül olayım. 

Beni Yaradana has kul olayım. 

Köleyim, sahibe ihtiyacım var… 
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GEL… 
 
Ey kul, bu bir nasihattir, Mühim olan meziyettir, 
Kör dile hak kelam ettir: Gel... 

 

 

Kara karga bile der "Hakk", Kirli özde bir çıra yak, 

Nere gitmedi ki ayak? Gel... 
 

 

Vakit erken, geç olmadan, Boyun bükmek güç olmadan, 

Ömrün heder, hiç olmadan; Gel... 
 

 

Göğüs ger yalan dünyaya, Suda gidiş olmaz yaya! 

Hakk gemisi evliyaya; Gel... 
 

 

Yunus Emre, Hacı Bektaş, Aşkı tadan gözlerde yaş. 

Gidenleri gör arkadaş; Gel... 

 
 

Fâsık, isyankâr olana, Kötü hallerde kalana, 

Dinle, ne diyor Mevlâna; Gel... 

 
 

Kötü dostlarından ayrıl, Şeytan hilesinden sıyrıl. 

Kuyudaysan ipe sarıl; Gel... 

 
 

Sakın ümidini kesme! "Temizlenmem" deyip geçme! 

Gir yıkan, hep akar çeşme; Gel... 
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TEFEKKÜR KOVASI 
 

“Bir saat tefekkür, bazen bir sene ibadetten daha 
hayırlıdır.” buyurdu Peygamberimiz aleyhisselatü 

vesselam. (Suyutî, Camiu’s-Sağir, II/127; Aclûnî, I/310)  

 

Peki ama bu tefekkür nasıl bir tefekkür? 
Filanca; "Tae Kwon Do, çok güzel bir spordur. Vücudu 

zinde tutuyor, çok sağlıklı yaşıyorsun…” diyor. Tamam 

da, bize büyük faydası olacak olan bu Tae Kwon Do 

sporunu biz nereden öğreneceğiz? 
Bu soruyu bir Tae Kwon Do’cuya sorarsanız, emin olun 

ki; “Çok iyi bir üstattan.” diyerek cevap verecektir. 

Aynen bunun gibi, tefekkürü de bize öğretecek olan kişi, 

her türlü ilmin ve fikrin sahibi olan Allah’u Azîmüşşân’ın 

bu güzel lütfuna mazhar kıldığı bir velîdir, bir alimdir. 
 

“Bu niye böyledir?” sorusunu, şöyle cevaplayabiliriz: 

Tae Kwon Do, pratiğe dayanan bir spordur. Komutu 

altındaki insanları, bedenen ve ruhen çalıştırarak 
geliştirir. Yumruk, teoride kalmaz, atılır. Tekmeler 

sadece düşünceyle olgunlaşmaz. Somut bir kum 

torbasına değişik şekillerle vurarak mükemmelleşir… 

Acı esastır. Bacaklar, tıpkı bir orkestra şefinin elindeki 
sopasını hareket ettirdiği gibi kullanılmaya çalışıldığı için, 

kaslar esnedikçe acı verir. Bu çalışmalarla birlikte, 

bedene bir süratin ve seriliğin geldiği fark edilir. 

Kişi, aldığı darbelere karşı sabırla tahammül edip yoluna 

devam ederse, dayanıklılığı ve kondisyonu artar. 
Beyazdan başlayarak, siyaha doğru koyulaşan renklerle 

rütbesi yükselir ve genel anlamda fiziksel olarak gelişir. 

Üstadından aldığı fikirler doğrultusunda, bu gelişim 

zihnine de yansır ve yüce Allah’ın “Yüksel!” dediği yere 
kadar yükselebilir. 
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İyi bilinmelidir ki, bu sporla alakalı olan hiçbir resim, hiçbir 

kitap ve hiçbir film, yalnızca teoride kalacağı için, yukarıda 
zikrettiğimiz fiziksel ve mental gücü veremezler. 

Çünkü Tae Kwon Do; yaşayarak öğrenilen bir spordur. 

Tefekkür de aynen bunun gibidir. Sadece okuyarak ve 

görerek değil, tatbik ederek ve yaşayarak öğrenilir. 
Tae Kwon Do hocalarının tarifelerinde olduğu gibi, Hakk 

dostlarının tarifelerinde de, gerçek manada tefekküre 

erişebilmek için, yapılması gereken iki esas vardır: 

 
1) ZİKİR: Kur’an’ın muhtelif yerlerinde geçen; 

"Rabbinin yüce ismini tesbih et!", "Kalpler, ancak 

Allah'ın zikri ile tatmin olur.", ve "Beni zikredin ki, 

ben de sizi zikredeyim.” gibi ayeti kerimeler, bu 
esasın önemine delâlet eder ki, Kur'anî ahlaka erebilmek 

için zikir şarttır. 

 

2) KUR'ÂNİ AHLAK: Kuvvetli bir tefekkürün menbaına 

ve merkezine ulaşmak isteyen her insan, kesinlikle 
Kur’an’ın buyruklarına göre yaşamalı ve O'nu tıpkı her 

gün giyilen bir elbise gibi bedenine oturtmaya 

çalışmalıdır ki, bunun yolu da son Peygamber 

Muhammed aleyhisselam’ın sünnetine uymaktan geçer… 
 

Yeri gelmişken söylemekte fayda görüyorum:  

Ehli Sünnete göre, yaratılış itibariyle, her insanın tefekkür 

kapasitesi aynı değildir. Herkesin, Allah'ü Teâlâ’nın vergisi 
nispetinde bir düşünebilme sınırı vardır. 

 

Daha kolaylaştırıcı açıklamak gerekirse; Kâinatın yaratıcısı 

olan Allah هلالج لج ucu-bucağı bilinmeyen bir derya yaratıyor ve 

her insanın eline, suyla doldurabilmesi için bir kova 
veriyor. Ancak, kiminin kovası bir litrelik su alabiliyorken, 

kimininki ise on litrelik suyla dolabiliyor! 

Allah Teala  هلالج لج hepimizin tefekkür kovasını genişletsin.
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SAKLAMAK OLMAZ 
 

Diyorsan; "İlmimi Kur’an’dan aldım" 
"Kara" dediğini aklamak olmaz. 

Cenneti, Cemali ucuz mu sandın? 

Güneşi balçıkla saklamak olmaz. 

 
Nasıl bileceksin zat-ı Rahmanı? 

Tefekkür etmeden göğü, ummanı! 

Yaşayarak haykır dini, imanı; 

Ondan bir karşılık beklemek olmaz. 
 

Merhametsiz kalpten ne umulur ki? 

Gözyaşından mahrum kul, kul mudur ki? 

Çağlayan ırmağı kim durdurur ki? 

Bu yol Hakk yoludur, teklemek olmaz! 
 

Hikmet incisini al derinlikten, 

Hassaslığı kazan, sıyrıl benlikten. 

Biraz okuduysan matematikten, 
"Bir" diyene, iki eklemek olmaz. 

 

Keramete değil, bu rahmete dal. 

Aşkın, muhabbetin hırsızı ol, çal! 
Ben derde yanayım, sen huzurlu kal; 

Acıyı tatlıya yüklemek olmaz. 

 

Kerem'in elinden gül ver Aslı'ya, 

Bu lezzete eren kalır mı yaya? 
Cehalet el almış yalan dünyaya; 

Arifin halini yoklamak olmaz... 
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ADAP HOŞTUR 
 

Gel ciğeri haşlayalım, 

Nefsimizi taşlayalım. 

Er sözüyle başlayalım: 

Adap hoştur, adap hoştur; Adabı olmayan boştur… 
 

Hakkın Resulü’nün barkı, 

İhlâsın değirmen arkı. 
İnsanla hayvanın farkı, 

Adap hoştur, adap hoştur; Adabı olmayan boştur… 

 
Yemek İçmek ve uyumak, 

Bakmak, gezmek ve konuşmak… 

Rüzgara karşı koşuşmak! 

Adap hoştur, adap hoştur; Adabı olmayan boştur… 
 

Adaptır başların tacı, 

Adap gönüller ilacı. 
Bin kere olsan da hacı, 

Adap hoştur, adap hoştur; Adabı olmayan boştur… 

 
Adap ile artar sevgin, 

Nefsine böyle vur dizgin. 

Bilsen de dünyanın ilmin, 

Adap hoştur, adap hoştur; Adabı olmayan boştur… 
 

Adapsız dünyayı dolan, 

Onsuz yoktur ferah bulan. 
Hatmetsen de nice Kur'an, 

Adap hoştur, adap hoştur; Adabı olmayan boştur… 

 
Adabına mukayet ol! 

Başta olma, nihayet ol! 

Allah’ına emanet ol! 

Adap hoştur, adap hoştur; Adabı olmayan boştur… 
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ÇAYIM NERDE KALDI? 
 

 
Dertli döşüm, ağrır başım; 

Şifa payım nerde kaldı? 

Çatlayacak sabır taşım, 

Sâki çayım nerde kaldı? 
 

Kuruya rahmet iner mi? 

Merhemsiz yara diner mi? 

Susuz değirmen döner mi? 
Sâki çayım nerde kaldı? 

 

Bakışımla didem içer, 

Akışımla sinem içer. 

Güller bile şebnem içer; 
Benim çayım nerde kaldı? 

 

Kırma sohbet hevesimi, 

Yükseltirim bak sesimi! 
Gel tüketme nefesimi, 

Getir, çayım nerde kaldı? 

 

Dolu getir, az eyleme 
Bizi telsiz saz eyleme 

Yeter gayrı, naz eyleme! 

Sâki çayım nerde kaldı? 

 

Şeyhimin deminden olsun, 
Ashâbı Yemin'den olsun. 

Fazlı kereminden olsun, 

Sâki çayım nerde kaldı? 
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EVİNDEKİ YILAN 
 
 

Şöyle düşün…  

 

Bir ufak gecekondun var ve tek başına yaşıyorsun.  
 

Ancak, bu şirin hane içinde nadiren başını gösteren 

büyük ve çok zehirli bir yılan da var! 

 

Söyle bakalım, bu evde rahatça oturabilir misin? 
 

Bütün işlerini bir yana bırakıp elinde sopayla bu yılanı 

yakalayıp öldürmekten başka bir derdin olabilir mi? 

 
İyi bil ki, boş verip de onu öldürmezsen, en tatlı uykunda 

gelir ve o seni öldürür; uyuyabilirsen tabi! 

 

Yaradılışının hakikatine yönelen her insan bilir ki; Nefis, 
beden gecekondusu içinde yaşayan sinsi bir yılandır. 

 

Ve hiçbir ev sahibinin de, bu yılanın başını ezmeden 

huzura kavuşabilmesi mümkün değildir… 

 
 

“…Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur 

bulur.” (Ra’d 28) 
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BEDEVÎ OLSAM YETER!! 
 
Ne demek, "Bedevi gibi olayım bana yeter!" 

 

Aşk yolunda Ebu Bekir'in yaveri olmak varken, aza kanaat 

ne demek? 
 

"Peygamberimi  ملسو هيلع هللا ىلص rüyamda bile görsem dayanamam!" 

diyorsun ya, bu ne demek? 

 

Kıt bakıyorsun dostum; 

Sen Allah'tan  هلالج لج korkmuyorsun!  

Korkmaktan korkuyorsun! 
 

İşte şimdi düşün, bu söz ne demek? 

 

 

GÖZLERİMİ YUMUP AÇTIM Kİ… 
 

Hayatım, gözlerimi yumup açmak kadar kısa mı? 

 

Bu küçük pencereleri ilk yumup açtığımda, okulu 
bitirmiştim. 

 

Bir dahaki açmamda ise, askerden geldim. 

 

Daha sonrakinde evlendim ve çocuğumun olduğunu 
gördüm boyumca… 

 

Kararlıyım, bir daha bunu yapmayacağım! 

Muhtemelen, gözlerimi mezarda açarım bu sefer…
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HUZURLU MUSUN? 
 
Dünya senin olsa, bitmez meselen, 
Kendini bir düşün, huzurlu musun? 

Dönüş biletini alır her gelen; 

Tarih belli değil, huzurlu musun? 
 

 

Diktin binaları, dizdin evleri! 
Topladın kağıttan, süslü şeyleri. 

Kraldır yatağın, kuştan tüyleri; 

Çok zenginsin amma, huzurlu musun? 

 
 

"Benim" dediklerin gönlünde kara, 

Hükmedemiyor hak, beton duvara! 
Gözün doymak bilmez, bu nasıl yara? 

Hakk'tan gayrısıyla huzurlu musun? 

 
 

Yaşamak dediğin bu mudur sence? 

Yiyip, içip, yatmak; para güvence! 

İster misin olsun zikir eğlence? 
Nefsin hevasıyla huzurlu musun? 

 

 
Her gün zihnin dolu, bin bir türlü şey, 

Sarhoşların derdi, şarap ile mey! 

Bataklıklardasın, duymaz mısın hey! 
Şeytan tuzağında huzurlu musun? 

 

 

En büyük saadet, huzurlu olmak, 
Zenginlik dediğin, bir gönül almak, 

Sevindiriyorsa fanide kalmak; 

Hadi canım sende, huzurlu musun? 
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YÂR GÖRÜNÜR 
 

Ey dost, beni benden kurtar! 
Beden cana dar görünür. 

Güneş batar, derdim artar. 

Yine bana zar görünür. 

 
Nice pehlivan deviren, 

Nice Müslüman çeviren! 

Erlere kılıç savuran, 

Nefsi yenmek zor görünür. 
 

Bülbül öter aşk bağında, 

Duymalı gençlik çağında. 

Gönlümün sevgi dağında, 

Güneş varken kar görünür. 
 

Ver sözünden keskinleri, 

Barıştıram küskünleri. 

Zebâniler miskinleri, 
Cehenneme kor görünür. 

 

Tok, halini bilmez açın, 

Mağrur adımlardan geçin! 
Sırf, olursa Allah için; 

Sözüm bana kar görünür. 

 

Kerem'se aslına gider, 

Koy, el çıksın arşa kadar! 
Zerre kalmaz elem, keder; 

Çün, gözüme yar görünür… 
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BAHAR GELSİN 
 

 
Bıkmadın mı bu soğuktan? 

Bülbül, öt te bahar gelsin. 

Gına geldi ayrılıktan, 

Bülbül, öt te bahar gelsin. 
 

 

Dağlara de gerçekleri, 

Açtır boy boy çiçekleri. 
Coşa getir böcekleri, 

Bülbül, öt te bahar gelsin. 

 

 

Can özünden haykır güle, 
İçini nur eder çile. 

Beyazı döndür yeşile; 

Bülbül, öt te bahar gelsin. 

 
 

Ahbâb ile kıl zârını, 

Mamur eyle gülzârını. 

Estir sevda rüzgârını, 
Bülbül, öt te bahar gelsin. 

 

 

Şebnem ile bir dem eyle, 

Muhabbeti âlem eyle. 
Lütfeyle, bir Kerem eyle; 

Bülbül, öt te bahar gelsin. 
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KENDİME SORDUM 

 
 

Her doğan güneşin bir batışı var, 
Her yağan yağmurun bir bitişi var, 

Her gelen baharın bir gidişi var. 

Sona ermeyeni aradım durdum,  

“Bitmeyen ne?” diye kendime sordum. 
 

 

Çölün kumlarını teker teker say! 

Çok parlak olsa da, sönücüdür ay. 

Bir anda yıkılır taç ile saray; 
Sona ermeyeni aradım durdum, 

"Bitmeyen ne?" diye kendime sordum. 

 

 
Mevsimin sırası güller getirir, 

Vakti gelip çatar, yeller götürür. 

Emekleyip giden yollar bitirir… 

Sona ermeyeni aradım durdum. 
"Bitmeyen ne?" diye kendime sordum. 

 

 

Baktım gecelere, doğdu bir ışık, 
Sandım günler yıldızlara alışık! 

Akıl yetiremem, karmakarışık; 

Sona ermeyeni aradım durdum, 

"Bitmeyen ne?" diye kendime sordum. 
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Ummânın, deryanın var son damlası. 
Dalların üstünde yaprak sırası, 

Kederin, neşenin nere sılası? 

Sona ermeyeni aradım durdum, 

"Bitmeyen ne?" diye kendime sordum. 
 

 

Dağlara, kuşlara, ağaçlara bak… 

Sırayla kes, büyük bir ateşte yak! 
Bitmeyeni söyle, bizler de duyak! 

Sona ermeyeni aradım durdum, 

"Bitmeyen ne?" diye kendime sordum. 

 

 
Tüm fani sevgiler, kapkara duman, 

Hepsinde hüsran var, dedim; “El aman!” 

Hiç istemesem de geçiyor zaman; 

Sona ermeyeni aradım durdum, 
“Bitmeyen ne?” diye kendime sordum… 

 

 
“Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 

Oysa ahiret, daha hayırlı ve süreklidir.” (A’lâ 16-17)  
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CEP TELEFONUM 
 

Nice uzakları yakın eyleyen, 
Yoldaşım, yaverim, cep telefonum. 

Arayıp soranı bana söyleyen, 

Tele-sekreterim, cep telefonum. 

 
Gündüz mesaimde, işimde benle, 

Gece soframızda, eşimde benle. 

Nereye gidersem peşimde benle, 

Her an çalabilir cep telefonum. 
 

Sevenlerim arar hatırım için, 

Sohbetin yerini kendiniz seçin! 

Sözü uzatmadan çok kısa geçin; 

Cebinizi yakar cep telefonum. 
 

Şarjı uzun olsun, mesajı kısa! 

Geyiği seversen delinir kasa. 

Şu yan vergisi de fazla olmasa, 
Yüzümü güldürür cep telefonum. 

 

Hamalın nasırlı ellerinde o, 

Çocukların ince bellerinde o! 
Açın, açıktanın dillerinde o; 

Ne de çok lazımmış cep telefonum! 

 

Köşeler tutulmuş, yollar gözlenmiş. 

Dili bal akıtan dostlar özlenmiş. 
İlahi telefon gönle gizlenmiş; 

Belki bir gün çalar cep telefonum! 
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GEÇEN YILLAR GERİ GELSE 
 

Hüzün sarar düşününce, Biten günlere dönünce. 
Hep pişmanlık dilde hece, Geçen yıllar geri gelse… 

 

Gafletteydim, virandı hal. Zevk olmuştu hep kıyl ü kâl! 

Ne bilirdim, haram-helal: Geçen yıllar geri gelse… 
 

Nefsin tuzaklarındaydım, Hakk'ın yasaklarındaydım 

Hem on ettim, hem bir saydım! Geçen yıllar geri gelse… 

 
İpim olsa çeksem beri, Meğer ne çokmuş değeri. 

Tek olurdum Hakk'ın eri. Geçen yıllar geri gelse… 

 

Başlardım namaz, niyaza. Hiç bakmazdım çoğa, aza. 

Aklım gitmez idi naza. Geçen yıllar geri gelse… 
 

Temiz ederdim fikrimi, Alırdım dile zikrimi. 

Bütün âzamla şükrümü, Biten yıllar geri gelse… 

 
El verirdim ehl-i dosta, Danışırdım her hususta. 

Kapkarayım, gönül yasta; Giden yıllar geri gelse… 

 

Kadrin bilen güller açtı, Bilemedim elden kaçtı! 
Pişmanım, iş işten geçti; Ah, ne olur geri gelse… 

 

 

“Günahkarları, Rableri huzurunda başları öne 

eğilmiş olarak "Rabbimiz gördük ve işittik. Şimdi 
bizi (bir kere daha dünyaya) geri çevir de salih 

amelde bulunalım. Artık biz yakinen (kesin olarak) 

inananlarız" (derlerken) bir görsen.” (Secde 12) 
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ŞİFA KAPISI 
 

 
Sohbetimiz arşa uzar, 

İçten gelir, içe sızar. 

Göğsünde Besmele yazar, 

Bu kapı, şifa kapısı… 
 

 

İmar eden Hakk Samed'tir, 

Anahtarı nedamettir! 
Tabibi, can Muhammed'dir, 

Bu kapı, şifa kapısı… 

 

 

Sahabenin ışığında, 
Kanaat var kaşığında. 

Edep yatar eşiğinde, 

Bu kapı, şifa kapısı… 

 
 

Gir, bi su iç kana kana, 

Ağrı, sızı değmez cana. 

Hasta geldik bu cihana; 
Bu kapı, şifa kapısı… 
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GERÇEĞİ DÜŞTÜ 
 

Canlar ava çıkmış kader atında, 
Kimine bir dostun eleği düştü. 

Kimi aşka yanmış, gönül katında, 

Kimine Resul'ün yeleği düştü. 

 
Kimi taamın yüz çeşidin yerken, 

Kimine nebatın keleği düştü! 

Kimi Karun gibi servet isterken, 

Kimine Yunus'un dileği düştü. 
 

Kimi Eyyub gibi, sabrı huyunda, 

Kimine Davud'un bileği düştü. 

Kimi Yusuf olmuş derin kuyuda, 

Kimine Yakub'un yüreği düştü. 
 

Kimi gönlü ile gözlüyor arşı, 

Kimine Mirac'ın bineği düştü. 

Kimi varı ile Mevla'ya karşı, 
Kimine Nemrud'un sineği düştü. 

 

Kimi Firavun'a hikmetler açar, 

Kimine âsâ'nın gereği düştü. 
Kimi ilme mağrur, yüceden uçar, 

Kimine ledünnün peteği düştü. 

 

Kimi Kerem gibi hasrette kalır, 

Kimine Aslı'nın çiçeği düştü. 
Kimi Medine'den kokular alır, 

Kimine Kâbe'nin gerçeği düştü!



Sözler Dermâna Hâiz 

35 
 

GIYBET DİNAMİTİ 
 

Allah'ü Teâlâ'nın هلالج لج namaz, oruç, hacc gibi emirlerini 

nefis perdesiyle yaparak, kendini dev aynasının karşısına 

geçirip beş-beşlik Müslüman olduğunu zanneden; 
 

Lakin karşılaştığı her insanla, sohbet başlığı altında 

gıybet etme düşüklüğünü gösteren kişi, ibadetleriyle 

ahiret köşkünü imar ederken, gıybetiyle de her tuğlanın 
altına bir dinamit koyduğunun farkında değildir! 

 

TOPAL GİBİ YÜRÜYECEĞİM 
 

İlköğretim, lise, üniversite, askerlik, iş, ev, araba, 
emeklilik ve manevi emeklilik; yani mezar! 

 

Hayat maratonundaki varış noktaları bunlar. 

 
Tüm bu varış noktalarının neticesinde, mezarın misafiri 

olacağım için koşmayı bırakıyorum! 

 

Artık sadece, bir topal gibi seke seke yürüyeceğim. 

 
*** 

 

İnsan; Hayat lokantasında yediği her acılı Adana'dan 

sonra, bir künefenin de geleceğini unutmamalı! 
 

*** 

 

Gerçek kör; arkasını, önünü göremeyen değil, sonunu 
göremeyendir…
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ASLIM 
 

Hakikatin özlemiyle, 
Yine seni andım Aslım. 

Kara kışın ayazında, 

Sevgin ile yandım Aslım. 

 
Senden aldım dileğimi, 

Hakk'a verdim emeğimi, 

Dert aşına ekmeğimi, 

Besmeleyle bandım Aslım. 
 

Çağırırdın gelmez idim, 

Deminden dem almaz idim, 

Bi kararda kalmaz idim, 

Bir işvene kandım Aslım. 
 

Kederden olurum sersem, 

Başkasına gönül versem, 

Nerede bir çınar görsem, 
Sen dalına kondum Aslım. 

 

Hikmet ektin yavanıma, 

Çatı oldun tavanıma, 
Bal akıttın kovanıma, 

Lezzetinden döndüm Aslım. 

 

Şeker döktün demli çaya, 

Gecelerde baktın aya. 
Bir haykırış duymuştun ya! 

İşte o ses, bendim Aslım… 
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KİM, NE DİYEBİLİR Kİ? 
 

 
Nimetini kestirir, Kul ne yiyebilir ki? 

Fırtınalar estirir; Kim, ne diyebilir ki? 

 

Gece, gündüz aratır, İster, o an yaratır 
Deryaları kurutur; Kim, ne diyebilir ki? 

 

Bakmaz gözün yaşına, Diken katar aşına. 

Taş yağdırır başına; Kim, ne diyebilir ki? 
 

Cansızları can eder, Dağları erkân eder. 

Çobanı sultan eder; Kim, ne diyebilir ki? 

 

Irmak tersine akar, Güneşe şimşek çakar! 
Bütün zemini yıkar; Kim, ne diyebilir ki? 

 

Verem alır soyunu, Kör eder beş duyunu, 

Keser göğün suyunu; Kim, ne diyebilir ki? 
 

Haykırır Sur'un sesi, Susturur her nefesi! 

Cennete kor İblis'i; Kim, ne diyebilir ki? 

 
Sele boğar yazları, Karartır yıldızları, 

Nara atar bizleri; Kim, ne diyebilir ki? 

 

Sahib-i Kalem'dir O, İhsan-ı Kerem'dir O, 

Allah'ü A’lem'dir O; Kim, ne diyebilir ki?.. 
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ÇAREN OLMASIN! 
Ezelde söz verdin unuttun mu sen? 

Neyle meşgul olur o gönül kesen? 
Yeminine sadık olmak istersen; 

Öyle bir dert bul ki, çaren olmasın! 

 

Şu dünyaya niye geldin bir düşün? 
Bir gün bitiverir burdaki işin. 

Niye üzülürsün, Hakk'a gidişin? 

Kulluğundan başka yaran olmasın! 

 
Bir başına sezmek zordur nefsini, 

Mevla ne isterse, ister tersini. 

Duyururlar sana Hakk'ın sesini; 

Dostlarından başka yârin olmasın! 

 
Aşkı verir Gani; bir ehli dostla, 

Huzura erilmez karayla, pasla. 

Nefsin hevasını dille makasla; 

Muhabbetten başka nârın olmasın! 
 

Yoklukla istiyor, Hâlık kulunu, 

Ehlinde gizlemiş varış yolunu. 

İsteme dünyanın para-pulunu, 
Kanaatten başka varın olmasın! 

 

Bura geçici, var her şeyin sonu. 

Sonu olmayan var, bilmeli bunu. 

Kul kendi götürür ateş, odunu; 
İbadetten başka kârın olmasın! 

 

Günahkar bir kulsun, bu neşen niye? 

Hesap vereceksin, nasıl, ne diye? 
İlticanı sun, var Rabbin Hâdî'ye; 

Nedametten başka zârın olmasın!
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YA CEZAMIZ HEMEN VERİLSEYDİ? 
 

İbadet; kelime olarak, "abad" kökeninden türemiş olan 

bir kavramdır.  

Abad; mutluluk, huzur, sevinç ve sonsuzluk manalarına 

gelir. 
Bu itibarla; rahatı, huzuru ve saadeti arayanların yolu, 

Allah'a هلالج لج ibadetten ve kulluktan geçer. 
 

Kâinatı yoktan var eden yüce Allah هلالج لج yarattığı her 

canlıya bir sorumluluk, bir görev yüklemiştir. 
Bazen düşünüyorum da bu kulluk görevini yapamayan 

insanlar Allah  هلالج لج tarafından; havlamayan bir köpeğin def 

edilmesi gibi, süt vermeyen bir ineğin ve koyunun 

kesilmesi gibi, ya da yumurtlamayan bir tavuğun 

haşlanması gibi haşlansaydı bu dünyada, neler olurdu 
acaba? 

 

Hakk'ın cemaline bakmak isteyen, 

 Mirac'ı düşleyen; Dur namazına! 

      Arş'a, Kürs'e, Levh'e çıkmak isteyen, 

  Yönelip Kâbe'ye, dur namazına… 
 

İSYAN EDİYORUM! 
 

Nefs, padişahtır. Onun tahtını yıkmalı, sarayını 

sallamalıdır. 

Hükümlerine boyun eğenler, dünyada ve ahirette 

karanlıklar içerisinde yaşamaya mahkumdurlar. 
 

Şu halde, kim demiş "isyan caiz değil" diye? 

Beni sersefil idaresi altına almak isteyen padişaha isyan 

ediyor ve baş kaldırıyorum! 
Yaşasın özgürlük!
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ACELEN NE VİRAN GÖNÜL? 
Acelen ne viran gönül? 

Kemâlatta sabır vardır. 

Hem uzak, hem yakındır gül; 
Başucunda kabir vardır. 

 

Gurur yanar, kin sürünür, 

Kur’an’a doğru yürünür. 

Başa gelen şer görünür, 
Sonucunda hayır vardır. 

 

Himmet ile nakışının, 

İbret ile bakışının, 
Hakk yolunun yokuşunun, 

Ötesinde bayır vardır. 

 

Tevhid eyle, gafil durma! 
Hikmetine soru sorma! 

İblis ile yaren olma! 

Hakk'tan O'na kahır vardır. 

 

Yar badesin içmelisin, 
Hicaplardan geçmelisin. 

Gönülleri seçmelisin; 

Kâbe vardır, ahır vardır. 

 
Meçhulden olursa pastan, 

Kurtulur mu gönül yastan? 

Korun, sakın kötü dosttan, 

Yemeğinde zehir vardır! 
 

Fırsat varken ellerinde, 

Bulun Cennet illerinde. 

Erenlerin dillerinde, 
"Kevser" denen nehir vardır…
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HASTALIK VE SAĞLIK, SKOR GİBİ GELİR VE GİDER 
 

Sıhhat, kimsenin malı değildir. 

 

Sahibi Allah'tır هلالج لج.  Onu dilediğinden alır ve dilediğine 

verir. 
 

Hüküm O'nundur; çünkü Hâkim olan O'dur… 

 

Zenginlik ve mutluluk da böyledir: 
 

Tıpkı basket maçlarındaki skor gibi, bir anda gelebilir ve 

gidebilir! 

 
 

 

BENİ BAĞLAMAZ! 
 

Askeriyede görev yapan hiçbir asker: "Buradaki emir ve 
yasaklar beni bağlamaz!" diyemez.  

 

Eğer derse, suçlu durumuna düşer ve mahkûm edilir. 

 
Aynen bunun gibi, İslam denen bu mukaddes müessese 

içerisinde görev yapan Müslümanlardan hiçbiri de 

yukarıdaki kelimeyi telaffuz edemez.  

 

Ederse kâfir olur! 
 

Yani Nemrud'dan veya Firavun'dan hiçbir farkı kalmaz! 
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ALLAH BENİ SEVER Mİ ACABA? 
 

Cimriyim; 

 
Yapacağım ibadetleri ve hayır işlerini kimseye vermem 

ben yaparım… 

 

Kibirliyim; 
 

Her zaman, her yerde dinimle ve Rabbimle övünür 

dururum… 

 

Açgözlüyüm; 
 

Kâinatı örneksiz yaratanın ismini zikretmeye doyamam… 

 

İnatçıyım; 
 

Nefsimin ve şeytanın emirlerini inadına yapmam!  

Bu hususta damarım kalındır… 

 
Kıskancım; 

 

Yaratıcısına tam manada bağlı olan, emirlerini tutan ve 

edebine daim olan her Müslümana imrenir ve kıskanırım. 
 

Hiddetliyim; 

 

Dinime, safsata ve bid'at monte etmeye çalışan iman 

haramilerine karşı celalle hiddetlenir ve buğz ederim… 
 

Bilmem ki, bu kadar kötü haslete vakıfken, acep Mevlam 

beni sever mi?
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BİR DERT VER BANA! 
 

Duymasınlar ey dost, sen duy sesimi, 

Rahatımda batan bir dert ver bana! 
Gafiller ne bilsin hikmet sözümü? 

Ah ile inleten bir dert ver bana! 

 

Öyle ki bir olsun gündüzüm, gecem! 

Yalnız derdim olsun özümde hecem. 
Kalıcı değilim, bir gün gidicem; 

Ellerimden tutan bir dert ver bana! 

 

Yansın, mâsivanın kurusun kökü, 
Yurdumu bileyim, seçeyim akı. 

Tek, Allah olmalı kulun merakı; 

Tüm varımı atan bir dert ver bana! 

 
Gafletle gidene gözümü yumma, 

Gönlümde derdimden gayrıyı koma. 

Asla eksilmesin, artsın daima, 

Buram buram tüten bir dert ver bana! 

 
Onunla bir engel kalmaz önümde! 

Dermanı özünde, dert var dilimde. 

Gurbet ele düşmüş garip gönlümde, 

Bülbül olup öten bir dert ver bana! 
 

Derdim budur ey dost, derdine düşür! 

Buz tutmuş gönlümü aşkınla pişir. 

Ehli dertle olan, derde bulaşır; 
Beni alıp yutan bir dert ver bana!
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EV VE TOKMAK 
 

Diyelim ki, bir mühendissin ve çok da güzel bir ev inşa 
ettin. Fakat sonra her nedense, eline bir tokmak aldın ve 

o güzelim evi yerle bir ettin. 

Şimdi düşün! Bir yapıtın, bir eserin kaldı mı bak bakalım? 

 
Diyelim ki, çok sevdiğin bir bardağın var ara sıra çay 

içtiğin. Bir sebeple kızdın, öfkelendin ve bardağı duvara 

atarak paramparça ettin.  

Şimdi söyle! O bardağın var mı artık? 
 

Bilmelisin ki, işlediğin her günah, Allah'ü Teâlâ’nın  هلالج لج 

ahkâmına ters düşen her fiil, amel binalarını yıkan güçlü 

birer tokmak gibidir. 

 
İstisnasız olarak her kula düşen görevse, öncelikle 

ibadetleri ifsad ederek bozan ve yok eden bu tokmakları, 

tövbe ve nedamet ateşiyle yakmaktır. 

 

 

İĞNE 
 

Cahilin iğnesi isli, paslıdır.  

 
Küçük ve acısız gibi görünse de hastalıktan başka bir şey 

vermez. 

 

Aşığın iğnesi ise, tabip iğnesi gibidir; 

 
Biraz acı verse de her hastalığın şifa bulur biiznillah.
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Bİ TÜRLÜ 
 

 

Uzun bir yoldayım; çukur her yanı, 
Yürüsem bi türlü, koşsam bi türlü. 

 

"Hızlı olmaz" deyip engel koyanı, 

Aşmasam bi türlü, aşsam bi türlü. 

 
 

 

Çok şükür rastladım kâmil rehbere, 

Sırtımdaki yükü, birledi yere. 
 

Hamdü sena kıldım binlerce kere, 

Dökülsem bi türlü, taşsam bi türlü… 
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GÖRDÜN MÜ? 
Dinar ile rahat bulan, 

Zehirlidir, sokar yılan! 

Dünya koskoca bir yalan, 
"Doğru” diyeni gördün mü? 

 

Özge Mâbud yok, yegâne, 

O'na kulluk, amaç, gaye, 
Ömür, kısa bir sermaye, 

"Bitmez" diyeni gördün mü? 

 

Düşünüp kulak ver sese: 
Hesap ağır, takı, süse! 

Düğmesiz, ak bir elbise, 

“Giymem” diyeni gördün mü? 

 

Seferin var bir başına; 
Veda eşin, yandaşına. 

Dümdüz musalla taşına, 

"Yatmam” diyeni gördün mü? 

 
Düzelt dünyada eğrini, 

Mevla dindirir ağrını. 

Dar kabir açmış bağrını, 

"Girmem” diyeni gördün mü? 
 

Münker, Nekir hitabını, 

Gör yazdığın kitabını. 

Ektiğinin hesabını, 

"Vermem” diyeni gördün mü? 
 

Kulsan, bulun dost izinde, 

Çok emeği var özünde. 
Olsa da ömrün yazında; 

"Ölmem" diyeni gördün mü? 
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BİR SEBEBİ VAR 
 

Yaratmış dünyayı, imtihan yeri, 

Ayırmış sebepli mü'min, kafiri, 

Deme, "Niçin onlar tutmaz ki emri?" 
Unutma, her şeyin bir sebebi var! 

 

Kimi zengin olmuş, kimisi fakir. 

Kimi güçlü, dolgun; kimi de hakir. 

Kimi gafil yaşar, kimisi şâkir; 
Unutma, her şeyin bir sebebi var! 

 

Düşünüp tefekkür eyle Celâlin, 

Işığını gözle, gece hilalin. 
"Seç ve beğen" diyor haram, helalin; 

Unutma, her şeyin bir sebebi var! 

 

Şeytanı yaratmış, kandırsın diye! 
Yol göstermiş, kullar kanmasın diye. 

Cehennem hapsinde yanmasın diye; 

Unutma, her şeyin bir sebebi var! 

 
Azgın bir nefs vermiş, hep savaşasın. 

Ruhundan üflemiş, üstün tutasın! 

Hakk dostunu bulup aşkı tadasın; 

Unutma, her şeyin bir sebebi var! 

 
Bir sebeptir ağız, yemek yemeye, 

Bir sebeptir şu dil, kelam demeye. 

Kim boş yere gider burdan Kâbe'ye? 

Unutma, her şeyin bir sebebi var!
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AĞLAMAK 
 

Ağlamak, istifra etmek gibidir... 

Midesi aşırı derecede bulanan bir insan, kustuğu zaman 
nasıl ki bir rahatlığa kavuşuyorsa, ağlayan bir insan da 

gönlünde biriken kiri, sıkıntıyı ve gamı, gözlerindeki yaş 

vasıtasıyla defeder. 

 

O’NDAN GELEN YUTULUR… 
 

Günlerce aç ve susuz bulunan bir insan, önüne gelen 

yemeğin ve suyun soğukluğuna, sıcaklığına, kirliliğine, 
temizliğine bakmaz. Hemen karnını doyurur. 

 

Allah'a هلالج لج ve aşkına aç olan insan da O'ndan gelen dert 

ve sıkıntıları hiç bakmadan ve tiz ses etmeden yutar… 

 
 

ÖLÜ YEMEKLERİ DİRİLTTİĞİ GİBİ DİRİLTİR! 
 

Bugün de sofraya benim dediğim gibi otur.  
Ekmeğe, yoğurda, pilava ve ete benim dediğim gibi bak. 

Hepsinin cansız ve ölü olduğunu göreceksin! 

  

Kâinata hayat veren yüce Allah هلالج لج can taşıyan insanın 

boğazından geçen her cansız lokmaya, mide denilen bir 
fabrikada can verir ve diriltir. 

 

Ölmüş olan gıdaların tümünü midemizde diriltmeye 

muktedir olan Yaratıcı, açıkça, ölmüş olan insanları da 
böylelikle diriltmeye kadir olduğunun mesajını vermiş 

olur…
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SEN NE BİLİRSİN? 
 

 

Tepelerden bakma zürafa gibi, 
Aşığın aşkını sen ne bilirsin? 

Hikmeti yitirmiş özünün dibi, 

Mâşuka düşkünü sen ne bilirsin? 

 

 
Yine gark olmuşsun fani bir derde, 

Hakk'ı görmez gözün hiçbir eserde! 

Köstebek misali süründün yerde, 

Gönlünün köşkünü sen ne bilirsin? 
 

 

Kaptandan ayrılıp deryaya daldın! 

Çiçeklerden uzak, gıdasız kaldın. 
Akrep yuvasından husumet aldın! 

Sevenler meşkini sen ne bilirsin? 

 

 

Hak yolda olana kötü söz dersin, 
Yılanın çıktığı yere girersin! 

Karınca ısırsa feryat edersin; 

Gücünden taşkını sen ne bilirsin? 

 
 

Bu tarladan buğday isteme hemen! 

Mescide girince esneme hemen! 

At gibi parlayıp kişneme hemen! 
Edepten coşkunu sen ne bilirsin?
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PEYGAMBER MESLEĞİ 
 

Adam yetiştirmek, Peygamber mesleğidir. Peygamberler 

bu mesleği, varisleri olan alimlere ve Allah dostlarına 
miras olarak bırakmışlardır.  

 

Bu mürşidler de, Peygamberden aldıkları ilim ve feyizle, 

karşılaştıkları her insanı, kâmil ve olgun bir “Adam” 
etmek için uğraş verirler. 

 

Toprağın altında gizli olan her definenin bulunması için 

kazılmaya ihtiyaç olduğu gibi, insanın derinliklerinde 
gömülü olan o eşsiz hazinenin bulunması için de, gerçek 

define avcıları olan Allah dostlarına ihtiyaç vardır. 

 

Bırak işi ehline, muhabbetle kazsınlar; 

Zift dökülmüş gönlüne, "Allah" ismin yazsınlar! 
 

  

            

KALP VE TELEVİZYON EKRANI 
 

Her insanın kalbi, bir televizyon ekranına benzer… 

 
Yayınını şeytan kanalından yapan bir ekrana sahip olan 

insan, her yanına hasedi, fesadı, fuhşu, yalanı ve 

bozgunculuğu yayar. 

 
Yayınını Rahman kanalından yapan gönüllerse; sevgiyi, 

dostluğu, birliği ve yardımlaşmayı haykırmanın şevki ve 

zevki içindedirler…



Her Şiir, Bir Vâiz 

51 
 

HELAL Mİ? 
 

Gece yattım, gördüm rüya; 

Ömür, esip geçen yel mi? 
Padişahtın orda güya, 

Yoksa cihan bir hayal mi? 

 

 

“Kün feye kün” ulu sese, 
“OL!” demeden herkes gitse! 

Ölüm, kula kıyametse, 

İşler, güçler, kıyl ü kal mi? 

 
 

Dünya demek, cevri cefa! 

Kim sürüyor zevki sefa? 

Bir deminde yoktur vefa; 
Hüzünler, neşeler hal mi? 

 

 

Bak yaşayan her ferdine, 

Telaşla koşar derdine. 
Geçer birbiri ardına, 

Gündüzler, geceler lâl mi? 

 

 
Dertlilerin nedir derdi? 

Asıl dertli neye erdi? 

Mahlukatın O'dur virdi; 

Dertsiz ere, ser helal mi?.. 
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BİLEN BİLİR 
 
"Dert, derman, kulluk" der sultan,  

Gafil yaşar derdin satan! 

Dertsizsen Allah'tan utan!  

Derde "derman" diyen bilir. 
 

 

Uzatmış eli evliya, Kısa dünya; hayal, rüya! 

Ahir vardır kaçsan aya, Akıbeti gören bilir. 

 
Bindi isen bu gemiye, Yön belli, itiraz niye? 

Zorun sonunda hediye, Zora göğüs geren bilir. 

 

Düşünüp kendini tanı, Niçin verdi Mevla canı? 
Damarında gezen kanı, Sedasını duyan bilir. 

 

Ehlinin aşktır sanatı, Uzundur kolu, kanadı. 

Mevla kulunu sınadı, Er yanında kalan bilir. 
 

O kulundan bekler sabır! Sabreyle gel, etme kahır! 

Şefkatli ol evvel - ahir, Merhameti olan bilir. 

 

"Hızır kimdir?" deme deyu, Bak temizler kötü huyu! 
Besmeleyle içtim suyu, Eliyle içiren bilir. 

 

Gitmesin sözler yabana, Dört elle sarıl Tûba'na. 

Yırtılmasın bak abana. Adap libas giyen bilir. 
 

Toprağına vermiş özü, Yok mudur bu yolun düzü? 

Kerem mücrim, kara yüzü! Özden yüze bakan bilir… 
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BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR! 
 
Seni, beni, onu değil, Kâinatı denetliyor! 

O eşsiz kudrete eğil; Biri bizi gözetliyor! 

 

 
Hallerine bak sıradan, Mesafeyi çek aradan. 

İlahi bir kameradan, Biri bizi gözetliyor! 

 

 

Ne bir şüphe, ne muamma, Ellerinle gözün yumma! 
Farkında değiliz amma; Biri bizi gözetliyor! 

 

 

Yazlarıyla, kışlarıyla; Dağlarıyla, taşlarıyla, 
Gökte uçan kuşlarıyla, Biri bizi gözetliyor! 

 

 

Neşemizde, acımızda; İşimizde, gücümüzde, 
Günümüzde, gecemizde; Biri bizi gözetliyor! 

 

 

İster düşün, fikir eyle, İster hamd et, şükür eyle! 

İster kızıp, küfür eyle, Biri bizi gözetliyor! 
 

 

Yapayalnız, tek olsan da, Varlığının sırrı canda, 

Her zamanda, her mekânda; Biri bizi gözetliyor! 
 

 

Göğe yıldız seren biri, Bire milyon veren biri, 

Her zerreyi gören biri; İnan, bizi gözetliyor!..
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FOTOSENTEZ 
 

İnsan, küçük dünyadır. Ciğerleri, ormanları temsil eder. 

Ormanları oluşturan her bir ağacın görevi ise, bilimin 
"Fotosentez” diye adlandırdığı dönüşümle, canlıların 

salgılamış oldukları karbondioksiti alıp, oksijen olarak 

geri vermesidir. 

 
Düşünüyorum da, bu ağaçların dallarından çıkan 

yaprakları oluşturan narin damarları, eşsiz bir itina ile 

döşeyen yüce Yaratıcımız, oksijen ve karbondioksit 

değişimini tam tersi bir şekilde husule getirseydi, nefes 
alıp vermekten mahrum olarak, insanlardan ve 

hayvanlardan kaçı yaşayabilirdi acaba? 

 

TİLKİ 
 
Her şeyden habersiz bir şekilde uykuya dalmış olan 

yorgun bedenlerin ruhları, her şeyden haberdar olan 

Allah'ü Teâlâ’nın هلالج لج kudretindedir. 

 

O Allah  هلالج لج uyuyan bedene ruhunu ister geri verir ve 

uyandırır; isterse vermez. 
 

Madem ki, her insan bir tilki mesabesinde şu dünyada, 

 

Eninde, sonunda, kürkçü dükkanına dönecek madem ki! 
 

Ne kadar zeki ve kurnaz olursa olsun, çare bulamıyorsa 

bu hakikate; 

 
O zaman her insanın, dükkan sahibini razı etmesi gerekir 

elbette…
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BİR BASTONA YASLANINCA 
 

 

Gözün akı seçmez olur, 
Hücrelerin paslanınca. 

Aklına söz geçmez olur, 

Bir bastona yaslanınca… 

 

 
Doğruların tersisindir! 

Tamam değil, eksisindir! 

İnatçı ve aksisindir, 

Bir bastona yaslanınca… 
 

 

Susar dilin, ötmez olur! 

Sancıların bitmez olur! 
Ayakların gitmez olur, 

Bir bastona yaslanınca... 

 

 

Kışı biter, yazı başlar, 
Belinde bir sızı başlar! 

Dişlerinden azı başlar, 

Bir bastona yaslanınca... 
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Doymaz gözün, hep açsındır. 
Cedellere araçsındır. 

Meyvesiz bir ağaçsındır, 

Bir bastona yaslanınca… 

 
 

Her gelen gün candan içer, 

Evlat beyaz kefen biçer! 

Eşin, dostun gülüp geçer; 
Bir bastona yaslanınca… 

 

 

El beğenmez halleri, 
Felek kırar dallarını. 

Toprak gözler yollarını, 

Bir bastona yaslanınca… 

 

 
Ümmetin sevdiği hal ol! 

Kerem der ki: “şeker, bal ol!” 

Sabırlı ve kâmil kul ol; 

Bir bastona yaslanınca… 
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ÇÖZ GİDİŞLERİ… 
 

Garip sözler ettim, şaştı eşleri! 

Eğer arif isen, çöz gidişleri? 

Gel temizleyelim çürük dişleri; 
Ben macun olayım, sen diş fırçası. 

 

Eğer diyorsan ki, "Bir gönle girek" 

Zevk ile sefada boşa çek kürek! 
Aşkı isteyene bir yara gerek; 

Ben bıçak olayım, sen de façası. 

 

Acısına göre, sevenin aşkı, 
Gafletle yıkılır her gönül köşkü. 

Neden terk eyledin yar ile meşki? 

Ben şarap olayım, sen de fıçısı. 

 

İlim istiyorsan, çöz ilmek ilmek, 
Eller koşa dursun, gez emek emek. 

Çift bedende bir ruh, evlilik demek; 

Ben hatun olayım, sen de kocası. 

 
Bir rehber buldurur Hakk'tan rızayı, 

İbret gözüyle gör Tûr'u, âsâyı… 

Rabb ezelde koydu, iş bu yasayı; 

Ben Musa olayım, sen de hocası. 
 

Kıtmir olup dostun izini sürsen, 

“Bu neden?” demezsin, hikmeti görsen! 

“Bir beldeyi tavaf edeyim” dersen, 
Ben Kâbe olayım, sen de hacısı… 
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YALANCI AYNA 
 

Nasıl bir oyun bu, ne kandırmaca? 

Bana beni göster yalancı ayna! 

Gözüme görünen hep aldatmaca; 
Cana teni göster yalancı ayna! 

 

“Ölüm vardır” derim, bilmem sonumu! 

Kısacık rüyalar dökmüş unumu. 
Yine bir ümitle büktüm boynumu, 

Ak kefeni göster yalancı ayna! 

 

Sitemdir, coşturan suskun dilimi. 

Söyle, bu çarpıntı korku halimi? 
Gizlileri açar mahşer âlemi; 

Sermayeni göster yalancı ayna! 

 

Nefis bir örümcek, hevası ağı, 
Hakikate perde mâsiva dağı. 

Hangi yana dönsem şeytan tuzağı; 

Doğru yönü göster yalancı ayna! 

 
Selim akıl erer, Mevla'dan yasa. 

Bekçilik edersen boşalmaz kasa! 

De nasıl büründün, is ile pasa? 

Düşmanını göster yalancı ayna! 
 

Sırla dolu dünya, kışlı ve yazlı, 

Her başla bakanı, sanma ki gözlü! 

Yaratanın nuru katrede gizli; 

Ummanını göster yalancı ayna…
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DİNİNİ İYİ ÖĞREN 
 

Sorunların çoğu, bir insanın yaptığı işi tam olarak 

bilmemesinden kaynaklanır. 
 

Mesela, yemek yapmasını çok iyi bilen ve müşterileri 

tarafından daimî olarak tercih edilen usta bir aşçının, 

zihnine fesat karıştırmaya, yöntemlerini, fikirlerini ve 
inancını bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği gibi; 

 

Dininin emir ve yasaklarını noksansız olarak bilen samimi 

bir Müslümanın, inancını zedelemeye ve tereddüte sevk 
etmeye de kimsenin gücü yetmez… 

 

 

  

 

BAYRAM NAMAZI 
 

 

Namaz kılamıyorum belki,  
Oruç tutamıyorum mide ağrısından! 

 

Zekât verecek para bizde ne gezer? 

Amorti bile çıkmıyor şansımıza piyangodan… 

 
Ara sıra içerim efkâr dağıtmak için; 

Kıramam dostlarımı, kumar oynarız zevkine. 

 

Fakat Allah seni inandırsın, bir huyum vardır; 
Bayram namazlarını hayatta kaçırmam!
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PİŞMANIM! 
 

 

Gözyaşımı soruyorsan. Ben bir kendime düşmanım. 
Neden böyle gülüyorsun? Günahlarıma pişmanım! 

 

 

İşlediğim onca isyan! Hakk'tır bilen, gören, duyan… 

Sözden anla, sende uyan; Günahlarıma pişmanım! 
 

 

Yüzüm güler, özüm vahta, Söz verdim ezel ervahta. 

Gözüm kördür taca, tahta; Günahlarıma pişmanım! 
 

 

Dört yanım ahla sarılmış, Neşeler bana darılmış! 

Zihnimde defter dürülmüş. Günahlarıma pişmanım! 
 

 

Üstüme dağ gibi yüktür, Deryalardan da büyüktür! 

Başım Rahman’a eğiktir. Günahlarıma pişmanım! 

 
 

Geçmişim şerli, silemem. Meçhulüm nedir bilemem! 

Uzun bir ömür dilemem; Günahlarıma pişmanım! 

 
 

Yar derdimi sana açtım, Kibr-ü gururumdan geçtim! 

Hayrı, şerri şimdi seçtim; Günahlarıma pişmanım!
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KARNEN NASIL? 
 

İlkokul dördüncü sınıfta okuyan bir öğrenci, karnesinde 

bulunan iki zayıftan dolayı babasına nasıl hesap 
vereceğini kara kara düşünüyor!  

 

Hüznünden, nefsi bütün lezzetlere karşı duyarsız!  

Tek derdi bu… 
 

Senin kulluk karnense günah zayıflarıyla dolu; fakat 

buna rağmen pür neşe içindesin! 

 

Bütün karnelerin sahibi olan Allah'a هلالج لج hesap vermeyecek 

gibisin! 

 

  

TUTTUĞUN TAKIM KADAR DEĞER VEREBİLSEN… 
 

Bırak artık şu samimiyetsizliği, şu isteksizliği…  

Şu iştahsızlığın bitsin artık! 

En az, fanatiği olduğun futbol takımına inandığın gibi 

inan, gönül verdiğin gibi gönül ver Dinine, Kitâbına… 
 

Top koşturan her futbolcusunu tanıdığın gibi tanı, İslam'ı 

yaymak için koşturan ve çabalayan insanları.  

Onları sevdiğin gibi sev Hak yolcularını… 
 

Orta hakemin kararlarına boyun büktüğün gibi boyun 

bük, Hâkim olan Allah'ın هلالج لج kararlarına… 

 

Ne kadar isyan edersen et, düdüğünü çaldıktan sonra 
hiçbir kararını değiştiremezsin değil mi?



Her Şiir, Bir Vâiz 

62 
 

“EFENDİM” DİYOR 
 

Gezdim Medine'yi, gezdim Mekke'yi, 

Tutturmuş bu gönlüm, “Efendim” diyor! 
Kulak verip yazdım iş bu nameyi, 

Membaını sordum, “Efendim” diyor… 

 

Tavafına vardık, çıktı ahımız, 

‘Ah’a berat verir Hakk Penâhımız. 
Rahmet saçar, beyti secdegâhımız; 

Kâbe'ye yüz sürdüm, “Efendim” diyor… 

 

Fakirler zenginden diler, "Ya meded!" 
Bu nasıl cömertlik ey Gani, Samed? 

Cennetliği yazar Hacer-ül Esved; 

Onca selam verdim, “Efendim” diyor… 

 
Gariban dolaştım tek başıma, 

Hasret kucak açtı gözde yaşıma. 

Kara donlu beyti aldım karşıma; 

Nice devran kurdum, “Efendim” diyor… 

 
O nurlu şehrine gider bin kervan, 

Asiye, mücrime manevi derman, 

Ahmed-i Mahmud-u Muhammed sultan; 

Ravzâsına vardım, “Efendim” diyor… 
 

Aldım hitabını, Kur'an okudum, 

Tenha köşelerde nakış dokudum. 

Kabr-i şerifinden yana sokuldum; 
Bahçesine girdim, “Efendim” diyor…
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KÂBE’DEKİ İLK ANLAR 
 

Uçaktayken anneni, babanı, eşini, işini, mideni 

unutmuşsundur nedense. Müşahede edeceğin o eşsiz 
yerlerin tahayyülüyle meşgulsündür. Deryaya varmak 

için koşturan nehir gibi coşkunsundur bulutların üstünde. 

 

Kutsal topraklara ayak bastığında, heyecanın bir kat 
daha artmıştır. “Estağfirullah” demekten dilin, damağın 

kurumuştur neredeyse.  

"Dağlara benzeyen günahlarım, bu beldeler hürmetine 

affolur inşaallah” diye dua etmeye çoktan 
başlamışsındır… 

 

Selam kapısından girilir Harem-i şerife.  

Önünü perdeleyen onlarca kalın sütunun ardından 

gözüne ilişir Kâbe'nin köşesi ve kara elbisesi.  
 

O muazzam mekânda teneffüs ettiğin eşsiz koku 

ciğerlerine ulaştığında, bir hararet sarar tüm bedenini; 

bir titreme alır elini ve dilini. 
 

Kalbinin, normalinden üç kat hızla attığını hissedersin 

ama ne çare? Nefes alıp vermenin bile hızlandığını fark 

edersin o manzara karşısında. Boğazını düğümleyen 
hıçkırıklarını, etrafındakilerin fark etmemesi için 

çabalarsın. Dudaklarında engelleyemediğin bir titreme 

başlar. Tıpkı sicim gibidir gözlerinden süzülen yaşlar… 

 
Gönül tarafını verirsin Kâbe'ye; manevi yakınlığa erişmek 

için herhalde! Dönmeye başlarsın akrep ve yelkovanın 

tam ters istikametine. Kaybettiğin zamanı oracığa geri 

getirirsin sanki.  
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Saniyeler, dakikalar, aylar, yıllar koşar adım sana 

dönerler o anda. Yeniden doğarsın, amel defterinin 
sahifeleri bembeyaz olan bir bebek gibi.  

 

Bir başka bakarsın taşa, toprağa, hayata, insanlara ve 

hayvanlara. Berrak bir gözlük takılmıştır gözlerine; her 

şeyi temiz ve kusursuz görürsün.  
Kâbe'nin örtüsüne sımsıkı sarılmış olan çekirgelerin bile 

senden üstün olduğunu düşünürsün hatta… 

 

Alnını dayarsın bin bir nedametle Allah'ın هلالج لج beytine.  

İşte o vakit sükuna erersin, deryaya vardığında sükûna 

eren ırmaklar gibi... 

 

Başını kaldırıp etrafına baktığında, tek gözyaşı dökenin, 

tek niyaz edenin, tek tövbe dileyenin sen olmadığını fark 
edersin. O zamana kadar kendini Hakk sevdalılarından 

bilirken, oradaki sevdalıları gördükten sonra, saman gibi 

olduğunu anlarsın cevherlerin yanında… 

 
Ashab gibi kol kola girenleri mi sayayım, yoksa Mansur 

gibi bağıra çağıra telbiye getirenleri mi?  

 

Herkes bembeyaz giyinmiş; kendi haline, kendi âlemine 
dalmış, tıpkı mahşer günü olacağı gibi.  

 

Yalnız aralarında bir fark var: Orada herkes korku ve 

tereddüt içinde olacakken, buradaki herkes mesut ve 

sürur içinde.  
 

Ne tavafa doyuyorlar ne zemzeme ne de hurmaya; 

herkesin gönlündeki açlık, midesine yansıyor besbelli… 
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Hacer-ül Esved'i görmek için tatlı bir mücadele vardır 

Kâbe kapısının önünde.  
 

Gecenin üçünde de gitsen kalabalıktır, güneşin tokmak 

savurduğu öğlenin birinde de.  

 

Oraya varmak için ya gücün olacak ya da aklın.  
Eğer kuvvetinle yaramıyorsan o kalabalığı, aklını kullanır 

ve yarabilecek güçte olan birinin beline sarılırsın. 

 

"Adalet" kavramı vuku bulur, sıraya girersin ve muradına 
erersin… 

 

Ayrılmaya gelince, o biraz zordur işte.  

 
Geri geri çıkarsın Harem-i şeriften; sırtını dönmek uygun 

değildir edeben.  

Tarifsiz bir hüzün içinde veda edersin, Peygamberlerin 

imar ettiği o yapıya.  
 

En yakın dostuna el salladığın gibi veda eli sallarsın 

Allah’ın  هلالج لج evine.  

 

İçinden sıraladığın dualar bellidir zaten; 
 

"Allah'ım! Bu mukaddes mekâna bir daha gelebilmem 

için bana güç ver Bu güzelliği fark edemeyenlere de bildir 

ve nasip eyle ya Rabbi…” 

 
Gün biter, gece biter ve evine dönersin.  

 

Ayın, önüne geçmesiyle tutulan güneş gibi sönersin. 

 
Ve emin ol, oraları döndüğünde anlarsın…
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YARIN ZOR OLUR 
 

 

İki çift sözüm var, “Ben yapmam!” diyen; 
Hakk'a asi başı, nefsine eğen! 

Biraz laftan anla; Cennet hediyen! 

Bugün bük boynunu, yarın zor olur! 

 

 
Zaman bir acayip, içiyor tenden, 

Ne faydan olur ki, kart bir bedenden? 

Hiç haberin yok mu, erken gidenden? 

Bugün kıl namazı, yarın zor olur! 
 

 

Gel açlığa alış, beden sağlamken, 

Rahmet sıfatını sunar Keremkân. 
Damarında şeytan ile gezer kan; 

Bugün tut orucu, yarın zor olur! 

 

 

Zihnin hasta düşer, giremez ilim. 
Demeye başlarsın; "Tutuldu belim" 

İyice belleyip, ol aklı selim; 

Bugün öğren ilmi, yarın zor olur… 
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Kulağın paslanır, duymazsın kelam! 

Yakına, uzağa vermezsin selam! 
Ne kadar desen de “Hep körpe kalam" 

Bugün duy Hak sözün, yarın zor olur! 

 

 
Dilin dönmez olur Hakk Kitâbına. 

Hep gülünür kişinin bîtabına! 

Kulak ver ne olur dost hitabına; 

Bugün al Kur’an’ı, yarın zor olur! 
 

 

Ayakların tutmaz, yürütemezsin! 

Gönül taş kesilir, eritemezsin! 
Aşkın boyasına bürütemezsin! 

Bugün et zikrini, yarın zor olur! 

 

 

“Yarın…" deme, bugün dünün yarını! 
Her geçen an yakın eder yerini. 

Yolculuk sılaya, al eyerini; 

Bugün et fikrini, yarın zor olur...
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HERKESİN İMANI VAR? 
 

Herkes imanlıdır…  
Bilerek veya bilmeyerek herkes bir şeylere iman eder. 

 

Bir Budist de, Ateist de, Satanist de kendi ideolojilerine 

iman etmişlerdir.  
Paraya ya da kadına iman edenler de pek farklı değildir. 

 

Ancak, Mü'minlerin imanının bir farkı vardır: 

 
Onlar, her türlü cismi, fikri ve ideolojiyi yaratan Allah'ü 

Teâlâ'ya هلالج لج iman etmişlerdir. Hayatlarını, kendi istek ve 

hevalarına göre değil, O'nun emirlerine göre düzenler ve 

devam ettirirler.  

Karşılaştıkları her meselede, canlarının istediklerini değil. 

Allah'ın  هلالج لج istediklerini yaparlar. 

 

Böylelikle hem dünyada ve hem de ahirette mesut ve 

bahtiyar olarak yaşarlar… 

 

  

CAHİLLERE ALDIRIŞ ETME 
 

Gaflet uykusundaki cahillerin sözlerine aldırış etme! 

 

Bazı insanlar uyku halinde, "Gel, git, şunu yap, bunu 

yapma!" gibi sözler sarf derler. 

 
Cehalet ehlinin sözleri de bunların sözleri gibi hiçbir 

dayanağı olmayan, hükümsüz; boş ve faydasız olan 

kelimelerden ibarettir…
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ASLl'YA BAK 
 

"Hakiki bir dost" diyorsan; Dön yönünü, Hüdâ'ya bak! 

Sultan olmak istiyorsan, Eşikteki gedâya bak! 
 

 

"Evvel hamdım, oldum" deme! "Cümle ilmi buldum" 

deme! 

Gemideyken "Bildim" deme! Dal derine, deryaya bak! 
 

 

Bini varsa, bin alıcı; Sanır ki bâki kalıcı! 

Kes sesine vur kılıcı, Nefsindeki hevaya bak! 
 

 

Hak sırrına ermez kafa, Nice münkir sürer sefa! 

Sevdiğine verir cefa, Dert içinde devaya bak! 
 

 

Bir toprakta bin bir yemiş, "Yiyip, içip, düşün!" demiş 

Hangi ressam resmeylemiş? Aylı, günlü semaya bak! 

 
 

Pek mutlusun, buldun tabi, Bir gölgelik ağaç dibi. 

Okyanusta damla gibi; Ko dünyayı, ukbaya bak! 

 
 

Dün ki beyler, bugün hakir! "Niye?" diye etme fikir! 

Gafil, zakir, zengin, fakir; Ezeldeki kuraya bak! 

 
 

Hatmeyle gel, dost sözünü! Bul kapıyı, çal özünü. 

Namahremden çek gözünü; Kerem isen, Aslı'ya bak!
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HER İYİ, İSLAM’I YAŞAR! 
 

İyi olmaya çalışan her insan, dini ve ırkı ne olursa olsun; 

inansa da inanmasa da; bilse de bilmese de İslam’ı 
yaşar. 

 

Mesela İslam; içki, kumar, zina ve benzeri tür çirkin 

fiilleri yasak etmiştir. Bu yasaklardan haberdar olmayan 
bir Hıristiyan, sırf güzel huyu gereği bunlardan uzak 

duruyorsa, bilmeden de olsa İslam’a uyuyor demektir. 

 

Çünkü İslam, insanların faydası için, iyilikleri emreden ve 
kötülüklerden men eden, en son ve en mükemmel dindir. 

 

Ancak, kurtuluş için iyi bir insan olmak yeterli değildir. 

Allah’a هلالج لج O’nun istediği gibi doğru bir inanışla inanmak 

elzemdir! 
 

“Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur): Onların 

amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle 

savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir 
şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte 
budur.” (İbrahim 18) 

  

NEFS ÖRÜMCEĞİ 
 

Nefs örümceğinin ördüğü gaflet ağına yakalanan her can 
kuşunun, yan gelip yatmanın tam aksine, bir an evvel 

örümceğin zehirli nefesinden kurtulmanın yollarını 

araması gerekir! 

 
Bunun için, zamanının çoğunu din ilimlerini okumaya ve 

dinlemeye vermelidir. 
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KENDİN ÇEKERSİN 
 

Kendi yaptığının cezasını ancak kendin çekersin! 

 

Eğer sen gün boyu yemek yemediysen benim karnım 
acıkmaz, senin ki acıkır. Akılsız başının sancısını benim 

midem çekmez, seninki çeker.  

 

Hoş; aç olduğun için bağırıp çağırırsan, benim başımı da 
ağrıtabilirsin ama! 

 

SENİN YERİNE 
 

Bir mekâna girdik doymamız için, 
Ben sütlaç istedim, sen ise güllaç. 

Miden gümüşten mi zengin yoldaşım? 

Sabah uyandık ki, ikimiz de aç! 

 
 

Bilmeli namazı; haram, helali 

İlişme kimsenin alın terine. 

İyice tefekkür et bu misali; 
Ben yemek yemişim, senin yerine! 

 

 

 
“Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için 

bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine 

sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın 

günah yükünü yüklenmez…” (İsrâ 15)
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HANIMIMSIN, KÖLEM DEĞİL! 
 

Hamdolsun şu günümüze, 

Sen, ilahi bi nimetsin. 
Şeref verdin hanemize, 

Hak'tan bana emanetsin. 

 

Ayrılırken mekânından, 

Bir parça koptu canından. 
Aldım babandan, anandan; 

Artık bana emanetsin. 

 

Küçük, şirindir yerimiz, 
Alın teri eserimiz. 

Bir eylendi kaderimiz; 

Gayrı bana emanetsin. 

 
İslam'la ol, bizi uyar! 

Altına dön kırk bir ayar! 

Kindar olma, gönlüm kayar! 

Hak'tan bana emanetsin. 

 
Duan olsun üstümüze, 

Helal dolsun testimize, 

Rahmet aksın neslimize, 

Hak'tan bana emanetsin. 
 

Demim, keder, elem değil, 

Sözü yazan kalem değil. 

Hanımımsın, kölem değil! 
Hak'tan bana emanetsin…
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İNSAN NANKÖRDÜR! 
 

Yaradılış itibarıyla, insan nankördür! 
 

Kadın; kocası bütün isteklerini yerine getirmesine 

rağmen, bir tek arzusunu gerçekleştiremese, "Zaten 
bugüne kadar ne istedim de aldın ki" diyerek nankörlük 

eder. 

 

Koca da; karısının bir defa kötü bir yemek yaptığını 
görse, yıllar boyu yediği leziz yemekleri bir anda unutur 

ve "Ne zaman doğru dürüst yemek yapmasını 

öğreneceksin de karnımızı doyuracağız" diye azarlayarak 

nankörlük eder. 
 

Çocuksa; kendisini yetiştirip büyüten bu iki yüce 

şahsiyete saygı göstermeyerek, en büyük nankörlüğü 

etmiş olur. 

 
“O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer 

Allah’ın nimetlerini saymaya kalkışsanız 

sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok 

nankördür.” (İbrahim 34) 
 

SİNEK DE UÇUYOR! 
 

Gece bir rüya görmüş arkadaşım; 
Şevk ve zevk içinde göklerin fevkinde uçuyormuş! 

Hemen sabahında, sâlih bir dostuna anlatmış rüyasını 

gururlanarak. 

Lakin dervişin cevabını duyunca yıkılıvermiş deprem 
sonrasındaki gökdelen gibi: 

 

“Ne var, sinek de uçuyor?”
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KARŞINA GELDİ! 
 

 

Evde bir başına otururkene, 
Tut ki, Peygamberin karşına geldi! 

Soru sor, cevap ver kendi kendine; 

Tut ki, Peygamberin karşına geldi! 

 

 
Neden korkuyorsun, hayal bizimki! 

Gafil ümmetini, O ne bilsin ki(!)? 

Emrini tutmayan sen değilsin ki! 

Tut ki, Peygamberin karşına geldi! 
 

 

Sakın ha bahsetme paradan, puldan! 

“Ümmetin helakı, olacak maldan!” 
Bir an olsun dünya çıksın aklından; 

Tut ki, Peygamberin karşına geldi! 

 

 

"Eşini, kızını ört!" desin sana! 
“Namazsız, zikirsiz kul olmasana!” 

Peygamber söylüyor, hiç kızma bana! 

Tut ki Peygamberin karşına geldi! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Her Şiir, Bir Vâiz 

75 
 

 

 

 
 

 

 

"Misafir var" deyip, çağır oğlunu, 

Gelmezse, git kapat televizyonu. 
Çağın putu bilip yıkmaz mı onu? 

Tut ki, Peygamberin karşına geldi! 

 

 
Kur’an’ını göster, tozunu sil ha! 

"Unutmuşum!" deyip yüzüne gül ha! 

İmanından sorar, iyice bil ha! 

Tut ki, Peygamberin karşına geldi! 
 

 

En yakın dostların Ebu Cehil'ler 

"İnandık" dediler, Mü'min değiller! 
"Ümmetim" deyince, döner mi diller? 

Tut ki, Peygamberin karşına geldi! 

 

"Sever misin" desin, "Severim" dersin! 

"Gel tövbe et!" diye elini versin. 
Verdiğini farz et, niye beklersin? 

Tut ki, Peygamberin karşına geldi! 

 

 
Sallallâhu aleyhi vesellem 
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SİTEM ETME! 
 
Ceylan gözlü, edalı yar, 

N'olur bana sitem etme! 

Her deminde Hüdâ'lı yar, 

N'olur bana sitem etme! 
 

 

Hikmet bildik her sözünü, 

Gecen ile gündüzünü. 
Lütfedip çevir yüzünü; 

N'olur bana sitem etme! 

 

 

Nazarın ile olmalı, 
Mukaddes yükün hamalı. 

Gözlerin bakar îmâlı! 

N'olur bana sitem etme! 

 
 

Endamında bin bir cevher, 

Hesaptayım vakti seher. 

Kadrini bilmezsem eğer, 
N'olur bana sitem etme! 

 

 

Bu serzeniş kime hancı? 

Kim tanıdık, kim yabancı? 
Kapında bir kör dilenci; 

N'olur bana sitem etme! 
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BOYUN BÜKEMEZLER 
Her zaman kibirlidirler, 

Onlar boyun bükemezler! 

Herkesi küçük görürler; 

Onlar boyun bükemezler! 
 

Herkesten çok zekidirler! 

En iyi onlar bilirler! 

Sanki alim gibidirler; 
Onlar boyun bükemezler! 

 

Güvenirler mal varına, 

Özenirler hep Karun'a! 

Çıkmaz bir kez huzuruna; 
Onlar boyun bükemezler! 

 

Derler; "Gencim ve güzelim; 

Herkesten daha özelim, 
Soyludur benim ezelim…" 

Onlar boyun bükemezler! 

 

Tutmazlar Hakk'ın emrini, 
Aciz görmezler kendini. 

Alçaltmazlar hiç bendini! 

Onlar boyun bükemezler! 

 
"Bu boyun bükülmez!" derler, 

"Senin gücün yetmez!" derler. 

Mahşer günün düşünmezler; 

Onlar boyun bükemezler! 
 

Sure Yasin'de söylenir, 

Boynun bükmeyen bilinir. 

Bunlar Allah sözleridir 

“Onlar boyun bükemezler!” (Yâsin 8)
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AKLIN MİDESİ 
 

Her vücudun bir midesi olduğu gibi, her aklın ve her 

kalbin de bir midesi vardır. 
 

Aklın midesi, ilim ile doyar. Buradaki ilim arttıkça, kişinin 

hayata ve olaylara bakış açısı da olgunlaşarak gelişir.  

 
Daha iyi neticelere varır ve daha iyi kararlar alır. 

 

Her şeye meyyal olan kalbin doyumu ise, ancak zikrullah 

balı ile mümkündür… 
 

  

 

ÖLÜMSÜZSÜN! 
 
Her şey ölür bu ölümlü âlemde… 

 

Tabak ölür, çanak ölür; çiçek, böcek, gelecek ölür! 

 
Her türlü nebâtât ve mahlûkât ölümlüdür. 

 

Üzerindeki elbise dahi, kullandıkça ve yıkandıkça aşınır, 

eskir, yırtılır ve ölür. 

 
Ayakkabın, araban, çorabın ona keza… 

 

Ölüm bile ölür kıyamet gününde! 

 
Ancak, yaşamı ebediyete uzanan ve ölümsüz olan bir kişi 

vardır: İNSAN…
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YOKLUK NEDİR EY SEVGİLİ? 
 

Bıktım artık eğrilikten, 

Ok’luk nedir ey Sevgili? 
Bu arzudan, bu benlikten… 

Yokluk nedir ey Sevgili? 

 

Dil, kelamı boşa saymaz. 

Baş işitir, özüm duymaz! 
Nem olduysa gözüm doymaz; 

Tokluk nedir ey Sevgili? 

 

Bitmez, tükenmez hevesler; 
Bir heves bin heves besler! 

Nedir bu hal, ne bu sesler? 

Çokluk nedir ey Sevgili? 

 
Bin hikmet var kuru otta, 

İlim gizli, sır sücûdda. 

Bir'i bulmak bin vücutta; 

Teklik nedir ey Sevgili? 

 
Aşk ehlinin feryadı ne? 

Sevenlerin muradı ne? 

Ebu Cehl'in inadı ne? 

Diklik nedir ey Sevgili? 
 

Güzel şeyhim, gel celâle! 

Güneş isen vur hilale! 

Derman arz et bu suale! 
Paklık nedir ey Sevgili?
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YAKINLAŞ 
 

Kişi, Allah Teâlâ’ya هلالج لج yakınlaştıkça, korkusu ve sevgisi 

artar. 
 

Örneğin, üç metre uzağındaki bir örümceğe bakarken 

kalbinde doğan korkuyla, hemen yanındaki bir örümceğe 

bakmakla oluşan korku çok farklıdır. 

 
Yine, bir bayanı uzaktan görüp sevmeyle, onunla 

konuşup tanıştıktan sonra husule gelen sevgi mukayese 

edilemez. 

 
Bu nispetle, insan Rabbine yakınlaştıkça ve O’nu daha iyi 

tanımaya başladıkça, O'na olan korkusu, saygısı ve 

sevgisi artacak, böylelikle imanını en kâmil seviyeye 

ulaştırma yoluna girmiş olacaktır… 
 

“…Allah’a karşı ancak; kulları içinden alim olanlar 

derin saygı duyarlar…” (Fâtır 28) 

 
  

GÜNAHIM KÜÇÜK 

 
"Benim işlediğim günah küçüktür" deme sakın! 

 

Unutma ki küçücük bir izmarit, büyük bir ormanın yok 

olmasını sağlayabilir. 
 

Akrep de küçüktür değil mi? 

 

Ancak korunup sakınılmazsa, dev gibi bir insanı dahi 

öldürebilecek zehre sahip olduğu görülür… 
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OT YOK MU? 
 

Duymak istemiyormuş sözlerimi! 

Takmıyormuş hakkı, hakikati;  

Sıkıntıya sokuyormuş gönlünü meğer! 

 
Doğrusu, benim için takıp takmaması pek de mühim 

değil zaten. 

 

Hani, ineğin önüne bir teneke altın koymuşlar; 
 

"Bu da ne yaa! Ot yok mu?" demiş… 

 

 
Boş konuşanlar engeldi,  

Onlarla hep mutsuz oldum. 

Allah'ın kelamı geldi;  

Aradığım dostu buldum! 
 

  

ARKADAŞ KANI 

 
Batakhaneler akrep yuvası… 

 

Dostum uyurken, bir sivrisineğin bile kanını emdiğini 

görsem, yediremem kendime, hemen öldürürüm onu. 
 

Ne var ki, dost görünen kana susamış yılanlar, diri diri 

içiyorlar arkadaşlarımın kanını ve ben yetişemiyorum…
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ZALİM DÜNYA 
Bugün seni andım, düşündüm durdum, 

"Bu hal nedir?" diye zihnimi yordum. 

Hakiki ismini kendime sordum; 
Kime zulmetmedin be zalim dünya? 

 

Herkese okursun aynı masalı, 

Öyle dinlenir ki, bebek misali. 

Lakin sonu gelmez, yoktur emsali; 
Kimi kandırmadın be zalim dünya? 

 

Bir günün neşeli, kederli üç gün! 

Bak seni terk etmiş, el sallıyor dün. 
Dört elle sarılma, dostun mu bugün? 

Dostu unutturdun be zalim dünya! 

 

Şeytan ve nefisle dostsun can-ciğer! 
Gönlünü kaptıran, biçemez değer. 

Seni sevmek, ateş içmekmiş meğer! 

Cehennem imişsin be zalim dünya! 

 

Durmadan dönersin, koşan peşinde… 
Atamı, ceddimi yuttun içinde! 

Bana selam etti dostum geçende; 

Onu da yemişsin be zalim dünya! 

 
Yaldızların ne hoş, süslü necaset! 

Hevasına kurban, yürüyen ceset. 

Üç karış kardeşim, koşturma, pes et! 

Bu ne cazibedir be zalim dünya!? 
 

Zamanla yarışan, belli akıbet! 

Mezarlığa giden yolu takip et… 

Ömrün çok olsa da bitecek elbet; 
Senin de sonun var be zalim dünya!
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FARE VE KAPAN 
 

Bir an için, insanı fare, dünyayı da kapan yerine koyalım.  

 

Basit meziyetteki farenin işi odur ki, kapandaki tüm 
peynire sahip olmak ister.  

 

Dolayısıyla, kapanın en hassas bölgesi olan çentiğe 

ağzını attığında, başını kapanın keskin dişlerine teslim 
etmiştir. 

 

Olgun ve kurnaz meziyetteki farenin işi ise, kapandaki 

tüm peyniri yemek değil, çentiğin yanlarındaki artan 

kısımları yiyip hayatını idame ettirmektir. 
 

Ta ki, kapan sahibi, farenin aklının eremeyeceği o son 

tuzağı, ölümü hazırlayıncaya kadar… 
 

NEFS VE RUH / ASLAN VE CEYLAN 
 

Nefis ile ruh ten kafesinde, kurt ile koyun veya aslan ile 

ceylan gibidir. 
 

Alemlerin sultanı, son peygamber Muhammed Mustafa'ya  ملسو هيلع هللا ىلص 

gönül vermiş olan Allah dostlarının vazifesi ise:  

 

Bu iki zıddı bir kafeste can ciğer dost etmektir... 
 

KANDİLLER 
Hey!  

Gök birledi; rahmet yağıyor. 

Ne kaçıyorsun? 
 

Yırt bağrını, aç ceplerini, terse çevir şemsiyeni!  

Doldur doldurabildiğince…
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BİLEN OLMAZ… 
Şu dünyada kim kalıcı? 

Konan göçer, kalan olmaz. 

Ey huzuru arayıcı! 
Masivayla bulan olmaz. 

 

"Müslümanım" demek yetmez! 

Dil söyler de gönül ötmez. 

"Sevdim" dersin, arzun bitmez; 
İman o ki, talan olmaz. 

 

Bir can katarlar canına, 

Var erenlerin yanına. 
Mü'min iken kör şeytana, 

Dönüp secde kılan olmaz. 

 

Pek süslüdür dünya zehri, 
İçmeyene, Cennet nehri, 

Her bir ömrün var ahiri, 

Gidip tekrar gelen olmaz. 

 

Ham gönlünü eyle gülşen, 
Hakk'a kolluk sana düşen. 

Tınlamazsın, ne bu neşen? 

Cehennem'de gülen olmaz. 

 
Zikir, dikeni gül eder! 

Tüm bedenini dil eder. 

Herkes bir kefenle gider; 

"Er" olup da ölen olmaz. 
 

Keremkân etti adımı, 

Değiştirdi muradımı. 

Kul eyleyen üstadımı; 
Can bilirim, bilen olmaz… 
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KUL, KUL MUDUR Kİ? 
 

Namazın da varken, bu halin nice? 

Kibrin ve gururun? İsyan sinsice! 

Soruma cevap ver, sarılma güce: 
Hakk'a boyun bükmez kul, kul mudur ki? 

 

Herkes, "Ben kulum" der mağrur nefisle! 

Toprakta dolaşır, gafil nefesle. 
Şeytana kullukta bin bir hevesle; 

Gayrıyı terk etmez kul, kul mudur ki? 

 

"Hay" ile "Hû" esmasını söylemez! 

Gönülde örümcek ağın silemez! 
Hakk'ın verdiği can, kadrin bilemez; 

Rabbini zikretmez kul, kul mudur ki? 

 

Her şeyin hâlıkı, mâliki Mevlâ! 
Özge bir sahibi yoktur evvela… 

Sende, ‘varım’ diyen ‘beni’ kovala; 

Yokluğunu bilmez kul, kul mudur ki? 

 
Yalnız delen olmaz varlık dağını, 

Bir süpürge silmez gaflet ağını! 

İnat edip harcar gençlik çağını; 

Aşk yoluna gelmez kul, kul mudur ki? 
 

Namazla, niyazla bitmez efendi! 

Kendini kandırır sananın kendi. 

Kitaptan okudun, sözün tükendi! 

Adabını bilmez kul, kul mudur ki? 
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GÖZYAŞIM 
 

Nedir bu inadın, hasrette kaldım? 

Nerelerde kaldın gel be gözyaşım? 

Hiç sonu gelmeyen dertlere daldım, 

Yolunu gözlerim, bil be gözyaşım! 
 

Çok hüznüm var amma yok belirtisi! 

Sel olup akandan alamam dersi. 

Derde derman imiş gözün terlisi; 
Süzülüp süzülüp ak be gözyaşım! 

 

Bir gün uçuverir tenimden serim, 

Ne ettimse özden çıkmıyor kirim! 
Taatim olsa da, meçhuldür yerim; 

İçimdeki kiri sök be gözyaşım! 

 

Ömrün baharında cömertken toprak, 
Bulut olup da gel, kalmiyim kurak! 

Bak, her gün dallardan düşer bi yaprak; 

İkinci bir ömür yok be gözyaşım! 

 

Resulün yoluna sülük etmişim, 
Ağyar oldum senle, gaflettir işim! 

Hissizi de güzel, "Allah" deyişim! 

Özümde bir kandil yak be gözyaşım! 

 
Gece seccademi serdiğimde gel! 

Mevla'ya hesabı verdiğimde gel! 

Mahçubum, bükülmüş boyun ile bel; 

Perişan halime bak be gözyaşım!
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AĞLA YETER Kİ… 
 

Ağlamak, ne büyük saadet… 

 

“Allah’ım, göz pınarları kurumuş merhamet 

fukaralarından etme beni” diyerek dua etti büyükler, bu 
gönül banyosundan mahrum olmamak için. 

 

Ey bu sözleri yazan Hak talibi! Sen de ağla o zaman. 

Hemen bir manava git ve bir kilo soğan al.  
Hepsini bir oturuşta soy ki, gözlerin yaşa bulansın!  

Olmadı, parayla adam tut seni dövüp ağlatmaları için.  

 

Veya okuldayken aldığın zayıf bir nota ağla!  
Sanki bahane mi yok gözyaşına? 

 

Yolda yürürken, mahsustan taşa tak ayağını ve yüz üstü 

düş kaldırıma. 

Görenler, "çocuk musun?" deyip gülsünler sana; ağla 
yeter ki! 

Al teybini önüne, kayıt düğmesine bas!  

Geçmişte yaşadığın tüm günahları itiraf et, boş bir 

kasete. Yetmedi, tekrar tekrar dinle kaseti. Duyduklarını 
dolu dolu yaz defterlere.  

Gece, gündüz defterlerinin işgal ettiği kütüphaneye bak, 

gözlerin dolar belki! 

 
Eline bir tesbih al; "Allah" deme, "Peygamber" deme!  

Hiç durmadan yanlışlarını say sadece...  

Ola ki, nefsin utanır da gözlerinden yaş gelir! 

 

Ağla be dostum! Evlenemediğin o kıza ağla!  

Hiç belli olmaz ki; her sevginin sahibi olan yüce Allah  هلالج لج 

sen, "Leyla, Leyla!" derken, "Mevla" ya çevirir dilini 

Mecnun gibi, belli olmaz…
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MAL SATMIYORUM 
 

 

Gelme ki bu civarla, 
Senle güreş tutmuyorum! 

Vur başını duvarlara; 

Ağaya mal satmıyorum! 

 

 
Talip değil gönül kesen! 

Taş mı yöneldiğin Kâbe’n? 

Toku doyuramam ki ben; 

Ağlaya mal satmıyorum! 
 

 

Her edepli üstüm benim, 

Benzer olmak kastım benim. 
Dilenciler dostum benim, 

Ağaya mal satmıyorum! 

 

 

İse boğdu bizi bacan! 
Söyle kimdir akıl hocan? 

Duvar olsa anlardı can; 

Ağaya mal satmıyorum! 

 
 

Aşksız bülbül zara gelmez, 

Hangi tüccar, kâra gelmez? 

Hakk’ın ilmi vara gelmez! 
Ağaya mal satmıyorum! 
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İZİM VAR 
 

 

Erler bağına girdim, Ay misali yüzüm var. 

“Alim” deme, yok ilmim; Dost dilinden sözüm var. 
 

 

"Gördüm" deyu duranlar, Aşkından dem vuranlar! 

Bahtiyarım soranlar; Dostu gören gözüm var. 
 

 

Dertli gönül eşinde, Kalmam dünya leşinde! 

Mevsimlerin kışında, Bahar ile yazım var! 

 
 

Malın, mülkünü koy da, Gönül tutmaz, ne fayda? 

Rahat batar sarayda; Eşiğinde hazım var… 

 
 

Kelamı hak bilince, Dert eşini bulunca, 

Gönül destim dolunca, ‘Hadi’sine nazım var. 

 
 

Zar ederim gülüme, Özüm akar dilime, 

Bakmayın siz elime; Sinemde bir sazım var. 

 
 

Yolum uzun muamma, Bezip dönerim sanma! 

Körüm, topalım amma; Silsileden izim var… 
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ÇÖZDÜREN GEREK 
 

 

Akıldır insanda en büyük cevher, 

Düşünceni düşün; bellolur değer. 
Nefis, ruh savaşı asılsa eğer; 

Cihadı ekberi çözdüren gerek… 

 

 

Nefsin arzusuna kapılmaya gör, 
İstekleri bitmez, görünmeyen kor! 

Hoş gösterir, sinsi; sezmesi çok zor! 

Amansız düşmanı sezdiren gerek… 

 
 

An geçmeden kuşan eşsiz silahı, 

Hiç acımadan vur, dinleme ahı! 

Zulmetti, sırtına yığdı günahı; 
Yerden yere vurup bezdiren gerek… 

 

 

Gerektir ki, silsin gönlün isini, 
Yazılar duyurmaz Hakk'ın sesini! 

Gönül dergâhında kırıp nefsini, 

Varlık derisini yüzdüren gerek… 
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SENİ DÜŞÜN! 
 
Bu ne gurur Âdemoğlu, 

Öleceğin anı düşün! 

Dik olanı sevmez Ulu; 

Solacağın anı düşün! 
 

 

Çok değerli her bir nefes, 

Zaman durur, biter heves. 
Bedenindir ona kafes; 

Hakk vergisi canı düşün! 

 

 
Yaradan gizlenmiş onda, 

“Men aref”tir, sır var bunda! 

Topraksın, damarlarında; 

Sıdkla gezen kanı düşün! 

 
 

Der ki: "Arşa, kürse sığmam! 

Kapımı çalanı kovmam!" 

O gelir mi, varsa haram? 
Haneni yıkanı düşün! 

 

 

Razı eyle senden O'nu! 
Ölmeden evvel bil sonu! 

Boş ver, görme onu, bunu; 

Aynaya bak seni düşün! 
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BAKARSAN HAKKI GÖRÜRSÜN 
 
Dünya denen necis leşe, Bakarsan hakkı görürsün. 

Kabirdeki dosta, eşe; Bakarsan hakkı görürsün. 

 

 

Ağın örmüş örümceğe, Tuzağa düşen böceğe, 
Karanlık çökmüş geceye, Bakarsan hakkı görürsün. 

 

 

Mevsim bahar, döner kışa, Kanatlanıp göçen kuşa, 
Zaman almış göze, kaşa; Bakarsan hakkı görürsün. 

 

 

Kış yerini verir yaza. Gönül koyma çoğa, aza! 
Parlayıp düşen yıldıza, Bakarsan hakkı görürsün. 

 

 

Yetmez, vakit ister daha! Naçar, varır feryat, aha… 
Bin yıl ömür süren Nuh'a, Bakarsan hakkı görürsün. 

 

 

Hazan olmuş bir yaprağa, Eritip yiyen toprağa. 

Koşuş, kaçış son durağa; Bakarsan hakkı görürsün. 
 

 

Hakk'tan bol bol fikir dile, Gafil olma bile bile! 

Kırmızısı solmuş güle, Bakarsan hakkı görürsün. 
 

 

Sanma ki zor bu bilmece, Garip yazar hece hece. 

Durmaz akar gündüz, gece; Bakarsan hakkı görürsün…
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SORU YAĞMURU 
 

Yine başlamış etrafındakileri soru yağmuruna tutmaya, 

mağrur ve bilgince… 
 

“Sen şunu biliyor musun, sen bunu biliyor musun?” 

semalarında yine. 

 
Oysa kendini bilmeye çalışanlar için mesele öyle değil: 

 

"Bugün Allah için ne yaptın?" diye soruyor, başını her 

yastığa koyuşunda! 
 

 

Aşk ile yumuşa; Katı gönüle, 

Bir küçücük fidan dikilmez olur. 

Tevazuyla yaklaş güle, bülbüle; 
Soru ebeleri çekilmez olur! 

  

 

 
 

 

ZEBRA 
 

Kötü ahlaklı insanlar, terbiye edilmemiş azgın bir 
zebranın üzerinde seyahattedir. 

 

Her an, düşme ve çiğnenme tehlikesiyle karşı karşıya!
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ASKERİN TÜRKÜSÜ 

BENİM İÇİN DOĞ! 

 

Bitti tahammülüm, kalmadı sabrım! 
Güneş, bir kere de benim için doğ! 

Sırdaşım tüfeğim, yaverim kabrim; 

Şafak, bir kere de benim için doğ! 

 
Tebessüm ettirir gelip gidenler, 

Tenha köşelerde sohbet edenler. 

Yıkar moralimi bazı nedenler; 

Şafak, bir kere de benim için doğ! 

 
Bülbül, hürce güle ağıtlar yakar! 

Dertli dimağımda şimşekler çakar. 

Hasrette gözlerim, semaya bakar; 

Şafak, bir kere de benim için doğ! 
 

Sılamın hayali, bir ömre bedel! 

Mukaddes görevim, gitmeme engel. 

Gecenin ardından naz etme de gel! 
Şafak, bir kere de benim için doğ! 

 

Mevsim sonbahara, kışa kalsa da, 

Rüzgarlar esse de, güller solsa da… 

Kapkara bulutlar mâni olsa da; 
Şafak, bir kere de benim için doğ! 

 

Kimi savaşacak burda ölecek! 

Kimi ağlayacak, kimi gülecek! 
Beklenen o "Bir gün…" elbet gelecek; 

Şafak, bir kere de benim için doğ! 
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AŞK NERDESİN? 
 

Toprağımı kuruttuğun, 

Karanlıklara attığın, 

Yeter bunca arattığın; 
Sadık dostum Aşk nerdesin? 

 

Duymazam esen yelini, 

Özledim tatlı dilini. 

Çektin elimden elini, 
Sadık dostum Aşk nerdesin? 

 

Suratını astın mı, ne? 

‘Merhaba’nı kestin mi, ne? 
Yoksa bana küstün mü, ne? 

Sadık dostum Aşk nerdesin? 

 

Yitirdim hikmeti, ilmi! 
Bunlar dostların değil mi? 

Mihmanım ol, sil evimi! 

Canım dostum Aşk nerdesin? 

 
Dertlice bir sitemkârım, 

Nerde ahım, nerde zarım? 

Müflis oldum, çok zararım; 

Sadık dostum Aşk nerdesin? 

 
Muhabbetsiz dem olur mu? 

Yazısız kalem olur mu? 

Aslı'sız Kerem olur mu? 

Canım dostum Aşk nerdesin? 
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YİNE NEREDESİN GÖNÜL? 
 

Dünya şan, şöhretinde mi? 

Boş bir deredesin gönül! 

Malında mı, mülkünde mi? 

Yine neredesin gönül? 
Yine ne haldesin gönül? 

 

 

Kisrâ saraylarında mı? 
Karun'un civarında mı? 

Firavun diyarında mı? 

Yine neredesin gönül? 

Yine ne haldesin gönül? 
 

 

Ukbânın sevdasında mı? 

Huri’si, Gılmân’ında mı? 
Köşkünde, sarayında mı? 

Yine neredesin gönül? 

Yine ne haldesin gönül? 

 

 
Hakk'ın sevdiklerinde mi? 

O'nun isteklerinde mi? 

Yoksa kendi zevkinde mi? 

Yine neredesin gönül? 
Yine ne haldesin gönül? 
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Kötü halde, hazanda mı? 

Seni kırıp bozanda mı? 

İyiye, kötü zanda mı? 
Yine neredesin gönül? 

Yine ne haldesin gönül? 

 

 
Azgın nefsin hevası mı? 

Yoksa benlik sevdası mı? 

Bağır, duyam avazını! 

Yine neredesin gönül? 
Yine ne haldesin gönül? 

 

 

Aşkla zevk-u sefada mı? 
Ondan mahrum, cefada mı? 

Muhammed Mustafa'da mı? 

Yine neredesin gönül? 

Yine ne haldesin gönül? 

 
 

Şu geçici ahırda mı? 

O'na, buna kahırda mı? 

Kovanda mı, zehirde mi? 
Yine neredesin gönül? 

Yine ne haldesin gönül?
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HAZİNE 
 

Bir gömü ve hazine bulan insanlar, buldukları hazinenin 

hiç kimse tarafından bilinmemesi ve paylaşılıp 

bölünmemesi için, insanların bundan haberdar olmasını 

istemezler. 
 

İman hazinesine sahip olan Mü'minler ise, bu eşsiz 

hazinenin yerinin herkes tarafından bilinmesini ve 

dünyada yaşayan her ferdin bu zenginliğe sahip olmasını 
murad ederler… 

YALAN MI? 
 

Kim demiş; “Dünyada ölümden başkası yalan!” diye? 

 
Ne yani; adını yüce yaratıcının sıfatlarından alan “Hayat” 

yalan mı? 

 

Mecnun'un Leyla'ya, Kerem'in Aslı'ya duyduğu 
“Muhabbet” yalan mı? 

 

Yunus'ları yandıran, Mevlana'ları döndüren “Aşk” yalan 

mı? 
 

İstanbul'u fetheden Fatih Sultan yalan mı; şeyhi 

Akşemseddin yalan mı? 

 

Ebu Bekir Sıddık’lar, Ömer’ler, İhramcızâde’ler…  
Sevenler yalan mı? 

 

İyice belle ki; dünyada yalan olan bir şey varsa, o da 

"Ölüm" dür! 
Yoksa yaşamı sonsuzluğa uzanan; sen, ben, insan, yalan 

olur mu?
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BULUR İNŞAALLAH 
 

 

Ben kötü bir kulum, amma hak yolda! 
Hatam çok bilirim, düzen yok halde! 

Boş vermek olur mu? Yola koyul da, 

Gidişle, gelişle, olur inşaallah… 

 

 
Vuslatı Mevla'dır, dostlar kervanı. 

Ağır başla gider, söyletir kanı. 

Kıtmir olup iz sür, aczini tanı! 

Erenler seni de alır inşaallah… 
 

 

Zikirle, fikirle, hamdla gidersen, 

Masivavı terkle hakkı güdersen, 
Adap libasını dosttan giyersen; 

Hakk'ın nuru gönle gelir inşaallah… 

 

 

Kalemin dili yok, "Yaz" desin bana! 
İhlas ve sadakat gitmez yabana. 

Yar nazar eylesin gönül kabına; 

Kerem'de aslını bulur inşaallah…
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EMANETÇİ 
İnsanın, arkadaşının kendisine emaneten vermiş olduğu 

bir kalemi geri aldığında üzülmemesine rağmen, 

bekçiliğini yaptığı ev, araba, evlat, sıhhat ve benzeri her 

şeyin asıl sahibi olan Allah Teâlâ هلالج لج tarafından geri 

alınmasına aşırı derecede üzülmesi, hatta isyan etmesi, 

bu emanetlerin sahibi olduğu iddiasının bir göstergesidir. 

 

İnsan, dünyaya çıplak olarak geldiğini ve cenabı  

Allah'ın هلالج لج “Dön” emriyle her şeyini terk ederek, 

dünyanın, ayıp olmasın diye hediye ettiği bir 

kefenle O'na döneceğini unutmamalıdır! 

  

PEYGAMBERİNE SELAM EYLE 
 

Hey benim cahil gönlüm!  

Yüzün asıldı neden sonra?  

Yine kederlisin… 
 

Bu ümitsizlik, bu karanlık, bu yeis neden? 

Yoksa adını “Cehennemlikler” listesinde mi gördün? 

Allah'ın  هلالج لج rahmeti mi tükendi cebindeki para gibi, 

nedir!? 
 

Yoksa kendisini taşlayanlara merhamet eden Peygamber, 

seni ümmetlikten mi kovdu ha? 

 

Geç bunlardan gönül!  
 

Alemlerin Efendisine bol bol salat ve selam eyle; 

 

Ki, o da sana selam etsin! 
(Övgüler ve selam Allah’ın Peygamberine olsun)
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ÖZLEMİŞİM 
 

Vur teline sazcı dayı, 

Bağlamayı özlemişim. 
Boyun büküp doya doya, 

Ağlamayı özlemişim. 

 

Bir ihsan gelsin sesinden, 

Kâbe kokan nefesinden, 
Yokluğun hazinesinden; 

Söylemeyi özlemişim. 

 

Hakk'a açılan elleri, 
Aşk akıtan tüm dilleri, 

Yıkık, viran gönülleri, 

Eylemeyi özlemişim. 

 
Uyalım adap, usule, 

Ahvalin olsun vesile, 

Eğlence-i Tevhid ile, 

Oynamayı özlemişim. 

 
Söz eyle gel, hazanımda, 

Güneş doğsun izanımda. 

Bir aşure kazanında, 

Kaynamayı özlemişim. 
 

Kelamların hayâsını, 

Dertlerimin devasını, 

İlim, irfan deryasını, 
Boylamayı özlemişim… 
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SEHER VAKTİNDE 
 

Aşığa gıdadır demde zikrullah, 

Bülbüllerle öter, seher vaktinde. 

 
“Hû Mevlam” diyeni seviyor Allah, 

Ol eğlence yeter, seher vaktinde. 

 

 
Hakk açmış kapısın, kulunu bekler, 

İltica sunanı nur ile aklar. 

 

Yakın olur o an nice ıraklar; 
"İsteyen yok mu?" der, seher vaktinde. 

 

 

Bir muradı olan büker boynunu, 

Açar ellerini, yakar koynunu! 
 

Bilir cümle gafil kulun sonunu; 

"Hidayet eyle!" der, seher vaktinde. 

 
 

Miskinler yatağa yatıp dalınca, 

"Şükür" deyip, "Destur" ile kalkınca. 

 
İçli mektubuna cevap alınca; 

Dost'tan yeller eser seher vaktinde… 
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NEFS-İ EMMARE 
Sende bir varlık var sezemediğin, 

İman ile vurup ezemediğin! 

Savaş içindesin ölene değin; 

Bin erden yamandır nefs-i emmare. 
 

“Mü’minim!” diyemez sahibi kişi, 

Kabuğu pek güzel, riyadır işi! 

Belli değil neye kulluk edişi? 
Taklidi imandır nefs-i emmare. 

 

Cürmü isyan ile boğar dertlere, 

Çekemez güzeli, hased fertlere. 
Dahi gönderdiği Peygamberlere; 

"Rabbim, el aman"dır nefs-i emmare. 

 

Tonla mal-mülk versen, hiç doymaz azar, 

“Al garibim!" dersen, “Biter” der, kızar! 
Ahbabın ardından hep kuyu kazar; 

Zehirli yılandır nefs-i emmare. 

 

Tam üç bin yıl yandı, çıkmadı zarı! 
Kandırıp oyalar, pek sever varı. 

Yeme, içme, yatma; gaflet şiarı; 

Hayvandan hayvandır nefs-i emmare. 

 
Ölümden söz etme, ona çok uzak! 

Gençliğin kuralı; “İbadet yasak!” 

Yaver-i şeytandır, her demi tuzak, 

Sinsice sızandır nefs-i emmare. 
 

Yedi başlı ejder, yıkabilene! 

Ehl-i halden duyup bakabilene, 

Tevhid ateşiyle yakabilene, 
Daldaki hazandır nefs-i emmare…
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HAYVANİ SIFATLAR 
 

Aslandaki kibir, kaplandaki yırtıcılık, yılandaki kin, 

ayıdaki gaflet, köstebekteki açgözlülük, örümcekteki 
sinsilik, kedideki nankörlük, akrepteki düşmanlık ve 

karıncadaki uzun emel…  

 

Bunlar, her insanın nefsinde bulunan hayvani 
vasıflardan, ahlâki zemîmelerden birer numunedir. 

 

Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğlunun, kâmil 

manada bir insan olabilmesi için, gönlünde bulunan bu 
kötü sıfatların birini bile barındırmaması ve hepsini 

defetmesi elzemdir… 

 

  

 

KİMLİK 
 

Devletin kanunundaki nüfus kimliği, Allah'ın هلالج لج 

kanunundaki namaz demektir.  

 
Devlet memuru olan polislerin, kimliksiz olman sebebiyle 

seni nezarethaneye atmalarından korktuğun gibi,  

Allah'ın  هلالج لج memuru olan zebanilerin namazsız olman 

sebebiyle; yiyeceği ateş, içeceği irin, dostlarının da 

akrepler, yılanlar ve şeytanlar olduğu o sıcak 
nezarethaneye atmalarından da korkmalısın! 
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HIRSIZIN ELİNDEKİ ŞEKER 
 

Dünya; küçük çocukları cezbedip kandıran hırsızın 

elindeki şekerin ta kendisidir. 
 

Buradaki küçüklerden mana, aklı küçük olanlardır ki, 

onların zevkleri, evcilik ve saklambaç gibi boş ve faydasız 

oyunlardan ibarettir. 

 
Aklı büyük olanlara gelince; onların yaşları küçük olsa 

dahi, maksatları, 'Hırsız' diye nitelendirdiğimiz İblis'in 

elindeki şekeri elinin tersiyle itmek ve Hazreti Allah'ın هلالج لج 

muhabbet çikolatasından doyasıya yemektir… 
 

  

SABAH NAMAZA KALDIRAN AKREP 
 

Vakit, seherin sonu; Sabah ezanları okunuyor… 
 

"Yataktan kalksam mı, kalkmasam mı?” tereddüdü içinde 

oyalanırken; 

 

Birden sol tarafımda, yastığımın üzerinde simsiyah bir 
akrep görüyor ve hızla yataktan fırlıyorum! 

 

Hamdolsun ki, namazımı vaktinde kılıyorum; 

 

Fakat Allah هلالج لج için değil! 

 

Akrepten korktuğum için!
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İSTER YAP, İSTER YAPMA! 
 

Gözünü âleme baktır, 

Her zerreyi kuran Hakk'tır! 
O'ndan özge Mâbud yoktur; 

İster tap, istersen tapma! 

 

 

Birçok yol var, eğri – doğru, 
Hakk'ın yolu yakar bağrı. 

Vesileyiz, kula çağrı; 

İster sap, istersen sapma! 

 
 

Hep oyalar fani cihan, 

Dön sırtını, aşk ile yan! 

Muradı şer, göze ayan; 
İster tep, istersen tepme! 

 

 

Dost meclisi, aşkın yeri, 

Düşün, tuzun ne değeri? 
Evliya saçar cevheri; 

İster kap, istersen kapma! 

 

 
Herkes ektiğini almış, 

Biçmeyenler naçar kalmış. 

Hakk'tan sana emir gelmiş; 

İster yap, istersen yapma! 
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DİLENCİYİM BEN! 
 

Hor bakıp gülmeyin sakın ha bana! 

Hep nefsime uydum, düştüm tabana. 

Yalvarıp sığındım, Ganî, Sübhan'a; 
Ellerimi açtım, dilenciyim ben! 

 

 

Gaflet hallerime "Eyvah!" çekenim, 
Huzur tarlasına, tövbe dikenim. 

Cami avluları değil meskenim; 

Dost'un kapısında dilenciyim ben! 

 

 
Geçmişi düşünüp boynum bükmüşüm, 

Kibirliydim önce, şimdi çökmüşüm. 

Âlemde en gafil meğer benmişim! 

Gözlerimde yaşa dilenciyim ben! 
 

 

Sırf savm-ü salat'la kul olunmuyor! 

Ezilip geçilen yol olunmuyor! 
Hakk'ın beğendiği hal bulunmuyor; 

Ahlaka, adaba dilenciyim ben! 

 

 
Yar sakidir bana, gönlüm peymane. 

Şarapsız olmuyor, halim virane! 

Sözümü ne bilsin gafil zamane? 

Muhabbet demine dilenciyim ben! 
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BUGÜN ŞEHR-İ RAMAZAN'DIR 
 

Hamdü sena günümüze;  

Eren, şehri Ramazan'dır. 

Recep, Şaban kapısından,  

Giren şehri Ramazan'dır. 
 

Merhameti yüce ile,  

Gözyaşımız dönsün sele. 

Raftaki Kur’an’ı ele,  
Veren şehri Ramazan'dır. 

 

Gül eden nefesimizi,  

Zikre veren sesimizi, 
Hevâ dolu nefsimizi,  

Kıran şehri Ramazan’dır. 

 

Lütfu sığmaz göğe-yere,  
Sıhhat gelir can-ü sere. 

Şeytanı bile zincire,  

Vuran şehri Ramazan'dır. 

 

On bir ayda yoktur eşi,  
Dertlilere deva işi, 

Ey günaha dalmış kişi!  

Çaren şehri Ramazan'dır. 

 
Mevlam, eriştir sonuna,  

Rahmet kıl, Kerem kuluna. 

Coş ey gönül, bugün sana,  

Yaren şehri Ramazan’dır…
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İMAN, BİR OTOMOBİL GİBİDİR 
 

İman, bir otomobil gibidir.  

Bu otomobilin kapısı namazdır… 
 

Kapısını açmayan bir şoförün, kendi otomobiline 

binemeyeceği ve istediği yere gidemeyeceği gibi, 

kendisine namaz kapısını açmayan bir Müslüman da, 
gaflet çöllerinde yürüyerek yol almaya mahkum bir halde 

yaşamaya devam edecektir. 

 

Motoru oruçtur… 
 

Her otomobilin motorunun en az yılda bir kere bakıma 

ihtiyacı olduğu gibi, insan midesinin de her yıl Ramazan 

denilen ve bir aya tekâmül eden özel bir bakıma ihtiyacı 

vardır.  
 

Benzini Tevhid'dir… 

 

Ne kadar lüks olursa olsun benzini olmayan hiçbir aracın 
adım atamayacağı gibi, zikri olmayan bir insanın imanı 

da yolda kalacak; otomobilin çalışmaya çalışmaya eskiyip 

değerini yitireceği gibi, iman da işlemeye işlemeye 

gittikçe düşecek ve paslanıp çürüyecektir. 
 

 

Şu halde usta bir şoföre düşen görev;  

İçindeki trafik canavarının sesine kulak vermemek,  
Aracın kullanım kılavuzuna ve yol kurallarına uymak,  

Ehli Sünnet vel cemaat şeridinde vasati bir hızla 

seyredip, ahiret menziline selametle varmaktır… 

 

 
 
 



Sözler Dermâna Hâiz 

110 
 

 

TURİSTİK HACI 
 

Zamandan ve mekândan münezzeh olan Hazreti Allah'ın, 
yalnızca Kâbe'nin bir tarafında otururken gelip gidenleri 

gözlediğini zanneden ve turistik gezisini yapıp geri 

döndüğünde, her şeyi duyan, gören ve bilen Hakk 

Teâlâ’yı, artık duymaz, görmez ve bilmez zanneden 
sahte bir hacının, evine döndüğünde yalanına, hilesine ve 

küfrüne devam etmesi; Bir karıncanın, koca file çelme 

takabileceğine inanması kadar ahmakça bir durumdur! 

  
 

TEMİZLİKÇİ KADIN 
 

Evimize gelen temizlikçi kadına sordum: 

 
- Seninle aramızda ne fark var? 

 

Şöyle dedi: 

 

- Ben bu eve geldiğimde, evdeki hiçbir şeyin sahibi 
olmadığımı, fazla duramayacağımı bilerek görevimi 

yapıyor ve karşılığı olan ücretimi ev sahibinden alıyorum. 

 

Sen ise, şu geldiğin dünya evindeki görevlerini yapmıyor, 
eline geçen her şeyi sahipleniyor ve burada kalıcı 

olduğunu zannediyorsun!  

Tamahın ve açgözlülüğün sebebiyle yarın ahiretteki ilahi 

mükâfatlardan mahrum kalabileceğini düşünemiyorsun.  
 

İşte aramızdaki fark budur…
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“İLLALLAH” DE ARTIK GÖNLÜM! 
 

 

Bırak oyunu, hevâyı; 
"İllallah" de artık gönlüm! 

Bu derd ile bul devayı, 

"İllallah" de artık gönlüm! 

 

 
Bil küfürdür "Lâ" kapısı, 

Temelsiz bina yapısı! 

Hiçbir halin yok tapusu; 

"İllallah" de artık gönlüm! 
 

 

İlmek ilmek, çöz sırları, 

Kes zünnârı, at yuları! 
Yık putları, ilahları; 

"İllallah" de artık gönlüm! 

 

 

Koştun, yorulmak bilmedin, 
Pissin, durulmak bilmedin, 

Öldün, dirilmek bilmedin, 

"İllallah" de artık gönlüm! 
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Yaşamına senet mi var? 

Cennetine bilet mi var? 
Varlık denen illet mi var? 

"İllallah" de artık gönlüm! 

 

 
‘Yapma’ dedim, ‘Boş ver’ dedin! 

Çözülmez mühür mü yedin? 

"Elestü" de nerde idin? 

"İllallah" de artık gönlüm! 
 

 

Felek gelir, atar pençe, 

Son nefes var, kıldan ince! 
Bahtiyarlık nedir sence? 

"İllallah" de artık gönlüm! 

 

 

Celallenme ey münadi! 
Hidayet eyleyen Hâdi… 

Davet etti, “Kulum” dedi, 

"İllallah" de artık gönlüm! 
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HABERİN OLSUN! 
 
Yarışın ne ile, neye koşarsın? 

Muradın ne, onca engel aşarsın? 

Şu cümlemi dinle, gözün yaşarsın; 

Bir gün gideceksin, haberin olsun! 

 
 

Sanma ki hiç bitmez, bu yetmiş sene! 

Deden ile ninen ne diyor sana? 

Şu gafil uykudan bir uyansana! 
Yaşamın bir rüya, haberin olsun! 

 

 

Öbür âleme ne götürdün burdan? 
Birkaç vakit namaz kıldın mı zordan? 

Sıcak mı döşeğin, kalın mı yorgan? 

Bir gün uyanırsın, haberin olsun! 

 
 

Toprak açmış bağrın, tenin kavuşur! 

Can kuşu uçunca, şeytan savuşur. 

Asi beden çiyanlarla sevişir; 

Başka yârin olmaz, haberin olsun! 
 

 

Görünce tanımaz oğlunla, kızın, 

Kimseye geçer mi orada nazın? 
Soyunup açıldın, güzeldin yazın; 

Güneş mızrak boyu, haberin olsun! 
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Ne de hassas kantar, var mı hasadın? 
Alamazsın bir tek sevabı satın! 

Dillere gelecek kolun, kanadın; 

Yalancı dil susar, haberin olsun! 

 
 

Önüne iyi bak, düşüp te kayma! 

Malını, mülkünü geçirir sayma! 

Çok mu uzun geldi? Dönüp de cayma! 
Kıldan ince kılıç, haberin olsun! 

 

 

Altında kızgın nâr, uzakta huzur… 
Cümle zebaniler bekliyor hazır! 

Firavun en dipte, İblis te vezir; 

Dostu olmak ta var, haberin olsun! 

 

 
Kevser’e varınca, derin bir “Oh” çek, 

Besmeleyi söyle, ta doyana dek! 

Bu lütfa ermeye dersen, “Ne gerek?” 

Kullukla girilir haberin olsun! 
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OLMA! 
 

İrfan mektebine gir, irfana er. 

Kurtlar sofrasının koyunu olma! 

Yiğitsen, başını İbrahim’e ver, 
Nefis bıçağının kurbanı olma! 

 

İsmail’in hikmet sözleri bunlar, 

Seven sevdiğinin kölesi canlar. 
Kavalın sesinden koyunlar anlar; 

Dil bilmez dağların çobanı olma! 

 

Gönle şiar eyle dürüst olmayı, 
Yan çizene, şeytan takar çelmeyi! 

Hangi ayak sevmez gidip gelmeyi; 

Mevla’ya gidenin çıbanı olma! 

 

Haramiler çalar, koru keseni. 
İşle nakış nakış bin bir deseni. 

Kar, dolu ve yağmur çürütür seni; 

Çatısız binanın tabanı olma! 

 
Aslanlığı öğren gönül erinden, 

Usta olan dalgıç, yüzer derinden. 

Tek şartı var, çıkma Hakk'ın emrinden; 

Çağa ayak uydur, yabani olma! 
 

Çamur katılır mı berrak bir suya? 

Tevhid yularını, tak kötü huya. 

İmanın temeli hoşgörü, hayâ; 
Kul cezalandıran Zebâni olma!
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ATTIĞIM TOKAT İÇİN SONRA TEŞEKKÜR EDERSİN! 

Âlemleri aletsiz yaratan yüce Allah'ın  هلالج لج "Yapın" dediği 

emirleri uygulamayan Müslüman! 

 
Farz et ki, evin yanıyor ve sende bundan habersiz bir 

şekilde sıcak yatağında mışıl mışıl uyurken, evinin 

yandığını fark eden komşularından birisi kapıyı kırıyor ve 

elindeki bir kova suyu senin yüzüne boşaltıyor! 

 
Tam burada sana, "O kişiye kızar ve onu tersler misin, 

yoksa seni ve evini yanmaktan kurtardığı için teşekkür 

mü edersin?" sorusunu sorduktan hemen sonra, "Ne 

demek hocam; elini ayağını öperim!" cevabını alacağımı 
bildiğim için, peşinen şu nasihati etmek lüzumunu 

hissediyorum: 

 

Seni, içinde bulunduğun Cehennem hayatının gaflet 
uykusundan uyandırmaya çalışan Hakk yolcusuna, 

dokunaklı konuştuğu için kızma ve ona gönül koyup 

darılma! 

 
Unutma ki; gözlerin bağlı bir şekilde uçuruma doğru 

giderken, yüzüne bir tokat vurup seni o uçurumdan 

haberdar eden kişinin tek arzusu, senin kurtulmandır… 

 

 

HER ŞOFÖRÜN HARCI DEĞİL! 
 

İçindeki trafik canavarını, yalnızca insanların yapmış 
oldukları araçları kullanırken durdurmakla kalmayıp, 

Allah Teâlâ’nın هلالج لج yaratmış olduğu beden aracını 

kullanırken de frenleyebilmek, her şoförün harcı 

değildir… 
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BUZDOLABI VE GARANTİ BELGESİ 
 

Evindeki buzdolabının bile üç yıllık garanti belgesi 

varken, elinde kendi yaşamına dair bir saatlik garanti 
belgesinin bile olmaması, seni bazı meseleleri 

düşünmeye sevk etmiyor mu? 

 

Tefekkürü olmayan insanın beyni, üretimi durmuş olan 

bir fabrikaya benzer ki, çoktan iflas bayrağını göndere 
çekmiştir… 

 

 

Bilsen akıl, cevher sana,  
Onsuz bir iş işlemezsin! 

Elde varken semiz dana,  

Bir kemiği dişlemezsin! 

 
  

 

DUA MI, ALKIŞ MI? 
 

Geçmişte çektirmiş olduğun fotoğraflara bakarken 
zamanın nasıl su gibi akıp gittiğini, gideceğini ve bir 

zaman sonra, seni toprağın koynuna verecek olan 

yakınlarının, o fotoğraflara bakarken, seni ya alkışlarla 

ya da dualarla anacaklarını unutma! 
 

Sen dualarını iste herkesten, alkışları boş zira…
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“OFF” DEME “AF” DE! 
Canına kasteden fani hayattan, 

Bıkkınlık gelince, “Of” deme “Af” de! 

Dünya batağından çıkamaz batan; 
İçin sıkılınca, “Of” deme “Af” de! 

 

Deneniyorsundur, sınavdır belki? 

Sıkıntıyı veren Mevla'dır bil ki! 

Hatanı düşünüp tövbeyle sil ki, 
Başın daralınca, “Of” deme “Af” de! 

 

Kadere iman et, Allah yazarı! 

Bir sebeple alır serveti, varı. 
Seçmekte özgürsün nur ile narı; 

Kör nefsin dürtünce, “Of” deme “Af” de! 

 

Sıhhatini alır, hastalık verir, 
Sabır kalkanına kurşunlar gelir, 

Ne kadar sürecek, Yaradan bilir; 

Hiddetin artınca, “Of” deme “Af” de! 

 

Eşinle, dostunla açılır aran, 
Tüm dertler dost olur, kalmaz hal soran. 

“Keşke ölsem!” dersin, gelmez ki sıran! 

Şeytan sataşınca, “Of” deme “Af” de! 

 
Gücünden fazlası düşmez beline, 

Sakın eğri bir söz alma diline! 

Gün olur, üç kuruş geçmez eline; 

İşin ters gidince, “Of” deme “Af” de! 
 

Derin bir "Hû" çekip yok et her şeyi! 

Allah'ı zikreden bulur neşeyi. 

Aşk sarhoşu neyler şarabı, meyi? 
Darlara kalınca, “Of” deme “Hak” de! 
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SANA SIĞINIRIM 
 

 

Şer dolu ahir zamandan, Küfredilen her mekândan, 

Dünya denilen ummandan, Rabbim sana sığınırım. 
 

Bozuk düzen, kötü halden, Herkes çalar ayrı telden, 

Açık baştan, çıplak belden; Rabbim sana sığınırım. 

 
Hakk'ı söylemeyen tenden, Yalan yanlış olan dinden. 

Susmayan nefsim elinden, Rabbim sana sığınırım. 

 

Helale haram katandan, Tenini mala satandan, 

İki ayaklı şeytandan, Rabbim sana sığınırım. 
 

Esmâsız olan heceden, Işıksız olan geceden, 

Ye'cüc, Me'cüc tüm cüceden, Rabbim sana sığınırım. 

 
Bin bir türlü melanetten, Emanete hıyanetten! 

Mülkün sonu kıyametten, Rabbim sana sığınırım. 

 

Suale yanlış karardan, Mizan önünde zarardan! 
Cümle sıkıntıdan, dardan; Rabbim sana sığınırım. 

 

Gaflet içre her ferahtan, Kapkara eden günahtan, 

Cehennemden, ‘ah’tan, ‘vah’tan; Rabbim sana sığınırım. 
 

Peygamberim, tut elimden! Zikri gönle ver dilimden. 

İmansız olan ölümden; Rabbim sana sığınırım… 
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GELSEN EFENDİM! 
 

Ummadık bir anda çalsan kapımı, 

Özümden içeri girsen Efendim! 

Sehere yönelmiş, ıssız bir gece, 
Misafirim olsan, gelsen Efendim! 

 

Halis niyazınla rahmet istesen, 

Aşkı tarif eden bir söz söylesen, 

“Sıra sende” deyip, edip eylesen; 
Ceylan bakışınla gülsen Efendim! 

 

Dertlicedir sinen, dolu imanla. 

Sırrına aşina olsam zamanla. 
Biraz celallenip nurlu fırçanla; 

Gönlümdeki kiri silsen Efendim! 

 

Bir teselli versen kara dünüme, 
Sarmaşık eylesen yüce dinime, 

Teheccüt deminde geçip önüme, 

İki rekat namaz kılsan Efendim! 

 
Kılavuzum olsan, kervana katsan, 

Semalara çıksak, elimden tutsan, 

Muhabbete dalıp vakti unutsan; 

Ta sabaha değin kalsan Efendim! 

 
Gülüne bülbülün içli avazı, 

Bitsin kışım, bulsun baharı, yazı. 

Bizimki derinde bir ince sızı; 

Ah şu derdimi bir bilsen Efendim! 
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SEVK EYLEDİ 
 

Harâbattan aldı bizi, İmarete sevk eyledi. 

Dalâletten çaldı bizi, Hidayete sevk eyledi. 

 

 
Verdi gözün yaşlarını, Yıktı benlik taşlarını, 

Yaktı gönlün kışlarını, Hararete sevk eyledi. 

 

 
Düz eyledi eğriliği, Törpüledi sivriliği, 

Zemmeyledi cimriliği, Sehâvete sevk eyledi. 

 

 
Özgür etti bizi dardan, Şükür geldi uzuvlardan, 

Çekti bütün arzulardan, Nihayete sevk eyledi. 

 

 
Hayrı tuttu, şerre çattı, Danemize dane kattı, 

Varı aldı, yoğu sattı; Ticarete sevk eyledi. 

 

 

Aklar sürdü karamıza, Merhem oldu yaramıza, 
Sevgi ekti tarlamıza, Ziraate sevk eyledi. 

 

 

Ahengüzar seste oldu, Dilimize beste oldu, 
Çırak etti, usta oldu; Zenaate sevk eyledi. 

 

 

Şeyhim; “Bu bir sanat” dedi, “Ham bilgini yırt, at” dedi, 
“Yaşadığın anlat” dedi, Belagate sevk eyledi… 
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TÖVBEYE TÖVBE 
 
Affet beni Rabbim, özden pişmanım! 

Nefse kulluk ettim, artık düşmanım! 

Avuttum kendimi, geçti zamanım; 

İkrarımı verdim, tövbeye tövbe! 

 
 

Önceden çok ettim, sonrada bozdum! 

Emrin ağır geldi, yapmadım azdım. 

O çirkin hayattan bıktım ve bezdim! 
Sana geliyorum, tövbeye tövbe! 

 

 

Bir yol nasip ettin, çok kolay geldi. 
Namaz ve zikrullah, kirimi sildi! 

Hiddetim, isyanım geride kaldı; 

Gönlüm huzur buldu, tövbeye tövbe! 

 
 

Artık tövbe dedim sahte tövbeye, 

Zerre aman verme cürmü sevmeye! 

Azrail hazırda soluk kesmeye; 

Dönmemecesine tövbeye tövbe! 
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MEVLA’YA GİDİYORUM 
 

Yolumu kesmeyin dağlar, Ben Mevla'ya gidiyorum! 

Cezbetmeyin beni bağlar, Ben Mevla'ya gidiyorum! 
 

 

Yeri, göğü kuşatana, Canlı-cansız yaşatana, 

Doksan dokuz hoş adına, Ben Mevla'ya gidiyorum! 
 

 

Kur’an’ı alıp elime, Tevhidi verip dilime, 

Bakarım kendi yoluma, Ben Mevla'ya gidiyorum! 

 
 

Olmadan gönülde verem, Gülistanda güller derem. 

Kalmadı çok fazla sürem, Ben Mevla'ya gidiyorum! 

 
 

Eşim, dostum engel olsun, Yolum dikenlerle dolsun, 

Malın, mülkün sende kalsın; Ben Mevla'ya gidiyorum! 

 
 

O ki çağırır kulunu, Asan eder aşk yolunu, 

Dünya bırak şu kolumu! Ben Mevla'ya gidiyorum! 

 
 

Dağlar, taşlar Hakk'ı desin, İsyankâr nefsim dinlesin, 

Şeytan kulağın çınlasın! Ben Mevla'ya gidiyorum! 

 

 
Gönül kabrin eşmek ister, Tüm engeli aşmak ister, 

Adım değil, koşmak ister, Ben Mevla'ya gidiyorum! 

 

 



Her Şiir, Bir Vâiz 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İYİ MİSİN, KÖTÜ MÜSÜN? 
 

Sözümü çok iyi dinle,  
İnce ince boyla, enle! 

Gidicisin bir kefenle;  

İyi misin, kötü müsün?  

Düşün ve kendine bir sor! 
 

 

Ömür kısa, günler bir an,  

Nasıl geçti bunca zaman? 
Nefsine deyip “el aman”; 

İyi misin, kötü müsün?  

Düşün ve kendine bir sor! 

 
 

Silip cehalet devrini,  

Tefekkürle eş kabrini, 

Gel, terk eyle şu kibrini;  

İyi misin, kötü müsün?  
Düşün ve kendine bir sor! 

 

 

Miraç'ta, namazda mısın?  
Feryatta, niyazda mısın? 

Çok değişik hazda mısın? 

İyi misin, kötü müsün?  

Düşün ve kendine bir sor! 
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Elin açık mı fakire?  

Dilin yatkın mı zikire? 

Biraz zaman ver fikire;  
İyi misin, kötü müsün?  

Düşün ve kendine bir sor! 

 

 
Herkese güler mi yüzün? 

Hüsnü an diler mi özün? 

Aynaya bak söyle sözün;  

İyi misin, kötü müsün?  
Düşün ve kendine bir sor! 

 

 

Sever misin boş kelamı?  
Eder misin Hak selamı? 

Sözler sarhoş bir kula mı? 

İyi misin, kötü müsün?  

Düşün ve kendine bir sor! 

 
 

Kerem, önce kendine bak,  

Acep seni sever mi Hak? 

İşin gücün çelik, çomak!  
İyi misin, kötü müsün?  

Düşün ve kendine bir sor!
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SAVCI OL 
 

Sinelerde gizli olanı bilen Halık-ı zülcelalin, her emir 

gediğine bir mazeret taşı koyduğunu zannedip avunan 
Müslüman kardeşim! 

 

Allah'ın  هلالج لج emirlerine karşı nefsini savunup avukatlığını 

yapacağına, niye kendi vicdan mahkemeni kurarak, 

O'nun savcılığını yapıp nefsini sorguya çekmiyorsun? 
 

Şunu iyice bil ki, seni esareti altına alıp her istediğini 

yaptıran nefsini burada sorguya çekmezsen; yarın 

haklının ve haksızın bilineceği, zenginlerin dileneceği 
Cennetliklerin eleneceği, her türlü noksandan münezzeh 

olan 'Mahkeme-i Kübra'da, ismini Cehennemlikler 

listesinde görebilirsin! 

 
  

 

BAHANE DAĞLARI 
 

Bahane dağlarının ardında, bir şeyler ekip biçtiğini sanan 
zavallı! 

 

O dağın yamacı sarp kayalıktır bilesin!  

Ne ekersen ek, verim alamazsın.  
Ne kadar çabalarsan çabala, hakikatlerden ve 

gerçeklerden kaçamazsın! 

Ne yaparsan yap, senin peşindedirler! 

 

 

Nefs denilen müftüden fetva alanlar için, Allah Teâlâ'nın  هلالج لج 

her emrine bir bahane, bir kaçış yolu vardır… 
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KÖPEK VE SADAKAT 
 

Güneşin, dünyaya az bir mesafe yaklaşmasıyla varlığın 

eriyeceğini, suyun az bir zaman kesilmesiyle yaşamın 

son bulacağını ve rüzgarın, Allah'ın هلالج لج emriyle 

esmemesiyle her tarafın ölü leşi gibi kokacağını bilen, 

fakat bu dengeyi kuran O eşsiz mimara şükretmeyen 

insan;  

 
Sahibinin vermiş olduğu az bir nimete karşılık, onun 

hiçbir emrine âsi olmayan sadık bir köpekle kıyas 

edilemeyecek kadar düşüktür! 

 

KÜFÜR ETMEK 
 

Cumhurbaşkanının bulunduğu bir yerde, ona olan tazim 

ve hürmetinden dolayı bırakın küfretmeyi, sarf ettiği 

sözlere son derece dikkat eden, fakat mevcudatı yaratıp 

idaresini kudretinde tutan yüce Allah'ın هلالج لج daima 

kendisiyle beraber olduğunu bilmesine rağmen, ağzını alt 

taraflarına götürüp küfretme edepsizliğini rahatlıkla 

gösterebilen kişinin akıllı olduğunu söylemesi, bir pirenin 

profesör olduğunu söylemesi kadar mantıklıdır ancak! 
 

  

DÜN-YA 
 

Dünyanın ne demek olduğunu soranlara, "Dün-ya" 
demek, dünden bugüne elinde kalanın ne olduğunu 

sorarak cevap vermektir…
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BELLİ OLUR 
Allah'ı zikretmekliğin, 

Son nefeste belli olur. 

Sonunu fikretmekliğin, 
Son nefeste belli olur. 

 

Gaflet şerbetini içme! 

İki yol var, şerri seçme. 

"Müslümanım" deyip geçme! 
Son nefeste belli olur. 

 

"Rabbi çokça andım" deme, 

"Zikir ile yandım" deme, 
"Cenneti kazandım" deme; 

Son nefeste belli olur. 

 

Nefsin içindeki yılan, 
Dünya, seni senden alan! 

Kimlerin imanı talan?  

Son nefeste belli olur. 

 

Uzak sanma, bakan görür! 
Mum gibidir, zaman erir. 

Münafık ta selam verir! 

Son nefeste belli olur. 

 
Erenler devrine girsen, 

Tozlu defterini dürsen, 

"Gerçek iman budur!" dersen, 

Son nefeste belli olur. 
 

"La ilahe illallah" baş, 

Hakikatten gayrısı boş. 

Zâkir sarhoş, fâsık sarhoş; 
Son nefeste belli olur… 
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RABBİN BİLİYOR 
 

 

Yalnız kaldığında ne düşünürsün? 

Nefsin hep pusuda, sen de beşersin! 
 

"Burda beni kimse görmez" mi dersin? 

"Kimse görmez!" deme, Rabbin görüyor! 

 
 

Kime kızdın yine, ne sayıklarsın? 

Konuşurken kulağını tıkarsın! 

 

"Duyan var mı?" diye dönüp bakarsın! 
"Kimse duymaz!" deme, Rabbin duyuyor! 

 

 

Bir gün öleceksin, bilirsin güya! 
Hesap vereceksin, kaçsan da aya. 

 

İçin dışın başka, yalan ve riya; 

"Kimse bilmez!" deme, Rabbin biliyor! 
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BENİ YALNIZ BIRAKIN! 
 

Gönül denen odada, Beni yalnız bırakın. 

Olmasın tek ses, seda; Beni yalnız bırakın! 

 
 

Şu nahoş gürültüden, Hatırım varsa geçin. 

Kendimi bilmem için, Beni yalnız bırakın! 

 

 
Çoklukla boğuşurken, Sessizliğe mest oldum. 

Tefekkürle dost oldum; Beni yalnız bırakın! 

 

 
Bir muhabbet kurayım, Bülbüllerin gülüyle. 

Rüzgarların diliyle, Beni yalnız bırakın! 

 

 
Arzuların kirinden, Su gibi durulayım. 

Toprağa sarılayım, Beni yalnız bırakın! 

 

 
Kâbe'siniz gözümde; Gönül yıkmazam, hâşâ! 

Derdim ile baş başa; Beni yalnız bırakın! 

 

 

Dağlar binse sırtıma, Ölçmek için sabrımı. 
Mesken ettim kabrimi, Beni yalnız bırakın! 

 

 

Özümden coşup gelen, Şu ilahi faslımla, 
Bir Kerem'im Aslım'la, Beni yalnız bırakın!
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MAZERET 
 

Haklısın hocam, bin kere haklısın! 

 
Anlattıkların huzuru bulduran, çok doğru ve güzel şeyler. 

Allah'ın emirleri bunlar…  

 

Fakat bu emirleri yerine getirmeme engel olan 
mazeretlerimi bir bilsen, kesinlikle bana hak 

vereceğinden eminim! 

 

Ne zaman ezan okunsa, müezzinlerin; “Allah seni 
huzuruna çağırıyor, ne duruyorsun, hadi gel!” sözlerine 

dayanamayıp camiye gitmek istesem, göremediğim ve 

tanıyamadığım bir varlığın; “Sen daha çok gençsin, dur 

bakalım altmışına daha çok var. Gençliğini yaşa hele, 

ölüm nerde ki sana gele?” sözlerini bir tokmak gibi 
yiyorum beynimin az buçuk çalışan yerine. 

 

Caminin yolları mayından geçilmiyor o zaman… 

 
Ne zaman Ramazan ayı gelse, coşuyor yediği 

darbelerden bitkin düşmüş olan gönlüm. 

Tam kendi kendime, "Bak hazır oruçlusun. Teravih 

namazlarını da aksatmıyorsun. Otuz üç rekâtı kılan, beş 
vakit namazı kolaylıkla kılar. Şu mübarek ayda tövbe 

edip geçmişe bir kalem çekerek, Allah'a ve O'nun dinine 

dönmenin vakti gelmedi mi?" sorusunu soracakken, tarif 

edemediğim o varlık; "Daha çok gençsin demedik mi?" 
cevabını bir kurşun gibi sıkıyor gönlümün o coşkun 

yerine. 

 

Sözler dilimi çokça zorlasa da, ağzım açılmıyor o zaman… 

 
 



Sözler Dermâna Hâiz 

132 
 

 

Ne zaman muhtaç olan bir fakir görsem, cana geliyor 

elim. Kimseye görünmeden ağır ağır yol alırken, insan 
sevindirmekten başka hiçbir işe yaramayan kağıt 

parçalarına doğru; nereden ve nasıl geldiğini bilemediğim 

akrepler doluşuveriyor ceplerime. 

Acıdan korkan parmaklarım tek kuruş dahi alamıyor o 

zaman… 
 

Ne zaman, bedeninin üçte ikisini çıplak edip cazibeli bir 

şekilde yürürken etrafına; “Hiçbir göz benden başkasına 

bakmasın. En güzel ve en çekici olan benim!” sedalarını 
sessizce atan kızlar geçse önümden, on iki saattir 

avlanamamış bir şahinin gözleri gibi oluyor gözlerim. 

Avının en hassas bölgelerinden ayrılmıyor o zaman… 

 
Ne zaman sinirlensem, birisinin yapmış olduğu, bana ters 

gelen pire kadar bir şeye; Deve gibi oluyor o gözümde.  

 

300 km hızla giderken freni patlayan bir araba gibi, 
içimde barındırdığım o trafik canavarının telkinleriyle 

durduramıyorum kendimi ve ard arda sıralıyorum 

küfürlerimi! 

 

Hiçbir polis yoluma engel koyamıyor o zaman… 
 

Bu kadar büyük mazeretlerim varken, Allah’ın emirlerini 

tutamamakta haklı değil miyim söyle hocam? 

 
 

- Bilmem ki! 

 

Şu hayat okulunda okuyan her öğreniciyi ayrı ayrı 
imtihan eden ve her bir zorluğun mükâfatını fazlasıyla 

verecek olan Allah  هلالج لج bilir!
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GİDEN BİN HASRET 
 

Rahmet sel sel olmuş, şevk-i mekâna, 

Gitmeyen bir hasret, giden bin hasret. 
Hüccâcın yanında fevk-i devrana, 

Girmeyen bir hasret, giren bin hasret. 

 

Diller tesbih eder yüce Allah'ı, 

Bilir gönülleri, işitir ahı! 
Kara libas giymiş Kâbetullahı; 

Görmeyen bir hasret, gören bin hasret. 

 

Canlar cananına verir özünü, 
En katının yaşlar bürür gözünü. 

Hacer-ül Esved'e kara yüzünü, 

Sürmeyen bir hasret, süren bin hasret. 

 
Tavafı bitiren, koşuyor Say'e, 

Zemzemini içen söyler telbiye. 

Arafat dağına çıkıp vakfeye, 

Durmayan bir hasret, duran bin hasret. 

 
Eller bölüşüyor Cennet aşını, 

Mü'min kurban eder kendi başını. 

Nefis şeytanına ahlak taşını; 

Vurmayan bir hasret, vuran bin hasret. 
 

Kâmil kişi anlar, yaşar dinini, 

Resul-i Ekrem'e verir kalbini. 

Ravzâ kapısına tüm bedenini; 
Sermeyen bir hasret, seren bin hasret… 
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MEĞER CENNET BURA İMİŞ 
Dost dilinden fermandayım, 

Dertlilere dermandayım, 

Hadsiz olan ummandayım, 

Meğer Cennet bura imiş… 
 

Hak rızasında gönüller, 

Lale, sümbül, gonca güller. 

Aşk ile öter bülbüller, 
Meğer Cennet bura imiş… 

 

Birlik yenir Hakk'ın aşı, 

Herkesin eğiktir başı, 

Nedamet ile gözyaşı; 
Meğer Cennet bura imiş… 

 

Arifler feyiz ekerler, 

Aşıklar için dökerler, 
Masiva kirin sökerler, 

Meğer Cennet bura imiş… 

 

“Allah” deyip döner devran, 
Dertli özler eder seyran, 

Tüm melekler olur hayran; 

Meğer Cennet bura imiş… 

 
Mecnun, çölde Leyla arar, 

Ferhat, dağa Şirin sorar! 

Kerem, Aslı için yanar; 

Meğer Cennet bura imiş… 
 

Kimi tutup “Yerde” dedi! 

Kimileri “Gökte” dedi! 

Âkil, âlim bilemedi; 

Meğer Cennet bura imiş… 
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KÖRE, GÖR DİYEMEZSİN Kİ! 
 

Her kimin ki gönlü ahır,  

Hak sözüne olur sağır. 

İstediğin kadar bağır;  
Köre “Gör” diyemezsin ki! 

 

Hasta olsan, tabip olsa,  

“Derdin nedir?” diye sorsa, 

Kalbinde bir yaran varsa,  
“Merhem sür” diyemezsin ki! 

 

Nefis sana Hak'tan perde,  

Sezemezsin, çok içerde. 
Herkes "Ben güçlüyüm" der de; 

“Bana vur” diyemezsin ki! 

 

Sağda-solda kâfir arar,  
Gider fitneciye sorar! 

Gafil olmuş, küllü zarar;  

“Sende var” diyemezsin ki! 

 
Fani cihan, durmaz döner,  

Fener insan, bir gün söner. 

Mevla kullarını dener,  

“Yerim dar” diyemezsin ki! 

 
Bir soru sor, sana önce,  

Hesap-kitap zor ölünce, 

Azrail başa gelince,  

“Biraz dur” diyemezsin ki!
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RİYÂKAR 
 

İnsanlar, kendisini gördüğü zaman ibadet eden, fakat 

yalnız başına kaldığı zaman ibadeti terk edip Allah'ı هلالج لج 

kandırma zannına düşen riyâkarın hali, trafik polisleri 

gördüğü zaman emniyet kemeri takılıymış gibi yapan 

şoföre benzer. 

 

Şoför, polislerin olmadığı zamanlarda emniyet kemeri 
takmamasının cezasını, bir kaza anında ödediği gibi; 

riyakâr da insanların bulunmadığı yerde Allah Teâlâ’nın هلالج لج 

emrini tutmamasının cezasını, öldüğü zaman görecektir… 

 

 
 

ÖĞRENCİ VE SINAV 
 

Kardeşim!  
 

Öğrencilik yaşamın boyunca öğrenmiş olduğun her 

şeyden hesaba çekildiğin gibi, yarın Hakk'ın divanında, 

doğumundan ölümüne kadar aldığın her nefesten de 

hesaba çekileceksin. 
 

Şu halde, fani ömründe, sana bir yön tayin edecek olan 

sorulara vereceğin cevaplara çalışmaktan çok; hayatı, 

ölümü ve hesap gününü yaratan Allah Teâlâ’nın  هلالج لج 

soracağı sorulara vereceğin cevaplara çalışman, senin 
için daha hayırlı olacaktır… 
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ALLAH’A AKIL VEREN ADAM! 
 

Allah Teâlâ’nın هلالج لج herhangi bir kuluna ihsan etmiş 

olduğu güzelliği çekemeyip haset ederek, şeytanın en 

meşhur ahlaklarından birisini alan kişi, her güzelliğin 
sahibi olan hazreti Allah'a; “Ne hakla bu kuluna bu 

güzelliği veriyorsun? Benim o kulundan eksiğim ne ki 

bana vermiyorsun?” demiş olur ki, bu en hafif tabiriyle, 

Allah’a هلالج لج akıl vermek demektir! 

 
 

  

 

İKİ DAMLA GÖZYAŞI 
 
Bir günü daha tükettim. Saat gecenin yarısı… 

 

Yatağımı açtım, uyumadan önceki son namazıma durdum 

ve selamladım. 
 

Sağımdaki melek dargın; küsmüş ve sırtını dönmüş 

bana, günlerdir bir şey yazamamanın verdiği üzüntüyle. 

 

Solumdaki melekse yorgun ve bitap düşmüş; sayısız 
yaprak doldurmanın zorluğundan. 

 

Ama olsun, yine de ümitliyim! 

 
İki damla gözyaşına bembeyaz sayfalar açan bir Allah'ım 

var benim…
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YÜZ SÜRMEDİKÇE! 
 

Bana ne bahardan, yazdan;  

Yârim beni sevmedikçe. 
Anlamam nazdan, ikazdan;  

Azarlayıp dövmedikçe… 

 

“Hak, Hak” deyip, Hak'la yaşa,  

Mevla bakmaz göze, kaşa! 
Varamazsın, uğraş boşa; 

“Gel ey kulum!” demedikçe… 

 

Nefis nedir bilemezsin,  
Gerçek secde kılamazsın, 

Vallahi kul olamazsın,  

Er taamın yemedikçe… 

 
Hak bilip Hak sevmek gerek,  

İman denen altı direk. 

Bildirmezse bil de görek, 

Edep postun giymedikçe… 

 
Rabb’den özge gönle koyma,  

Muhabbete sakın doyma! 

Her bileni adam sayma; 

Bir eşikte görmedikçe… 
 

Pejmürdeyim, ellemeyin, 

Halim iyi bellemeyin! 

Ne olur âşık demeyin, 
Eşiğe yüz sürmedikçe…
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SENDEKİ ŞEYTAN 
 

Kendi içinde barındırdığı psikopat canavardan habersiz bir 

şekilde, durmadan şeytandan korunma duaları okuyan 
kimseye; ‘senden’ korunmanın yollarını ara derim. 

 

Çünkü âlimler âlimi şeytan bile, sendeki büyük şeytan 

nefse nazaran, aslanın yanındaki fare gibidir! 
 

  

 

BASİRETSİZ MÜŞTERİ 
 

Alış-veriş yaptığında, aldığı malın kısa ömürlüsünü itip uzun 

ömürlüsünü seçerken; Allah azze ve celle'nin ihsan etmiş 
olduğu sonsuz ve ölümsüz olan Cennet hayatını elinin 

tersiyle itip, şu kısa ve çilelerle dolu olan Cehennem 

hayatını seçmek, basiretsiz müşterilerin işidir… 

 

  
 

SÖZ OKLARI 
 

Dil yayından çıkan söz oklarını o kadar büyük bir ustalıkla 
at ki, hedefinin kaçacak yeri olmasın.  

 

İlla ki hedefi vuracağım diye fazla ok savurma! 

 

Hedef yerine, hedef olmayanı da vurabilirsin zira! 
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SON NEFES 
 

Bütün ömrü boyunca gaflet içerisinde yaşamasına rağmen, 

kendi kendine dahi tam olarak inanmayan ve son nefesinde 
bir kere “La ilahe illallah” diyenin Cennet'e gideceğini 

savunup avunarak, Allah Teâlâ’nın هلالج لج adalet terazisini 

duymazdan ve görmezden gelen insana, çalışmayan bir 

işçinin maaş alamayacağını söylememiz yeterlidir. 

 
Aslında bu, bir insanın “TAE KWON DO” gibi bir dövüş 

sanatının çalışmalarını hiç yapmayıp o sistemi vücuduna 

oturtmadan, “Dövüş zamanı geldiğinde nasılsa rakibimi 

yenerim” demesine benzer ki; bu kişi rakibinin karşısına 

çıktığında hazırlıksız olduğundan, korkudan titreyecek, 
tekmesine blok, yumruğuna yumruk atamayacak, nefes 

yetersizliğinden güçten düşecek ve dolayısıyla da 

müsabakayı kaybedecektir. 

 

Tıpkı bunun gibi, yaşamı boyunca Allah'ın هلالج لج emirlerinden 

ve O'nu zikretmekten uzak durup, “Ben işi son nefesimde 

bitiririm!” esprileri yapan insan, Azrail aleyhisselam’ı 

gördüğünde korkusundan dilini yutacak ve kelime-i tevhidi 

söyleyemeyip, imandan yoksun bir şekilde can vererek 
büyük mükâfatı kaybedecek ve sonsuz azaba düçar 

olacaktır… 

  

KAFES 
 

Aslanlarla dolu olan bir kafese ceylanın giremeyeceği gibi; 

hased, kibir, riya, küfür ve dünya sevgisi gibi Allah'tan 
uzak olan masiva aslanlarının bulunduğu bir kalbe de o 

eşsiz ceylan Muhammed Mustafa ملسو هيلع هللا ىلص girmeyecektir.
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SEN Mİ BOZULDUN? 
 

Ne geldi başına şaştın yolunu, 

İzler mi bozuktu, sen mi bozuldun? 
Her diyene dedin; deştin dilini! 

Sözler mi bozuktu, sen mi bozuldun? 

 

 

Yüce muradındı deryaya akmak, 
Üç taşa benzemez nefsini yıkmak! 

Hani sevap idi güzele bakmak? 

Gözler mi bozuktu, sen mi bozuldun? 

 
 

“Yağma!” diyemedin yağan karlara! 

“Bakın!” diyemedin gören körlere! 

Solmuş gülcesine düştün yerlere; 
Yazlar mı bozuktu, sen mi bozuldun? 

 

 

Perişan halini ayan eyledin, 

Âlime, cahile beyan eyledin, 
O eşsiz cevheri ziyan eyledin; 

Yüzler mi bozuktu, sen mi bozuldun?.. 
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ELİF İLE MİM’DEN GELİR 
 

Doğruya eyle itaat,  

Hediyesi şimden gelir. 

Hidayet ile şefaat,  
Elif ile Mim'den gelir. 

 

Rahmet denen sonsuz umman,  

Geri çevrilmeyen ferman, 
Kamu dertlilere derman,  

Elif ile Mim'den gelir. 

 

Tevhid eden canın kârı,  

Bülbüllerin içli zarı, 
Güneş ile ayın nuru,  

Elif ile Mim'den gelir. 

 

Sür nazarın tüm doğaya,  
Bir çizgi var, bin bir boya, 

İiim, irfan, edep, hayâ;  

Elif ile Mim'den gelir. 

 
Ebed ile kur ilişki,  

Fanilere deme keşki, 

Hakk'ı sevenlerin aşkı,  

Elif ile Mim'den gelir. 
 

“Bakara”dan geldi dile,  

“Lâm”ı verdi Cebrail'e, 

Saadâttır bu silsile,  

Elif ile Mim'den gelir… 
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SANAL MÜSLÜMAN! 
 

Küffarla bir olup isyan yolunda, 

Sararıp solmuşsun sanal Müslüman! 

Evvelce hâkimdin, şimdi elinde; 
Oyuncak olmuşsun sanal Müslüman! 

 

İtibar bitince Hakk'ın emrine, 

Girmişsin düşmanın esaretine, 

Osmanlı'ydı namın, bir bak dününe, 
Kimlere kalmışsın sanal Müslüman? 

 

Batıya özendin, yok oldu aslın, 

Fuhuş pazarında bozuldu neslin, 
Unuttun dinini, nasıldı guslün? 

Batağa dalmışın sanal Müslüman! 

 

Kur’an’ına uyan, sence gerici! 
Gavur âdetine tapanlar neci? 

Allah'ın emridir kulun güvenci; 

Uyana gülmüşsün sanal Müslüman! 

 
Neşen bol, suç oldu Hakk’ın kelamı! 

Gizliden, düşmana ettin selamı. 

Şarkı, türkü, içki bunlar reva mı? 

İnancı bölmüşsün sanal Müslüman! 

 
“El nino, sel nino” bir bak zamana! 

Hakk helak ediyor, engel olsana! 

Çok kızdı mı dersin ‘Tabiat ana’? 

Ne de çok bilmişsin sanal Müslüman!
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UÇURUMA YÜRÜYEN NASİHATÇİ 
 

İlmiyle amel etmeyen kişi; uçuruma doğru giderken 

etrafına, “Attığınız adıma dikkat edin, gözünüz 
önünüzden ayrılmasın, her an bir çukurun içine 

düşebilirsiniz!” nutuklarını atan bir riyaset körüdür… 

 

 
  

FOTOĞRAF MAKİNASI 
 

Bir fotoğraf makinasının çektiği fotoğrafı inkâr edemeyip; 

yerleri ve gökleri, hatta fotoğraf makinasını icat eden 

kişinin fikrini yaratan Allah’ın هلالج لج kulları için 

görevlendirmiş olduğu meleklerine çektirdiği fotoğrafları 

inkâr etmek akılsızların işidir… 

 

 
  

ZAVALLI HAMAL 
 

Hamal, şu fani dünyada Allah'ın  هلالج لج ihsan etmiş olduğu 

yaşamı ikame ettirmek için yük taşıyıp rızkını temin eden 
kişi değildir.  

 

Asıl hamal; dünya yükünü sırtına alıp, kendisinin bile zor 

sığacağı dar kabre sokan, bununla beraber küçücük bir 
karıncanın bile kayıp düşebileceği Sırat köprüsünden 

şimşek hızıyla geçebileceğini düşünen ve hakiki mülk 

sahibinin huzuruna vardığında, rüşvet verip Cennete 

girme planları yapan zavallıdır…
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ABDESTİM 
 

Günde çok defa alırım, Temizdir tüm uzuvlarım, 

Silinir tüm kusurlarım, Böyledir benim abdestim. 
 

 

Önce ellerim yıkarım, Tuttuğumu hatırlarım, 

Akıp gider satırlarım, Böyledir benim abdestim. 

 
 

Suyu ağzıma veririm, Hatra gelir dediklerim, 

Hayır ve şer, tüm sözlerim; Böyledir benim abdestim. 

 
 

Sonra yüzümü yıkarım, Baktıklarım anımsarım, 

“Affet Rabbim, çok pişmanım!” Böyledir benim abdestim. 

 
 

Kulağımı ovalarım, Şer duyduğuma yanarım, 

Güzel sözleri anarım, Böyledir benim abdestim. 

 

 
Sonra başı mesh ederim, Düşüncemi yenilerim, 

Boş şeyleri def ederim, Böyledir benim abdestim. 

 

 
Ayaklarımı yıkarım, Akla gelir adımlarım, 

Bugünlerim, yarınlarım; Böyledir benim abdestim. 

 

 
Abdest almak bir tövbedir, Kusurları yâd etmedir, 

Allah’tan af istemedir; Böyledir benim abdestim. 
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“ANLAMAM” DİYOR 
 
Güneş çatsın kaşlarını, 

Gökler kessin yaşlarını, 
Rüzgâr tutsun başlarını, 

Ağaçlar “Sallanmam” diyor! 

 

“Deveyim” der kaplumbağa, 
Dilenciden ister ağa! 

Kara sinek küsmüş dağa; 

“Artık sana konmam” diyor! 
 

Hor bakma topal görünce, 

Kâbe'ye koşan karınca? 
“Ömrün yetmez ki!” deyince; 

“Ölsem dahi dönmem” diyor! 

 

Bülbül öter, gülü açar, 
Her yanına reyhan saçar, 

Bilgin karga mağrur uçar, 

“Pislikten ayrılmam” diyor! 
 

Akıllılar olur deli, 

“Gördüm” dese uçan fili! 
Halbuki var bir kefili; 

Bilse bile, “Bilmem” diyor! 

 

Fare kovalar kediyi! 
Bir fırın ekmek yediği, 

Bırak koduyu, dediyi; 

Dilin o an, “Susmam” diyor! 
 

Keremkân söz etme zâye, 

Ham olana bu hikaye! 

Hisse almak olsun gaye; 
Pişmişler “Anlamam” diyor! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Her Şiir, Bir Vâiz 

147 
 

 

 

 

İNSANOĞLU NE GAFİLDİR! 
Temaşa et şu cihanı, 

Hakk'ı söyler dört bir yanı. 

Gizli, ayan, az duyanı; 

İnsanoğlu ne gafildir! 
 

Ak pınarlar durmaz çağlar, 

Feryat, figan gökler ağlar, 

Yankılanır yüce dağlar, 

İnsanoğlu ne gafildir! 
 

Gökler ne diye gürlüyor? 

Büyük, küçük kim derliyor? 

Her şey sahibi birliyor; 
İnsanoğlu ne gafildir! 

 

“Hu” diyerek eser yeller, 

Bir emrine tozar yollar, 
Boyun büker O'na dallar; 

İnsanoğlu ne gafildir! 

 

Çiçeklerle coşta arı, 
Böceklerin neye zarı? 

Bülbül, göze almış narı; 

İnsanoğlu ne gafildir! 

 

Ağaç, yaprak, yakın, ırak, 
Leylek, karga, dilinde "Hakk" 

Seher vakti lisana bak; 

İnsanoğlu ne gafildir! 
 

Örümcek örmüş ağını, 

Kuşlar onarır bağını, 

Gözle solunu, sağını, 

İnsanoğlu ne gafildir!
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ÖĞRENCİ VE ÇİFTÇİ 
 

Öğrencisi olduğu okulun idaresindeki insanların koyduğu 

kurallardan korkan, ancak şu kâinat okulunu yaratan 
kusursuz öğretmenin koyduğu kurallardan habersiz olan 

öğrencinin ilim sahibi olduğunu söylemesi; bir çiftçinin, 

elindeki on kiloluk buğdayın tanelerini teker teker 

saymak gibi boş bir işle vaktini öldürürken ilim sahibi 
olduğunu söylemesine benzer… 

 

 

  
 

DÜĞÜNÜNDEN KORKMA! 
 

Doğumuyla beraber ölümle nişanlanan bir insanın kendi 

düğününden korkması, düğün gününe hazırlıklı 
olmadığının alametidir! 

 

  

 

AYNA 

 
Bir otomobilin kaza yapmasını önleyen en büyük etken 
aynalarıdır. 

 

Bunun gibi; insanların kazalardan, belalardan ve 

musibetlerden korunabilmesi için de "iman" aynasına 
ihtiyaçları vardır.
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İBRETLE BAKMIYORSA… 
 

 

İbretle bakmıyorsa, görmüyorsa gözümüz, 
Bilip de yine Hakk'a dönmüyorsa özümüz, 

 

Malayani olursa dilden çıkan sözümüz, 

Kara kış olmuş demek baharımız, güzümüz. 

 
 

Ey gaflet şarabının sarhoşu gafil insan, 

Bu dünyanın peşinde ettin ömrünü ziyan. 

 
Nasıl olup edersin Yaradanına isyan? 

Nasıl affın beklersin? Dünyan, ahretin hazan! 

 

 
Hangi güzel yüzdür ki, kara toprak olmadı? 

Hangi güzel gözdür ki, düşüp yere akmadı? 

 

Hangi güzel dildir ki, Hak ismini anmadı? 

Hangi güzel iştir ki, Hak rızası olmadı? 
 

 

Terk et rızasız aşkı, sende hiç aşk kalmasın! 

Aşığın Allah aşkı, gayrısına kanmasın. 
 

Nefsin isteklerine, haramlara dalmasın, 

Çok sevdiğin bedenin, Cehennemde yanmasın! 

 
 

 

 

 
 
 

 



Her Şiir, Bir Vâiz 

150 
 

 

 

YARATAN HAYY, YAŞATAN HÛ… 
 

On sekiz bin mülk maliki, 

Yaradan Hay, yaşatan Hu… 

Sonumuz öyle belli ki, 
Öldüren Hay, dirilten Hu… 

 

Tüm kâinat Hakk'ın dili, 

İşitmeyen canlar ölü! 
Rayihası tüten gülü, 

Açtıran Hay, saçtıran Hu… 

 

Nedir bu kulların derdi? 

Hepsinin bir başka virdi, 
Aşıklar devrana girdi; 

Söylenen Hay, dinlenen Hu… 

 

Hayat bir gölgelik anı, 
Zevke dalma, canı tanı! 

Aşkın yolunu tutanı, 

Ağlatan Hay, güldüren Hu… 

 
Ezelde nasibin varsa, 

Can içre can, sana yarsa, 

Alem, milyon soru sorsa; 

Bildiren Hay, bulduran Hu… 
 

“Allah” ismi, lafzı celil, 

Kur’an’ı cümleye delil, 

Uymayanı hakir, zelil; 

Eyleyen Hay, söyleyen Hu…
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KALBİN DOYUMU VE MİDENİN DOYUMU 
 

Bilinmelidir ki, kalplerin doyumu ancak zikrullah ile 

mümkündür. 

Örneğin, oruçlu bir insanı düşündüğümüzde, oruçlu iken 
aç olduğundan, canı her gördüğü yiyeceği çeker.  

Buna mukabil, iftar vaktindeki haline baktığımızda 

doyduktan sonra önüne ne kadar güzel yiyecekler 

getirilirse getirilsin, istemediğini ve hatta tiksindiğini 

görürüz. 
Esasen, “Allah'ı zikir” de buna benzer. 

Kişi, Allah'ı  هلالج لج zikrederek gönlünü doyurmaya 

başladıktan sonra, O'ndan başka her tada ve zevke karşı 

oruçlu olduğunun farkına varır… 
 

Koysalar önüme yüz çeşit nimet, 

Bir lokma alamam, yiyesim yoksa! 

Deseler; “Hak yola sen eyle davet!” 

Tek kelam edemem, diyesim yoksa! 
 

SATRANÇ 
 

Bu kaçıncı oyun ey nefis? Bu kaçıncı fikir ve irade savaşı?  

Kapıştığımız her satranç müsabakasından sen mi galip 
çıkacaksın? 

 

Berrak konuş! 

Sen Şah’sın, ben de istediğin yere sürebildiğin basit bir 
piyonum öyle mi? 

 

Bu kadar güçlü olamazsın!  

Bu defa yenemeyeceksin akıl vezirimi! 
 

Riyazet ve ibadet kalelerimle saldıracağım ve “Mat” 

edeceğim seni!
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DELİ EYLE 
 

Her esmanın seveniyim, 

Sevdirenin kulu eyle. 
Gülzârının dikeniyim, 

Evir, çevir gülü eyle. 

 

Ehli dünyaya uymayım, 

Muhabbetine doymayım, 
Zikrinden gayrı duymayım, 

Yaşayan bir ölü eyle. 

 

Kıl gurbette seyranımı, 
Yolda koyma kervanımı, 

Bülbülle “Hu” devranımı, 

Seherinin yeli eyle. 

 
Yar sorayım gece, günlü, 

Münafıktır bin bir yönlü! 

Şu virane, yıkık gönlü, 

Sarhoşların ili eyle. 

 
Kış eyleme yazlarımı, 

Yok eyleme izlerimi, 

Özden gelen sözlerimi, 

Gözlerimin seli eyle. 
 

İhramcı’nın feda canı, 

Takip ettir bu erkânı, 

Akil kulun Keremkânı, 
Delilerden deli eyle…
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ZÜRAFA 
 

Kibirli insan, sırdan ve hikmetten mahrumdur. 
Çünkü o, herkese ve her şeye zürafa gibi tepeden bakar! 
 

 

SİFONSUZ HELA 
 
Bazı insanlar, sifonsuz helaya benzer! 

Temizlikten uzak olmaya alışkın oldukları için, pislikten 

rahatsız olmazlar. 

 

 

CIRCIR BÖCEĞİ OL BU KEZ! 
 

Ey âşık!  
Karınca gibi, “Kışın ne yaparım” kaygısıyla yuvana dane 

biriktirerek vaktini zayi etme bu dünyada! 

 

Derim ki; cırcır böceği gibi, gönül sazının tellerinden 
çıkan nağmeleri dinlemekle geçir ömrünü! 

 

Ne de olsa, aşığın bir ismi de “deli” değil midir? 

 
 

GERÇEK DOST 
 

"Dost" bildiğim yağcılar, bizi kutsal eyledi! 

Sırtımdaki akrebi, gerçek dostum söyledi... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sözler Dermâna Hâiz 

154 
 

 

MUZ KABUĞU 
Bugün işlediğin her günahın; yarın kıldan ince, kılıçtan 

keskin olan Sırat köprüsü üzerinde yürürken, ayağının 

altına dolanmış bir muz kabuğuna dönüştüğünü görürsen 
hiç şaşırma! 

 

BERAT GECESİ 
 

Berat gecesinin ne demek olduğunu, idam talebiyle 
yargılandığı mahkemedeki hâkimin ağzından; “Berat” 

sözünü duyan sanığa sormalı! 

 

MÜFTÜ, NEFSİ EMMARE HAZRETLERİ! 
 
Nefs denilen müftüden fetva alanlar için,  

Allah Teâlâ’nın هلالج لج her emrine bir bahane, bir kaçış yolu 

vardır muhakkak… 

EDEP 
 

Edep; daima Allah هلالج لج ile beraber olduğunu bilmek ve 

bulunduğun her yerde hakikati, yani yüce yaratıcının 
buyrukları doğrultusunda, o mekâna en uygun olan şeyi 

yapmaktır… 

 

HİZMETÇİ VE SULTAN 
 
Cennetin hizmetçisiyle, dünyanın sultanı arasındaki fark; 

Uçak ile sineğin arasındaki fark gibidir… 
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ANSIZIN ÇEKİLEN FOTOĞRAF 
 

Hiç haberin olmadan, ansızın çekilen fotoğrafındaki 

acizliğin, ölüm anının benzeri değil mi? 
 

 

DIŞ YÜZÜN VE İÇ YÜZÜN 
 
Dış yüzünden çok, iç yüzünü mamur etmeye önem ver! 

Zira çay ne kadar güzel olursa olsun, suyu bozuksa 

içilmez! 

 

ASLAN VE KEDİ 
 

Bazı insanlar kedi gibidir; Fare gördüklerinde kabarır, 

aslan kesilirler! 

Bir köpekle karşılaştıklarındaysa kaçacak delik ararlar, 

tıpkı kertenkele gibi… 

 

KALORİFER PETEĞİ 
 

Sevgisi olmayan kalpler, ısı vermeyen kalorifer peteği 

gibidir; hiçbir işe yaramaz. 

 

BAŞARILILAR 
 

Başarılar ve başarılılar, her zaman için kıskanılmaya 

mahkumdur! 
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KİTAPLAR YETMEZ Kİ! 
 

Kâinatın hâliki ve mâliki olan Allah’ı هلالج لج sağır kitapların 

dilsiz satırlarında arayan ve tanımaya çalışan insan; 

toplu iğneyle define aramak gibi zor bir işe girişmiştir! 

 
Rabbi bilmek yolu, değil okumak! 
Gönle bin bir desen nakış dokumak… 

 

 

DİREKSİYON 
 

Akıl dedikleri, beden arabasındaki bir direksiyondur; 

Asıl olansa, direksiyona hâkim olan kalbi hislerdir… 

 
 

YA DİN OLMASAYDI? 
 

Eğer Allah هلالج لج kullarının salihlerini ve kâfirlerini ayırt 

etmek için bir din, bir kurallar bütünü yaratmasaydı; 
Cennet gayet basit ve ucuz ve dahi Cehennem de 

lüzumsuz olurdu… 

 

 

TEKERLEKSİZ ARABA 
 

Nasıl ki tekersiz araç gitmezse; 

Hep yolda kalınır, ‘Allah’ denmezse!
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YANSIMA 
 

Mevla müddet vermiş her bir kuluna, 

Tiyatro bitince “Dön!” denilecek. 
Roller ayrı ayrı, sen bak sonuna; 

Alkış gelmeyince, “Yan!” denilecek. 

 

 

Senaryo yazılmış, oyuncu belli; 
Kimi sultan olur, kimisi deli! 

Kısa bir an olsun filim biteli; 

“Bir daha!” deyince, “Son!” denilecek… 

 
 

  

 

 

MİSAFİRİM BEN 
 
 

Bir döşek ser bana, gecelik hancı! 

Kalıcı değilim, misafirim ben. 

Fazla süslü etme, bana yabancı; 
Alıcı değilim, misafirim ben. 

 

 

Maksadım geçirmek bu kör geceyi, 
Hesap çok tutmasın, götür keçeyi. 

Okudun ey kişi, çöz bilmeceyi? 

Sorucu değilim, misafirim ben… 
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