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Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar,  
Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa  
Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve 
Yakınlarına salât ve selam olsun. 

  Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî şiirler bir nevi 
nasihattir. Gönülleri uyarma görevini yaparlar. Her insanın 
nasihate ihtiyacı vardır. Ancak gönüllere ulaşmanın çok 
değişik yolları vardır. Tıpkı kalbe ulaşan değişik damarlar gibi. 
Bazı kişilerin ilâhî aşk ateşi yanar. Bazılarının ise aşk ateşleri 
küllenmiş olur. Tasavvuf şiirler bu küllenmiş ilâhî aşk ateşini 
körükleme görevini yapar ve o ateşi harekete geçirir.  Misal; 
Elinde mumu olup mumu yanmayanın mumunu alıştırması gibi 
tasavvuf şiirleri de ilâhî iman aşkının ateşini alıştırır.  

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! 

  Benim şiir merakım Rasûlullâh’ın (s.a.v.) metih için 
Ka‘b bin Üzeyr’in şiir yazması, bu şiirlerin Peygamber’imizin 
çok hoşuna gitmesi ve karşılığında hırkasını Ka‘b’a vermesidir. 
Ayrıca Süleyman Çelebi Hazretleri’nin Mevlid-i Şerif’teki 
medihleridir ve Kasîde-i Bürde gibi medhiyelerdir. Ol Rasûle 
aşkım zaman zaman değişik hallerle hallenmeme ve bu şiirleri 
yazmama sebep olmuştur. 
  Başka bir besteci bu şiirleri bestelemek isterse özünü 
bozmamak şartıyla bestelenilmesine veya okunmasına rızamın 
olduğunu şimdiden beyan ederim.  
  Yazarım aşkımı dökerim satıra 

Garip der ki kalanlara olsun hatıra 
Şan şöhret değil muradım 
İstediğim sizden bir Fâtihâ 

Asıl gayemiz Allah (c.c.) ve Rasûlü’nün rızasıdır. 
Rabbim cümlemizi rızasına muvaffak kılsın! AMİN 
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EN ÇOK KİMİ SEVMEMİZ LAZIM? 
 

  Allah’ın (c.c) sevdiklerini sevip sevmediklerini sevmedikçe 
gerçek (tahkîkî) iman etmiş olamazsınız. Râbia Hatun annemiz bir 
gün elinde bir kazma ve bir sürahi su ile sokakta bağırıyormuş. 
Sormuşlar bu ne haldir diye. Bunun üzerine; “Sizin korktuğunuz 
cehennemi söndüreceğim. Sizin istediğiniz cenneti de yıkacağım. 
Bakalım ne yapacaksınız? Esas Allah sevgisiyle ibadet edin” diye 
haykırarak cevap verir. 

AŞIĞIM İSMİNE 
Aşığım ismine, senin Allah’ım, 
Hasımım hasmına, senin Allah’ım, 
Nurun ile dolsun, göğsüm Allah’ım, 
Görelim cemâlin, göster Allah’ım. 

 

Gezerken karada, hem denizlerde, 
Yaşarken gecede, hem gündüzlerde, 
Yalvarırken secdede hem seherlerde, 
Görelim cemâlin, göster Allah’ım. 

 

Garipler gibiyim boynum bükerim, 
Günahkâr kulunum işte böyleyim, 
Dilim dönmüyor ki nasıl söyleyim, 
Görelim cemâlin, göster Allah’ım. 

 

İster hayalimde ister rüyamda, 
İster ahirette ister dünyamda, 
Aşıklar da ermek ister murada, 
Görelim cemâlin, göster Allah’ım. 
   NAKARAT 
Allah’ım, Allah’ım, güzel Allah’ım, 
Görelim cemâlin, göster Allah’ım. 
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MELEKLER YER YÜZÜNE NİYE İNER? 
 

  Rasûlullâh’ın (s.a.v.) sevdiği o güzel sahabi Üseyd İbn-i Hudeyr 
(r.a.) bağıra bağıra Kur’ân-ı Kerîm okumak ister. Kimseyi rahatsız etmemek 
için gece yarısı Hurmalık Bağı’na gidip Bakara sûresini okuyordu. Yanındaki 
bağlı atı birden şahlandı. Üseyd okumayı bıraktı ve at sükûnete geldi. Üseyd 
tekrar okumaya başlayınca at yine şahlandı. Üseyd okumayı bırakınca, at 
sükûnete geldi. Üseyd tekrar okumaya başlayınca at tekrar şahlandı. Bir ara 
başını göğe kaldırınca gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi 
nesneler gördü. Sabah olunca Rasûlullâh’a (s.a.v.) sordu: “O gördüklerim 
neydi?” Peygamberimiz (s.a.v.) açıkladı: “Onlar melâike idi. Senin sesine 
gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin, onlar seni sabaha kadar 
dinleyeceklerdi. Öyle ki sabahleyin herkes onları açık gözlerle seyredecekti. 
Çünkü halktan gizlenmeyeceklerdi.” (Buhârî) 
  İşte güzel okunan Kur’ân’ımızı gökten melekler dinlemeye iniyor. 
Kur’ân’ın aşkından at bile defalarca şahlanıp ayağa kalkıyor. 

İnsanoğlu Kur’ân’ın bu güzel aşkının farkında mı acaba? 
AŞK İLE DEYİNCE 

Aşk ile deyince Allah!, mü’minler, 
Gök kubbe nurlanır, aşkından inler, 
Zikrullâh’ı bütün melekler dinler, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 
 

Gök kubbe sallanır aşk ile inler, 
Mahlukât saf bağlar hüzünle dinler, 
Nurlanır, yumuşar hem de gönüller, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 

 

Aşıklar aşk ile söyler zikreyler, 
Günahtan kurtulur kusurlu diller, 
Cenneti hazırlar bize hûriler, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 

 

Lafzatullâh lafzı her an öncedir, 
Sırrı bilinmeyen gizli hecedir, 
Cennette makamı hayli yücedir, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 

 

Mü’min, Kur’ân salat ile yalvarır, 
Allah nidasını arşa vardırır, 
Garip der cennete beratın alır, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 
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KİMİN HÜRMETİNE? 
 

   “Yâ Rasûlum! Bu âlemi senin hürmetine 
yarattım” diyen Yüce Mevlâ; gülünü, bülbülünü, ay ve 
güneşini de onun hürmetine yarattı. O zaman neye 
baksan o güzel Muhammed’imi (s.a.v.) görürsün. 
 

AŞKINA SUSAMIŞLAR 
 
Sordum seni güllere ben Muhammed’siz kokmam diyor. 
Sordum seni bülbüllere Muhammed’siz ötmem diyor. 
  

Aşka gelmiş dağlar taşlar, 
Hasretinle öter kuşlar, 
Aşkın ile susamışlar, 
Çağırırlar Yâ Muhammed! 

  
Sordum seni çağlayana Muhammed’siz akmam diyor. 
Sordum seni göz nûruma Muhammed’siz bakmam diyor. 
  

Aşka gelmiş dağlar taşlar, 
Hasretinle öter kuşlar, 
Aşkın ile susamışlar, 
Çağırırlar Yâ Muhammed! 

  
Sordum seni ay güneşe Muhammed’siz doğmam diyor. 
Sordum seni rahmetlere Muhammed’siz yağmam diyor. 
  

Aşka gelmiş dağlar taşlar, 
Hasretinle öter kuşlar, 
Aşkın ile susamışlar, 
Çağırırlar Yâ Muhammed! 
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ANALAR SANKİ MELEK 
  Allah’ın (c.c) dostu Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri’ne; “Bu 
mertebeye nasıl erdin?” diye soranlara o Allah (c.c.) dostu şöyle 
cevap verir: “Bir gece yarısı annem benden su istedi. Hemen koştum 
baktım testide su bitmiş. Anneme; ‘Anneciğim, testiyi doldurmaya 
gidiyorum. Hemen gelirim’ dedim. Dışarıya çıktığımda bir kış gecesi 
olduğu için çok soğuk vardı. Çeşmeler donmuştu. Suyu akan bir 
çeşme bulup su alıp gelinceye kadar annem uyumuştu. Elimde su 
bardağıyla annemin başında birkaç saat uyanmasını bekledim. 
Annem uyandığında elimde su ile beklediğimi gördü. ‘Oğlum ne tez 
geldin. Suyu ister istemez hemen yetiştin’ diye bana bir dua etti. Bu 
dua Allah’ın (c.c.) hoşuna gitmiş olacak ki beni bu mertebeye erdirdi.” 
Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri “Yegâne sebep anne duasıdır” buyurdu. 
  Analar güzel olmaz mı? Elbette olur. Çünkü onlar 
yeryüzünün melekleridir. Yavrularının uğruna canlarını verdiklerini 
görüyoruz. Ayağına diken batsa “anam” dersin, karnın acıksa 
“anam” dersin, yaralansan “anam” dersin. Ana, evladın kalesi ve 
ona gelen kötülüklere karşı sanki bir kalkan. İşte bunun için “Ana gibi 
yar olmaz. Bağdat gibi diyar olmaz” demişler. 
  

GÜZEL ANAM 
Bir haberin gelir diye gözledim ben     güzel anam, 
Yavrum diyen sesini de özledim ben    güzel anam, 
Gül yüzünü hayalimde gizledim ben     güzel anam, 
Gizli gizli selam saldım aldın mı sen     güzel anam? 
 

Çağırdım ben dağlar ile taşlar ile          güzel anam, 
Seni gördüm hayâl ile düşler ile           güzel anam, 
Selam saldım gökte uçan kuşlar ile      güzel anam, 
Gönül dolu selam saldım aldın mı sen  güzel anam? 
 

Yüce dağlar girdi bizim aramıza           güzel anam, 
Bu ayrılık yazılmıştı alnımıza                güzel anam, 
Bu hasretlik zor geliyor yavrunuza        güzel anam, 
Hasret dolu selam saldım aldın mı sen güzel anam? 
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ŞEYTAN KİMİ KAPAR? 
  “Şeytan, koyunu kapan kurt gibidir. Sürüden uzaklaşan, yalnız başına 
otlayan koyunu kapan kurt gibidir. Yalnız kapanı şeytan kapar parçalanmaktan 
sakının, topluluğu, cemaati ve camiyi terk etmeyin.” (H. Şerif) 
  Efendimiz; “Ayrılığa düşmeyin, eğer ayrılığa düşerseniz zayıf düşersiniz ve 
yenilirsiniz” buyuruyor. 

AYRILIK NEDEN? 
 

Allah’ımız bir, Kitabımız bir, 
İnancımız bir, İmanımız bir, 
Rasûlümüz bir, Kıblemiz de bir. 

Kardeşleriz biz imanı olan, 
Ayrılık neden oluyor düşman? 

 

Din kardeşiyiz ayrılık neden? 
Osmanlı’yız hükümler veren, 
Kavga olur mu aslın bilmeden? 

Kardeşleriz biz imanı olan, 
Ayrılık neden oluyor düşman? 

 

Vatan bizimdir gafiller uyan, 
Omuz omuza savaş kazanan, 
Osmanlı’yız biz destanlar yazan. 

Kardeşleriz biz imanı olan, 
Ayrılık neden oluyor düşman? 

 

Kardeş sevgisin çok ihmal ettik? 
Birimiz ezildi onu seyrettik, 
İnanan kardeş bizler ne ettik? 

Kardeşleriz biz imanı olan, 
Ayrılık neden oluyor düşman? 

NEMELAZIM OLUR MU? 
  Sen kardeşim, nemelazımcılık yapabilir misin? Bir meydanda 
elinde benzin bidonu ile üzerine benzin döküp kendini yakmak isteyen 
20 yaşında bir genç görsen “Nemelazım kendini yaksın” diyebilir 
misin? Elinden benzini alıp en azından onu kurtarmak için ona yardım 
etmek ve belinden sarılmak istemez misin? O zaman sen nemelazım 
diyemezsin. Elinden geldiği kadar din kardeşini ateşten korursun. 
Sadece dünya ateşi değil, Ahiret ateşinden de korursun. 
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SUÇLU NASIL AF OLUR? 
 Rivayete göre Hz. Musa’nın zamanında şehrinde bir kötü kişi 
varmış. Cenab-ı Hakk; “Onu şehrinden uzaklaştır yoksa şehrini helak 
ederim” buyurdu. Hz. Musa onu bulup şehrinden çıkarmış. Aradan uzun 
bir zaman geçtikten sonra Cenab-ı Hakk, Hz. Musa’ya; “Falan yerde sâlih 
bir kulum vefat etti onu defnet” buyurur. Hz. Musa o kişiyi bulduğunda 
daha önce şehrinden kovduğu kişi olduğunu görür. Hz. Musa, Cenab-ı 
Hakk’a; “Ya Rabbi! Sende yalan olmaz, ne hikmettir ki şehrimizden kötü 
olarak çıkardığımız kişi şimdi senin sâlih kulun oluvermiş?” diye sormuş. 
Cenab-ı Hakk; “Ya Musa! O kişiyi sen şehrinden attığında o kul bana 
yalvarmaya başladı; Ya Rabbi her nereye gitsem senin arzındayım, 
gücüm yetmez ki bu cihandan çıkayım, içsem senin nurun suyun içerim. 
Göçsem senin toprağına göçerim, senin güneşin doğar benim üstüme. 
Senin o güzel havanı teneffüs ederim. Beni bağışla Ya Rab! Başka 
nereye giderim? diye ağlaya ağlaya bana yalvarıp vefat etti. Ben de onu 
sâlihler defterine koydum” buyurur. 

 

BAĞIŞLA KUSURUM  
Bağışla kusurum ben çok günahkârım, 
Her nereye gitsem yine arzındayım, 
Gücüm yetmez ki şu cihandan çıkayım, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Güneşin de doğar hep üstüme benim, 
Ne kadar suçlu olsam nimetin yerim, 
Şu güzel havanı teneffüs ederim, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

İçsem senin nurun, suyundan içerim, 
Göçsem yine senin arzına göçerim, 
Kusurla huzura nasıl da geleyim, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Bu toprağın altı senindir üstü de, 
Şu ömrümün çağı geçti hep beyhude, 
Kabul et Allah’ım her kusurum ile, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Sen yarattın beni bunu ben bilirim, 
Affetsen Garib’i kusursuz gelirim, 
Affetmezsen kimden affımı dilerim? 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 
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ELİ AYAĞI OLMAYANIN HALİ 
 “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin 

yarısını ihya etmiş gibidir. Kim sabahı da cemaatle kılarsa 
gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.” (H.Ş.) 

 “Bir kişinin elleri ve ayakları olmayıp bir evin ortasında 
olsa, ona abdest aldıracak bir kişi de yoksa, yuvarlanarak duvara 
yaklaşır ve iki yüzünü duvara sürtüp mesh eder ve vaktini 
geçirmeden namazını kılar. Bu kişi, şayet yüzünde de çıban ve 
yara olsa namazı abdestsiz olarak kılar.” (İbn-i Âbidin, c. 1, s. 82-83) 
(namazdan kurtuluş yok!) 

Kulun, Rabb’ine en yakın olduğu zaman secde 
zamanıdır. Rabb’im affetmek için 5 tane mübarek gece halk 
eylemiş. Yine af için bayramlar ve Cuma geceleri halk eylemiş. 
Bunlar; Mevlid, Regâib, Miraç, Berat ve Leyle-i Kadir’dir. 

BEŞ VAKİTLİ NAMAZLARDA 
Beş vakitli namazlarda, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 
Elim açık dualarda, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 

O mübarek üç aylarda, 
Recep, Şaban, Ramazan’da, 
Mevlid, Regâib, Miraç’da, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 

Af dolu hem Beraat’ında, 
Hem Leyle-i Kadir’inde, 
Nurlar dolu bayramlarda, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 

Gecelerde gündüzlerde, 
Alnım koyup secdelerde, 
Dolaştığım her yerlerde, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 

Nakarat ; 
Elim açık dualarda, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 
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KUŞLAR, KURTLAR, KÖPEKLER ALLAH’A TESBİH 
EDERLER 

Ashâb-ı Kehf bir zalim hükümdardan kaçıp ibadet için bir 
mağaraya giderken yolda bir çobana rastlarlar. Çoban, “ben de sizinle 
geleyim” der. Bu arada çobanın köpeği dile gelir ve nereye gittiklerini 
sorar. “Rabb’imize yalvarmaya gidiyoruz” deyince köpek de onlarla 
beraber gitmek ister. 

Köpek dile gelir; “Sizin Rabb’iniz var da benim yok mu?” der. 
Onlar köpeği geri çevirirler ve onu defalarca kovalarlar. Her seferinde 
geri döner ve onlara: “Benden ne istiyorsunuz? Benden korkmayın. 
Allah’ı sevenleri severim, siz uyuyun, rahatınıza bakın ben de sizi 
kollarım.” der. (H.Ş.) Rabb’imiz, Kur’ân’ında köpeğin Rabb’ini aradığından 
söz ediyor. Ey İnsanoğlu! Sen bütün varlıkların en mükemmelisin. Nasıl 
olur da minik bir kuş kadar ve zorla görebildiğimiz ufak bir karınca kadar, 
emrindeki bir mahluk kadar Rabb’ine koşup tesbih etmezsin? 

Karadaki mahlukların, denizdeki balıkların, derede akan suyun, 
dağların inlemesi ve yaprakların avuç açarak göklere bakması ve hatta 
otların bile ayrı ayrı tesbihi vardır. 
 

SULAR AKAR AKAR GİDER 
Sular akar akar gider, 
Yeller eser eser gider, 
Bir Allah’ı tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Gökte yıldız akar gider, 
Mükevvenat tesbih eder, 
Gökte kuşlar saf saf gider, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Seherde bülbüller öter, 
Gül için intizar eder, 
Günler aylar tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Âşıklar hep aşka gelir, 
Hayalinde mâşuk görür, 
Geceler sehere yürür, 
Gizlice hep Allah deyu. 

Nakarat;  Allah, Allah, Allah, Allah, 
    Gizlice hep Allah deyu. 
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GÖKLERE NE İLE UÇULUR? 
Bize ibret olsun diye bir gün Selmân-ı Fârisî ile Hz. Ali sohbet 

ederler. Selmân-ı Fârisî: “Yâ Ali, ot neyle biçilir?” diye sorar. “Orakla” 
der “Hayır, ot Allah’ın (c.c.) izniyle biçilir.” der. “Göğe ne ile uçulur?” 
“Kanatla.” “Hayır, göğe de Allah’ın (c.c.) izniyle uçulur” der. Herşey 
Allah’ın (c.c.) izniyle olur. 

İZİN VER RABB’İM 
Kuşlar kanat açamaz, 
Bulut rahmet saçamaz, 
Bağlar çiçek açamaz, 
İznin olmazsa yâ Rab. 

 

Canlı nefes alamaz, 
Kullar yolun bulamaz, 
Canlı, cansız olamaz, 
İznin olmazsa yâ Rab. 

 

Ne güç olur ne derman, 
Ne yâr olur ne yârân, 
Ne cân olur ne cânân, 
İznin olmazsa yâ Rab. 

 

Güneş ziya veremez, 
Kul murada eremez, 
Gören gözler göremez, 
İznin olmazsa yâ Rab. 

 

Canlı adım atamaz, 
Bülbül bağda ötemez, 
Devri devran süremez, 
İznin olmazsa yâ Rab. 

 

Gece, gündüz olamaz, 
Dertli, derman bulamaz, 
Can, bedende kalamaz, 
İznin olmazsa yâ Rab. 

 

Ne kış olur, ne de yaz, 
Ne çok olur, ne de az, 
Kalbde nabız atamaz, 
İznin olmazsa yâ Rab. 
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KİMİN YÂDİGÂRI? 
Sakarya’da, Dumlupınar’da, Çanakkale’de ve daha 

nice cephelerde sadece dini için, namusu için ve vatanı 
için, mina-remde ezanım susmasın diye, düşman ayağı 
ülkeme basmasın diye, yalın ayak, aç-açık, kadını-kızı ile 
savaşan bu vatanı bize tertemiz teslim etmek için şehit 
olan, kağnı arabası ile sırtında top mermisi taşıyarak şehit 
düşen ecdat şehitlerimizin ruhu şad olsun. 

BU VATAN 
 

Torunumun adı Ahmet, Mehmet, Ali, Veli olsun diye, 
Minaremde Ezan-ı Muhammedî’miz okunsun diye, 
Nüfus kaydıma dini İslam’dır konsun diye, 
Şehadet şerbetini içen şehitlerimizin 
          Yâdigârıdır bu vatan bize. 

 

Sırtında top mermileri taşıyan ninelerimizin, 
Haydi Allah Allah diyen savaşan efelerimizin, 
Cennet vatan için şehit düşen dedelerimizin, 
          Yâdigârıdır bu vatan bize. 

 

Eyi bil ey oğul! Sen mazini bu ülkede sen nesin, 
Seve seve bu vatanı bekle ki geçmesin hevesin, 
Ecdadın caniyle ödediği vatanın üstündesin, 
           Böyle alnı pak ecdadın yâdigârıdır bu vatan bize. 

 

Kitap gibi açsan şu toprağı baksan her sayfasına, 
Damar damar kan fışkırır sığmaz düzüne ovasına, 
Göğüs göğüse süngü süngüye savaşmış Hakk rızasına, 
            Böyle koç yiğitlerin yâdigârıdır bu vatan bize. 
 

Ülkemin her bir yanında şehit düşen üstü başı kan, 
Kanlı elbisesi ile Huzurullâh’a çıkacak olan, 
Ben şehit olursam oğlum, o şehit olursa torunumdur, 
Bu nöbeti tutacak olan, 
           Diyen şehitlerimizin yâdigârıdır bu vatan bize. 
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ELİN AYAĞIN ŞAHİT OLDUĞU O GÜN 
“Rabb’inin katında bir gün, sizin saymakta 

olduğunuz bin yıl gibidir.” (Hac Sûresi: 47) 
“O gün insanın, kendi dili, elleri ve ayakları, yapmış 

olduklarına dair aleyhlerinde şahitlik edecektir. (Nûr: 24) 

“Ümmetim, ümmetim, ümmetimsiz gerek değil 
cennetin” dediği gün Muhammed Mustafa (s.a.v.) 
imdada yetişmek ve ümmetine şefaat etmek için 
koşacak. Diğer peygamberler bile Efendimizden (s.a.v.) 

medet isteyecek. Hatta bir rivayete göre, tüm ümmeti 
cennete girdikten sonra kendisi cennete girecek. 

BİR NİDA GELDİ MAHŞER YERİNDEN 
 

Mahşeri kuşatmış bütün melekler, 
Korkudan titriyor ah o yürekler, 
Ümmetin saf saf olmuş seni bekler, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 

Cehennem üstüne sırat kurulur, 
Herkesin ettiği orada sorulur, 
Ümmetin halleri o gün ne olur, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 

Mahşer’de mizanın her sorgusunda, 
Dillerde tutulur ah korkusundan, 
Atalar kaçar o gün yavrusundan, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 

 

Dost dostunu soramaz o gün üç yerde, 
Yalvarır Muhammed ümmetim nerede, 
Kapanır secdeye ağlar Muhammed, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 
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SANA SORSALAR NE DERSİN? 
Müşrikler, Hz. İbrahim’e dediler ki: “Gel 

seninle iş birliği yapalım, bir senin Rabb’ine bir bizim 
Rabb’imize yalvaralım. Hangisi haksa o bizi cennete 
götürsün.” İbrahim Aleyhisselâm ise aşağıdaki şiirde 
yer alan şu cevabı vermişti: “Ben nasıl başka 
Tanrı’ya ibadet edebilirim? Beni yaratan O’dur. Beni 
büyüten O’dur.” 
 

BENİ YARATAN 
 

Beni yaratan odur  Allah 
Beni büyüten odur Allah 
Beni yürüten odur  Allah 

 
Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ İlâhe İllallâh 

Muhammed Rasûlullâh 
 

Beni duyuran odur Allah 
Beni doyuran odur  Allah 
Beni kayıran odur   Allah 

 
Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ İlâhe İllallâh 

Muhammed Rasûlullâh 
 

Bana bildiren odur  Allah 
Beni öldüren odur   Allah 
Beni dirilten odur    Allah 

 
Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ İlâhe İllallâh 

Muhammed Rasûlullâh 
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ŞEYTAN’I NE AĞLATIR? 

Kulunu affetmek için Yüce Allah mübarek 
günler yaratmış. O günlerde kullar bayramlaşıp, 
dargınlar da barışınca işte o zaman şeytan ağlar ve 
feryat eder. Çünkü “bir yıldır uğraşıp darılttığım kullar 
barıştı ve emeğim boşa gitti” der. 

BAYRAM GELİNCE 
    

Bayram gelince eller öpülür, 
Gönüllerdeki kinler sökülür, 
Kurban kesilir kanlar dökülür, 
Rabb’imin emri işte böyledir. 

 
Özlenen özleyen o gün kavuşur, 
Dargın dargınla o gün barışır, 
Mü’min sevapda o gün yarışır, 
Rabb’imin emri işte böyledir. 

 
Bayramda hatırlanır ölüler, 
Bayram günleri dolar camiler, 
Garip der bayramlaşır mü’minler, 
Rabb’imin emri işte böyledir. 

 
Hak ne söylemiş güzel söylemiş, 
Has kul yaratıp güzel eylemiş, 
Kulunu affetmek murad eylemiş, 
Mübarek günler ikram eylemiş. 
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HANGİ GÖZ AĞLAMAZ? 
  

Kıyamet günü şu dört göz ağlamaz: 
(1) Allah (c.c.) yolunda yaralanan göz. 
(2) Allah (c.c.) korkusundan ağlayan göz. 
(3) Allah (c.c.) korkusu ile uyanık duran göz. 
(4) İslâm ordusu için nöbet bekleyen göz. 
Bayrağım rengini şehidimizin al kanından 

almıştır. Vatan kutsal, bayrak da kutsaldır. Çünkü 
ülkemizi temsil eder. 
 

BAYRAĞIM 
      

Güzel Bayrağım ülkeme sen simgesin, 
Kızıma gelinime sen bir elbisesin, 
Namerdin elleri sana hiç değemez, 
Sen şehidimin kanı, hem kefenisin. 
 
Dalgalan dalgalan cem olsun sevenler, 
Senin için açık semalar, hem gökler, 
Bu ülke seninle hep şeref duyuyor, 
Bayrağım seninle süslenir direkler. 
 
Bayrağım, şehid kanı seni al eden, 
İndiremez kimse haddini bilmeden, 
Yoluna binlerce can feda ederiz, 
Yaban indiremez son nefer ölmeden. 
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DOSTUN KİM? 
 

Düşün ki; En yakın dostum dediğin kişi sen vefat 
edince en fazla seni bir gece bekler. Kabre koyunca 
başında ancak yarım saat bekler. Hatta kabre koyulunca 
burada bu insan ne yapar, daralır mı bunalır mı sormaz. Bir 
kürek toprağım benim de nasip olsun diye üstüne üstüne 
toprak doldurur. Hani canın gibi sevdiğin en güzel dostun? 
Dost sadece Allah’tır. 

En güzel en büyük dost Allah’tır. 
En güzel en büyük kefil Allah’tır. 
En güzel en büyük af edici Allah’tır. 

  

BANA ALLAH’IM YETER 
Şu yalan dar dünyamda, 
Bana Allah’ım yeter, 
Bana Sübhan’ım yeter. 

 

Ömrümün hitamında, 
İmanım kuranımda, 
Bana Allah’ım yeter, 
Bana Sübhan’ım yeter. 

 

Kabrime vardığımda, 
Yalnızca kaldığımda, 
Bana Allah’ım yeter, 
Bana Sübhan’ım yeter. 

 

Mahşer’in mizanında, 
Sıratın sualında, 
Bîçâre her ânımda, 
Bana Allah’ım yeter, 
Bana Sübhan’ım yeter. 
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BU ARZIN BİZE ÇAĞRISI 
1-Ey Âdemoğlu! Üzerimde geziyorsun, ama içimde gezemeyeceksin.  
2-Ey Âdemoğlu! Üzerimde çeşitli yemekler yiyorsun, ama içerimde seni 

böcekler yiyecek.  
3-Ey Âdemoğlu! Üzerimde gülüyorsun, içerimde ağlayacaksın.  
4-Ey Âdemoğlu! Üzerimde çok şensin, içerimde mahzun olacaksın.  
5-Ey Âdemoğlu! Üzerimde günah işliyorsun, içerimde azap çekeceksin. 

Rasûlümüz (s.a.v.) buyuruyor ki: Eline, diline, beline 
sahip olun. Size cenneti müjde edeyim. İlla dil İlla dil. 

Zemahşerî’nin Keşşâf isimli tefsirinde, onun 
hikmetlerinden bir örnek olmak üzere şu olay nakledilmektedir: 
Bir gün Hz. Dâvûd, Hz. Lokman’dan, bir koyun kesip en iyi 
yerinden iki parça et getirmesini istemiş; Lokman da, ona 
kestiği hayvanın dilini ve yüreğini getirmiş. Birkaç gün geçince 
Dâvûd (a.s.), bu defa hayvanın en kötü yerinden iki parça et 
getirmesini istemiş; o, yine dilini ve yüreğini getirmiş. Hz. 
Dâvûd’un, bu davranışının sebebini sorması üzerine Hz. 
Lokman şöyle demiş: “Bu ikisi iyi olursa, bunlardan daha iyisi; 
kötü olursa, yine bunlardan daha kötüsü olmaz.” 

DİLİMİZE İKAZ 
Her aza her gün diline eder nida, 
Dile doğru söyle derler, yapma hata 
 

İki kalen var anahtar sensin elbet, 
Seninle olur cehennem ya da cennet. 

 

Dil tasdikiyle olur her işin sonu, 
Kalbiyle birleşir onunladır yolu. 
 

Mahluk içinden şereflidir insan, 
Mevlâ kuluna dil etmiştir ihsan, 
Konuşur anlaşır odur işte lisan. 

 

İki perde ile önünü kapaklar, 
Önce dişlerin sonra da dudaklar, 
Her duyduğun tasdik etmez kulaklar, 
Doğrunun eğrinin anahtarı dildir. 
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KÖRLER KİMLER 
Yüce Allah, Kur’ân’ında zikrinden kaçanlara 

“Benim kitabımdan (beni zikretmekten) yüz çeviren 
bilsin ki onun sıkıntılı bir geçimi olur ve kıyamet günü 
de onu kör olarak haşrederiz.” diye hitap edecek. 
Onlar ise “Rabb’im! Beni neden kör olarak haşrettin, 
oysa ben gören bir kimseydim.” diyecekler. (Tâhâ:124-125) 

(İbadetlerini yapmayan kimsenin Dünya dolu malı 
olsa sıkıntısı bitmez, gönlü huzur bulmaz.) 

 
DİN-İ MÜBÎN 

 

Din-i mübîn sevmiyorsan, 
Emr-i İlâh görmüyorsan, 
Rızık veren bilmiyorsan, 
Körden farkını, farkını söyle. 
 

Açılmazsa bu ellerin, 
Bağı yoksa gönüllerin, 
Tesbih etmez şol dillerin, 
Dilsizlerden farkını söyle. 

 
Hak değilse şol yolların, 
Secde görmez alınların, 
Ezan duymaz kulakların, 
Sağırdan farkını farkını söyle. 
 

Yaratıldın bir gül gibi, 
Dil verilmiş bülbül gibi, 
Sessiz sükut sümbül gibi, 
Nahaklardan farkını söyle. 
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SIRTINDA SEPET İLE HAC YAPAN 
Rivayete göre; bir gün Hz. Ebû Bekir, sırtında sepetiyle 

Beytullah’ı tavaf eden birini görür ve ona sorar: “Sepette ne var?” O 
zat “anam var” der ve şöyle devam eder: “Yâ Ebû Bekir! Ben fakir 
bir kulum, anamı Yemen’den sırtımda yaya getirdim. Haccını 
yaptırıp yine yaya Yemen’e götüreceğim. Böylelikle evlatlık hakkını 
ödemiş oluyor muyum?”. Hz. Ebû Bekir Sıddîk enteresan bir cevap 
verir. “Ey muhterem zat! sen ananın karnındayken canlandığında 
anneni tekmeliyordun ya; vallahi o bir tekmenin bile karşılığını 
ödemiş olamazsın” der. 

CENNET MEKÂN 
Analar ayağı altıdır cennet, 
Anadır o günkü en büyük nimet, 
Şol cennete girmek istersen elbet, 
Rızanı alayım senin ben annem. 

 

Geceler gündüzler hizmet eylerdin, 
Ninniler söyleyip kundak eylerdin, 
Severdin okşardın şefkat eylerdin, 
Nasıl bu hakkını ödeyim annem? 

 

Emrini tuttunsa sen yaratanın, 
Rızasın aldınsa ana babanın, 
O zaman cennettir senin mekanın, 
Nasıl bu hakkını ödeyim annem? 

 

Garip Yılmaz da der gücüm kalmadı, 
Affet sen demeye yüzüm kalmadı, 
Sırtımda taşımak nasib olmadı, 
Nasıl bu hakkını ödeyim annem. 

Nakarat; 
Cennet mekân anam anam, 
Cennet mekân garip anam, 
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TÜM İNSANLAR BİR ARAYA GELSE 
 

Dünyada bütün insanları bir araya toplasa da 
baksan birinin parmak izi öbürüne uymaz. İşte bu, 
Allah’ın (c.c.) büyüklüğüne işarettir. Bütün insanlar bir 
araya gelse birinin siması diğerine benzemez. Bu da 
Allah’ın (c.c.) büyüklüğüne işarettir. Eller ayrı ayrı, diller 
ayrı ayrı. Fakat konuşurken Allah (c.c.) demeleri aynı. 
Kulun dili Allah (c.c.) derken kalbi de tasdik eder ve o 
da Allah (c.c.) der. Ağaçlar secdeye kapanır. Yapraklar 
dua eden eller gibi elini açar, dallar kolların duaya 
açıldığı gibi duaya açılır. Kul gözünün önüne 
Mevlâ’yı getirir. O’nu görüyor gibi dileklerde bulunur. 
İşte çeşitli sözlerle samimi dua budur. 
 
 

YARATTIN AYRI AYRI 
 
 

Mevlâ’m sahralar yarattın, çöller ayrı ayrı, 
Ol-Rasûlün terindendir, güller ayrı ayrı, 
Seni tesbih eder Mevlâ’m, diller ayrı ayrı. 
 
 

Aşıkların yanar gönlü, yüzler  ayrı ayrı, 
Kalbi ile yalvarırken, sözler  ayrı ayrı, 
Hayalinde Mevlâ vardır, özler  ayrı ayrı. 
 
 

Dağlar taşlar tesbih eder, dallar ayrı ayrı, 
Eller açar semâlara, kollar  ayrı ayrı, 
Münâcatlar sana Mevlâ’m, yollar ayrı ayrı. 
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AZRAİL CANINI KİME TESLİM EDECEK? 
 

Her canlı ölümü tadacak, yani ölecek. Dünyanın 
âhırında güneş batıdan doğacak. Yerde büyük depremler 
olacak, dağlar pamuk gibi savrulacak, denizler birbirine 
kavuşacak, yeryüzü su ile dolacak. Bu arz yani bu toprak 
başka bir toprakla değiştiri-lecek. Bütün canlıların canını 
alan Azrâil (a.s.) en son kendi canını Allah’a (c.c.) teslim 
edecek. 
 KIYAMET 

Bu yalan dünyanın sonu gelecek, 
Dünyada canlılar birgün ölecek, 
Hakk’tan başka onu yoktur bilecek, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 

 

Zaman âhırında gün doğmayacak, 
Bu cihan da karanlıkta kalacak, 
Kürre-i arz da su ile dolacak, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 

 
Denizler birbirine kaynaşacak, 
Dağlar da pamuk gibi atılacak, 
Bu arz, başka arza tebdil olacak, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 

 
Gökten yıldızlar tek tek dökülecek, 
Melekler de bu arzda can verecek, 
Azrâil de Mevlâ’ya can verecek, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 

 
Gel sen Ey Müslüman! kendini yakma, 
Dünyayı yapıp da âhireti yıkma, 
Garip der ki hakkın emrinden çıkma, 
O gün dönüşümüz, Hakk’adır Hakk’a! 
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GİDİŞİ VAR DÖNÜŞÜ YOK 
Acizane nice zenginlerin cenazelerinde bulundum. Ne 

ellerinde bir altın ne de tabutunda ikiz kuleler veya fabrikalar vardı. 
Şu hocalar kefene ceplik dikmemiş ki nereye koysunlar? 

DÖNÜŞÜ OLMAYAN HAVA YOLLARI 
Hareket yeri : DÜNYA 
Varış yeri : AHİRET 
Uçuş saati : HER AN KALKABİLİR 
Müracaat : KİMLİK KARTI YETERLİDİR 
İsim   : ADEMOĞLU 
Cinsiyet  : FARKETMEZ 
Adres  : DÜNYA 

Müsaade edilen eşyalar 
- 9 METRE BEYAZ BEZ 

- KAMİL İMAN  - SALİH AMEL 
- FAYDALI BİR İLİM - SALİH KİŞİLERİN DUASI 

Kalacak olduğumuz loca bir kişilik olduğundan kesinlikle yolcu 
beraberinde, eşe arkadaşa ve başka bir eşyaya müsaade edilemez.  

GEÇERSİZ OLAN, HİÇ İHTİYACINIZIN OLMAYACAĞI ŞEYLER: 
-ABD Doları, Avrupa Eurosu, Yeni Türk Lirası ve Mücevherat 
-9 Katlı dayalı döşeli Apartman 
-Deniz sahilinde yazlık 
-Son model binek araç 
-Ütülü takım elbiseler 
-En yumuşak yataklar 
-Yağlı, börekli, tatlı yiyecekler 

Mutlu ve rahat bir yolculuk için sayın yolcularımızdan 
KUR’ÂN-I KERÎM ve HADÎS-İ ŞERİF’lerin talimatlarına uymaları 
önemle rica olunur. Bu yolculuğun dönüşü olmadığından dünyada 
hiçbir şeyinizi bırakmayınız. 

ÖNEMLİ NOT: 
Yolculuk elbisenizde cep bulunmadığından kıymetli veya 

kıymetsiz eşya bulundurmak kesinlikle yasaktır. 
Lütfen sorulara düzgün ve yanlışsız cevap veriniz 

-Ömrünü nerede tükettin? 
-Gençliğini nerede geçirdin? 
-Mallarını nereden kazandın nerelere harcadın? 
-ALLAH için ne yaptın? 

Unutma dostum mutlaka, ama mutlaka bu uçuşa sende adaysın!.. 
Şikayetsiz, dönüşümsüz havayolları. 
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BİZ DÜNYANIN NERESİNDEYİZ? 
 

Sahabe-i kirâm Rasûlümüz’e (s.a.v.) sordular: “Dünyanın 
ömrünü bir günlük misal verirsek sen hangi dönemde dünyaya 
geldin?” Rasûlullâh (s.a.v.); “Ben ikindi vakti geldim” buyurdu. Sonu 
viran olacak bu dünya iyice kocadı gidiyor. 

DÜNYA 
 

Bu dünya yalandır, bunda kalınmaz, 
Yalan dünya senden murat alınmaz, 
Gafil olma gafil, geri dönülmez, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra âhır zamandır. 

Mabudun dururken mahluka tapma, 
Şeytana uyup yolundan sapma, 
Dünyayı yapıp da âhireti yıkma, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra âhır zamandır. 

Azığın var mıdır yola çıkmaya? 
Döşeğin var mı varıp yatmaya? 
İki melek gelir sual sormaya, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra âhır zamandır. 

Ölünce çözerler belin kuşağın, 
Gözüne görünmez oğlun uşağın, 
Yakasız gömlektir örtün, döşeğin, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra âhır zamandır. 

Suyunu ısıtırlar kazan dolunca, 
Kefenin biçerler boylu boyunca, 
Halin ne olur kabre konunca, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra âhır zamandır. 

İki melek gelir, çınarlar gibi, 
Gözlerin parlatır, şimşekler gibi, 
Biri sual sorar,  gök gürler gibi, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra âhır zamandır. 
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HÛ NEYİ ANDIRIR? 
 

“Allah” (c.c.) lafzının ‘elif’ini alsan ‘lillâh’ kalır 
yine Allah (c.c.) demektir. ‘Lâm’ın birini daha alsan 
‘lehû’ kalır, yine Allah (c.c.) demektir. İkinci ‘lâm’ı 
da alsan ‘hû’ kalır yine Allah (c.c.) demektir. ‘Hû’ 
da Allah’ı (c.c.) anar ve o da Allah (c.c.) demektir. 
 

DUADIR İŞTE BU 
 

Yeşil örtü içinde bir tabut, 
Tabut içinde beyaz bir kefen, 
Kefenin içinde cansız bir beden, 
O cansız beden benim işte ben. 
 
Ölse de bu bedenim benim, 
Ölmesin yâ Rabb şu benim kalbim! 
Orada yalnız sen varsın yâ Rabb sen, 
Ey yüceler yücesi güzel Rabb’im. 
 
Akar dereler esen yeller derler hû, 
İniler dağlar denizler derler hû, 
Avuç açar yapraklar derler hû, 
Hak hak diye çarpar kalpler, tesbihtir işte bu. 
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TAŞ KORKUDAN AŞAĞIYA DÜŞER 
 

“Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı, taş 
gibi hatta daha da katı oldu. Taşın öylesi var ki ondan 
ırmaklar fışkırır; öylesi var ki yarılır, ondan su çıkar; öylesi 
de vardır ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağıya düşer. 
Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Bakara: 74) 

Eğer Allah’ımız (c.c.) olmasaydı kâinâtta hiçbir şey 
olamazdı. Bırakalım bütün kâinâtı, sadece güneşi kim 
doğdurabilirdi? Yüce Rabb’imiz eğer bize imanı tarif 
etmeseydi imanı bize kim tarif edebilirdi? 
  

SENDEN GAYRİ SULTAN OLMAZ 
 

Bu âleme Sen verdin can, 
Bizlere Sen verdin îman, 
Yalnız Sen’sin, Sen’sin Sultan, 
Sen’den gayri Sultan olmaz. 
 

Baharı getiren Sen’sin, 
Devranı sürdüren Sen’sin, 
Öldürüp hem diriltensin, 
Sen’den gayri Sultan olmaz. 

 

Bu âlemin sahibi Sen, 
Cümlesine rahmeyleyen, 
Dağı, taşı zikrettiren, 
Sen’den gayri Sultan olmaz. 
 

Nakarat; 
Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, 
Sen’den gayri Sultan olmaz. 
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DÜNYANIN DÖNÜŞÜ 
 

Rivayete göre: Bu dünya, bin dokuz yüz yirmi 
kilo metre hızla dönüyor. Hiçbir sarsıntı yok. Niçin? 
Allah’ımız (c.c.) Kur’ân’ında buyuruyor ki: “Biz 
yeryüzünü bir beşik, dağları da (onun için) bir direk 
gibi kılmadık mı?” Tabi bu kadar hızla dönen bir 
pervaneye binmek de hızlıdır inmek de hızlıdır. 

Zamanın sonunda Rabb’im dur deyince bir 
anda bir yere toslar gibi durduğunda, bütün dağlar 
atılmış pamuk gibi denizlere ve derelere dolacak. 
Yeryüzü dümdüz olup denizlerin suyu yeryüzünü 
kaplayacak. İşte bunun adı “Kıyamet”tir.  
 

DÜNYA DÖNÜYOR 
 

Dünya dönüyor dur gelecek var, 
Sanki bir tren, dur binecek var. 
 
Yol alıp giderken bir işaret var, 
Bakarsın bir an dur inecek var. 
 
Binen de vardır inen de, 
Böyle devam eder kara trende. 
 
Yolculuk uzar uzar sonsuza, 
Yolu kısadır kul bulursa rıza. 
 
Binen de vardır inen de, 
Böyle devam eden kara trende. 
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İŞTE EVLAT; İŞTE ATA 
Yüce Allah şöyle buyurdu: “Rabb’in yalnız Kendisine kulluk 

etmenizi ve ana-babaya iyilik etmeyi kesin bir emirle emretti. Eğer 
ikisinden biri veya her ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa; 
onlara karşı ‘öf’ bile demeyeceksin, onları azarlamayacaksın. İkisine de 
hep tatlı söz söyleyesin. Onların üzerine acıyarak alçakgönüllülük 
kanatlarını ger ve: ‘Rabb’im! Küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de 
onlara merhamet eyle!’ diye dua et.” (İsrâ, 23-24) Evlat hasreti evladı 
olmayan bir babaya sorulmalı. Hz. İbrâhim, babası iman etmediği halde 
onu sırtında taşımış ama imtihanı kazanmış. İşte evlat işte ata. 
Allah’ımız (c.c.) ‘ana babaya itaat et sakın onlara “öf” bile demeyin’ diye 
buyuruyor. 

BABAM 
 

Ayrılık hasreti, çetindir babam, 
Babasız yavrular, yetimdir babam, 
Sensiz günlerimiz, matemdir babam. 
 

Helal et hakkını, neyleyim babam, 
O nazik elinden, öpeyim babam. 

 

Yetimin boynu da, büküktür babam, 
Garibin gönlü de, çöküktür babam, 
Mor sümbül hayatı, yıkıktır babam. 
 

Helal et hakkını, neyleyim babam, 
O nazik elinden, öpeyim babam. 

 

Mevlâ’dan yavrular dilerdin babam, 
Şefkatli kanadın gererdin babam, 
Bir tanem deyip de severdin babam. 
 

Helal et hakkını, neyleyim babam, 
O nazik elinden, öpeyim babam. 

 
Gönlümün Sultanı, tacımsın babam, 
Derdime dermanım, ilacım babam, 
Unutma duadan, muhtacım babam. 
 

Nakarat; 
 

Helal et hakkını, neyleyim babacığım, 
O nazik ellerinden, öpeyim babacığım, 
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BAŞKA BİR YERE TAŞINAN NE YAPAR? 
 

Bu ülkeden başka bir ülkeye taşınacak ve bir daha 
hiç dönmeyecek olsan burada hiçbir şeyini bırakır mısın? 
Elbette ki bırakmazsın. Peki hiç dönmeyeceğin ölüme 
giderken bu kadar malı-mülkü nasıl ve niçin bırakıyorsun? 
 

DÜNYADA RAHAT YOK 
 
Kim eylemiş dünyada ben eyleyim rahat, 
Vadide akan ırmak gibi akar gider hayat, 
Vadem gelince ömrüm uzamaz bir saat, 
Ruhum sılasından çekilir yavaş yavaş. 
 

Şeker kattın sanki suya, 
Ne hayalsin ne de rüya, 
Geldin geçtin yalan dünya. 

 
Her kula Mevlâ’m ayrı ayrı verir nimeti, 
O günkü elbisenin hiç yoktur kıymeti, 
Yudum yudum içtiğim bir ecel şerbeti, 
Dünyadan Ahrete göç başlar yavaş yavaş. 
 

Şeker kattın sanki suya, 
Ne hayalsin ne de rüya, 
Geldin geçtin yalan dünya. 

 
Perişandır peşinden bakıp ağlayanlar, 
Kefenine tabuta sarıp bağlayanlar, 
Yakınındır indirip kabrine koyanlar, 
Örter kabrini dostlar, dönerler yavaş yavaş. 
 

Şeker kattın sanki suya, 
Ne hayalsin ne de rüya, 
Geldin geçtin yalan dünya. 
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HZ. DÂVÛD KELİK YAPMIŞ 
Rivayete göre Hz. Dâvûd 100 yıl yaşamış. Bir 

kelik yapmış ki dizlerine kadar kapanıyormuş. 
Kendisine “Yâ Dâvûd! Bunu ayaklarını da kapatacak 
kadar yapsan.” diyenlere, “Bu kısa ömürde bu 
dünyaya bu kadar büyük kelik yapmaya değer mi?” 
demiştir. Peki apartman, saray, villa yapanlara ne 
demeli? Bizi aldatan şu dünya değil mi? 

 

DÜNYANIN KENDİSİ 
 

Nasıl seveyim seni ben dünya? 
Aldatanın tâ kendi değil misin? 
Adına yalan bu dünya denir, 
Şöhretin, saltanatın tâ kendi değil misin? 

 
 

Kiminin yükseltirsin şanını 
Kiminin yaparsın sen dârını 
Kimin yıkarsın sarayını 
Sarayların tâ kendi dünya değil misin? 

 
 

Aldatırsın bizi zinetinle, 
Yaşatırsın bin mihnetinle, 
Oyalarsın yalan sohbetinle, 
Bizi aldatanın tâ kendi dünya değil misin? 
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KİM KABRİNDEN OKUYARAK 
KALKACAK? 

 

Ezan okuyanlar ve hacılıkta telbiye getirenler, 
mezarlarından ezan okuyarak ve “Lebbeyk 
Allâhumme Lebbeyk” diyerek kalkarlar. 

Üç kişi vardır ki hesaba da çekilmezler: 
1. Allah (c.c.) rızası için Kur’ân okuyan,  
2. Allah (c.c.) rızası için namaza çağıran müezzin,  
3. Kendisiyle Rabb’i ve efendileri arasındaki 
haklara riayet eden işçi.” (Hadis-i Şerif) 

Kim Ezan-ı Muhammedî’yi okursa ezanın 
ulaştığı yaş ve kuru otlar, ağaçlar, taşlar, tuğlalar ve 
topraklar okuyan için tesbih eder. 

EZANIM 
 

Minarelerde okunur ezanlar cihan dinler, 
Yerde insanlar hem göklerdeki melek dinler, 
Ezanla titrer titrer imanlı yürekler, 
Ezan nuru göklere olur nurdan direkler. 
 
Ezan ki huzura davet eder hepimizi, 
En büyük çağrımız temsil eder dinimizi, 
Ezan sesi şehâdet süsler tüm ülkemizi, 
Ruh verir imanlara tazeler sevgimizi. 
 
Ezanla çağıracak Muhammed ümmetini, 
Sancağım altına gelsin seven sünnetimi, 
O zaman görecek kul, Rabb’imin nimetini, 
Mahşer günü anlarlar ezanın kıymetini. 
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NİYE ZAHMET ETTİN YA RESULALLAH 
Çanakkale savaşı son şiddetiyle devam ederken Hasan 

Komutan yaralı bir Fransız askerini görür. Ona yardım etmek için yanına 
varır. Fransız askeri ani bir hareketle elindeki süngüyü Hasan Komutan’a 
vurur. Hasan Komutan ağır yaralanarak yere düşer. Hasan Komutanı 
gören arkadaşları, yanına varır. Hasan Komutan arkadaşlarına “beni 
ayağı kaldırın” der. Ayağa kalkan Hasan Komutan ovaya doğru gözlerini 
diker ve şöyle der. “Niye zahmet buyurdun Ya Resulallah, Niye zahmet 
buyurdun Ya Resulallah”  der ve ruhunu teslim eder. 

Biga Ramazanlar köyünden olan Halil, savaş sırasında 
ağır yaralanmıştı. Yanına gelen arkadaşlarına şöyle dedi;ölümüm 
yaklaştı öldükten sonra cesedimi geriye götürmeyin,ellerinizle buraya 
gömün. Üzerimde harp ediniz ki gazilerin ayak seslerini Allah Allah 
nidalarını rahatça duyayım. Çanakkale’nin son şehitlerinden üsteğmen 
Zahit’in şehit olduğunda cebinden çıkan eşine yazmış olduğu mektupta 
şöyle der: Eğer ben ölürsem sakın gam yeme beni ve seni yaratan Allah 
bizi nasıl dünyada birbirimize nasip ettiyse benden şehitlik rütbesini 
esirgemediği taktirde elbette ruhlarımızı da birbirine kavuşturur.Vatan 
yolunda şehit olursam bana ne mutlu,ancak sana bir iki vasiyetim 
var;birincisi benim için katiyen ağlama. İkincisi eşyamın listesi ilişikte bunları 
sat ele geçecek paradan “mihr-i muaccel” ve ”mihr-i müeccel’’ini al üst tarafı 
ile bana bir mevlüt okut eğer bunlar sana borcumu ödemezse hakkını helal 
et ve ilk gece aramızda geçen sözü unutma.    Çanakkale savaşında 
Türklerin zor anlarıydı.edremit çamlıköyünden topcu koca seyd in 

arkadaşları şehit olmuş, kendisi de yaralanmamıştı uzun 
süre baygın kalmış Bakar ki topun mermisini süren mekanizması da 
tahrip olmuş 275 kg olan mermiyi yalnız başına besmele çekerek 
iman kuvvetiyle sırtına alır. Altı merdiven çıkarak topun ağzına koyar. 
O mermi dünyanın güvendiği en büyük zırhlısının cephaneliğine rast 
gelir. Zırhlı batarken çevresindeki düşman gemilerini de batırır. Ve 
zafer böyle kazanılır. Sen inanca ve imana bak! 
 ÇANAKKALE HATIRASI 
İlan edildi seferberlik,ordular uyandı, 
Allah-u Ekber nidaları  ta arşa dayandı. 
Yüzbinlerce Mehmetçik şahadet şerbetin içti, 
Çanakkale dağları,yamaları,kana boyandı. 
 

Kana susamış,gelmişler ecnebi yamyamları, 
Yığıldı cesetleri oluk oluk aktı kanları, 
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O hain,zalim düşmana,dar ettik meydanları,                 
Şanlı ordumuz yazdırdı unutulmaz destanları. 

 

Geçilmez Çanakkale mezar olur zalimlere 
O düşman zırhlıları battı gitti denizlere 
Az geldi bu millete dersi verildi hainlere 
Tanısınlar Mehmetçiği ibret olsun alemlere 

 
Gökyüzünde parça parça uçuşurken cesetler 
O mahşeri ana dayanır mı ah bu yürekler   

 kimi Kuran okudu kimi getirdi tekbirler 
gönlüllerde  de yaşıyor sunuz sizler şehitler ölmezler 

Şüheda der mevzi benim hem evim hem sarayım 
Gömün beni şu mevziinin birine burada kalayım 
Canımla kanımla vatana ben kurban olayım 
Üstümde gazilerin Allah Allah sesin duyayım 

 

Konuş,konuş da duysunlar Çanakkale ovaları , 
Körpe kuzular henüz solmamıştı kınaları, 
Gözlerinden öpe öpe o tıfıl yavruları, 
Bu Vatana kurban  göndemiş  kahraman anaları, 

      

Siper etmiş göğsünü vatana ne yüce bir iman,      
Şühedanın üstü kan, başı kan,elbisesi de kan, 
Huzurullaha kanı aka aka çıkacak olan,  
O Şehidimin yadigarıdır bu cennet vatan. 

 

Şu güzel ülkeme düşman ayâğı basmasın diye, 
 Minaremde ezanım okunsun,susmasın diye, 
 Al kanlarıyla  suladı şuheda bu vatanı, 
 Namusuma,hain  zalim  gözü değmesin diye. 
 

Sağnak sağnak ateş yağıyordu o bir felaket, 
Ya ilahi o gün senden olmasaydı inayet, 
Ne zafer olurdu,ne gazilik ne de şahadet, 
Yüzbinlerce şüheda yarab  sana emanet. 

   NAKARAT 
 Edirne’den Ardahan’a koç yiğitler yatar yan yana 
 Şehit metfun her karışında, nurlar iner toprağına 

Bulsam o yiğitleri öpsem alnından etsem veda 
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 Şu toprağın altında yatana ah etsem bir nida 
 Lebbeyk Lebbeyk derler , şüheda fışkırır şüheda. 

 
 
 
 

UNUTMAK NEDEMEK 
 

Eşin, dostun, evladın ağlar ağlar ağlar. 
Bakmışsın bir gün unutmuşlar ve başlamışlar 
gülmeye. Nedenini biliyor muyuz? İnsan kelimesinin 
bir manası “unutur” demek. Eğer insan unutmayan 
bir varlık olsaydı bir tarafta cenaze varken öbür 
tarafta davul zurna çalıp oynamazlardı. İşte unutan 
insan! 

ECEL 
Ecel yastığına koyunca başın, 
Ne fayda verir ki arkadaşın? 
Üç-beş gün ağlar o arkadaşın, 
Çok ağlayanlar gülerler bir gün. 
 
Bir gün hesabın ederler malın, 
Kimse bilmez kabirde ahvalın, 
Kabrin içinde geçen sualin, 
Vermeye devam edersin bir gün. 
 
Bir gün kabirden elbet çıkarsın, 
Kalmayacak kadın ile erden, 
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Haberin var mı Mahşer yerinden? 
Varıp hesabın verirsin bir gün. 
 
Giydiğin elbisen takılı kalır, 
Girdiğin kapılar kapalı kalır, 
Biri evini biri malını alır, 
Sana da ancak hesabı kalır. 

HAK NEBÎMİZ ÜMMETİNİ NERESİNDEN TANIYACAK? 

Pak bir ruhla, pak bir abdest alıp, pak bir gönülle 
onun sünnetlerini yerine getirirsen o güzel Peygamberimiz 
(s.a.v.) mahşerde seni abdest azalarından tanıyacaktır. 

Sormuştu sahabîler: “Yâ Rasûllullâh! Sen 
ümmetinin çoğunu göremeyeceksin. Onları mahşerde 
nasıl tanıyacaksın?” Şöyle buyurdu: “Siz bir sürü atın 
içinde ayağı sekül, alnında sakar olan atınızı nasıl 
tanırsanız ben de ümmetimi abdest azalarından 
tanıyacağım. Çünkü abdest azaları nur olacak.” buyurdu. 
Ya abdest almayanı kim nasıl tanır? 

Allah’ımız (c.c.) cennetteki güzel köşke nasip 
olacakları Kur’ân’ında böyle müjdeliyor. 

 
FİRDEVS’İN VÂRİSLERİ 

Gerçek mü’min felaha erendir, 
Huşu ile namaz kılan zekatın verendir, 
Namazın hıfzeden sözlerin tutandır, 
Beş vakit namazına devam edendir. 

 
Mü’minlerin Hâlisleri. 
Firdevs-i Âlâ Vârisleri. 
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CENNET KİME AŞIK? 

Aşıktır Cennet Kur’ân okuyana, 
Aşıktır Cennet dilin tutana, 
Aşıktır Cennet açları doyurana, 
Aşıktır Cennet orucun tutana. 
 
SEVEREK GİDEN VAR MI? 

Bir mezarlığa uğrayıp orada yatanlara sor, oraya seve 
seve mi gelmişler? Kimi işini, kimi eşini, kimi kardeşini, kimi de gül 
gibi sevdiği sevgilisini bırakıp gelmediler mi? Ah bir konuşabilseler, 
neler söylerler sana neler! Sen de ben de istesek de istemesek de 
her gün o çukura bir adım daha yaklaşıyoruz. Geçen zamana bak! 
Kalan zamanı iyi değerlendir! Dünya meşguliyeti seni ibadetten 
alıkoymasın! Varsan bir kabristana baksan mezar taşları anılarla 
dolu.  

FANİDİR DÜNYA 
Fanidir dünya kimleri neyler, 
Hep gelen gider seferin eyler, 
Ne haber verir ne selam söyler, 
Bu şehir suskun konuşamazlar. 
 

Küskünler mi kimse konuşmaz, 
Işığı yoktur kandili yanmaz, 
Yakını gider kişi uyanmaz, 
Bu şehir suskun konuşamazlar 

 

Sararmış benizler solmuş o güller, 
Hep susuvermiş konuşan diller, 
Üstünde bitmiş güller çiçekler, 
Bu şehir suskun konuşamazlar. 
 

Şu kabirleri kıbleye karşı, 
Mana yazılı her mezar taşı, 
Neler söylerler bizlere karşı, 
Bu şehir suskun konuşamazlar 
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Kimin atası kiminin eşi, 
Kimin evlâdı kimin kardeşi, 
Ne azığı vardır, ne de bir aşı, 
Bu şehir suskun konuşamazlar. 
 

Karanlık yerde yoktur ışığı, 
Hem şehidi var hem hak aşığı, 
Garip gibiler arar maşuğu, 
Bu şehir suskun konuşamazlar. 

ELİ AYAĞI OLMAYANIN TESBİHİ 
 

Eli-ayağı olmayan bir kişi camiye gider ve Allah’a 
(c.c.) hamd ve tesbih eder. Dışarıdan camiye giren başka bir 
kişi onu görünce: “Elin-ayağın yok, nasıl şükrediyorsun? 
diye sorana o zat şöyle der: “Rabb’ime çok şükür, O’nu 
zikreden kalbim sağlam, O’nun ismini anan dilim sağlam, 
niçin şükretmeyeyim ki? Bu azalar Allah’ındır (c.c.) ve Allah’ı 
(c.c.) tesbih ediyorlar.” 

Evler ya bir cennet misali rahat bir mekan ya da 
cehennem misali azaplı bir mekan. Bunu yapan 
insanlardır, evin kabahati ne? Küpe bal koyarsan bal 
küpü olur, sirke koyarsan sirke küpü olur. 

FARKI NE? 
 

  Bir haneyi düşünün ki 
  Şiddet hakim, zulüm hakim 

Cehennemden farkı ne? 
  Bir kişi düşün ki, söz dinlemez nasihat anlamaz 

Cahilden farkı ne? 
  Bir hane ki düşün, hizmet var şefkat var ibadet var 

Cennetten farkı ne? 
  Bir kişi düşün ki, namaz var, niyaz var, tesbih var, 



 38 

  Aklında Allah (c.c.) var 
Bu kişinin meleklerden farkı ne? 

  Bir hane düşün ki, selâm verip alınmazsa, 
  Misafire ikramda bulunmazsa 

Kabirden farkı ne? 
  Bir kişi düşün ki, ezan okunur icabet etmezse, söz 
  Ona kâr etmezse camiye gitmezse 

Ölüden farkı ne? 
PEYGAMBERİMİZE KOMŞULUK, NASIL OLUR? 

Bir sahabi Peygamberimiz’e cennet’te komşu 
olmak istediğini söyler. Peygamberimiz: “Çok namaz 
kılarak kendin için bana yardımcı ol” cevabını verir. 
(Hadis-i ş.) 

Çok namaz kılmak ve secde etmek, kulu Allah’a 
ve Resulüne yaklaştırır ve Resulüne de komşu eder.  

 

GÜL MUHAMMED’İN GÜLÜDÜR 
 

Gülistan güldür terleri, 
Hayra döndürür şerleri, 
Mis kokuyor goncaları, 
Hayran olur görenleri, 

 
Katmer katmer gül açıyor, 
Cemalinden nur saçıyor, 
Çiçekler aşka gelmişler, 
Muhammed için açıyor, 
 

Severiz biz kendisini, 
Ver Allah’ım sevgisini, 
Cennetlerde gülü açar, 
Göster Mevlâ’m bahçesini, 

 



 39 

Dili rahmet dini rahmet, 
Sensin sensin yâ Muhammed, 
Bakışların sözün rahmet, 
Sensin sensin yâ Muhammed, 
 
NAKARAT 
Gül Muhammed’in gülüdür, 
Yol Muhammed’in yoludur. 

NEFESLERİN SAYISI 
 

Bir kişi bilimsel anlamda 24 saatte 35 bin ile 40 
bin arası nefes alıp verir. Cin sûresinin son âyet-i 
kerîmesinde Yüce Allah her şeyi sayıyla verdiğini 
bildirdiğine göre bu 35 bin nefesin hangisini hayra, 
hangisini şerre harcadığını kullarına sormaz mı? 

İnsanoğlu çok gafil. Bir geri baksan bu güne kadar 
ne yapabildin? Dün yaşanmaz, yarın ne olur bilinmez gün 
bugün gafil olma insanoğlu. 

GAFİL OLMA 
 

Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Ecel denen o şerbeti, 
Elbet bir gün içeceksin. 
 

Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Kefen denen o gömleği, 
Elbet bir gün giyeceksin. 

 

Gafil olma insanoğlu, 
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Elbet bir gün öleceksin. 
Kabir denen kara yere, 
Elbet bir gün gireceksin. 
 

Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Yaptıkların hesabını, 
Teker teker vereceksin. 

 
SAMİMİ BİR SELAM 

Bir anı; Almanya'ya İrşad görevine giden Mehmet isminde bir 
hoca arkadaşım anlattı: Almanya’da bir gece yarısı Mehmet Hoca’nın 
kapısı çalınır. Açar kapıyı bakar ki bir Alman. Ne istediğini sorar. Alman, 
iman etmek istediğini ve hoca aradığını söyler. Buyurun ben hocayım 
der. Neden iman etmek istediğini sorar, o da anlatır. “İsmim Hans, 
benim bir Türk işçi arkadaşım vardı. Hacılığa gideceğini söyledi, ben de 
hacılıkta ne yapıldığını sordum. Arkadaşım ‘Orda Beytullah var, 
Rasûlümüz Muhammed (s.a.v.) var’ dedi. Ona hacılığın yapıldığı yerin 
buraya kaç kilometre olduğunu sorduğumda ‘3 bin küsür km’ dedi. 
Demek ki Hz. Muhammed (s.a.v.) bu kadar yol gitmeye değerli bir kişi idi. 
O zaman O Zata yani Hz. Muhammed’e benden de selam söyle diye 
selam yolladım. İşçi Türk arkadaşım benim selamımı söylemiş. Bu gece 
rüyamda Hz. Muhammed’i gördüm. Bana ‘Hans, selamını aldım. 
Hemen iman et’ dedi. Ben de buraya iman etmek için hoca aramaya 
geldim.” dedi. Bakın samimi bir selamın neticesine!.. 
 

GİDİN HACI DOSTLAR GİDİN 
 

Arşa çıkan dualara, 
Lebbeyk lebbeyk nidalara, 
O mübarek topraklara, 
Hep bizlerden selam edin. 

 

 Beytullah’a hacısına, 
Merve’sine Safa’sına, 

 Arafat’a Mina’sına, 
 Hep bizlerden selam edin. 

 

Gizli gizli açan güle, 
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Seher vakti esen yele, 
Orda öten bülbüllere, 
Hep bizlerden selam edin. 

 

Tesbih eder hep melekler, 
 Orda kabuldür tüm dilekler, 
 Rasûlümüz sizi bekler, 
 Hep bizlerden selam edin. 

 

Nakarat; 
Gidin hacı dostlar gidin, Beytullah’a selam edin, 
Gidin hacı canlar gidin,  Ol-Rasûle selam edin. 

KALBİNDE NE OLMALI? 
 

 “(Onlar) O zâtlardır ki, Allah’ın zikriyle kalpleri 
mutmain olduğu halde imân etmişlerdir. Haberiniz olsun 
ki, Allah’ın zikriyle kalpler mutmain olur.” (Ra‘d: 28)  

İnsanın gönlünde Allah (c.c.) olmalı, Allah’ın (c.c.) 
olmadığı gönül viran olmuş bir ev gibidir. 

GÖNÜL 
Gönül akıbetin acep ne ola? 
Bir gün düşersin sen uzun bir yola, 
Bedenin ayrı ruhun ayrı ola, 
O gün yardımcımız Allah’ımız ola. 
 

Ağlaya ağlaya geldin dünyaya, 
Ağlaya ağlaya giden ukbaya, 
Bakmışsın koymuşlar bir musallaya, 
O gün yardımcımız Allah’ımız ola. 

 
Çıkarsın dünyanın son kapısından, 
Girersin âhiretin ilk kapısından, 
Haberin var mı kabir yapısından? 
O gün yardımcımız Allah’ımız ola. 
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Gönül rahat mısın şimdi halinden? 
Kuş gibi çırpınırsın mecalinden, 
Yollanacaksın kalkıp mezarından, 
O gün yardımcımız Allah’ımız ola. 

 
Terk edip gidersin koca dünyadan, 
Gönül uyandın mı şimdi rüyandan? 
Çağırırlar bizi mahşer meydanından, 
O gün yardımcımız Allah’ımız ola. 

GÜL NEDEN YARATILDI? 
 

Değa-i Gül Ahbar kitabında şöyle anlatılır. 
Yüce Allah, Sevgili Peygamberimiz’in nurunu yaratır. 
Önüne aynayı koyar. Kendi güzelliğini gören 
Peygamberimiz terler ve o terden Rabb’im gülü 
yaratır. 
 

GONCA GÜLSÜN YÂ RASÛLLALLÂH 

Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
Güller senin için açar da kokar, 
Senin kokun için bendini yıkar, 
Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
 

Bahçedeki güller seni sorarlar, 
Sensiz gülistanlar neye yararlar? 
Bütün çiçekler de seni ararlar, 
Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 

 
Gülü ben güllere soranlardanım, 
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Kokunu inan ki gülde ararım, 
Hep seni bulmaktır asıl muradım, 
Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
 

Allah’ım! Habibin geldi dünyaya, 
Mis kokusu doldu bütün cihana, 
Garip der şefaât Allah aşkına, 
Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 

DİLSİZ ve KÖR KİMLER? 
 

“İnkâr edenleri İslâm’a çağıranın durumu; bağırıp 
çağırmaktan başka bir şeyi anlamayan hayvanlara 
haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, 
dilsizdirler, kördürler; bu yüzden hiçbir şey anlamazlar. 
(Bakara: 171) 

Doğuya dönsen batıya dönsen Rabb’im orda; 
Allah’ı-mızın olmadığı ve bilmediği bir yer yoktur. (Bakara: 115) 

 
  

GÖREN RABB’İM 
 

 
Karanlıkta karıncayı gören Rabb’im, gören Rabb’im, 
Kalplerinden geçenleri bilen Rabb’im, bilen Rabb’im, 
Doğularda batılarda, nerde ansam, Rabb’im orda, 
Karanlıkta aydınlıkta, nerde ansam, Rabb’im orda. 

 
Doğru işler yapanlara, veren Rabb’im veren Rabb’im 
Kullarının amelini bilen Rabb’im bilen Rabb’im 
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Doğularda batılarda, nerde ansam, Rabb’im orda, 
Karanlıkta aydınlıkta, nerde ansam, Rabb’im orda. 

 
Zerre kadar amelini tartar Rabb’im, tartar Rabb’im 
Doğuya dön, batıya dön gören Rabb’im, gören Rabb’im 
Doğularda batılarda, nerde ansam, Rabb’im orda, 
Karanlıkta aydınlıkta, nerde ansam, Rabb’im orda. 

 
 
 

KABRİN BEKÇİLERİ VAR 
Namazını kılan bir mü’min ölünce azap melekleri gelir ve 

kabrinin sağ tarafından girmek ister. Oradan bir kapı açılır ve bir bekçi 
çıkar; “Buradan geçemezsiniz” der. Kim olduğu sorulunca “bu kulun 
kıldığı namazların karşılığındaki bekçiyim” diye cevap verir. Melekler 
kabrin solundan girmek isterler. Tutmuş olduğu orucun karşılığı olan 
bekçi oradan girmelerini engeller. Kabrin baş tarafından girmek 
isteyince; oradan verdiği zekat, ana-babaya itaat ve sadakanın karşılığı 
olan bekçi oradan girmesine izin vermez. Ayak tarafından girmek 
isteyenlere, haccın karşılığı olan veya fakirliğin sabrı karşılığı olan 
bekçiler izin vermez. Kabrin ön cephesinden girmek istediklerinde ise 
Kelime-i Şahâdet’in karşılığında Yüce Allah’ın (c.c.) diktiği bekçiler izin 
vermez. Böylece kabrin beş cephesinden giremeyen azap melekleri: 
“Yâ Rabbi! Biz bu kulun kabrine giremiyoruz” derler. Rabbimiz: “Benim 
beş emrimi yerine getirenlere siz azap edemezsiniz.” der. 

 (Ya bu kul namaz kılmamışsa kabrin sağ tarafını, oruç 
tutmamışsa sol tarafını, zekât vermemişse baş tarafını, hacca 
gitmemişse ayak tarafını, Kelime-i Şahâdet getirmemişse ön 
cephesini kim koruyacaktır?) 

Kişi ölümü anında gözünden perde kalkar ve gideceği yeri 
görür. Ama dönüşü yok. Eğer yeri azapsa çırpınarak can verir. Eğer 
yeri cennet gibi güzelse sevinerek can verir. 

GÖZÜNDE PERDE 
Açılır gözünden perde, bakarsın, 
Dört kişi omzuna bir gün çıkarsın, 
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Daracık sandukaya yatarsın, 
Şu yalan dünyayı dar gören gönül. 
 

O zaman değişir suların tadı, 
Kabirdir kalacâğın apartman adı, 
Kabir alemidir bunun bir adı, 
Şu dünyaya gönül verensin gönül. 

 

O gelen melekler münker nekirler, 
Sana soracaklar kim bilir neler! 
Hep geride kaldı bahçeler evler, 
Cevap verir mi ki acep bu diller? 
 ALLAH’IMIZIN SEVDİKLERİ      

1. İyilik ve ihsanda bulunan cömertleri,................. (Ayet, Bakara; 195) 
2. İşlediği günahtan pişmanlık duyanları,………… (H.Ş., Müslim) 
3. Bedenini, elbisesini ve çevresini temiz tutanları,(Ayet, Tevbe; 108) 
4. Allah’tan saygı ile korkup fenalıktan sakınanları,(Ayet, Nûr; 52) 
5. Olaya, musibete karşı sabırla göğüs gerenleri,.(Ayet, Bakara; 155-6) 
6. Allah’a güvenip yalnız ondan yardım dileyenleri, (Ayet, Fâtihâ; 4) 
7. Verdiği hükümde adaletten ayrılmayanları,……. (Ayet, Nahl; 90) 
8. Ana babasına, hısım akrabasına itaat edenleri,. (Ayet, İsrâ; 23) 
9. Ailesine bağlı olup onları kötülükten koruyanları, (H.Ş., Buhârî) 
10. Kul ve millet hakkına tecavüz etmeyenleri,…… (H.Ş., Müslim) 
11. Güler yüz ve tatlı dil gösterenleri,......................(H.Ş., Taberânî) 
12. Düşmana karşı korkaklık göstermeyenleri,……(H.Ş., Ebû Dâvûd) 
13. Namazı dosdoğru kılıp zekâtı verenleri,............(Ayet, Bakara; 110) 
14. Meşru kazanç peşinde olanları,........................ (Ayet, Necm; 40) 
15. Dünya ile âhireti, madde ile manayı 
      beraber yürütenleri............................................(Ayet, Kasas; 77) 

 

 ALLAH’IMIZIN SEVMEDİKLERİ     
 

1. Fitne ve fesat çıkarıp bozgunculuk yapanları,..(Ayet, Kasas; 77) 
2. Günahlarında bile bile ısrar edenleri,………….(Ayet, A.İmrân; 135) 
3. Hakkı reddedip küfrü savunan azgınları,…….. (Ayet, Nahl; 106) 
4. Allah’ı bırakıp başka şeyleri ilâh edinenleri,…..(Ayet, Lokman; 13) 
5. İnsanlara zulüm ve haksızlık edenleri,…………(Ayet, Nahl; 90) 
6. Büyüklük taslayıp gururlananları,..................... (Ayet, İsrâ; 37) 
7. Nefsine uyanları,...............................................(H.Ş., Buhârî) 
8. Malını har vurup harman savuranları,…...........(H.Ş., Ebû Dâvûd) 
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9. Hainleri, dönekleri ve anlaşmaları bozanları,....(Ayet, İsrâ; 34) 
10. Ana babasına karşı gelip, incitenleri,…………(Ayet, İsrâ; 23) 
11. Komşularına eza ve cefa edenleri,……………(H.Ş., Buhârî) 
12. İffetine ve namusuna sahip çıkmayanları,……(H.Ş., Nesâî) 
13. İbadeti bırakıp midesi ve 
      şehvetiyle ömrünü harcayanları,.....................(H.Ş., Buhârî) 
14. İnsan öldürenleri ve insan          
      haklarına tecavüz edenleri,.............................(Ayet, Mâide; 32) 
15. Komşusunun karısına ve                
      kızına kötü gözle bakanları,……………………(H.Ş., Buhârî) 
16. Alış-verişte müşteriye yalan söyleyenleri,…… (H.Ş., Buhârî) 
17. Başkasını alaya alıp küçümseyenleri,.. ………(Ayet, Hucurât; 11) 
 

HÂCET KAPISI NE ZAMANA KADAR AÇIK 
“Tövbe kapısı açıktır. Allah-u Teâlâ, mahlukatı yarattığı 

günden bu yana ve güneşin batıdan doğuşuna kadar da açık 
kalacaktır.”(Hadis-i Şerif.) Günahların için eğer yürekten pişmanlık 
duyuyorsan bu tövbe türüne “Nasûh tövbesi” denir. Rabb’im bütün 
tövbelerimizi kabul eder inşallah. 

GÜNAHIM ÇOK 
 

Günahım çok yüzüm kara, 
Nolur affet sen Allah’ım, 
Senin için gönlüm yara. 
 

Aman affet sen Allah’ım, 
Allah’ım Allah’ım, 
Aman affet sen Allah’ım. 

 
Kapına geldim ağlarım, 
Korkudan gönlüm dağlarım, 
Affına umut bağlarım. 
 

Aman affet sen Allah’ım, 
Allah’ım Allah’ım, 
Aman affet sen Allah’ım. 

 
Sen Rabb’imsin yakma nara, 
Nolur beni koyma dara, 
Garip pişman hem bîçâre. 
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Aman affet sen Allah’ım, 
Allah’ım Allah’ım, 
Aman affet sen Allah’ım. 

 
Günahımı bilen sensin, 
Feryadımı duyan sensin, 
Umudum var affedersin, 
Aman affet sen Allah’ım. 
 

Aman affet sen Allah’ım, 
Allah’ım Allah’ım, 
Aman affet sen Allah’ım. 

İKİ CİHANIN ŞAHI KİM? 
 

Çiçeklerin şahı güldür. Peygamberlerin şahı 
Efendimiz Hz. Muhammed’dir. Hep gülle anılır güle 
benzetilir. Örneğin; Sen bir gonca gülsün. Gül kokuyor 
Muhammed’im. Gül Muhammed’in gülüdür gibi. Şairler 
gülü onunla özdeştirirler ve onu güle benzetirler. Çünkü 
gülün güzel kokusu Rasûlümüzün kokusudur da ondan. 
Bitkilerin en narini çiçeklerdir, çiçeklerin en narini güldür, 
gülün en cazibelisi ise kokusu kokan güldür. Çünkü o 
Resulümüzün kokusudur. Allah’ım, (c.c.) o kokuyu 
cennetinde aslından koklamayı bize nasip etsin! AMİN… 

 
GÜL KOKUYOR PEYGAMBER’İM 

 
Gönüllere sefa olan, 
Kamu derde deva olan, 
Bize haktan ata olan, 
Sensin güzel Muhammed’im. 
 
Nurdan oldu Muhammed’im, 
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Gül kokuyor Peygamberim. 
 
Nurlar saçan cemalinden, 
Misler kokan bedeninden, 
Hayat sunan Kevser’inden, 
Sensin güzel Muhammed’im. 
 
Nurdan oldu Muhammed’im, 
Gül kokuyor Peygamberim. 
CENNETİN YERİ NERDE? 

Cennet anaların ayağı altındadır. Onu razı etmeden cennete 
gidilmez. Ana başta tac imiş, dertlere ilac imiş. Evlat 90 yaşında olsa 
da yine anaya muhtaç imiş. Seni annen dokuz ay karnında, iki yıl 
kucağında taşıdı, sen onu ne kadar taşıdın? Sen doğunca annen-
baban ne kadar da çok sevinmişti, kurbanlar bile kesmişti! Onlar, seni 
büyütmek için kaç yıl geceleri uykusunu terk etti? Oysa sen onlar için 
kaç gece sabahladın? Seni yetiştirmek için giymeyip giydiren, yemeyip 
yediren kimdi? Seni gelin, damat ya da asker ederken ciğerinden bir 
parça sökülürcesine üzülen kimdi? Buna karşılık sen ne hissettin? 
Seni bir gün bile göremediklerinde özleyen ve yollarını gözleyen 
kimdi? Onlara, bu sevgi ve özlemi hayatında kaç kere duydun? İşte, 
anne-babalar daima evlatlarının mutluluğu ve huzuru için çalışıp çaba 
harcarlar. Sen onlara ne kadar hor baksan da onlar hayat boyu senin 
mutluluğun için gayret gösterirler. Unutma!  Bu dünyada ne ekersen 
onu biçersin. Bu geçitten elbet bir gün sen de geçersin! 

ANAM 
Ana ile insan gelir dünyaya, 
Anam beni sarardın sen bağrına, 
Anam elin öpeyim müsadenle, 
Anam bana hakkını helal eyle. 
 

Anam anam garip anam, 
Anam anam güzel anam. 

 

Gece demedin gündüz demedin, 
Bana yedirdin kendin yemedin, 
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Anam elin öpeyim müsadenle, 
Anam bana hakkını helal eyle. 
 

Anam anam garip anam, 
Anam anam güzel anam. 

 

Özünle sözünle severdin beni, 
Yavrum deyip parçalardın sineni, 
Anam elin öpeyim müsadenle, 
Anam bana hakkını helal eyle. 
 

Anam anam garip anam, 
Anam anam güzel anam. 

ULUBATLI HASAN NE İSTEDİ? 
 

İstanbul’un fethine karar verilmişti. Asker surların 
yakınına çadırlar kurmuştu. O gece Fatih Sultan Mehmed 
çadırına çekilmiş dua ediyordu. Dışardan bir ses geliyor ve 
duaya amin diyordu. Fatih Sultan çadırdan çıkınca bakar bir 
asker, “Sen kimsin?” dediğinde “Ben Ulubatlı Hasan’ım 
sultanım. Senden ricam, yarın sancağı ben taşıyayım ve ön 
sırada olayım” der ve söz aldıktan sonra döner ve ertesi gün 
ön safta savaşır, kaleye sancağı diker ve şehit olur. 

Fâtih, Salı günü İstanbul’a girecekti. Duasında “Yâ 
Rabb! Bu Cuma’yı Ayasofya’da kılmayı nasip eyle” diye dua 
ediyordu. Yüce Allah (c.c.) duasını kabul etti. Ayasofya’da 
Cuma’yı kıldırmak üzere cemaatin önüne geçti. Peşinde bütün 
fetih askerleri namaza başlarken 3 defa arka arkaya iftitah 
tekbiri aldı ve namaza öyle devam etti. Daha sonra cemaat 
“Neden üç defa tekbir aldın?” O ulu Hakan şöyle cevap verdi: 
“Kâbe’yi göremedim. Ancak üçüncü defada gördüm” der. 
 

GÜZEL İSTANBUL 
 

Sırlarla, surlarla çevrilisin sen katlı katlı, 
Kaleni kuşatmıştı imanlı binlerce atlı, 
Kaleler fetheden Fatihler, Hasan Ulubatlı 
Enbiyalar evliyalar şehrisin sen, güzel İstanbul. 
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Nice hükümdar yetiştirdin hükmetti dünyaya, 
İstanbul’u fetheden ne güzel asker dendi ya, 
Dile gelse o anı anlatsa gör Ayasofya, 
Enbiyalar evliyalar şehrisin sen, güzel İstanbul. 
 
Her köşende ya şehit ya evliya yatıyor, 
Sana gelenler ya ilim ya ilham alıyor, 
Gündüzleri bereket, geceleri nur yağıyor, 
Enbiyalar evliyalar şehrisin sen, güzel İstanbul. 

GÜNAHSIZ NERDEN DÖNÜLÜR? 
Bir kişi inanarak hacılığa gider ve görevlerini tam 

yaparsa anasından yeni doğmuş gibi günahsız döner. (Hadis-i 
Şerif) 

Beytullah’ın süpürgecisine sorarlar. “Sen ne 
süpürüyorsun?” O da “Dökülen büyük günahları süpürüyorum” 
der. 
 
 

GÜZEL KÂBE’M 
 

Mevlâ’m o güzel Beyt’ine gelelim, 
Dönelim dönelim tavaf edelim, 
Namazlar kılalım yüzler sürelim, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
 

Esved’in öpmeye canlar verilir, 
Halkalı namaz kılıp secde edilir, 
Mevlâ’m bu Kâbe’n ne kadar sevilir, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
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Âşık eder kulu kendi kendine, 
Döndürür döndürür dengi dengine, 
Vurulur kullar o hep siyah rengine, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
 

Sarılıp ağlarsan derdini dinler, 
Akan göz yaşınla günahın siler, 
Beytullah’a gelen günahsız döner, 
Benim güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 

GÖKLERE ALLAH’IN İZNİ İLE ÇIKILIR 
 

Peygamberimiz (s.a.v.) Miraç’tan dönünce müşrikler 
bu olaya inanmadılar. “Sen semaya nasıl gittin? Ayağının 
birini kaldır” dediler o da kaldırdı. “Öbürünü de kaldır” 
dediler. O zaman düşeceğini söyledi. Bunun üzerine 
müşrikler “Sen iki ayağını kaldırınca düşüyorsun göklere 
nasıl çıktın?” dediler Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle cevap verdi: 
“Bu ayaklarımı kaldırmam sizin emrinizle, göklere 
çıkmam ise Allah’ın (c.c.) emriyledir.” 
 

GÜZELSİN YÂ RASÛLALLAH 
 

Nurundan halk eyledi Rabb’im hem seni, 
Senin hürmetine yarattı âlemi, 
Gören hayran olur hûb cemâlini, 
Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed. 
 

Tâ evvelden Muhammed’ül-Emîn’din, 
Kur’ân indi sana, indi sevindin, 
İslâm’ı dünyaya yaymaya geldin, 
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Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed. 
 
Emir vermişti Rabb’im güzel kuluna, 
Dostun Ebû Bekir aldın yanına, 
Düştün uzak olan, hicret yoluna, 
Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed. 
 

Okudun ümmetine veda hutbeni, 
Koydun başına sen, saadet tacını, 
Mevlâ’m nasib etti sana miracını, 
Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed. 

SAKIN HOR GÖRME 
Efendim, bazı hanımları hakir görenler hatta hanımına insanlık 

dışı zulüm edenleri görüyoruz. Bu şiir onlar için içimden geldi. (Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.); “Eşlerinize merhamet edin ki Allah (c.c.) da size merhamet 
etsin” buyuruyor.) 

HANIM OTURUYOR SANIR 
Hanım bir bu odaya bir şu odaya, 
İş yetişmez kadın düşer çabaya, 
Bir de hizmet lazım anaya babaya, 
 

Çamaşır yıkanır bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Üç öğün yemek pişer, 
Koşuşturmaktan ayakları şişer, 
Derman kalmaz hanım düşer, 
 

Çamaşır yıkanır bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Bir sağa bir sola koşar durur, 
Bitmeyince işler dizine vurur, 
Beyi gelir, ederse gurur, 
 

Çamaşır yıkanır bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Gün biter evin işi bitmez mi? 
İşler aksi aksi gitmez mi? 
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Bey gelip horoz gibi ötmez mi? 
 

Çamaşır yıkanır bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Koş mutfağa koş odaya, 
İnsan düşmez mi hataya? 
Demez mi sap olamadım bir baltaya? 
 

Çamaşır yıkanır bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Çoluk çocuk der ana ana, 
Dur durak yok kana kana, 
Bey, ne yaptın der sana, 
 

Çamaşır yıkanır bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

ZİYARET NASIL OLMALI? 
Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Benim kabrimi 

ziyaret eden beni sağlığımda ziyaret etmiş gibidir. Verilen 
salâtı ve selâmı bizatihi kendim alırım.” Ona hürmette kusur 
etmemek lazım. Ol-Rasûlümüz’e her an karşımızda duruyor 
gibi davranmak lazım. 

 

HACCA GİDENLERE 
 

Hac yoluna çıkanlara, 
İhramını takanlara, 
Aşkla gönlün yakanlara, 
Gönül dolusu selam olsun! 
 

Gidin hacı canlar gidin, 
Beytullah’a Rasûlullâh’a selam edin. 

 

Kâbe’mizi kuranlara, 
Halka namaz kılanlara, 
Ol vakfeye duranlara, 
Gönül dolusu selam olsun! 
 

Gidin hacı canlar gidin, 
Beytullah’a Rasûlullâh’a selam edin. 
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Alemleri nurlandıran, 
Dinimizi o dur kuran, 
Kur’ân’ımız ilk okuyan, 
Muhammed’e selam olsun! 
 

Gidin hacı canlar gidin, 
Beytullah’a Rasûlullâh’a selam edin. 

 

Sesini hiç duyamadık, 
Cemâlini göremedik, 
Kıymetini bilemedik, 
Muhammed’e selam olsun! 
 

Gidin hacı canlar gidin, 
Beytullah’a Rasûlullâh’a selam edin. 

TÖVBE NASIL OLUR? 
Kıymetli kardeşlerim; o güzel sâlih kişilerin hayatı bizlere ne 

kadar güzel örnek olmuştur. Malumunuz Uhud Dağı’nın etrafında 
Uhud Savaşı sürerken savaş son şiddetini almıştı. Sahabilerden Sa‘d 
bin Ebî Vakkas diyor ki: Uhud Dağı’nda savaşıyorduk. Abdullah bin 
Çahş yanıma geldi bana dedi ki; yâ Sa‘d sen dua et ben amin 
diyeyim ben dua edeyim sen amin de. Rabb’imizden duamızın 
kabulünü isteyelim. Daha sonra iki arkadaş bir kaya dibine çekilip 
dua etmeye başladılar. 

Sa‘d bin Ebî Vakkas şöyle diyordu: “Yâ Rabb’i! En güçlü kâfirleri 
bana göster onları öldüreyim. Gazi olarak Medine’ye döneyim” dedi. 
Abdullah bin Cahş “Amin” demişti. Dua sırası Abdullah bin Cahş’a 
geldiğinde Rabb’imden enteresan bir isteği oldu. Şöyle diyordu: “Yâ 
Rabb’i! En güçlü kâfirlerden en az otuz tane öldüreyim. Bir tanesi de beni 
öldürsün. Kulağımı, gözümü, burnumu, elimi ve dilimi kessinler.” Sa‘d bin 
Ebî Vakkas “amin” diyememişti. Abdullah bin Cahş “Sa‘d seninle 
mukavele etmedik mi? Ben senin duana amin dedim.Sen de benim 
duama amin de” deyince istemeyerek de olsa Sa‘d “amin” demişti. Sordu 
Abdullah bin Cahş’a: “Niye böyle bir duaya ihtiyaç duydun?” 

Abdullah şöyle cevap vermişti: “Ben dilimle, gözümle ve 
kulağımla çok günah işledim. Bu günahkar azalarla Rabb’imin huzuruna 
gitmeye haya ediyorum. Onun için bu azaların benden alınmasını 
istiyorum.” Son şiddetiyle devam eden Uhud Muharebesi’nde Yüce 
Allah’tan istediği de olmuştu. Bir ara savaşın hızını kaybettiği sırada Sa‘d, 
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Abdullah bin Cahş’ı görmüş en güçlü kâfirlerden öldürmüş ama kendi de 
şehit olmuş. Şehit olunca kâfirler onun burnunu, kulağını, elini, dilini ve 
gözünü kesip koparıp atmışlardı. İşte teslimiyet işte tövbe ve niyet. 

      GÜNAHLAR AZALARDA 
Günahkâr bir ellerle geldik 
Günahkâr bir dillerle geldik 
Günahkâr bir gözlerle geldik 
Kusurlu çok sözlerle geldik 
 

Bu dünya çok dolup boşaldı 
Geri kısa bir ömür kaldı 
Yalan dünya beni benden aldı 
Ahımız gitti vâhımız kaldı 
DÜNYA NEDİR? 

Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekeceksin, 
orada biçeceksin. 

Rasûlümüz (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Hacet kapısı 
güneş batıdan doğuncaya kadar açıktır. Yalvaranın Allah 
(c.c.) duasını kabul eder.” 

 HACET KAPISI    
 

Sevap tarlasındayken bir şey biçebilsem, 
İyiyi kötüyü de görüp seçebilsem, 
Bu dünyadan iman ile göçebilsem, 
Elim açık, boynum bükük, gönlüm çökükken, 
Hacet kapısını açık bir bulabilsem. 
 
Elim ayağım dolaşmadan gidebilsem, 
Resûlümüze ümmet bende olabilsem, 
Kabrimde suallere cevap verebilsem, 
Elim açık, boynum bükük, gönlüm çökükken, 
Hacet kapısını açık bir bulabilsem. 
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Ne olurdu perdenin ardın görebilsem, 
Hayatımı Allah yolunda verebilsem, 
Şol Havz-ı Kevser’inden bir de içebilsem, 
Elim açık, boynum bükük, gönlüm çökükken, 
Hacet kapısını açık bir bulabilsem. 
 
Uzun olan hesabı hak eyleyebilsem, 
Uzun olan sıratı kısa eyleyebilsem, 
Aşık olduğum Cemâlullâh’ı seyredebilsem, 
Elim açık, boynum bükük, gönlüm çökük iken, 
Hacet kapısını açık bir bulabilsem. 

BABA EVİN DİREĞİDİR 
Babalar evin direğidir. Evladın ise yüreğidir. Direksiz evin 

ne kadar dayanıksız olduğunu düşün. Annenin hakkı neyse 
babanın hakkı da odur. Ana olmadan evlat olmayacağı gibi baba 
olmayınca da yine evlat olmaz. 

Peygamberimiz buyuruyor ki: “3 kişinin burnu sürtülsün; 
1)Yanında anıldığım halde benim üzerime salavât getirmeyen kişinin burnu 
yere sürtülsün. 2)Ramazân ayı girip de bağışlanmadan çıkan kişinin burnu 
yere sürtülsün. 3)Anne ve babası yanında yaşlılığa erişip de onlar 
sâyesinde cennete giremeyen kişinin burnu yere sürtülsün.” (Hadis-i Şerif) 

 “Cennetin kokusu beş yüz senelik mesafeden duyulur. 
Yaptığı iyiliği başa kakan, anaya babaya karşı gelen ve içki 
tiryakisi bu kokuyu alamaz.” (Hadis-i Şerif) 

BABALAR İÇİN 
Küçüktüm ben canım babam, doya doya sevemedim, 
Bir demet gül verip sana, ellerinden öpemedim, 
Baba hakkı o kadar çok, hiç birini veremedim, 
Affet beni canım babam, kıymetini bilemedim. 

 

Canım babam, kanım babam, 
Şol cennete yolum açar, 
Duaların senin babam. 
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Şefkat dolu kanadını, açıp beni incitmedin, 
Şu dünyada sefa sürüp, rahat bir gün göremedin, 
Ağır hasta yatağımda derman, derman ağlarken ben, 
Hep yanımda bulundun, sen babasızlık çektirmedin. 

 

Canım babam, kanım babam, 
Şol cennete yolum açar, 
Duaların senin babam. 

 

Olmasaydı babalar da, olur muydu analar? 
İkisi de olmasaydı, olur muydu yavrular? 
Yavrum diye ana-baba canlarını paralar, 
Rahmet için evlatlara kanatların açarlar. 

 

Canım babam, kanım babam, 
Şol cennete yolum açar, 
Duaların senin babam. 

ÇOK KISA BİR YOLCULUK İŞTE BU 
 

Ruhlar aleminden geldik 
 

Ana rahmine 
 

Ana rahminden geldik 
 

Dünya alemine 
 

Dünya aleminden gideceğiz 
 

Kabir alemine 
 

Kabir aleminden gideceğiz 
 

Mahşer alemine 
 

Mahşer aleminden gideceğiz 
 

Ebedi kalacağımız yere. 
 

BU KISA YOLCULUKTA NE YAPABİLİRSİN? 
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Misal; Bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken senin 
uçağın yabancı bir havalimanında 5 saatlik rotar yapsa, sana 
biri gelse ve dese ki: “Bende 5 katlı bir apartman var. Çok da 
hesaplı sana vereyim”. Sen ona “Kardeşim ben 5 saattir 
buradayım ne yapayım apartmanı?” demez misin? “Hayır 
çok ucuz, gel sana bunu yarı fiyatına vereyim.” diyen kişiye, 
“Kardeşim sen deli misin? Ben yolcuyum.” demez misin? 

Peki nasıl oluyor da Ey Müslüman Kardeşim; şu 
dünyada yolcu olduğunu, burada kısa bir zaman 
kalacağını bile bile dünyaya lüzumsuz ve sayısız yatırım 
yapıyorsun. 

DÜNYADA HAKKIN ÜÇ SALİSE 
İlim adamlarının tahminine göre bu dünyanın 

ömrü 250 milyon seneymiş. Bu hesaba göre 70 yaşındaki 
bir kişinin bu dünyada kalma süresi 3 salisedir. Bu üç 
salise için bu dünyayı sevmeye değer mi? 

İNSANIN NERESİ ORUÇ KOKAR? 
 

Mümin biri öldüğünde Yüce Allah melekleri 
gönderir ve “Bakın bu kulumda hangi ibadetleri 
buluyorsunuz” der. Melekler bakar; “Ayaklarında kıyam 
yani namaz kokuyor Yâ Rab!” derler, “Yine bakın başka ne 
bulacaksınız” der. Melekler bakar, “Kalbinde sıyam yani 
oruç kokuyor Yâ Rab!” derler, “Yine bakın başka ne 
bulacaksınız” der, “Kafasında Kur’ân kokuyor Yâ Rab!” 
derler. Yüce Hakk namaz kılan, oruç tutan ve Kur’ân 
okuyan böyle kullarıma rahmetle muamele edin” der. 
 

HOŞGELDİN ŞEHR-İ RAMAZAN 
 

Onbir aylık yoldan geldin, 
Hoş geldin şehr-i Ramazan, 
Gönüllerde bayram oldun, 
Merhaba şehr-i Ramazan. 
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Onbir ayda bir gelirsin, 
Bizleri çok özletirsin, 
Özleyeni sen bilirsin, 
Merhaba şehr-i Ramazan. 
 
Sevmek için geldin bize, 
Nûr oldun sen kalbimize, 
Bayram oldun hepimize, 
Merhaba şehr-i Ramazan. 
 
Nakarat; 
Onbir aydır özleriz biz, 
Yollarını gözleriz biz, 
Sen olmazsan neyleriz biz, 

NASIL DUA ETMELİYİZ? 
 “(Rasûlüm!) de ki: ‘(Kulluk ve) Dualarınız 

olmazsa Rabbim size ne diye değer versin?’ (Ey 
kâfirler! Peygam-ber’in size getirdiklerini) kesin olarak 
yalan saydınız; bunun sonucu olarak azap, yakanızı 
bırakmayacaktır. (Furkan: 77) 

Niyetimizi hayır eyle, akıbetimizi hayır eyle, 
son nefesimiz dahil her şeyimizi hayır eyle diye dua 
etmeliyiz. 

HAYIR EYLE 
  

Hayır eyle mizanımız, 
Hayır eyle hazanımız, 
Hayır eyle cihanımız, 
Hayır eyle Allah’ımız. 
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Hayır eyle amelimiz, 
Hayır eyle dileğimiz, 
Hayır eyle seferimiz, 
Hayır eyle Allah’ımız. 
 
Hayır eyle hayatımız, 
Hayır eyle mematımız, 
Hayır eyle sualimiz, 
Hayır eyle Allah’ımız. 

 
İlim lazım nefes gibi, 
İlim lazım sevgi gibi, 
İlim lazım ekmek gibi 
Kabul eyle Allah’ımız 

BİR DÜŞÜN BİR DAHA DÜŞÜN 
Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerim’in onsekiz yerinde, “fikir et”, 

“düşün”, “sen Rabb’ini bulursun” diye vaaz ediyor. Düşünen insan 
gök kubbenin direksiz durduğunu görür. Bak ki, güneşin yangını hiç 
sönmüyor, göklere bak saymakla bitmeyen yıldızlar, dünyadan çok 
daha büyükleri var. Hiç biri düşmüyor. Bunları iyi düşünürsen o 
zaman yaratanı bulursun. 

HAKK’A BAK 
 

Elin kaldır dualara, 
Gözün döndür pınarlara, 
Nazar eyle semalara. 
 

Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’ya şüküreyle, 
Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’yı zikireyle. 

 

Yağmur yükler bulutlara, 
Şevkin veren umutlara, 
Güneş verir ufuklara. 
 

Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’ya şüküreyle, 
Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’yı zikireyle. 
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Bize inen kitapları, 
Müjde veren hitapları, 
Geceleri mehtapları. 
 

Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’ya şüküreyle, 
Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’yı zikireyle. 

 

Göğü tutan melekleri, 
Kader yazan felekleri, 
Kabul olan dilekleri. 
 

Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’ya şüküreyle, 
Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’yı zikireyle. 

 

Seher vakti kalkana bak, 
Aşk fenerin yakana bak, 
Gariplere bakana bak. 
 

Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’ya şüküreyle, 
Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’yı zikireyle. 

EN GÜZEL EN BÜYÜK DOST ALLAH 

Sevgili din kardeşim! Büyüklük ne bir yaratılana ne 
de bir insana yakışmaz. Zaten evvelin bir damla murdar 
sudan, âhırın soğuk bir cesetten ibaret değil mi? Hep 
görüyoruz; öldüğünde hayat boyu yaşadığın evinde bir gece 
bile bırakmıyorlar seni. Candan dostların ve çok çok 
yakınların mezarlıkta üstüne toprak örterler. İçlerinden biri 
“bir durun” bile demez. “Bu kişi bu toprağın altında nefes 
alamaz, orada yalnız ne yapar, durun örtmeyin” diyen biri 
çıkmaz. Eline her küreği alan “bir kürek de benim toprağım 
nasip olsun” der ve seni kapatmaya devam ederler.İşte 
akıbet bu. Neyine güvenip kibirleneceksin dostum? 

Kim vefalıdır göster. Hangi kadın var ki kocası 
öldüğünde mezar başında bekler? Hangi koca var ki hanımı 
ölmüş de hanımının mezarı başında bekler? Hangi ata veya 
kardeş mezarı başında insanı bekler? İşte hepsi vefasız. 
Sen ölme yoksa o soğuk bedenini ellemeye bile korkarlar. 
Vefalı dost ancak Yüce Allah’tır. 
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KİBİRLENME 
 

İNSANOĞLU ÖNÜNÜ SONUNU İYİ DÜŞÜN 
 

Evvelini ahirini iyi düşünmez misin? 
Evvelin bir damla murdar sudan üremiş değil misin? 
Yine âhirin soğuk bir ceset ile sona erecek değil misin? 
 
Dünya varlığı ile kibirlenip, övünenler, 
Hani seni sevip, senin için can verenler, 
Tahammül edemezler de mezara atıverirler. 
 

ÖĞÜT 
Hangi dost var ki bekler mezar başında? 
İster olsun dostun onsekiz yaşında, 
Baki dost bulamazsın Allah’tan başka. 

Ey Müslüman Kardeşim! 
Rabb’imiz, Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’ında 83 yerde 

namazı, 43 yerde: “egîm” kelimesiyle namazı dosdoğru 
kılmayı, 13 yerde rükû etmeyi ve 64 yerde de secdeyi 

emretmektedir. Bu 83 yerdeki namaz emrinin 33’ü, 
zekâtla birlikte zikredilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) ise 
hadis-i şerifinde namazı ibadetlerin en hayırlısı olarak 

tavsiye etmiştir.(K.Sitte, 2324.) 
*** 

İşveren bir patronu düşün! İşçisine 83 defa şu işi 
yap diye bir emir verir. Sıkı sıkı tembih eder. Fakat işçi o 

işi yapmazsa işveren onun hakkında ne düşünür? 
*** 

Ana-babayı düşünün? Oğluna veya kızına 83 defa 
şu işi yapacaksın der. O iş yapılmazsa acaba o ana baba 

evladına nasıl muamele eder dersiniz? 83 defa namaz 
emrini veren ne işverenindir, ne de baban. 
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(Sana el veren, ayak veren, göz veren, kulak veren, eş 
veren, iş veren, azık veren, rızık veren, hayat veren, seni 

yoktan var eden; Rabb’indir bu emri veren!) 

İşte Hayat Bu, İyi Düşün! 
Dünyada insan ömrü ortalama 70 yıldır. 

Bunun 15 senesi çocukluk çağlarına gidince geriye 55 yıl kalır. 
55 yılın toplamı 20.075 gün eder. Eğer günde beş vakit 

namaz kılsan; her vakit namaz da 20 dakikanı alsa günde 
100 dakika yapar. 55 yılda namaza ayırdığın zaman; 

1.394 gün veya 33.458 saat eder. 70 yıllık koskoca bir 
ömür de namaz ibadeti için harcanan vakit 3 yıl 9 ay 29 

gün eder. 
*** 

Sana çok cömert birisi 70 altın verse, senden bu altınların 
3.5’unu kendisine geri hibe etmeni istese, bunu 

vermemek nankörlük olmaz mı? 
ÜÇ YERDE KİMSEDEN FAYDA YOK 

Hz. Ayşe’yi (r.a.) ağlarken gören Peygamberimiz (s.a.v.), niçin 
ağladığını sorar. Rasûlullâh’a (s.a.v.): “Cehennemi hatırladığım için 
ağladım! Siz, kıyamet günü, ailenizi hatırlayacak mısınız?” deyince 
Efendimiz ona şu cevabı vermiştir: 

“Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz; Mizan yanında; tartısı 
ağır mı geldi hafif mi öğreninceye kadar, sahifelerin uçuştuğu zaman; 
kendi defteri nereye düşecek, onu öğreninceye kadar, Sıratın 
yanında, cehennemin iki yakası ortasına kurulunca, bunu geçinceye 
kadar.” (Hadis-i Şerif) 

Ayşe anamız Ehl-i Beyt’ten olduğu halde cehennemden 
korkup ağlarsa bizim ne yapmamız lazım?  

Kulun gizli ibadet edenlerini Allah (c.c.) gizlice cennete 
koyacaktır. Mizanı görmeden suali görmeden sıratı görmeden cennete 
gireceklerdir. 

İLÂHÎ MAHŞER 
İlâhî mahşer yerine kurulur hak mîzan, 
Ümmet-i Muhammed için okunur ezan, 
Arşın altına toplanır hep ehl-i iman, 
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İlâhî mahşere girmeden, 
Hak mîzanı görmeden, 
Sırat-ı cahîme vurmadan, 
Cennet evine girenlerden eyle Allah’ım! 

 

İlâhî habîbin mahşerde ümmeti için yalvarır, 
Bir hak mîzana bir Havz-ı Kevser’e varır, 
Ümmetim ümmetim der de Allah’a yalvarır, 
 

İlâhî mahşere girmeden, 
Hak mîzanı görmeden, 
Sırat-ı cahîme vurmadan, 
Cennet evine girenlerden eyle Allah’ım! 
 

Mahşer günü saf saf olur insanlar, 
Kimi amelini okur okur da ağlar, 
Güneş tepemize kadar iner de yakar, 
 

İlâhî mahşere girmeden, 
Hak mîzanı görmeden, 
Sırat-ı cahîme vurmadan, 
Cennet evine girenlerden eyle Allah’ım! 

MÜEZZİNE SORUN 
 

Müslüman’ım demek yetmez. Şartlarını yerine 
getirmek gerek. Ben müslümanım deyip dinimizin hiçbir şartını 
yerine getirmeyenler, laf sırasında benim kalbim doğrudur 
derler. Dışardan minareler de dosdoğru görünür. Sen bir de 
müezzine sor minareyi kaç defa dönüp duruyor da öyle çıkıyor. 
 

İNANMAK GEREK 
 

İnandım demek yetmez, tatbiki gerek, 
Müslümanım demek yetmez, şartı gerek, 
Affet demek de yetmez, yalvarmak gerek, 
Allah-evi gönlün, Allah’a bağlamak gerek. 

 
Kur’ân bizlere indi, okumak gerek, 
Sade okumak yetmez, bellemek gerek, 
Bellemek yetmez mealin bilmek gerek, 
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Emrini tutup Allah’a bağlanmak gerek. 
 

Beş vakit emir olundu, hemen kılmak gerek, 
Huzurunda durup secdeye varmak gerek, 
Diri diri olmaz, ruhen ölmek gerek, 
Allah-evi gönlün, Allah’a bağlamak gerek. 

 
İmanın temeli, şahadettir atmak gerek, 
Gönül evindeki küfürü, çıkartmak gerek, 
Son nefeste Kelime-i Şahadet gerek, 
Allah-evi gönlün, Allah’a bağlamak gerek. 

 
Müslüman içi-dışı bir olmak gerek, 
O gönlünü dilinden ayırmamak gerek, 
Garip der ki, müslüman bütün olmak gerek, 
Allah-evi gönlün, Allah’a bağlamak gerek. 
 

AF BELDESİNE GİDENLER 
Rasûlümüz (s.a.v.) buyuruyor ki; hacca giden ve ihlâslı bir kalp 

ile hacılık eden kişinin anasından doğmuş gibi günahsız olduğunu 
buyuruyor. Böyle güzel af beldelerine gidenleri uğurlamak, 
geldiklerinde de onları karşılamak gerek. 

HACILARA UĞURLAMA 
Hakk yolunun yolcuları, 
Lebbeyk diyen hacıları, 
Nura giden yolcuları, 
 

Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
Ol-Rasûle selam edin, 
Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
Beytullah’a selam edin. 

 
Kabul olsun tavafınız, 
Dökülsün hep günahınız, 
Yetmiş kişi şefaatiniz, 
 

Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
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Ol-Rasûl’e selam edin, 
Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
Beytullah’a selam edin. 

 
Gidin kara, hem havadan, 
Kayır cümlesin yaradan, 
Günahsız dönün oradan, 
 

Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
Ol-Rasûle selam edin, 
Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
Beytullah’a selam edin. 

 
Açık olsun yollar gidin, 
Ol-Rasûl’e selâm edin, 
Bizler için dua edin, 
 

Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
Ol-Rasûle selam edin, 
Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
Beytullah’a selam edin. 

İMAN NASIL OLUR? 
 

İmanın şartlarının tümüne inanmak gerek. Bir kişi 
imanın şartlarının çoğunu kabul etse de sadece bir 
tanesini kabul etmese kesinlikle Allah’a (c.c.) iman etmiş 
olmaz. Çünkü din bir bütündür. İmanda eksiklik kabul 
etmez. 
 

HAK 
 

Amentü      Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Allah’ım      Var   Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Melekler     Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Kitaplar      Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 
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Nebîler       Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Kıyamet     Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Ahiret         Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Sualler       Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Dirilmek     Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Hakmîzan  Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Cehennem Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Cennetler   Hak  Gerçektir  Âmenna   Âmenna 

Doğularda, Batılarda, 
Nerde ansam Rabb’im orda. 

 

MAHŞER KAÇ YIL SÜRECEK? 
En büyük şeref son nefeste sağında Kur’ân, göğsünde 

iman, gözlerin ol-Rasûl’ümüze nazır-ı hayran olarak imanla 
can vermektir. İlk geçit kabir suali, ikinci geçit hak mizan 
kurulduğunda olacaktır. Amel sayfaları göklerden dolu fırtınası 
gibi yağdığında kiminin sayfası sağına, kiminin soluna, kiminin 
gerisine düşer. Rivayete göre Ellibin yıl sürecek olan 
mahşerde bütün insanlar göklere bakmakla, amelini 
beklemekle o dehşetli günü geçirecektir. 
 

KORKUYORUM YÂ RAB 
 

Son nefeste ol-Rasûl’ü göremem diye, 
İman ile Kur’ân ile ölemem diye, 
Münker-Nekir cevabını veremem diye, 
 

Korkuyorum azabından yâ Rab, nârından, 
Mahrum etme âlemlerin şahı sultanından. 
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Elbet bir gün mahşer yeri kurulur diye, 
Sorularla dillerimiz yorulur diye, 
Günahımdan hak mizanda kırılır diye, 
 

Korkuyorum azabından yâ Rab, nârından, 
Mahrum etme âlemlerin şahı sultanından. 

 

Cehennem üstüne Sırat kurulur diye, 
Ettiklerim hep orada sorulur diye, 
Bu Garip de cehenneme sürülür diye, 
 

Korkuyorum azabından yâ Rab, nârından, 
Mahrum etme âlemlerin şahı sultanından. 

 

Mahşer günü cem ezanı duyamam diye, 
Arş altında ol Rasûl’ü göremem diye, 
Cennetini Cemâl’ini göremem diye, 
 

Korkuyorum azabından yâ Rab, nârından, 
Mahrum etme âlemlerin şahı sultanından. 

YARIN İÇİN ÖNCEDEN GÖNDER 
Yüce Rabb’im buyuruyor ki: “Kim zerre kadar 

hayır işlerse karşılığını görecektir. Kim zerre kadar 
kötülük işlerse o da karşılığını görecektir.” (İnsanlar 
uykudadır fakat ölünce uyanırlar.) (Zilzâl: 7-8) 

 “Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Her nefis yarın 
için önceden gönderdiğine baksın.”(Haşr: 18) (İki korku bir arada 
olmaz.)  

Bu dünyada Allah’tan (c.c.) korkan için yarın rûz-i 
mahşerde korku olmaz. 

 
KARDEŞ 

 

Dünyaya meyletme bir günde göçer, 
Aklı olan burada bir şeyler biçer, 
Bu dünya ağlasan gülsen de geçer, 
Bu ömürden çok şey sorarlar kardeş. 
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Yaşım küçük diye sakın güvenme, 
İbadetini et sakın erinme, 
Yokluğa üzülüp varlığa sevinme, 
Öbür dünyada amel gerek kardeşim. 

 
 
Sarılıp dünyayı hep benim sanma, 
Hakk’a yönel, sakın şeytana kanma, 
Hakk’a tesbih et de küfürü anma, 
Nefes sayı ile verildi kardeş. 
 

Bırak şu haramı, helâlin yeter, 
Haram zehirdir ki, zakkumdan beter, 
Garip der bu kadar nasihat yeter, 
Dünya kadar ahiretin düşün kardeş. 
 

HACER-İ ESVED 
O Esved denen taş rivayete göre 

cennetten çıkma olup onu selamlarız. Kim ki 
cennetten çıkan bir şeyi görürse ona cennet 
vacip olur buyurulmuştur. 

 
HACET 

 
Türkiye’den yola çıkıp, 
İhramı sırtıma takıp, 
Beytullah’ı hem dolaşıp, 
Çağırayım Mevlâ’m seni. 
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Hak Hak diye coşar iken, 
Aşk başımdan aşar iken, 
Safa-Merve koşar iken, 
Çağırayım Mevlâ’m seni 
 
Esved denen taşıyınan, 
Gözlerimin yaşıyınan, 
Ol-Muhammed aşkıyınan, 
Çağırayım Mevlâ’m seni. 
 
Âşık olan böyle yanar, 
Kevser’ine kimler kanar? 
Dilimin döndüğü kadar, 
Çağırayım Mevlâ’m seni 

KİMLER HACI OLUYOR? 
Allah (c.c.), Hz. İbrâhim’e “Beytullah’ı yap ve ruhları çağır” 

dedi. O da öyle yaptı. Çağırdığını duyan ruhlar Hacı oluyor. 
Duanın reddedilmediği yerlerden biri de Beytullah’tır. 
 

BEYTULLAH AŞKI 
 

Hayalimdeydin, gözüm şahit oldu, 
Görünce aşkından gözüm yaş doldu, 
Zemzem üç milyon hacıyı doyurdu, 
İçtik, içtik, içmeye doyamadık Elhamdülillah. 

 
Yedi kere dönen, aşkına yanar, 
İmanı olmayan seni taş sanar, 
Hacılar, her sefer seni selamlar, 
Selamladık, yedi kez seni Elhamdülillah. 
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Azametin senin yücedir yüce, 
Ziyaretin daimdir gündüz gece, 
Âşık olunur ziyaret edince, 
Ziyaret ettik, çok şükür Elhamdülillah. 

 
Nurun aydınlatır, yeri gökleri 
Aşkın deler imanlı gönülleri, 
Çiçeksiz kokuyor Beyt’in gülleri, 
Koklamaya doyamadık Elhamdülillah. 

 
Burcu burcu kokar,Beytullah yeli, 
Siyah elbise giymiş, Allah’ın evi, 
İçmekle bitmez mübarek zemzemi, 
İçtik, içtik, dökündük Elhamdülillah. 

 
Yüksek minareler bakar semâya, 
Yarılamış perdesi kalkmış duaya, 
Hacılar gibi, girmiştir ihrama, 
Bugünü de seyrettik, gördük Elhamdülillah. 

GERİDEN GELEN IŞIKTAN FAYDA OLMAZ 
Üç oğlu olan bir kişi en büyük oğlunu çağırır ve ona 

“öldüğümde benim için çok sevap işler yap” der. Oğlu, 
“tamam” der. Ortanca oğlunu çağırır. Ona da aynı şeyleri 
söyler ve “tamam” cevabını alır. Küçük oğlu ise; “baba bu 
gece camiye gidip geldikten sonra cevap vereceğim” der. 
Camiye giderken fenerin ışığını arkaya alır. Baba önünü 
göremeyince düşer. “Oğlum neden ışığı önüme tutmadın” 
deyince; “babacığım arkadan gelen ışık insana fayda vermez 
ışığını önden götür” diye cevap verir! 

Rasullullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kabir, ya cennet 
bahçele-rinden bir bahçe; yahut cehennem çukurundan bir 
çukurdur.” Cehennem, yalnız ve bîçare kalınacak bir yerdir. 
 

AKIBETİM 
 

Hayırlarla süsle saadetimiz, 
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Hayra nasip et ,akıbetimiz. 
Kendine döndür yâ Rab kalbimiz, 
Kulun olarak can verelim Allah’ım. 
 
Boş göçeceğim yeni haneme, 
Orda bakmazlar rütbe, nâmeme. 
Kabrimi döndür, cennet bahçene, 
Kulum de, kabrim nurlandır Allah’ım. 
 
Mahşer suali, hem hesabından, 
Ayırma Rasûl’un şefaatinden. 
O ince köprü şol sıratından, 
Nurunla aydınlat, geçelim Allah’ım. 
 
Mahşer’de insanlar bölünürken, 
Cevap vermekten diller yorulurken, 
Cennet cehennem ehli ayrılırken, 
Cennet cemâlin göster, görelim Allah’ım. 

KALP ÇARPARKEN NE DER? 
 

Hz. Ali (r.a.) namaza kalktığı zaman adaleleri titrer, 
rengi sararırdı. Sebebini soranlara şöyle anlatırdı: “Öyle bir 
emanetin eda zamanı geldi ki onu Allah-u Teâlâ yerlere, 
semalara, dağlara arz etti, korkudan hiçbiri almadı. Onu 
insan yüklendi. Bu emri yerine getirebilir miyim, yoksa 
getiremez miyim? diye titriyorum” dedi. 

İyi dinle kalbini, hep Allah Allah diye çarpar. 
Dört kitabı oku hepsinde Allah (c.c.) bir diye bulursun.  

Allah’ımız buyuruyor ki: “Cihana sığmayan 
kulumun kalbindeyim.” (Hadis-i Şerif) 
 

HAK BİR 
 



 73 

Kur’ân indi âyet âyet bildiriyor Allah bir, 
Hayat bulur mükevvenat anlatıyor Allah bir, 
Bir saniye şaşmaz zaman belli ki Allah bir, 
Bir Allah bir, yek bir tek bir Allah bir. 
 

Irmaklara sor akarlar derler ki Allah bir, 
Güllere sor kokarlar derler ki Allah bir, 
Bülbüle sor, öterler derler ki Allah bir, 
Bir Allah bir, yek bir tek bir Allah bir. 

 
Kalbine sor çarpar çarpar der ki hep Allah bir, 
Düşünenin fikrine sor der ki hep Allah bir, 
Düşsen şer’i şerifin yoluna der ki Allah bir, 
Fikir bir Allah bir, yek bir tek bir Allah bir. 
 

Açılır hacet kapısı diyenlere hep Allah bir, 
Taşar Rahmet deryaları diyenlere hep Allah bir, 
Dört kitabın manaları derler ki hep Allah bir, 
Bir Allah bir, yek bir tek bir Allah bir. 

ÇOBAN KİMDİR? 
“Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden 

sorumlusunuz. İmam, çobandır ve sürüsünden sorumludur. 
Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. 
Kadın, kocasının evinde çobandır, o da sürüsünden 
sorumludur.” (Hadis-i Şerif) 

Bir evlat ana-babasının kıymetini kendisi ana-
baba olunca anlar. Ancak bazen iş işten geçmiş oluyor. 
Son pişmanlık fayda vermiyor. Bazı değerlerin kıymeti 
varlıklarında bilinmiyor ama Yüce Allah bizi kıymet 
bilenlerden eylesin. 
 

ATALARIN ARZUSU 
 

Hani bir fidan dikersin de, 
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Meyvesin yemek nasip olmaz. 
 

Hani bir evi yaparsın da, 
Onda oturmak nasip olmaz. 
 

Hani bir şeyi çok seversin de 
Ona kavuşmak nasip olmaz. 
 

Hani çok çok kazanırsın da, 
Onu da yemek hiç nasip olmaz. 
 

Evladım dersin ibadet etsin, 
Özlemle bekler yine olmaz. 
 

Ana-babası itaat bekler, 
Ataya görmek nasip olmaz. 
 

Sonunda tüm ümitler, 
Suya düşüp gider. 

ANNE BABA! 
DÜNYANIN EN GÜZEL DAĞI 

 
Duaların reddedilmediği yerlerden biri de Arafat 

Dağı’dır. Arefe günü Arafat’ta olmakla hacı olunur. 
Dünyanın tek gerçek hac yeridir. 
 

ARAFAT AŞKI 
O güzel Mekke’den yola çıktık, 
Beyaz ihramı sırtımıza taktık, 
Arafat’a, af yerine yollandık, 
Arafat aşkına affeyle Allah’ım! 
 
 

Arafat’ta o gün akşam oldu, 
Gittiğimiz yollar hacıyla doldu, 
Nice yürekler o gün yandı kül oldu, 
Kül olan yürekler aşkına affeyle Allah’ım! 

Sende aydınlandı günün sabahı, 
Kabul oldu Hazreti İbrahim’in âhı, 
Cennetten geldi İsmail’in kurbanı, 

Müzdelife’de akşam-yatsı bir kıldık, 
Sabah namazı kılıp Vakfe’ye durduk, 
Emri İlâhi böyle, emrine uyduk, 
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İsmail gibi bizi de azat et Allah’ım! 
 
 

Emrine uyanlar aşkına affeyle Allah’ım! 
 

Dünya, Arafat’ı bilir de gelir, 
Gelmeyenin haccı olmaz kabul, 
Âdem’in duası burda oldu makbul, 
Bizim duamızı makbul eyle Allah’ım! 
 
 

Hareket ettik Mina’ya gün doğmadan, 
Kabul eyle haccımızı şimdi Yaradan!, 
Taşımızı topladık aldık buradan, 
Şeytanı taşlayanlar hürmetine affeyle Allah’ım! 
 

Hazret-i Âdem’i burada affettin, 
Muhammed’in nurunu müjde ettin, 
Bizi de buraya nasip ettin, 
Muhammed’in aşkına affet Allah’ım! 
 
 

O gün akşama kadar Mina’da durduk 
Bize böyle idi Hak’tan gelen buyruk, 
Aynı gün şeytan-ı kebire taş vurduk, 
Buyruğun aşkına affeyle Allah’ım! 
 

Arafat’ın düzünü hacı bürüdü, 
Cümle âlem duâya yürüdü, 
Sâlihlerin günahları döküldü, 
Sana geleni boş çevirme Allah’ım! 

Beyazlarla ağardı Cebel-i Rahmân’ı, 
Sanki giyinmişti Arafat ihramı, 
Başladı bugün günah buhranı, 
Bizim günahımızı da affeyle Allah’ım! 
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NELER ACI OLUR? 
Dağlarda kendiliğinden yetişen aşısız meyveler acı 

olur. Ona küçük bir kalem kadar bir aşı aşlarsan o meyve 
tadından yenmez. Eğer o aşıyı yapmazsan o acı bir gün zehir 
olur o neslin elinde kan kokar, ruhunda kan kokar, gözüne kan 
görünür. Evvela kendi ailesinden başlar; anasını, babasını, 
kardeşini hedef alır ve zehirler. Bu olaylar çok görülmüştür. 

İnsanlar da böyledir. Eğer insana Allah (c.c.) sevgisi, 
Peygamber (s.a.v.) sevgisi, din sevgisi aşılarsan o insana doyum olmaz. 

Bir mum başka bir mumu alıştırmakla kendinden hiç 
bir şey kaybetmez. Aşıklar da böyledir. Aşıklar da böyle başka 
gönülleri alıştırma ve uyarma görevini yapar. 
 

AŞIKLAR 
 

Ey dünya çölünde çırpınan insanlar, 
Aşıklar kuş gibi oluşur kanatlar, 
Aşıklar gönülden diyar diyar uçar, 
Cismi zahir ruhen ummana dalarlar. 
 

Aşıklar hep deli divane gezerler, 
Gönlü inci dolu denize benzerler, 
Aşıkların gönlü baharlar açarken, 
Aşık olmayan yapraksız ağaca benzer. 

 
Aşık’ın kalbi güller çiçekler açar, 
Mum misali etrafa ışıklar saçar, 
Mana ile bakar yolun öyle seçer, 
Bu dünyadan bile yana yana göçer. 
 

Garib Çiçek; hem söyler hem de yazarsın, 
Belli ki aşıksın maşukun ararsın, 
Yazdıkların kendine dinletemez isen, 
Yazmışsın söylemişsin neye yararsın. 
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KUL NE KADAR AĞIR YÜK ALTINDA 
“Biz, emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik 

de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğun-
dan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o; çok zalim, 
çok cahildir.” (Ahzâb: 72) 

Kul ibadetiyle değil ancak Yüce Allah’ın lütfuyla 
cennete girebilir. 

BÎÇARE 
 

Yâ Rab yakma bizi âzâdın varken, 
Suçlarımız affet, rahmetin varken, 
Dünyadan ahirete göçüm ederken, 
Kusurlu gönderme, beraatın varken. 
 
Kabrimi dar etme kabre girerken, 
Azap Melekleri gönderme yâ Rab, 
Meleklerin rahmetin varken, 
Dilimi susturma suâl olurken. 
 
Unutma mahşerde burağın varken, 
Muhammed; ümmetim, ümmetim derken, 
Halk-ı âlem secdede yalvarırken, 
Delil aratma, Muhammed’in varken. 
 
Mahşerde bölük, bölük bölünürken, 
Yürekler korkudan hep delinirken, 
Cehenneme koyma cennetin varken, 
Kendine kul eyle Yâ Rab hem beratın 
varken. 
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KARINCANIN DUASI  
 

İbn-i Kesir tefsirinin Neml Suresi’ndeki açıklamasında 
şöyle rivayet edilir: Hz. Süleyman yağmur duasına çıkar. Orada bir 
karıncanın sırt üstü yatarak bizim el açtığımız gibi ayaklarını göğe 
dikip yalvardığını görür. Karınca şöyle dua eder: “Rabbim! Eğer 
rahmet vermezsen biz helak oluruz” der. Gözlerimizle zor 
görebildiğimiz karınca bile Allah’a (c.c.) yalvarıyor da mükemmel bir 
yapı ile yaratılan insan, acaba neden gereği gibi kulluk yapmıyor? 
Allah (c.c.) kuluma şah damarından daha yakınım diyor. Şah damarı 
kulakların alt hizasında boyunun yan tarafındadır, insana yüce 
Allah’tan daha yakını olur mu? 

BİZİ GÖREN VAR 
Bizi gören Allah’ımız var, 
Bizi bilen Allah’ımız var, 
Bizi seven Allah’ımız var. 

Yum gözlerini yum yum, haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum yum, günahtan yum Sevgili yavrum. 

 
Dilin kesme duadan, 
Ümit kesme Mevlâ’dan, 
Kulun sever Yaradan, 
Bizi gören Allah’ımız var. 
Bizi bilen Allah’ımız var. 
Bizi seven Allah’ımız var. 

Yum gözlerini yum yum, haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum yum, günahtan yum Sevgili yavrum. 

 
Haram tutma elinle, 
Küfür etme dilinle, 
Şükür eyle haline, 
Bizi gören Allah’ımız var. 
Bizi bilen Allah’ımız var. 
Bizi seven Allah’ımız var. 

Yum gözlerini yum yum, haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum yum, günahtan yum Sevgili yavrum. 
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BEYTULLAH'IN TARİHİ 
Yüce Allah’ımız evvela Beytullah’ın yerini yarattı. Hz. Adem, 

Beytullah’ı tavaf ederken meleklerin de tavaf ettiğini görür. Meleklere 
sorar. “Siz ne zamandan beri tavaf ediyorsunuz?” Melekler: “İki bin yıldan 
beri” diye cevap verdiler. Yani Adem Aleyhisselam’dan en az iki bin yıl 
önce Beytullah vardı. 

BEYTULLAH METHİ 
Beytin ne güzeldir ey Yüce Yâ Rab, 
Dönülür dönülür edilir tavaf, 
Dolar taşar güzel Kâbe’m safu saf, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
 

El uzatıp sarılan sarılana, 
Yâ Rab merhamet böyle yalvarana, 
Zemzem içtik hem kana kana, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 

 
Esved’in öpmeye canlar verilir, 
Mültezem’de dua secde edilir, 
Yâ Rab bu Kâbe’n ne kadar sevilir, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
 

Aşık edersin kulları kendine, 
Tahtını kurarsın gönül evine, 
Vurulur kullar o siyah rengine, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 

 
Dört cephen var kerametle dolu, 
Bir cephesinde durur altın oluğu, 
Rabb’im affet sen yalvaran kulunu, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
 

Sarılıp ağlarsan derdini dinler, 
Akan göz yaşınla günahın siler, 
Beytullah’a gelen günahsız döner, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
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İLK İMAN EDEN KİM? 
 

Hani Nur Dağı’ndan geldiğinde Peygamberimiz (s.a.v.) 
titriyordu. Eşi Hz. Hatice annemize “üzerimi ört ört” diyordu. Bu 
titreme ona verilen emrin ne kadar ağır, ne kadar büyük bir 
sorumluluk taşıdığı ortaya koyuyordu. Endişesi ve titremesi 
yükün ağırlığındandı ve o an kimseye bir şey söylemeye 
çekiniyordu. Ama sırrını Hatice annemize açtığında Yüce 
Allah’a ilk o iman etmişti. Yine Miraç alemini seyredip Cenab-ı 
Allah’ı görüp döndüğünde Asuman’ı anlattı. Bir çokları buna 
inanmamıştı. Haber Ebû Bekir’e iletildiğinde o hiç düşünmeden 
“Eğer bunu Muhammed (s.a.v.) dedi ise doğrudur” demiş ve 
tasdik etmişti. 

GEL YÂ RASÛLALLAH 
 

Gel yâ Rasûlallâh şu cihana yeniden gel, 
Maşukuna ersin aşık olan mü’minler, 
Hiç susmasın Kur’ân okuyanlar bülbüller, 
Gel ya Rasûlallâh şu cihana yeniden gel, 
Nur Dağı’ndan geldiğin gibi gel yâ Rasûlallâh. 
 

Gel yâ Rasûlallâh o ay doğar gibi gel, 
Gel yâ Rasûlallâh o gün doğar gibi gel, 
Çağrını yenile cem olsun ümmetlerin, 
Hicretin yenile yeniden gel yâ Rasûlallâh. 

 
Çek sancağını semâlara bulutlar gibi, 
En büyük şefaatkâr sensin ey hak Nebî, 
Ümmetlerine uzatıver ellerini, 
Gel yâ Rasûlallâh şu cihana yeniden gel, 
Miracından geldiğin gibi gel yâ Rasûlallâh. 
 

Evvelki yârin Ebû Bekir veliyle gel, 
Hazreti Ömer’le, Osman, Ali ile gel 
Hem ol-Sahabe-i Kiram seliyle gel, 
Yâ Rasûlallâh şu cihana yeniden gel. 
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İKİ KORKU BİR YERDE OLMAZ 

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde “İki 
korku bir yerde cem olmaz. Eğer dünyada Allah’tan (c.c.) 
korkarsan Allah (c.c.) ahirette seni korkutmaz. Dünyada 
korkmaz da kötülükler yaparsan o zaman Allah (c.c.) ahirette 
senin korkacağın şeylerle azap eder.” buyurmaktadır. 

Yüce Allah (c.c.) Kur’ân’ında; “Kullarım beni sana 
sorarlarsa ben onlara yakınım. Bana dua etsinler. Ben 
dualarını kabul ederim buyuruyor.” Bir de Rabb’im 
Kur’ân’ında “benden korkun” buyuruyor. (Bakara: 186) 
 

DİLENCİ 
Huzura geliyorum yâ Rab varlığına inanarak, 
Ellerim boş geliyorum yâ Rab affına güvenerek, 
Avucum açtım kapına geldim affını dilenerek, 
Böyle garip bir dilenciyi boş geri çevirme yâ Rab! 
 
Çok korkuyorum yâ Rab senin azabından nârından, 
Mahşerde ayırma yâ Rab Rasûlullâh’ın civarından, 
Sen ayırma yâ Rab cennetinden Cemâlinden, 
Boş çevirme yâ Rab bu dilenciyi Huzûrundan. 

 
ALLAH SEVGİSİ 

 
Ey Allah’ım seni sevenlerden eyle, 
Seni seveni sevmeyi nasib eyle, 
Sana yaklaştıracak şeyler nasib eyle, 
Bizi de sevdiklerinle haşr eyle. 
 
Aşkınla yanıp tutuşan gönüllerden, 
Susuzluktan kavrulan hep çöllerden, 
Soğuk suya hasret olan bedenlerden, 
Senin sevgini ziyade et Allah’ım! 



 82 

YİRMİ YEDİ KAT SEVAP NERDE? 
Camiye giden insana melekler eşlik eder. Camiden dönünceye 

kadar onun için dua eder. Camide cemaatle kılınan namaz evdekinden 27 
kat daha sevaptır. Rasûlümüz (s.a.v.) camiye gidene her adım başına sevap 
vardır diye adımını küçük atardı. Cami, Allah’ın (c.c.) evidir. Senin evine biri 
hizmete gelse sen insan olduğun halde onu boş geri çevirir misin? Öyleyse 
Yüce Allah, kapısından kulunu boş çevirir mi? “Kapına geldim beni boş 
çevirme!” diyeceksin. O, Gaffâr, Rahmân ve Rahîmdir. 
 

CAMİ AĞLAR 
Bir camide ibadet edilmezse, 
Ezan okunur da cemaate gidilmezse, 
Bu bizim mescid diye hürmet edilmezse, 
Cami ağlar mihrap ağlar minber ağlar, 
Allah bir, simgesi minare ağlar. 
 

Elbet müslümanım ben diyenlere, 
Cemaat hepimize haktır diyenlere, 
Ezanı duyup camiye gelmeyenlere, 
Cami ağlar mihrap ağlar minber ağlar, 
Allah bir, simgesi minare ağlar. 

 
Yatma behey gafil seherlerde derken, 
Sakın uğrarsın bir dertlere derken, 
Cami cemaatim nerededir derken, 
Cami ağlar mihrap ağlar minber ağlar, 
Allah bir, simgesi minare ağlar. 
 

Mihrap Rasûlullâh’ın makamıdır, 
Mescidler Beytullah’ın misalidir, 
Cemaatsiz cami garip misalidir, 
Cami ağlar mihrap ağlar minber ağlar, 
Allah bir, simgesi minare ağlar. 

 
Dört büyük kitapta cemaat bir hak, 
Cemaatle var yirmi yedi kat fark, 
Cami isyan eder hem ağlayarak, 
Cami ağlar mihrap ağlar minber ağlar, 
Allah bir, simgesi minare ağlar. 
 

Mahşer günü gemi olur mescidler, 
Cemaat onunla sıratı geçecekler, 
Cemaat olmayan gemiyi nasıl görecekler, 
Cami ağlar mihrap ağlar minber ağlar, 
Allah bir, simgesi minare ağlar. 
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RASÛLÜMÜZ MİSAFİRİN OLSA 
Allah’ımız (c.c.) Kur’ân’da şöyle buyuruyor: “Mümin kadınlara da 

söyle: gözlerini harama bakmaktan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. Süslerini, 
kendiliğinden görünen kısmı müstesna, teşhir eder gibi açmasınlar. Baş 
örtülerini yakalarının üzerine kadar salıversinler.” (Nûr: 31) 

İmanlı muhterem hanım kardeşim! Rasûlümüz Muhammed Mustafa 
(s.a.v.), aniden misafirin olsa ve evine geliverse ne yaparsın? Hoş geldin sefa 
geldin buyurun yâ Rasûlullâh deyip misafir kabul etmeye evin ve giyimin 
müsait mi? Şöyle bir gözden geçir ve düşün. Sen salât-u selâm getirdiğinde o 
büyük Peygamberimiz (s.a.v.) ruhani olarak icabet etmiyorlar mı? Seni, beni 
görmüyorlar mı? Eğer onu evimize misafir alamazsak nasıl ondan yardım ve 
şefaat isteriz? Hangi yüzle onun yanına gideriz? 

Rasülümüz “Cennet anaların ayağı altındadır” buyurmuş. Sen ya 
annesin ya anne adayısın. Ayağının altında cennet olan bir mubarek insansın. 
Böyle bir insan hiç günah işleyebilir mi? Hanım kardeşim, Müslümanın evine 
ruhen Rasûl’ü gelir, evliyalar gelir, melekler gelir. Onları nasıl karşılaman 
gerekiyorsa evine, giyimine ve hayatına öyle yön ver. 

BAŞINA ÖRTÜNÜ TAKARSIN YAVRUM 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Sen Hakk’ın emrine bakarsın yavrum, 
Cahilin kalesin yıkarsın yavrum. 
 

Sen bakma şeytana her uyanlara, 
Günaha girip de hem yananlara, 
Sosyetede söylenen o yalanlara, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 

 

Var mı açılıp da günaha girmek? 
Yakışır onlara sadece gülmek, 
Onlar için kolaydır âsi gelmek, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 
 

Yok mu insanlarda aklıyla fikir? 
Üzerin kapatmaz bir aklı fakir, 
Bir gün soracaktır Münkir ve Nekir, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 

 

Kıymetsiz şeyler açık sokaklarda, 
Kıymetli eşyalar saklanır kasalarda, 
Kimi diskotekte kimi barlarda, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 
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RAVZÂ’YI ZİYARET NE GİBİ? 
 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular 
ki: “Kim benim Ravzâ’mı ziyaret ederse 
beni sağlığımda bizatihi ziyaret etmiş gibi 
olur.” 
 

EMR-İ SÜBHAN 
 

Emr-i sübhan eylese vuslata kadar, 
Gelsem cana can katan ravzana kadar, 
Tacım olsan taşısam mahşere kadar, 
Cânımın cânânısın sen yâ Muhammed. 
 
Nurundur, aleme ışıklar tutar, 
Aşkın hayalimde daima artar, 
Düşümde seyretsem mahşere kadar, 
Cânımın cânânısın sen yâ Muhammed. 
 
Cihanlar server-i habîbisin sen, 
Gönüller şifası tabîbisin sen, 
Şifa sunsan, içsem mahşere kadar, 
Cânımın cânânısın sen yâ Muhammed. 
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HESABA ÇEKİLMEYECEK OLANLAR 
 

Yüce Allah (c.c.), hiçbir şeyi, güzel sesle okunan 
Kur’ân gibi dinlememiştir. (Hadis-i Şerif) 

Kur’ân okuyunuz. Kur’ân, kendisini okuyana 
şefaat edecek. Şu üç kişi Kıyâmet günü hesaba 
çekilmez: 

1) Allah (c.c.) için Kur’ân okuyan. 
2) Allah (c.c.) için ezan okuyan. 
3) Allah’la (c.c.) kendisi arasındaki hakkı ve 
işverenin hakkını koruyan işçi. (Hadis-i Şerif) 

KUR’ÂN OKUYANLAR 
 

Elif Kur’ân başıdır, 
Kur’ân mü’min işidir, 
Okur ise çocuklar, 
Yarın cennet kuşudur. 
 
Elif çıktı heceden, 
Nur koyuldu bacadan, 
Okur ise çocuklar, 
Destur alır hocadan. 
 
Hürmet eyle Kur’ân’a, 
Şifâ verir îmana, 
Kur’ân okur çocuklar, 
Nurlar saçar her yana. 
 
Yar hâfızın kalbine bak, 
Kur’ân çıkar durak durak, 
Mahşerde cevap verir, 
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Hep Kur’ân okuyarak. 
RASÛLÜMÜZÜN ÜMMETİMİ VER YÂ RAB DEDİĞİ 

GÜN 
Bir rivayete göre, Mahşer günü Cenab-ı Hak Cebrail’e (a.s.); 

“Git Rasûlümü çağır kalksın” diye emrettiğinde Cebrail (a.s.) bir 
bakacak ki yeryüzü değişmiş dünya dümdüz olmuş ve değişmiş. “Yâ 
Rabb’i! Ravzâ’yı bulamıyorum” deyince Yüce Mevlâ: “Benim nurumu 
takip et” diyecek ve nur Rasûlümüzün Ravzâ’sına dikilecek. O gün 
Cebrail (a.s.) gelip şöyle çağıracak: 

“Kalk ya Muhammed! (s.a.v.) Bugün imdat günü; kalk yâ 
Muhammed! (s.a.v.) Bugün şefaat günü; kalk ya Muhammed! (s.a.v.) 
Bugün merhamet günü.” Rasûlümüz (s.a.v.) kabri saadetlerinden kalkacak 
ve hemen Cebrail’e (a.s.); “Yâ Cebrail! Benim ümmetim cehenneme atıldı 
da bana haber vermeye mi geldin?” diye soracak. Cebrail (a.s.); “Hayır yâ 
Rasûlallah! Senden önce bu aleme kimse gelmedi. Senden önce kimse 
canlanmadı” diye cevap verecek. O zaman Rasûlümüz (s.a.v.) hemen 
secdeye kapanıp şu ifadelerle ağlamaya başlayacak: 

“Yâ Rabb’i! Bana ümmetimi ver. Kızım Fâtıma’yı ve 
torunlarım Hasan ile Hüseyin’i değil. Senden ümmetimi istiyorum 
ümmetimi” Yüce Allah (c.c.); “Kalk yâ Muhammed! (s.a.v.) Bugün 
secde günü değil, ümmetini çağır, bugün şefaat günüdür” der. 
Rasûlümüz sancağını çekip hemen sahabileri ile birlikte müezzinleri 
çağırır ve: “Ezan okuyun” der. Müezzinlerin boyları uzar. “Ezan 
okuyun, ezan okuyun ki ümmetim beni bulsun. Onların kulakları ezana 
alışıktır. Ezana gelip beni bulurlar” der. 

KURBAN OLAYIM 
Anlatır bize yeri gökleri, 
Haber verir cennet hurileri, 
Vahiy ile gelen Peygamberi, 
Tek tek anlatır hep Kur’ân’ımız. 

 

Bak kıyamette ne olacak? 
Kabrinden evvela kim kalkacak? 
Kimi dilsiz kimi sağır olacak, 
Bunları bize anlatır Kur’ân’ımız. 

 

İslâm yoluna kurban olayım, 
Dünya karanlık nasıl bulayım? 
Garip der kurban yılda bir olur, 
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Yoluna her gün kurban olayım. 
BİZİ KİM BEKLİYOR? 

Bu dünyada ne ekersen onu biçersin. Bu geçitten elbet 
bir gün sen de geçersin! Mirasçın senede bir defa mevlit 
yapar. İki damla gül suyu ile bir külahın içine iki tane şeker 
atar. Bundan sonra aldığın, alacağın bu, bulduğun bulacağın 
da bu. Mirasçılarından sana gelecekler bunlardan ibaret. İşte 
bu durumu iyi düşün ve ona göre seni bekleyenleri hesaba 
koy. 

ALACAKLILAR 
 

Bilemezsin şu ömrün âhiri sonunu, 
Dört alacaklı bekler senin yolunu. 
 

Azrâil gelir alır tatlı canını, 
Mirasçı gelir alır senin malını. 
 

Böcekler bekler seni kabir dibinde, 
Hak sahipleri bekler mahşer yerinde. 
 

Gelen alır giden alır varsa elinde, 
Kaçacak yer yok o daracık yerinde. 

 

Şu üç günlük dünyada bir derdin olunca doktor doktor 
gezip en iyi profesörü bulmaya çalışıyorsun. Çeşitli reçeteleri 
yazdırmaya çalışıyorsun da ahiret için en mükemmel reçeteyi 
neden aramıyorsun! İşte reçete burada: 
 

KURTULMAK İÇİN GÜNAHINDAN 
 

Tövbe kökünü birleştir istiğfar yaprağı ile, 
Gönül havanında karıştır Kelime-i Tevhid ile. 
 
İstiğfar eleğinde ele yoğur göz yaşı ile, 
Bunları öyle pişir ki gönül aşk ateşi ile. 
 
Bir Allah bir Muhammed balından karıştıracaksın, 
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Kanaat kaşığıyla her gün yiyip kurtulacaksın. 
BÖLÜNEN ZAYIF DÜŞER 

Dinimizi bir bina gibi düşünecek olursak; Dinimizin 
temeli Kur’ân-ı Kerim’dir. Duvarları ise Hadis-i Şerifler’dir. 
Çatısı müctehidler, yani mezheplerdir. Kur’ân-ı açıklayan 
hadislerdir. Hadisleri açıklayan mezheplerdir. Binayı yıkmaya 
nerden başlanır? Çatıdan. Dinimizi bölmek isteyenler de önce 
çatıdaki mezhepleri yok etmeyi veya onların icraatını kabul 
etmemeyi öne sürmektedir. Ondan sonra binanın neresi 
yıkılır? Duvarları. İşte o da hadislerin bazıları şöyle bazıları 
böyle diyerek onları ortadan kaldırmak suretiyle dinin 
duvarlarını yıkmaya çalışıyorlar. Sıra gelir dinin temeli olan 
Kur’ân’a. Onu da şurası şöyle burası böyle deyip zayıflatarak 
ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. O zaman geriden ne gelir 
inkar, Hiristiyanlık veya putperestlik, haşa Allah’ı inkar. 
Öyleyse aklını başına al Ey Müslüman Bunlara Kanma!.. 

İnanan insanları bölüp bundan istifade etmek isteyen 
şer güçler var. Halbuki Allah’ı Peygamberi, dini, kitabı, kıblesi 
bir olanı Allah c.c. kardeş olarak ilan ediyor. Neden birbirine 
düşman oluyor. 

 

KARDEŞİZ BİZ 
 

Bu vatan bizim diyenler, 
Vatan için canın verenler, 
Türküm diye sevinenler, 
Hak yolunda birbirine küsenler. 
 

Kardeşiz biz yurdumuz bir, 
Kardeşiz biz ordumuz bir, 
Kardeşiz biz derdimiz bir, 
Kardeşiz biz dinimiz bir. 
 

Bu ayrılık bağrımız deldi, 
Birleşme zamanı geldi, 
Barışma zamanı geldi, 
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Kucaklaşma zamanı geldi. 
BÖYLE NİMETİ OLMAYANA BİR SOR 

Elin kıymetini eli olmayana sor. Gözün kıymetini 
bir köre sor. Kulağın kıymetini bir sağıra sor. Kalbin 
kıymetini kalbi hasta olana sor. Dilin kıymetini dilsize sor. 
Aklın kıymetini mecnun yani deliye sor. O anlatmakta sen 
de anlamakta bîçare kalırsın. Bu kadar kıymetli nimetleri 
verene ibadet etmeyene ve şükretmeyene şaşmak lazım. 

Kulunun kalbine Rabb’im “benim evim” demiş. 
Kalp her atışında Allah Allah diye çarpar. Kalbi Allah (c.c.) 
diye çarpan kul o anda acaba ne düşünüp ne yapar? 
 

KALBİM KONUŞUR 
 

Çektim dünyadan artık elimi, 
Kelâmınla süsledim dilimi, 
Başkası bilmez benim halimi, 
Zikrullâh ile gönlüm yumuşuyor, 
Dilim sussa da kalbim konuşuyor. 
 
Cahilim, Rabb’im, manevi körüm, 
Bulut gibi doludur gönlüm, 
Göz yaşlarıma yeter mi ömrüm? 
Zikrullâh ile gönlüm yumuşuyor, 
Dilim sussa da kalbim konuşuyor. 
 
Bu hayata şeker katamadım, 
Ömür geldi geçti tutamadım, 
Ömür öyle bir koştu gitti ki, 
Yerini ihtiyarlık işgal etti, 
Zikrullâh ile gönlüm yumuşuyor, 
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Dilim sussa da kalbim konuşuyor. 
ALLAH’IN EVİ NERELER? 

Beytullah Allah’ın evi. Camiler de şubeleridir. Bir kul başka bir 
kulun evine gidip bir şey dilense kul olduğu halde onu boş çevirmez. 
Allah (c.c.) evine, kapısına geleni hiç boş çevirir mi? 

KÂBE’M 
 

Açıverin şu Kâbe’mi, ben de varayım, 
Varayım da, Rabb’im sana yalvarayım, 
Bu Beyt senin Rabb’im şimdi kapındayım. 
 

Güzel Kâbe’m, güzel Kâbe’m, dönmeye geldim, 
Ellerimi yüzlerimi sürmeye geldim, 

 
Misafirinim Rabb’im, geldim evine, 
Mahşer elbisesini sardım belime, 
Bîçaredir kulum! deyip yaz defterine, 
 

Güzel Kâbe’m, güzel Kâbe’m, dönmeye geldim, 
Ellerimi yüzlerimi sürmeye geldim, 

 
Kâbe’m tektir, dünyada eşi bulunmaz, 
Ne sırlarla doludur sual olunmaz, 
Misafire hürmet vardır geri kovulmaz, 
 

Güzel Kâbe’m, güzel Kâbe’m, dönmeye geldim, 
Ellerimi yüzlerimi sürmeye geldim, 

 
Uzaklardan geldim Rabb’im her an, ağlarım, 
Rahmetin çoktur senin hep ümitvarım, 
Çiçek gibi avuç açtım şimdi kapındayım, 
 

NAKARAT 
Güzel Kâbe’m, güzel Kâbe’m, dönmeye geldim, 
Ellerimi yüzlerimi sürmeye geldim, 
Güzel Kâbe’m, güzel Kâbe’m, coşmaya geldim, 
Safâ-Merve arasına koşmaya geldim. 
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KULUN SON ANI 
Son anımızda melekler bir tarafımızda, şeytan 

imanımızı çalmak için diğer bir tarafımızda; gözümüzden 
perde kalkmış, dilimiz tutulmuş ne yaparız? Yüce 
Allah’ımız (c.c.) yâr ve yardımcımız olsun! 
 

KABUL EYLE RABB’İM 
 

Doğan güneş, hiç doğmaz olmadan, 
Gül benizler sararıp solmadan, 
Ruh bedenden vedasın kılmadan, 
 

Kabul eyle, kabul eyle Rabb’im bizi kabul eyle, 
Kabul eyle, kabul eyle tövbemizi kabul eyle, 
Kabul eyle, kabul eyle kulluğuna kabul eyle, 
Kabul eyle, kabul eyle iman bize nasip eyle. 

 
 
Gören gözlerim görmez olmadan, 
Söyleyen dil söylemez olmadan, 
Mel’un şeytan imanım çalmadan, 
 

Kabul eyle, kabul eyle Rabb’im bizi kabul eyle, 
Kabul eyle, kabul eyle tövbemizi kabul eyle, 
Kabul eyle, kabul eyle kulluğuna kabul eyle, 
Kabul eyle, kabul eyle iman bize nasip eyle. 
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DOĞURUR, DOYURUR VE YER 

Bu toprak insanı önce doğurur sonra bitkisi ile 
doyurur daha sonra da seni yer. Onun için demişler adına 
yer yer yer ama bir türlü doymaz. 
 

KARA YERLER 
 

Kara yerler kalın olur, 
Kazdıkça derin olur, 
Ona giren kayıp olur, 
Ah kara yerler kanmaz yerler. 
 
Giren bir gün kara yere, 
Ne kapı var ne pencere, 
Ne gündüz var ne de gece, 
Ah kara yerler kanmaz yerler. 
 
Altımızdan taşlar batar, 
Üstümüzden otlar biter, 
Yılan çıyan mekan tutar, 
Ah kara yerler kanmaz yerler. 
 
İki melek sual sorar, 
Defterinde amel arar, 
Boşsa defter neye yarar, 
Ah kara yerler kanmaz yerler. 
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EN ŞANSLI KİMMİŞ? 
 

Bir sahabi Peygamber Efendimize cennette 
arkadaş olmak istediğini söyler. Peygamberimiz: 
“Çok namaz kılarak kendin için bana yardımcı ol” 
cevabını verir. (Hadis-i Şerif) 

İşte şans diye ben buna derim. Allah (c.c.) onu 
Sevr Mağarası’nda bir örümcekle sakladı ve o 
örümcek ne kadar şanslı bir örümcekti ki 
Rasûlümüzü (s.a.v.) gördü. Onu hâlâ kıskanıyorum. 

 

KISKANASIM GELDİ 
 

Bir kez sesini duymadan sevdik, 
Bir kez cemâlin görmeden sevdik, 
Ne söyledinse iman eyledik, 
Seni gören gözlerden kıskanasım geldi. 
 
Seni taşıyan deven olaydım, 
Ayağına ben yemen olaydım, 
Kapında kulun kölen olaydım, 
Seni gören gözlerden kıskanasım geldi. 
 
Veysel Karânî âşık kullardan, 
Gezdiğin tozlu toprak yollardan, 
Yaşadığın aylardan yıllardan, 
Seni gören gözlerden kıskanasım geldi. 
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O GÜN EN AĞIRI KELİME-İ TEVHİD 
Allah-u Teâlâ mahşerde kulunu hesaba çektiğinde günahı ağır gelmek üzere 

olan kulu için “Bu kulumun diğer iyilik amelleri nerede?” diye sorar. Okuduğu Kelime-i 
Tevhid’ler sevap kefesine konur ve o bir nur bütün günahlarından daha ağır gelir. 

LÂ İLÂHE İLLALLAH 
Tevhit iman başıdır,         Yerler gökler yedi kat, 
Zikir mü’min işidir,         Koy kefeye onu tart, 
İman temel taşıdır,         Ağır basar tevhîdât, 
Lâ ilâhe illallah.                        Lâ ilâhe illallah. 
 

Kul olanlar diyesi,         Hak edenler cenneti, 
Hak cemâlin göresi,         Görür türlü nimeti, 
Mü’minlerin kalesi,         Budur tevhid kıymeti, 
Lâ ilâhe illallah.                        Lâ ilâhe illallah. 
 

Dertlilerin devası,         Gönül Allah evidir, 
İsm-i Âzam duası,                       Bu yer tevhid yeridir, 
Dört kitabın manası,         Bu günahı eritir, 
Lâ ilâhe illallah.                        Lâ ilâhe illallah, 
 

Dünyadır bu, fanidir,         Nice şehit uğruna, 
İslam tevhid dinidir,         Gider Mevlâ yoluna, 
Kurtuluşa erdirir,         Cennet verir kuluna, 
Lâ ilâhe illallah.          Lâ ilâhe illallah. 
 

Okur tevhid nurani,         Başkası boş eylesin, 
Kelâmullâh Kur’ân’ı,         Dilim tevhid eylesin, 
Bu tazeler imanı,         Kalbim daim söylesin, 
Lâ ilâhe illallah.          Lâ ilâhe illallah, 
 

Tasdik eyle kalb ile,         Okur mü’min gereği, 
İkrar eyle dil ile,          Söyler İslâm yüreği, 
Günahların siline,         Yerin göğün direği, 
Lâ ilâhe illallah.          Lâ ilâhe illallah. 
 

İmanın anahtarı,         Tevhid gönüller açar, 
İslâm’ın anahtarı,         Aleme rahmet saçar, 
Cennetin anahtarı,         Cennet kapısın açar, 
Lâ ilâhe illallah.          Lâ ilâhe illallah. 
 

Her an bunu diyelim,         Kalem olsa ağaçlar, 
Kalpten pası silelim,         Mürekkebi denizler, 
Tevhid zikir edelim,         Sevabın yazamazlar, 
Lâ ilâhe illallah.          Lâ ilâhe illallah. 
, 

Cehenneme atmazlar,           Dört Kitabın özü bu, 
Kusurlara bakmazlar,           Kürsüdeki yazı bu, 
Tevhid ile yakmazlar,           Kurtaracak bizi bu, 
Lâ ilâhe illallah.    El çektirir kezzabdan,  Lâ ilâhe illallah. 

Emin olur gazaptan, 
Korur Tevhid azaptan, 
Lâ ilâhe illallah. 



 95 

AĞAÇLAR, OTLAR ALLAH’I ZİKREDER 
 

Şayet dağlara ve bağlara baksan o zaman 
onlardan ibret alırsın. Ağaçların, otların Yüce 
Allah’a tesbih ettiğini, yaprakların avuç açıp 
semâya doğru dua ettiğini görmez misin? 
(Yaprakların damarlarını yan yana getirsen orada 
“Allah” yazılı olduğunu göreceksin.) Yüce 
Rabb’imiz bize; “Onların tesbihini siz görmez 
misiniz?” buyuruyor. (İsrâ: 44) 
 

KAYIP OLACAĞIM 
 

Görebilsem olmaz nifak, 
Allah yazar yeşil yaprak, 
Yutar beni kara toprak, 
Bir gün kayıp olacağım. 
 
Duyabilsem çok şahit var, 
Tesbih eder hep mahluklar, 
Her an gören tek Hâlik var 
Bir gün kayıp olacağım. 
 
Garip olsam dağ başında, 
Sultan olsam bin yaşında, 
Nasıl nerde, kaç yaşında? 
Bir gün kayıp olacağım. 
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SEN BİR KARA TAŞSIN 
Peygamberimiz (s.a.v.), Hacerü’l-Esved’i öpmüştü. Bir 

gün Hz. Ömer de onu öper ve şöyle der: “Sen bir kara taşsın. 
Rasûlullâh seni öptü diye seni öpüyorum.”  

Beytullah’ta yapılan bir ibadet yüzbin olarak yazılır.  

KÂBE MÜNACAATI 

 
Allah’ım! Beyt’inin rengi siyah, 
Siyah Esved’i öptü Rasûlullâh, 
Bir ismi Harem, bir ismi Beytullah, 
Beyt’in hürmetine affet Allah’ım! 
 

Her tavafında Esved öpülür, 
Büyük günahlar burada dökülür, 
Süpüren her gün günah süpürür, 
Günahımız sil süpür Allah’ım! 

 
Doyulmaz seni her an dönmeye, 
Kudretim yetmez seni övmeye, 
Kim doymuş, ben doyam görmeye, 
Sevdiklerinle affet Allah’ım! 
 

Şu an geldim senin af kapına, 
Sığındık senin Beytullah’ına, 
Kurbanım taşına toprağına, 
Bu topraklarda affet Allah’ım! 
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BİR DAMLA GÖZ YAŞI 
“Gözünden bir sinek veya bir sinek başı kadar olsun, 

Allah korkusu ile yaş akan kimsenin yüzünü cehennem ateşi 
yakmaz.” 

Hâcet kapısı açıktır. Açık kalacaktır. Yapılan duanın iki 
kanadı vardır. Biri helal yemek, diğeri doğru söylemektir. Eğer 
kul bu ikisini yaparsa duası semalara uçar. Yani hâcet 
kapısına ulaşır. (Hadis-i Şerif) 
 

KAPINA GELDİK 
 

Kapına geldik bakıver yâ Rab! 
İman kandilim yakıver yâ Rab! 
Bol rahmetinle bakıver yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 
 
Şu aciz halim biliver yâ Rab! 
Kusurlarımı siliver yâ Rab! 
Bu benim kulum deyiver yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 
 
Hâcet kapını açıver yâ Rab! 
Mü’mine rahmet saçıver yâ Rab! 
Kendine kul et, seçiver yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 
 
Her an doğruyu seçelim yâ Rab! 
Nurunla sıratı geçelim yâ Rab! 
Kuş olup cennete uçalım yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 
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YERYÜZÜNÜN NURU KİM? 
Hz. Âmine anamız şöyle diyordu: “O Büyük Peygamberimiz’in (s.a.v.) 

doğumunda yıldızlar bana o kadar yaklaştı ki elimi uzatsam sanki değecekti” 
MUHAMMED MUSTAFA GELİYOR 

 

Bir nur, bir can veriyor Hazreti ALLAH, 
Dünyaya teşrif ediyor ol-Hazreti Rasûlullâh. 
 

Gökden nurlar yağdırdı Hazreti Allah, 
Çünkü cihana geliyordu ol-Hazreti Rasûlullâh, 
Secdeye getirdi o dağı taşı o yüce Allah, 
Geliyor geliyor âlemlerin Efendisi Rasûlullâh. 

 

Geliyor dünyaya din-i mübini yayan geliyor, 
Geliyor rahmeten lilâlemîn geliyor, 
Doğmasını murat etmişti o yüce Allah, 
Dünyaya teşrif ediyordu ol-Hazreti Rasûlullâh. 
 

Muhammed yıldızı göklere doğdu dikildi, 
Save Gölü’nün suyu o gece çekildi, 
Doğudan batıya hepsine gösterdi o yüce Allah, 
Çünkü doğuyordu ol-Hazreti Rasûlullâh. 

 

Yedi kat gökler,yedi kat yerler, 
Efendisini bekliyordu hep bu alemler, 
Gözlerini semâya dikip diyordu Allah Allah, 
Dünyaya teşrif ediyordu Hazreti Rasûlullâh. 
 

Doğar doğmaz o güzel anasından, 
Ümmetini diliyordu o Yüce Yaradan’ından, 
Semâve Vâdisi’nin suyun taşırdı Allah, 
Çünkü geliyordu Hazreti Rasûlullâh. 

 

Gökden yıldızlar yaklaştı nur ile döndü, 
Ateşe tapanların, o gece ateşi söndü, 
Nur ile kapladı Rasûl’ünün Beyt’ini Allah, 
Çünkü dünyaya teşrif ediyordu Hazreti Rasûlullâh. 
 

 Nakarat; 
Doğuyor doğuyor şu cihana bir nur, bir can doğuyor, 
Geliyor geliyor Muhammed Mustafa gibi bir sultan geliyor. 
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EN ÇOK KİMİ SEVMEMİZ LAZIM? 
 

Kul, Yüce Allah’ı anasından, babasından, eşinden, 
çocukla-rından, hatta canından daha çok sevmedikçe hakiki 
iman etmiş olamaz. Onun için bütün bu nimetleri bize veren 
Allah’ımızı (c.c.) çok sevmemiz lazım. 

MUHABBETE GEL 
 

Seni kusursuz yaratanı sev, 
Seni kusursuz büyüteni sev, 
Seni kusursuz yürüteni sev, 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 
Seni rızkıyla doyuranı sev, 
Seni azmiyle kayıranı sev, 
Seni ilmiyle duyuranı sev, 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 
Sen Rabb’ini sev o yakmaz nara, 
Mevlâ’yı seven kalır mı dara? 
Sevdiğin seni yakar mı nara? 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 
Sıkmaz seni kabrin yapısı, 
Kapanır sana azap kapısı, 
Açılır sana rahmet kapısı, 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 
Nakarat; 
Azabından korkarsan gel 
Rahmetinden umarsan gel 
Aşkı Hakka yanarsan gel 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
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ÖLÜP DE DİRİLMENİN İSBATI 
Ölüme inanıp da dirilmeye inanmayanlara şöyle bir 

örnek getiririz; Kış gelince otlar ve birçok ağaç sanki ölmüş 
veya kurumuş oluyor. Oysa aynı meyve, aynı ağaç bahar 
gelince canlanıyor ve otlar, yapraklar ve meyveler veriyor. 
Aslında gözümüzün önünde ölüm ve diriliş cereyan ediyor. İşte 
insanlar da, bir gün aynı dirilişi yaşayacaklardır. Yüce Allah 
(c.c.) bir şeye “ol” deyince o şey hemen oluverir. Allah’ımızın 
(c.c.) emri göz açıp kapayıncaya kadar yerine gelir. 
 

MİSALDİR 
 

Canlanır baharda bütün nebadat, 
Yeryüzü yeniden bulur bir hayat, 
Güneş altında kaynaşır, mahlukat, 
Mahşerin bir misâlidir işte bu! 
 

Baharda kuşlar da düşer yollara, 
Çiçekler açar bürünür allara, 
Bağlar kol atarlar, sarar dallara, 
Cennet bağın misâlidir işte bu! 

 
Yeşil dağlar, kavuşur birbirine, 
Ölmüş canlanmış da gelmiş yerine, 
Doyamazsın şu yeşilin seyrine, 
Cennetin hep misâlidir işte bu! 
 

Meleşirler koyun kuzu baharda, 
Sürer hayat gider leyl-ü neharda, 
Bal yapar arılar şifadır baharda, 
Hurilerin misâlidir işte bu! 

 
Yaylalar şenlenir, gelince bahar, 
Çeşitli nimetler, meyveler çıkar, 
Garip der ki; çaylar ırmaklar akar, 
Tam cennetin misâlidir işte bu! 
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CENNETİN ANAHTARI NEDİR? 
 

Bir kimse iman edip “Lâilâhe illallâh Muhammedü’r-
Rasûlullâh” deyince cennetin anahtarını koynuna koyar. O 
cennet onu bekler ancak oraya ulaşmak çok zordur. Oraya 
varıncaya kadar çok zor geçitler vardır. Hatta âlemler vardır. 
Ölüm âlemi, kabir âlemi, mahşer âlemi ve sırat âlemi. Cennete 
girebilmek için bu sınavları teker teker vermek zorunluluğu 
vardır. 

 

MİNİKLER 
 

İman eden mü’minleri, 
Çok değerli kıymetleri, 
Şol cennetin nimetleri, 
Hep bekliyor minikleri. 
 

Orda açar şol gülümüz, 
Kur’ân okur bülbülümüz, 
Firdevs’inde Rasûlümüz, 
Hep bekliyor minikleri. 

 
Hizmet için hep huriler, 
Yardım için sahabiler, 
Rasûlümüz şefkat eder, 
Hep bekliyor minikleri. 
 

Mü’minlere tapuları, 
Altındandır yapuları, 
Cennet açmış kapuları, 
Hep bekliyor minikleri. 

 
Nakarat; 
Cennet açmış kapıları, 
Hep bekliyor mü’minleri. 
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HERŞEY ALLAH’I TESBİH EDER 
 “Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar; güneş, ay, 

yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde 
ediyorlar. İnsanların birçoğu da azaba müstehak olmuştur. Allah’ın hor 
ve hakir kıldığı kimseyi yükseltebilecek yoktur. Şüphesiz Allah ne 
dilerse yapar.” (Hac: 18) 

Gündüz akşama kadar üzerinde dolaşan güneş, sabaha 
kadar dönen ay, gökleri donatan yıldızlar, yüce yüce dağlar, gördüğün 
ağaçlar, otlar, çiçekler, denizdeki ve karadaki hatta ahırındaki 
hayvanlar, bitişiğindeki komşular ve insanlar velhasıl yerde ve gökteki 
her şey Rabb’lerine tesbih, secde ve niyaz ederken; sen bunların 
arasında nasıl olur da belini büküp secdeye gitmezsin? Bir kişi sana 
bir bardak çay ikram etse ona defalarca eğilir teşekkür edersin de 
sana hayatını veren, üç öğün rızkını temin eden, evlat, mal, mülk 
veren Yaradan’ına neden teşekkür etmezsin? 

Mevlâ’dan geldik dönüş yine Mevlâ’ya olmakta. Dönüş 
kulun elinde de değil. Kulun bin tane programı olsa Rabb’imin bir 
programı olsa yine Rabb’imin programı işler. Kulun dediği olmaz. 
Dönüş Mevlâ’yadır. 
 

MEVLÂ’YA 
 

Her yolun önü sonu gider Mevlâ’ya Mevlâ’ya, 
Her kul gelir bu dünyaya döner Mevlâ’ya Mevlâ’ya, 
Irmaklar çaylar akar giderler Mevlâ’ya Mevlâ’ya, 
Kullar affını ister bakarlar Mevlâ’ya Mevlâ’ya. 
 
Açılır hâcet kapısı haktır hak, 
Başka gidecek bir kapım yoktur yok, 
Kusurum haddinden fazla çoktur çok, 
Münâcatım Mevlâ’ya Mevlâ’ya. 
 
Yedi kat yerler yedi kat gökler, 
Rabb’ine tesbih eder melekler, 
Zamanlar asırlar hem felekler, 
Hep dönerler Mevlâ’ya Mevlâ’ya. 
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ANA - BABA HAKKI BU SORULARI KENDİN CEVAPLA 
Seni anan dokuz ay karnında taşıdı, sen onu ne kadar 

taşıdın? Sen doğunca anan-baban ne kadar sevinmişti, 
kurbanlar bile kesmişti. Bu heyecanı sen ona hiç yaşattın mı? 
Senin olmana ne kadar sevinmişlerdi. Sen anan-baban için o 
sevgiyi gösterdin mi? Seni iki yıl sırtında veya kucağında 
taşıdı. Sen karşılığında onları ne kadar taşıdın? Senin anan en 
az iki yıl altını temizledi. Karşılığında sen ne yapabildin? Senin 
için en az üç yıl geceleri sabah eyledi, sen anan-baban için 
kaç gece sabahladın? 

Seni anan-baban okutup yetiştirebilmek için 20 yıl 
bekledi. Sen okurken, imtihan olurken, senden fazla anan-
baban ter döküyordu. Sen onlar için hiç ter döktün mü? Seni 
ya gelin ya asker ederken ciğerinin bir parçası sökülüp seninle 
gitmişti; o acıyı sen hiç hissetin mi? Sen hasta olduğunda 
anan-babanın dudakları kuruyordu, çırpınıyordu. Sen onlar 
hasta olunca ne kadar çırpındın? Ödeştin mi? Seni hep özledi, 
gece gündüz yolunu gözledi. Sen bu sevgiyi, özlemi, ana 
babana gösterebildin mi? 

Seni evlendireyim muradına erdireyim diye hep hayal 
etti. Senden torunlarım olsun diye nice dilekler diledi. Sen bu 
güzel arzuları ana-babana hissettirebildin mi? Hep hayat boyu 
senin yaşamını istedi. Sen ne kadar yaşlanmış olsan bile. 

MİSAL 
Hz. Süleyman’a bir gün bir kadın gelir der ki “Yâ Süleyman! 

Bir çocuğum var genç yaşta hasta oldu. Ölecek diye korkuyorum ona 
bir çare bul” der ve ağlamaya başlar. Hz. Süleyman sorar: “Oğlun 
kaç yaşında?” Kadın: “900 yaşında” der. İşte Ana İşte Evlat! 

Kaç yaşında olursan ol sen ana-babanın yanında çocuksun. 
Anan-baban senin hep yaşamını ister. Ama ya evlat ? 

Yoksa ? 
Acaba toprak kokuyorsun ölse de kurtulsam mı? 
Ölse de mirası kalsa mı? 
Kafası sulanmış ihtiyar mı? 
Yukarıdaki soruları kendine sor; 
Ne yaptınsa ödeştinse evlatlarından onu bekle… 
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KİM OLURSA OLSUN ANA DİYE AĞLAR 
 

İşte melektir analar. Öyle ki; evladını kayıran, yeri 
geldiğinde başına gelecek kötülüğe karşı sur olan, gece yarısı 
herkes mışıl mışıl uyurken kalkıp evladını doyuran, onu 
sabaha kadar sallayan, en önemlisi doyurduğu gibi altını da 
iğrenmeden temizleyen, işte olsa olsa böyle yapan anne 
yeryüzünün meleğidir. 
 

MELEKSİN ANNEM 
 

Evladın kalesi sûrusun annem, 
Karanlık gecemin nûrusun annem, 
Kahırlar çekenin birisin annem, 
Güzeller güzeli hûrisin annem. 
 

Affındır Mevlâ’dan dileğim annem, 
Benim de bir tanem meleğim annem. 

 
Öksüzün baharı kış olur annem, 
Düz olan yolları kaş olur annem, 
Gözleri de nemli yaş olur annem, 
Ağlarken yüreği taş olur annem. 
 

Affındır Mevlâ’dan dileğim annem, 
Benim de bir tanem meleğim annem. 

 
Ağlarken yavrular der annem annem, 
Yaram çok derindir gör annem annem, 
Şu yarama merhem ver annem annem, 
Canımdan çok severim bil annem annem. 
 

Affındır Mevlâ’dan dileğim annem, 
Benim de bir tanem meleğim annem. 
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AŞIĞIN HAYALİNDE MAŞUK VARDIR 
 

Üç türlü ilim vardır; 
1. İlm-i Kesb: Yani çalışarak elde edilendir. 
2. İlm-i Vehb: Gönülden gelen ilimdir. Aşıkların 

yandığı ve yazdığı gibi. 
3. İlm-i Ledün: Allah (c.c.) onu sadece 

peygamberlerine vermiştir. 
Hep doğar gönlüme bunları söylerim. 
Allah (c.c.) aşkı ile deli ve divaneyim. 

 
BENİ ANCAK AŞIKLAR ANLAR 

 
Her haykırışımda yüreğim kan ağlar, 
Beni ancak âşık olanlar anlar, 
Aşkı tatmayanlar sıradan söz sanar, 
Beni ancak âşık olanlar anlar. 
 
Sorun şu yerlere âşıktır göklere, 
Sorun kâinata, âşıktır Rabb’ine, 
Benim aşkım, bütün âlemin Rabb’ine, 
Beni ancak âşık olanlar anlar. 
 
Aşkınla mü’minleri kandırsan Allah’ım, 
Aşk deryasına da daldırsan Allah’ım, 
Gönlümüzü aşkınla yandırsan Allah’ım, 
Beni ancak âşık olanlar anlar. 
 
Yazarım bu aşkı, dökerim satıra, 
Şan şöhret neyime sadece hatıra, 
İstediğim sizden yalnızca Fâtihâ, 
Beni ancak âşık olanlar anlar. 
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AMELLERİN EN FAZİLETLİSİ NEDİR? 
 “Amellerin en faziletlisi dilin Allah’ın zikri ile ıslak 

olarak ölmesidir.” (Hadis-i Şerif) 
Allah’ımıza (c.c.) ulaşma yollarını gösteren tek 

rehberdir. Bu güne kadar tek bir harekesi bile değişmemiştir. 
KUR’ÂN’DADIR 

Kur’ân indi hep bize, 
Ol-Rasûl’e mucize, 
Gelmese Kur’ân’ımız, 
Olmasaydı Kur’ân’ımız nice olurdu halimiz. 
 

Emri nehyi bildiren, 
Cebrâil’dir indiren, 
Rabb’imizi sevdiren, 
Olmasaydı Kur’ân’ımız nice olurdu halimiz. 

 

Haber veren alemden, 
Levh-i Mahfuz kalemden, 
İndirmem hiç dilimden, 
Olmasaydı Kur’ân’ımız nice olurdu halimiz. 
             

 

Mü’min Kur’ân dinler gelir aşka, 
Gerçeği söyleyen yoktur başka, 
Gönlün pasın silen yoktur başka, 
Ruh gıdası yok Kur’ân’dan başka. 

 

Haramla helal hepsi ondadır, 
Mevlâ’yı bulmak bilmek ondadır, 
Dinle kardeşlik sevgi ondadır, 
Cevabı Hazret-i Kur’ân’dadır. 

 

Tanıtır Mevlâ’yı açık açık, 
Noksanı yoktur ki bir lahzacık, 
Tefekkür eyle kardeş birazcık, 
Şol tefekkür emri Kur’ân’dadır. 
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PEYGAMBERİMİZİN HASTALIĞI VE İRTİHALİ 
Efendimiz (s.a.v.) Pazartesi günü doğmuştu. Yine Pazartesi 

günü vefat etti. Pazar günü hastalığı ağırlaştığında Bilal-i Habeşî (r.a.) 
sabah ezanını okudu kapıda durup “Ey Allah’ın Rasûlü! Sana selam 
olsun namaz vakti geldi Allah-ü Teâlâ sana merhamet eylesin.” Bunun 
üzerine Fâtıma (r.a.) “Ey Bilâl! Rasûlullâh (s.a.v.) kendi nefsiyle 
meşguldür.” Bunun üzerine Hz. Bilâl mescide girdi. İyice sabah olunca; 
“Allah’ın hakkı için efendime bakmadan hazırlanma-yacağım” dedi. 
Bunun için geri dönüp kapıda durarak: “Ey Allah’ın Rasûlü! Sana selam 
olsun. Namaz vakti geldi Allah-u Teâlâ sana merhamet eylesin” dedi. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hz. Bilâl’in sesini işitti: “Ey Bilâl! İçeriye gir” 
deyince Hz. Bilâl içeri girdi. “Ebû Bekir’e selam söyle insanlara namaz 
kıldırsın” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Bilâl (Hayretten) elini başına 
koyarak dışarı çıktı. Şöyle feryat ediyordu: “Vay başıma gelenler! 
Umutlarım suya düştü, belim kırıldı, keşke anam beni doğurmasaydı.” 
Mescide girip şöyle dedi: “Ey Ebû Bekir! Rasûlullâh (s.a.v.) öne geçip 
namaz kıldırmanı emrediyor. Hz. Ebû Bekir (r.a.) Peygamber Efendimizin 
yerini boş görünce zaten yufka yürekli biri olduğundan bayılıp düşüverdi. 
Müslümanlar ağlaşmaya başladılar. Rasûlullâh (s.a.v.) müslümanların 
feryadını işitince “Yâ Fâtıma! Bu feryatlar neyin nesidir?” diye buyurdu. 
Hz. Fâtıma cevaben “Müslümanlar senin olmayışına ağlıyorlar” dedi. 
Bunun üzerine Rasûlullâh, Hz. Ali ve İbn-i Abbas Hazretlerini çağırttı. 
Onların kollarına girip mescide çıktı. Oturarak insanlara hafif iki rek'atlık 
namaz kıldırdı. Sonra mübarek yüzünü insanlara çevirerek “Ey 
Müslümanlar! Sizi Allah’a (c.c.) emanet ediyorum. O’nun muhafazası 
altında kalın. Allah’ın (c.c.) takvası ve onun emrine uymak üzere Ebû 
Bekir aranızda benim halifemdir. Şüphesiz ben dünyayı terk ediyorum. 
Bu benim için âhiretin ilk günü dünyanın son günüdür.” Pazartesi günü 
olunca efendimizin hastalığı ağırlaştı. Allah-u Teâlâ ölüm meleğine 
buyurdu ki: “En güzel surette habibim Muhammed’in (s.a.v.) yanına in. 
Şayet sana yanına girmek için izin verirse gir. Eğer sana yanına 
girmemeyi emrederse geri dön.” Bunun üzerine (ölüm meleği bir bedevi 
Arap suretinde indi). Rasûlullâh’ın kapısında durdu. Sonra: “Ey 
Peygamberlik evi ve risâlet madeninin ehli, size selâm olsun. İçeriye 
girebilir miyim, giremez miyim? Elbette girmem lazımdır.” Bunun üzerine 
Hz. Ayşe validemiz, Hz. Fâtıma’ya; “Adama cevap ver” dedi. Bunun 
üzerine Hz. Fâtıma, adama; “Ey Allah’ın kulu! Allah (c.c.) sana gelişinin 
sevabını versin. Rasûlullâh kendi nefsiyle meşguldür.” Bunun üzerine 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sefer yine seslendi. Her seferinde Hz. Fâtıma 
aynı cevabı verdi. Bunun üzerine Hz. Ayşe validemiz, Hz. Fâtıma’ya; 
“Adama cevap ver belki kulağı ağır işitiyordur” dedi. Bunun üzerine Hz. 
Fâtıma: “Allah (c.c.) sana gelişinin sevabını versin. Rasûlullâh kendi 
nefsiyle meşguldür” dedi. Rasûlullâh ölüm meleğinin sesini işitince: “Yâ 
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Fâtıma! Kapıda kim var, biliyor musun?” buyurdu. Hz. Fâtıma: “Kapıda 
bir adam var; ey peygamberlik evi ve risâlet madeninin ehli, size selam 
olsun. Girebilir miyim? diye, sesleniyor. Ben de; Rasûlullâh kendi 
nefsiyle meşguldür, dedim. Sonra ikinci ve üçüncü kez seslendi her 
seferinde aynı cevabı verdim. Dördüncü sefer tüylerim diken diken oldu, 
titremeye başladım, rengim değişti. Allah’ın hakkı için hayatımda onun 
sesinden daha heybetli bir ses işitmedim.” Bunun üzerine Rasûlullâh: 
“Ey gözümün nuru Fâtıma! Kapıda kimin olduğunu biliyor musun? Hz. 
Fâtıma, hayır yâ Rasûlullâh” dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) şöyle buyurdu: “O, lezzetleri bozan, toplulukları dağıtan, evleri 
yıkan, kabirleri mamur hale getiren, çocukları ve kızları yetim bırakan 
ölüm meleğidir.” Bundan sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “İçeri gir ey 
ölüm meleği” dedi. O da Peygamber Efendimizin huzurunda durarak: “Ey 
Allah’ın habîbi! Sana selâm olsun” dedi. Bunun üzerine Peygamber 
efendimiz (s.a.v.) de: “Sizin de üzerinize olsun ey ölüm meleği! Ziyarete 
mi geldin yoksa can almaya mı?” Ölüm meleği şöyle dedi: “Ziyaret için 
geldim ama izin verirsen can da alacağım. Olmazsa dönerim. Allah azze 
ve celle beni sana yolladı ve şöyle buyurdu: Sana bir emir vermedikçe 
onun canını alma. Şimdi senin emrini bekliyorum.” Rasûlullâh Efendimiz 
(s.a.v.), şöyle sordu: “Bu işi yapacak mısın?” Ölüm meleği şöyle dedi: 
“Benim dostum Cebrâil’i nerde bıraktın, ey ölüm meleği!” “Onu dünya 
semâsında bıraktım. Melekler onu taziye ediyorlar.” Az zaman sonra Hz. 
Cebrâîl de geldi. Rasûlullâh Efendimizin (s.a.v.) baş ucunda oturdu. 
Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) sordu: “Ya Cebrâil! Vaktim yakın mı?” Hz. 
Cebrâîl şöyle dedi: “Evet ey Allah’ın Habîbi!” Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) 
sordu: “O halde Allah katında benim için neler varsa onların müjdesini 
bana ver.” Hz. Cebrâil şöyle anlattı: “Semâ kapıları açıldı. Melekler saf 
saf olup senin yolunu beklemektedirler.” Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.): 
“Elhamdülillâh, yâ Cebrâîl! Bana biraz daha müjde ver” dedi Hz. Cebrâîl 
şöyle devam etti: “Cennet kapıları açıldı. Hûriler süslendi, ağaçların 
dalları sarktı. Hepsi senin ruhunu beklemektedir.” Rasûlullâh (s.a.v.) 
Efendimiz: “Elhamdülillâh, yâ Cebrâîl! Bana biraz daha müjde ver” dedi. 
Hz. Cebrâîl: “Ey Allah’ın habîbi! Kıyamet günü ilk şefâatçi ve ilk şefâati 
kabul edilecek olan sensin” dedi. “Bana, Allah’'ın indindeki benim için 
olan şeylerin müjdesini ver” dedi. Cebrâil (a.s.) şöyle dedi: “Benden neler 
sormak istiyorsun?” Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Derdim 
var, gamım var, ümmetimin hali ne olacak?” Hz. Cebrâil: “Ey Allah’ın 
habîbi! Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: Sen ve senin ümmetin cennete 
girinceye kadar diğer ümmetlerin cennete girmelerini haram ettim” dedi. 
Bunu dinledikten sonra Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Yâ 
Cebrâil! İşte şimdi kalbim rahata kavuştu ve ey ölüm meleği bana yaklaş 
ve emredileni yerine getir!” Bunun üzerine ölüm meleği Rasûlullâh 
Efendimizin (s.a.v.) yanına yaklaşıp ruhunu almaya başladı. Bunun 
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üzerine Hz. Fâtıma: “Ey babacığım! Bugün ayrılık günüdür. Bir daha 
sana ne zaman kavuşurum?” diye sordu. Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.): 
“Ey kızım! Beni kıyamet günü Havuz’un kenarında bulursun. 
Ümmetimden havuza gelenlere su veririm” dedi. Hz. Fatıma: “Eğer seni 
orada bulamazsam ne yapacağım?” diye sorunca, Rasûlullâh (s.a.v.) 
Efendimiz: “Mizan’ın yanında bulursun, orada ben ümmetime şefâat 
ederim” dedi. Hz. Fatıma: “Orada da bulamazsam, yâ Rasûlullâh?” 
deyince Rasûlullâh Efendimiz (s.a.v.): “Sırat’ın yanında bulursun beni. 
Orada Rabb’ime; yâ Rabbi! Benim ümmetimi ateşten muhafaza eyle, 
diye yalvarırım” buyurdu. Rasûlullâh Efendimizin (s.a.v.) canı dizlerine 
gelince “Âh çok acı” dedi. Bunun üzerine Hz. Fâtıma; “Senin acın benim 
acımdır” dedi. Canı göbeğine gelince yine aynı şeyi söyledi. Canı geldiği 
zaman Hz. Cebrâil’e şöyle buyurdu: “Yâ Cebrâil! Ölüm acısı ne 
zormuş?” Bunun üzerine Cebrâîl (a.s.) Efendimiz’den yüzünü çevirip 
ağladı. Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.v.) Efendimiz ona sordu: “Yâ 
Cebrâil! Yüzüme bakmak istemiyor musun?” Cebrâil (a.s.) şöyle dedi: 
“Sen can çekişirken, kimin kalbi sana tahammül eder?” Allah’ın Rasûlü 
(s.a.v.) vefat edince, Hz. Ali (r.a.) onu yıkadı. İbn-i Abbas (r.a.) su dökerek 
yardım etti. Cebrâil (a.s.) da cennetten koku getirdi. Gasl yani yıkama işi 
bitince üç tane beyaz bezle kefenlediler. Sedire konularak mescide 
götürüldü. Bu arada insanlar dışarı çıktılar. Hz. Ali diyor ki: “Ben 
mescidden bir ses duydum. Fakat hiç kimseyi göremedim. Bu ses şöyle 
diyordu: Allah (c.c.) size rahmet eylesin. İçeri girip, Peygamberimiz’in 
üzerinde namaz kılın!” Bunun üzerine biz de içeri girip saf saf durup 
namaz kıldık. Fakat kimse öne geçmedi. Sonra Rasûlullâh’ın mübarek 
cesedi, Ebû Bekir, Ali ve İbn-i Abbas hazerâtı tarafından kabre konulup 
defnedildi. (Hammâmî Tefsiri ve Mükâşefetü’l-Kulûb) 

Bedevî Arab’ın Duâsı: Rivayete göre bedevî bir Arap, 
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kabr-i şerîfinin yanı başına gelip şöyle 
dua etti: “Yâ Rabbi! Sen, bize sevdiklerimizin yanı başında köleyi âzât 
etmemizi emrettin. Bu da senin habîbindir. Ben ise senin kölenim. Öyle 
ise ben kulunu habîbinin kabri başında âzât et!” Bunun üzerine şöyle bir 
ses işitti: “Ey bedevî Arap! Seni âzât ettik. Sen niye yeryüzündeki bütün 
kulların âzât edilmesini istemedin ki, hepsini âzât ederdik. Bu habîb, 
bizim yanımızda çok azîzdir!” (Hammâmî Tefsiri ve Mükâşefetü’l-Kulûb) 

Hz. Ayşe Ağlıyordu: Enes Bin Mâlik (r.a.) diyor ki: Hz. Ayşe’nin 
(r.a.) kapısının önünden geçerken, Rasûlullâh’ın ayrılığına ağlayarak 
şöyle dediğini işittim: Ey İpek elbise giymeyip ‘Debîr’ yatağında 
yatmayan, ey karnını arpa ekmeğiyle doldurmadan dünyadan ayrılan, ey 
hasırı karyolaya tercih eden, ey ‘Saîr’in korkusuyla geceleri uyumayan 
(Peygamber!) (Seb‘îyyât Fîhâ İrşâd Linnâs) 
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DEVE DE AĞLIYORDU 

Kâinatın efendisi irtihalinde bütün sahabi kapıya yığılmış 
ağlıyor Fâtıma anamız ağlıyor. Ayşe anamız ağlıyor. İçeriden bir haber 
bekleyen sahabiler ağlıyor. Yer gök ağlıyor. Semâvâtüzemîn ağlıyor. 
Bütün mahlukat ağlıyor. Kuşlar göğe saf bağlıyor ve Fâtıma anamız çok 
ağlıyordu. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) onun kulağına bir şey söyledi o 
zaman sevindi. Fâtıma’ya “Evvela bana sen kavuşacaksın” demişti ve 
öyle oldu. Rasûlümüzün irtihalinden sonra ilk defa ehlibeyt’den Hz. 
Fatıma anamız irtihal etmiştir.  

Efendimizin devesi kabri saadetlerine her gün gelip saatlerce 
gözünden yaş döker, bağıra bağıra ağlayarak giderdi.  

Bilal-i Habeşî (r.a.) Efendimizin irtihaline dayanamaz ve Mısır’a 
gider. Bir müddet sonra orada da duramaz, Medine’ye döner. 
Rasûlümüzün torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. Hz. Bilâl’e 
“Dedemizin sağlığındaki gibi bir ezan oku” derler. Hz. Bilâl onları 
kıramaz ve ezan okumaya başlar. Bütün Medineliler “Rasûlullâh 
canlandı böyle ezanı Bilâl ancak Rasûlullâh sağken okurdu” derler. 
Fakat Hayya ‘Ale’l-Felâh’a kadar okur dayanamaz ve bayılır. Tekrar 
Mısır’a döner. 

Rivayete göre; rüyada Ezan-ı Muhammediye’nin okunduğunu 
gören Abdullah bin Zeyd-i Ensârî (r.a.) bostanının üstündeydi. 
Rasûlullâh’ın (s.a.v.) vefat ettiğini işitince “ Yâ Rabbi! İki gözümü kör et ” 
diye dua etti. Duası daha bitmeden gözleri kör oldu. “Niye böyle 
yaptın?” diyenlere: “Gözün lezzeti görmektir. Muhammed’den (s.a.v.) 
sonra yeryüzüne bakınca lezzet alacak bir şey kaldı mı?” cevabını verdi.  

 
Yine Hz. Fâtıma anamız Peygamberimiz’in mübarek 

kabrinden biraz toprak alıp şu şiiri söyledi:  
 
Ne var Ahmed’in toprağından koklayana.  
Zaman boyunca gelmez dert burnuna.  
Öyle musibetler başıma geldi ki  
Onlardan biri gündüzün başına gelse  
Döner gece karanlığına. 
 
 İşte sevgi, işte muhabbet, işte teslimiyet. Sevdiğinin 

karşısında gözün dahi kıymetinin olmadığı bir sevgi, gündüzün 
gece gibi göründüğü bu kıssalardan dersler almak lazım. 
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MUHAMMED AŞKI, ÖLÜM İLÂHÎSİ 

 

Şu dünyadan bir kuş uçtu, 
Kanadından nurlar saçtı, 
Muhammed dünyadan göçtü, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Su aktığı yere akar, 
Ateş düştüğü yeri yakar, 
Bu ölümdür canlar yakar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Fâtıma ana yaşlar döker, 
Elin ovalar boynun büker, 
Kendin hasretlerle yakar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Âyşe ana kendin üzer, 
Hem tatlı canından bezer, 
Divâneler gibi gezer, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Yas tuttu bütün mahluklar, 
Deniz, derya durmaz ağlar, 
İnsanlar, melekler ağlar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 
Sahabiler hepsi ağlar, 
Kuşlar göğe saflar bağlar, 
Semâvât-u zemîn ağlar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
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BİR KİŞİDE İKİ TANE AÇLIK VAR 
İnsanoğlunda iki açlık vardır: 1.’si karın açlığı yani 

yiyecek ve içecek açlığı, 2.’si ise gönül ve ruh açlığı yani 
maneviyat açlığıdır. Eğer birini doyurur da diğerini aç 
bırakırsan bu durum seni felakete sürükler. İkisinin de doyuma 
ulaşması lazım. Yani yiyip içerken ibadet ve tâat yapılırsa kişi 
ancak o zaman mutlu olur. Kişi, şayet sadece yeme-içme ve 
nefsî arzularını yerine getirip rûhî ihtiyaçlarını gidermezse 
mutlu olamaz. İstersen dünyanın en zengini ol, gerçek 
mutluluk iman ve Kur’ân’ın emirlerine uymandadır. 

Şeytan Sizi Bağlar! 
“Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan, onun ense 

köküne ‘Haydi uyu, gecen uzun olsun!’ diyerek üç düğüm 
vurur. Eğer o kimse uykudan uyandığında Allah’ı (c.c.) 
zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha 
çözülür. Namaz kılacak olursa bir düğüm daha çözülür ve 
gönlü rahat olarak sabahlar.” 

MUTLULUK ARAYANLARA 
 

Mutluluk imandadır. 
Mutluluk Kur’ân’dadır. 
Mutluluk zamandadır. 
İmanla namazdadır. 

 

Mutluluk göklerdedir. 
Mutluluk yerlerdedir. 
Mutluluk seherdedir. 
Niyazlı her yerdedir. 

 

Mutluluk evlerdedir. 
Mutluluk işlerdedir. 
Mutluluk gençlerdedir. 
Tevhidli dillerdedir. 

 

Mutluluk yürektedir. 
Mutluluk ahirettedir. 
Mutluluk ameldedir. 
Zikreden kalplerdedir. 
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ALLAH İÇİN DOSTLUĞUN FAYDASI 
Allah’ımız (c.c.) Kur’ân’ında; mahşer günü kardeşin 

kardeşten, evladın atadan, atanın evladından, eşin eşinden 
kaçacaklarını haber veriyor. O gün hak mizan kurulduğunda 
sevabı az olan hemen anasının yanına koşup “ana bana 
sevabından ver de cennete gideyim” der. Annesi “benim ne 
olacağım belli değil, benden sana hayır yok der.” Babasına 
koşar o da aynı cevabı verir. Kardeşlerine koşar onlar da aynı 
cevabı verir. En son Allah (c.c.) için edindiği bir dostu aklına gelir ve 
ona koşar. O dostunun hayatta kendisinin hiçbir teklifini geri 
çevirmediğini düşünür. Kişiye kıyamaz ve sevap defterini o 
dostuna verir. O kişi alır der ki “Yâ Rabb’i! Ben sevabımı buldum. 
Beni cennetine koy.” Yüce Hakk sual eder “Sana sevabını 
verenin kendi garantisi var mı ki sana sevap verdi?” deyince; “Yâ 
Rabb’i! Biz dünyada Allah (c.c.) dostluğu yaptık ve birbirimizi hiç 
boş çevirmedik şimdi de yine boş çevirmedi.” O dostum dedi ki; 
“Eğer benim sevabım yetmezse senin yerine ben yanarım” 
deyince Yüce Mevlâ’mız şöyle der:  “Benim için dost olup 
birbirinin cezasını çekmeye razı olan kulumu ben cehennemde 
yakmaya haya ederim, ikinizi de affettim.” İnşallah… 

MAHŞERDE KAÇIŞ 
Elbet bir gün mahşerde insanlar cem olacak, 
En büyük mahkemedir ki o gün kurulacak, 
Anadan, babadan kardeş kardeşten kaçacak, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Karanlıklar sarmış mahşeri yavrum nerede? 
Evlat feryat eder; biricik anam nerede? 
Bırakır da kaçar o gün kardeş kardeşi de, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
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Toz toprak sardı anam sevdiğin yüzümü, 
Dünyada tutamadım anam tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam oğlunu hem kızını? 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Çok çok merhametlidir yardım eder analar, 
Ameli noksan olan yakınlarını arar, 
Yok kimseden faide işte o zaman anlar, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Büyüttün besledin anam sen dünya evinde, 
Hak sahipleri bırakmazlar bir bir peşinde, 
Faidem olmaz sana yavrum mahşer yerinde, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Alev alev yakan o mahşerin güneşinden, 
İnsan kaçacak o gün çok sevdiği eşinden, 
Mücrimler kurtulamaz zebaniler elinden, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Fayda olmayınca çok sevdiği yakınından, 
Yardım ister o zaman Allah dostlarından, 
Allah dostu al diyecek benim sevabımdan, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
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YÜZ ŞEHİT SEVABI KİME 
“Ümmetimin bozulduğu dönemlerde sünnetimi tutana 

100 şehit sevabı vardır.” (Hadis-i Şerif) 

Güzel Peygamberimizin güzel adetleri: Geceleri teheccüt 
kılardı. O hasırda yatardı, arpa yerdi, karnını tam olarak hiç 
duyurmadı. Geceleri ne kadar uyursa o kadar namaz kılardı. 
Namazda ayakta durmaktan ayakları şişerdi. Namazda hüngür 
hüngür ağlardı. Onu sevenin onun yolundan gitmesi lazım. 

SÖZLERİN BİZE SÜNNET 
 

Sözlerin bize hem buyruk hem sünnet, 
Oluruz mü’min sen eylersen himmet, 
Bahtiyarız ki sana olduk ümmet, 
Sen Muhammed Mustafa’sın sultanım. 

 

Sen olmasaydın olmazdı bu âlem, 
Senin ismini yazdı önce kalem, 
Zatındır bütün alemde muhterem, 
Sen Muhammed Mustafa’sın sultanım. 

 

Seninle gelir gönlüme baharım, 
Senin aşkınla kanar göz pınarım, 
Yanan tutuşan kalbime dermanım, 
Sen Muhammed Mustafa’sın sultanım. 

 

NURA ERDİK ELHAMDÜLİLLAH 
Bu bir ilâhî sırdır ki bu mertebeye eren karanlıkta 

kalmaz inşallah. 
 

Göründü gözüme gizli sırlar, 
Aydınlandı bütün karanlıklar, 
Zuhur etti cemâlî nurlar, 
Müşerref olduk şimdi elhamdülillah. 
 

Parladı nurun bir köşesi, 
Görmedim dünyada yok böylesi. 
Göründü gözüme elhamdülillah 
İki kenarı ayrı ayrı hilâldir, 
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KİM DAHA MERHAMETLİ? 
 

Bir kıssa: Gencin biri bir kıza aşık olur. Kız 
şart koşar. “Eğer ananı öldürürsen seninle evlenirim” 
der. O genç eline bıçağı alır ve annesine saplar. 
Kaçarken eşiğe dolaşıp bıçağın üstüne düşer 
yaralanır. Ana yaralı iken koşar çocuğuna. “Bir yerin 
acıdı mı oğlum?” diye yavru-sunun boynuna sarılır. 
İşte ana işte evlat. 
 

NUR OLASIN ANAM 
 

 Benimle ağlayıp benimle gülen, 
 Tatlı uykuların benimle bölen, 
 Bir tanemsin benim bebeğim diyen, 
 

 Yaratan Mevlâ’ya kul olasın anam, 
 Makamın cennet nur olasın anam. 
 
 O tatlı dilinden balları akan, 
 Yavrusuna burcu gül gibi kokan, 
 Kendini hasretin aşkına yakan, 
 

 Yaratan Mevlâ’ya kul olasın anam, 
 Makamın cennet nur olasın anam. 
 
 Dünyalar bir yana anam bir yana, 
 Hak versin Kevser’in içi kana kana, 
 Fâtımâ anaya komşu olasın ana, 
 

 Yaratan Mevlâ’ya kul olasın anam, 
 Makamın cennet nur olasın anam. 
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GECENİN GÜNDÜZ OLU VERDİĞİ 
ZAMAN 

 

O gece Hz. Peygamberimiz dünyaya şeref 
verdiğin-de Beytullah’tan Efendimiz’in (s.a.v.) doğduğu 
eve bir nur dikilmişti. Kâbe’deki bütün putlar yıkılmış 
ve sular bembeyaz nur olmuştu. Gece olduğu halde 
gündüz gibiydi ve herkes hayret içindeyken işte o 
anda Hz. Peygamberimiz doğmuştu. 
 
 
 

NUR KUNDAK 
 

Doğuran ana olmuştu hayran, 
Arşın üstünde eyledi seyran, 
Cemâl'in gören eyledi bayram, 
Nur kundak içinde yatar Muhammed. 
 
Adın yazarken yarıldı kalem, 
Göbeğin keserken söyledi kelam, 
Hak yanında duası makbul olan, 
Nur kundak içinde yatar Muhammed. 
 
 
Doğdu cümle Peygamberler başı, 
Ona uyanın kolaydır işi, 
Yerde gökte tek cihan güneşi, 
Nur kundak içinde yatar Muhammed. 
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HANGİSİ NİMET DEĞİL? 
 

Nefes alıp verebilenden, bir bardak su içebilenden, 
hacetini defedebilenden Allah (c.c.) ibadet bekler. (Bir Rivayet) 

* Yaşamak nimet, Nefes alıp vermek nimet. 
* Yemek nimet, İçmek nimet. 
* Görmek nimet, Yürümek de nimet. 
* Konuşmak nimet. Doğrusu hayatın tamamı bir nimet. 

Doğmak ve doğmamak kulun elinde değil. Ancak 
kulun, elindeki iradey-i cüz’iyeyi iyi kullanması lazım gelir. 
İradeni iyi yönde kullanırsan, Allah’ımız (c.c.) verdiğini razılıkla 
sana verir. Kötüye kullanırsan rızası olmadan verir. Ancak bir 
gün istemeden verdiğinin hesabını sorar. 

NİYE DOĞDUN 
 

Doğru eğri seçemezsen, 
Helâlinden içemezsen, 
İman ile göçemezsen, 
Söyle kardeş niye doğdun? 
 
Secde görmez alınların, 
Haram dolu karınların, 
Zarardaysa yarınların, 
Söyle kardeş niye doğdun? 

 
Şu dünyada ya garip ol ya da misafir gibi ol, 
Şefkatte güneş ol, merhamette rahmet gibi ol, 
Güneş, iyinin de kötünün de üstüne doğar, 
Rahmet, bülbülün de akrebin de üstüne yağar. 
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KAPISI ÜSTÜNDEN OLAN 
 

Allah’ımız (c.c.) cenneti sekiz kat ve her katı 
yüksek, cehennemi de yedi kat ve her katı da 
aşağıya doğru derin yaratmış. Cehennemin üstüne 
sıratı kurmuş, cehennemin duvarlarını ateşten 
yaratmış. Üstelik kapısı da üstündendir. 
 

MÜNACAAT 
 

Mahşerde herkes kabrinden kalkar, 
Ne var diye sağa sola bakar, 
Güneş bir mızrak yaklaşmış yakar, 
Yetiş yâ Muhammed o gün imdat günüdür! 
 
Mahşer günü hak mizan kurulur, 
Herkesin hayrı-şerri sorulur, 
O gün âh-u figanlar duyulur, 
Yetiş yâ Muhammed o gün imdat günüdür! 
 
Bir nida geldi mahşeri aştı, 
Cehennem ateşi mahşere taştı, 
Cümle Peygamber secdeye düştü, 
Yetiş yâ Muhammed o gün imdat günüdür! 
 
Cehennem üstündedir kapısı, 
Ateştendir duvar yapısı, 
Seksen yıllık yoldan gelir kokusu, 
Yetiş yâ Muhammed o gün imdat günüdür! 
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YÜZÜ KARA KİM GELİR? 
Mahşerde, Mağrip’ten Maşrık’a kadar tüm ümmetler 120 

saf. 80 safı bizim Peygamberimizin ümmeti, 40 safı diğer 
peygamberlerin olacak. İşte bu kadar insanın içinde Rabb’im sormaz 
mı; “Ey kulum, seni bir has gül gibi yaratmadım mı? El verdim, ayak 
verdim, göz verdim, kulak verdim, eş verdim, iş verdim. Bu kadar 
nimetimi yiyip de şimdi huzuruma üstün başın kir, yüzün kara ve bu 
kadar günahla nasıl geldin?” Peki, Allah (c.c.) sorarsa böyle bir soruya 
nasıl cevap vereceksin? 
 

 NASİHAT    
 

Dinleyin nasihat eyleyeyim size,     Ezanlar okundu sen hiç duymadın, 
Bu dünya fanidir kalmıyor bize,     Yerlere yatıp yüzün hiç sürmedin, 
Azrâil geldiğin söylemez size,      Ben de seni defterime koymadım, 
Derse Allah, ben ne cevap vereyim?     Derse Allah, ben ne cevap vereyim? 
 
Dünyada hiç mi âlim görmedin?    Niçin abdest alıp kılmadın namaz? 
Dinini imanını ondan sormadın,     Hakk’a yalvarıp eylemedin niyaz? 
Haline ağlayıp namaz kılmadın,     Mahşerin içinde adın beynamaz, 
Derse Allah, ben ne cevap vereyim?     Derse Allah, ben ne cevap vereyim? 
 
Hiç yoluna harcadın sen malını?     Gitmez idin mescitlere câmilere, 
Ol-Rasûl ile bozdun sen aranı,       Haram katardın hem de helâline, 
Yarın kim saracak senin yaranı,       Âsi oldun baban ile annene, 
Derse Allah, ben ne cevap vereyim?      Derse Allah, ben ne cevap vereyim? 
 
Getirmedin Kelime-i Şahâdet,      Kendini uydurdun şeytana kulum 
Mazluma eyledin türlü EZİYET,      Aklına getirmedin sen hiç ölüm 
Dünya benim derdin geldin nihayet,      Şimdi seni yazayım mı ehli cürüm? 
Derse Allah, ben ne cevap vereyim?     Derse Allah, ben ne cevap vereyim? 
 
Yarın cehenneme atarsa seni,      Geldin amma kulum günahın ağır, 
Soracaktır; kulum sevabın hani?     Şeriata oldu kulağın sağır, 
Şimdi yakayım mı sevdiğin canı?    Cehenneme gir de, ya medet! çağır, 
Derse Allah, ben ne cevap vereyim?     Derse Allah, ben ne cevap vereyim? 
 
Beş vakit namazı kılmaz yatardın,  Niçin terk eyledin farz ile sünneti? 
Boylu boyunca küfre batardın,      Duymadın mı cehennem ile cenneti? 
Benim kullarıma çalım satardın,     Nasıl olursun Muhammed ümmeti, 
Derse Allah, ben ne cevap vereyim?    Derse Allah, ben ne cevap vereyim? 
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MÜ’MİN KARDEŞİM 
Kıymetli mü’min kardeşim! Sabahın seher vakti duaların 

kabul saatinde çocuklarını uyarmayıp uyanmasınlar diye üzerini iyice 
örten kardeşim! Sana sesleniyorum: Tahrîm suresinin 6. âyetinde 
mealen Hz. Allah diyor ki: “Yakıtı insan ve taşlardan olan cehennem 
ateşinden ehl-i ayalinizi koruyunuz.” 

Sen hiç insan bedeninin ateşte ne kadar yandığını gördün 
mü? Aynen çam çırası gibi çatır çatır yanmaktadır. Ayrıca taşın nasıl 
yandığını hiç gördünüz mü? Bir gidin kireç yakılan ocaklarda taşların 
yanmasını seyredin. O kuyunun içinde ikibin derecede çatır çatır 
yandığına şahit olacaksınız. Sen çocuğunu veya aileni o ateşin içine 
atabilir misin? Eğer atabilirim dersen bir diyeceğim yok. Bırak ateşe 
atmayı, evinde bir kibrit yak ve parmağını üstüne tut. Mümkün değil 
dayanamazsın. Ona göre iyi düşün ve kararını ver. 

MELEKLERİN KULA ŞAHİTLİĞİ 
“Onlar öyle kimselerdir ki, Allah (c.c.) anıldığı zaman kalpleri 

titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namaz kılarlar, 
kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) harcarlar.” (Hac: 35) 

Sabah ve ikindi vakti melekler nöbet değişirler. Allah’ımız (c.c.) 
bildiği halde meleklere sorar: “Ey meleklerim, kullarımı nasıl bıraktınız?” 
Eğer kul namaz kılıyorsa: Yâ Rab, namaz kılarken bıraktık” derler ve 
şahitlik yaparlar. Ya namaz kılmayan için ne derler? Şimdi iyi düşün. 

NAMAZ İLAHİSİ 
Sabah namazın kıl oku Kur’ân, 
Kur’ân ile bulursun sen iman, 
Öğle namazın kıl ey müslüman, 
Ruhunda durur daima iman. 

 
İkindiyi kıl, sakın ha durma, 
Aman şeytanın sözüne uyma, 
Akşam namazın kılasın derhal, 
Dünyadan göçebilirsin her hal. 

 
Yatsı namazın sakın terk etme, 
Tatlı canına kıyıp zulmetme, 
Garip der ki beş vaktin bırakıp, 
Ellerin boş, ahrete göç etme. 
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BÜTÜN HEKİMLER BİR ARAYA GELSE BOŞ 
 

Ölüm her canlının kapısını bir gün çalar, ama 
acı ama tatlı. Gel deyince bütün dünyanın hekimi bir 
araya gelse fayda vermez. İşte o an her şeyini, 
malını ve mülkünü terk etme zamanıdır. O anımıza 
ve her anımıza Rabb’im yardımcı olsun! 

ÖLÜM İLAHİSİ 
 

Ölüm bir gün kapın çalar,  
İnsan o gün çare arar,  
Ağla sızla neye yarar,  
İllâ ölüm vardır ölüm.  

 
Terk edersin bütün malın, 
Kimse bilmez o gün hâlin, 
Melek sorar hem sûalin, 
İllâ ölüm vardır ölüm. 

 
Sen gidersin yollar uzar, 
İki kişi kabrin kazar, 
Anan, atan ağlar gezer, 
İllâ ölüm vardır ölüm. 

 
Üstümüzde yeşil yaprak, 
Sıkar seni kara toprak, 
Kefen gider kalan çıplak, 
İllâ ölüm vardır ölüm. 
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GÖNÜLDEN İSTE YETER Kİ O VERİR 
Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok 

eder, günah işleyip tövbe eden kimseler yaratırdı ve 
onları mağfiret ederdi. (Hadis-i Şerif) 

Evinde veya camide seccadenin üstüne şöyle bir 
yayılıp secdeye vararak; “Yâ Rabbi! İşte dergaha geldim, 
sen merhametlilerin en merhametlisisin, kimsem yok 
senden başka. Yalnız geldim. Ne olur beni kendine kul 
kabul et. Habib’ine de ümmet kabul et!” de. Yeter ki canı 
gönülden iste, o  verir... 

RIZANA GELDİM 
 

Bir garibim dergâha geldim, 
Hem Rahîm hem Rahmân’a geldim, 
Yalnız geldim yalnız giderim, 
Rahmeti bol Mevlâ’ma geldim. 

 

Kendine kul et Yarab habibine ümmed, 
Allahümme Salli Alâ Ya Muhammed. 

 
                       

Ol-sâhibü’l-Kur’ân’a geldim, 
Yüzüm kara gufrâna geldim, 
Başka gidecek kapım yoktur, 
Şanı yüce Mevlâ’ma geldim. 

 

Kendine kul et Yarab habibine ümmed, 
Allahümme Salli Alâ Ya Muhammed. 

 

Sonu viran bu hana geldim, 
Ömür geçti hazana geldim, 
Uryan geldim uryan giderim, 
Ellerim boş rızana geldim. 

 

Kendine kul et Yarab habibine ümmed, 
Allahümme Salli Alâ Ya Muhammed. 
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 İKİ BİN SENE YAŞAYANDAN İBRET    
Rivayete göre Hz. Lokman iki bin sene yaşamış. Vasiyetinde; “Ben ölünce 

elimi kefenin dışında bırakın. Herkes görsün” buyurmuş. Geride kalanlar vasiyetini 
yerine getirmişler. Vasiyete göre iki bin sene yaşadığını ama eli boş gittiğini belirten 
Hz. Lokman dikkatimizi çekmektedir. Ve hatırla o vakti ki, Lokman (a.s.) oğluna 
nasihat ederek demişti ki: Allah’a (c.c.) ortak koşma, şüphe yok ki, şirk elbette pek 
büyük bir zulümdür. 

“Biz, insana ana ve babasını tavsiye ettik: Onu anası zaaf üstüne zaaf ile 
yüklenmişti. Onun sütten kesilmesi de iki sene içindedir. Bana şükret ve ana ile 
babana da. Dönüş de banadır dedik. Eğer kendisi hakkında hiçbir bilgin olmayan bir 
şeyi bana ortak koşasın diye seni zorlarlarsa, o vakit onlara itaat etme. Kendilerine 
dünyada mâruf veçhile musahip ol ve bana yönelenlerin yoluna tâbi ol. Sonra 
dönüşünüz banadır. Artık neler yapmış olduğunuzu size haber vereceğim.” 

Oğulcağızım! Muhakkak ki, o yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında olsa da 
bir kaya içinde veya göklerde veya yer içinde bulunsa Allah (c.c.) onu getirir, meydana 
çıkarır şüphe yok ki, Allah (c.c.) latîftir, habîrdir.  

Oğulcağızım! Namazı dosdoğru kıl ve mâruf ile emret ve münkerden nehyet 
ve sana gelen musibete sabreyle. Şüphe yok ki, bu, kesinlikle gerekli işlerdendir. Ve 
insanlara savurdunu şişirme, ve yeryüzünde çalımla yürüme, şüphe yok ki, Allah hiçbir 
böbürleneni, öğüneni sevmez. Ve yürüyüşünde dengeli ol ve sesini alçalt, muhakkaktır 
ki; seslerin en çirkini, elbette ki, eşeklerin sesidir. (Lokman: 13) 

 DİNLE OĞUL    
Güveneceksen Hakk’a güven sen, Unutur beni ehl-i ayâlim, 
Düşman olur sana, dostum diyen, Ne gerçek kalır ne hayalim, 
Faydalanmak ister, düşkün halinden, Ne kadar hatırlarsa evlatlar, 
Düşenlerin hiç dostu olmaz oğul!... O kadar bekle evlâd ayâlinden oğul!... 
 

Yazdıklarımın var gerçek yanı,  Kıl namazını, tut orucunu, 
Yaşadım bunları oldu anı,  Edâ et hakka olan borcunu, 
Her insanın var bir kötü yanı,  Ver zekâtın, edâ et haccını, 
Herkese sırrın anlatma oğul!...  Hak emrine uymayan, olma oğul!... 
 

Uzun sandığın ömür kısaymış,  Doluya sakla güzel sözünü, 
Sor bu dünyadan kim ne anlamış?  Hakk’a yönelt güzel yüzünü, 
Bu dünyaya sarılmak yalanmış,  Haramdan sakla hem de gözünü, 
Mezara her gün yaklaşıyorsun oğul!... Farksız günahlar çok olur oğul!... 
 

Şu dünyaya bir bak cefası çok,  Küfürden sakla güzel dilini, 
Kimi aç gezer, kimisi de tok,  Kirletme haram ile elini, 
Hanesinde ibadet eden yok,  Her an kayır sen kötü ahvalini, 
Olanlardan olma sakın oğul!...    Bu üç şey çok mühimdir oğul!... 
 

Adaletin bırakma, işinde,  Girme cahil olanla yarışa, 
Şeytanlar her an gezer peşinde,  Gönlünü açık tut hep barışa, 
Allah korkusu olsun, düşünde,  Kötülüğü defet büyük sabırla, 
Allah’ tan korkmayan kâfirdir oğul!... Dikeni gül eylersin sen oğul!... 
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DUALARIN EN ÇOK KABUL SAATİ 
Cenâb-ı Allah Kur’ân’ında: “(Ey Muhammed!) gecenin 

bir kısmında kalk, yalnız sana mahsus olarak nafile namazı 
kıl.” buyurur. (İsrâ: 79) 

Demek oluyor ki dualar seher vakti daha çok kabul 
görür. Gece yarısından sonra seher vakti duaların kabul 
saatinde tertemiz bir abdest alıp tertemiz bir gönülle tertemiz 
bir namaz için içinden “Yâ Rab! Huzuruna geliyorum” deyip 
seccadeni serersin. Üzerine şöyle bir yayılır ve sarılırsın 
namaza. Secdeye varınca o an kabir, mahşer ve sırat gözünün 
önünden geçer. Rabb’inin seni görüyor olduğunu ve ona 
yalvararak ağlaya ağlaya secde ederek gözünden iki damla 
yaş akıtırsan ne mutlu sana! İşte af ve kulluk budur. 
 

AF İSTİYORUM 
Bir sabahın seherinden, 
Gönül dönmüş seferinden, 
Şu azamın her yerinden, 
Günahım sil istiyorum. 

 

Elim açık semalara, 
Gözüm döner pınarlara, 
Okuduğum dualara, 
Senden kabul istiyorum. 
 

Hayat veren ruhlar gibi, 
Aydınlatan nurlar gibi, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum. 

 

Nakarat; 
İstiyorum istiyorum, 
Rabb’im senden istiyorum, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum. 
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İFTAR SAATİNİN ŞAHİTLİĞİ 
 

Ramazan ayında oruçlunun ağız kokusu Yüce 
Allah indinde misk gibidir. Orucunu tutup iftar 
sofrasına oturan kişiyi melekler seyreder. İşte iftar 
vakti gelmeyince bir lokma bile tatmayan mü’minlere 
Rabb’im melekleri şöyle şahit tutar: “Onlar benim 
emrimi tutuyorlar. Sizler de şahit olun bu emrimin 
karşılığı cennettir.” 

RAMAZAN 
 

Onbir aylık yoldan geldin, 
Mü’minlere bayram oldun, 
Zalimlere zindan oldun, 
Hoş geldin yâ şehr-i Ramazan. 
 
Onbir ayda bir gelirsin, 
Kadrin senin bilen bilsin, 
Seni gören çok sevinsin, 
Merhaba yâ şehr-i Ramazan. 
 
Sevmek için geldi bize, 
O nur oldun kalbimize, 
Bayram geldin hepimize, 
Merhaba yâ şehr-i Ramazan. 
 
Onbir aydır özleriz biz, 
Yollarını gözleriz biz, 
Sen olmazsan neyleriz biz? 
Hoş geldin yâ şehr-i Ramazan. 
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 “BANA KIY ÜMMETİME KIYMA” 
DİYEN PÎRİMİZ 

 

Kıyamet Günü’nde herkes Pîrinin peşine 
takılıp gidecek. Bizim Pîrimiz ki son anında “Bana kıy 
ümmetime kıyma” diye Allah’a (c.c.) yalvaran bir 
Peygamberdir. 

PÎRİMİZE  
MUHAMMED MUSTAFA DERLER 

 

Anadan doğup secdeye geldi, 
O nuru bütün cihanı deldi, 
Mevlâ’mız ona habîbim dedi, 
Bizim Pîrimize Muhammed Mustafa derler. 
 
Cihanın nuru Mekke’den geldi, 
Melekler ona kanadın serdi, 
Doğar doğmaz ümmetim dedi, 
Bizim Pîrimize Muhammed Mustafa derler. 
 
Hayat boyu hep savaşa koşan, 
Gökleri kat kat geçerek aşan, 
Mevlâ’mın cemâline ulaşan, 
Bizim Pîrimize Muhammed Mustafa derler. 
 
Medine’dedir onun türbesi, 
Yeşildendir onun kubbesi, 
Hasan’la Hüseyin’in dedesi, 
Bizim Pîrimize Muhammed Mustafa derler. 



 128 

KELLESİ KOLTUĞUNDA GİDEN ŞEHİT KİMDİ? 
Peygamberimiz (s.a.v.); “İstanbul’u fetheden komutan ne güzel 

komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir” demiştir. Bu methe layık 
olmak için ta Medine-i Münevvere’den kalkan Seyyid Bilâl Hazretleri, Hz. 
Hüseyin’in oğlu ve kafilesi İstanbul’u fethetmek için yola çıkar. 
Trabzon’dan gemi ile hareket ederler ve Sinop’a uğrarlar. Orada kâfirlerin 
baskınına uğrarlar ve şehid olurlar. Seyid Bilâl Hazretleri, şehid olduğu 
zaman atından iner kellesini eline alıp altı kilometre kellesi elinde bir tepe 
yamacına gider. Şimdi Sinop’ta metfundur. Bu durumu gören Bilâl’i şehid 
eden kâfir imana gelir ve şöyle vasiyet eder: “Beni Bilâl’in kapısına 
gömün. Onu ziyarete gelen beni çiğnesin ki belki af olurum” der. 

Yine Medine’den gelen seksen yaşındaki Ebâ Eyyûb el-
Ensârî birçok sahabi ile İstanbul’u fethetmeye gelmişler. Birçok 
sahabi ile şu anki Eyüp’te ve kale etrafında şehit olarak metfundurlar. 
O yüce Fatih, İstanbul’u fethettiğinde ordusunu alıp şehre girer. 
Hocası Akşemseddin’le birlikteyken halk gelip Fatih’in elini öpmek 
ister. Fakat o yüce zat yanındaki hocasını işaret ederek “eli öpülecek 
varsa hocamdır” der. İşte edep! 

İSTANBUL 
Şöyle bir ufuktan candan bakana, 
Gel gel der İstanbul bir bak bu yana, 
Minareler de Allah bir der sana, 
Sanki selama durur İstanbul insana. 
 

Ey gidi yüce Sultan Ahmet’ler, 
Aşkına hürmete yağar rahmetler, 
Süleymaniye’ler güzel mabetler, 
Anlayanlara neler derler neler. 
 

Bir de bakarsın ki yüce Fatih’ler, 
Şehidi ile bir yerde Eyüp’ler, 
Kendini gizleyen o Tokâdî’ler, 
Yüzünü gizleyen Vefa Velî’ler. 
 

Eseri, evliyası ile dolup taşan, 
Kulesi, hisarı ile dünyayı aşan, 
Ders-i âm üstad ile dolup taşan, 
Geceleri nur gündüzleri Rahmet yağan İstanbul. 
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GÜLÜN VATANI TÜRKİYEM 
Hemen hemen dünyanın en güzel gülü Türkiye’de 

hatta Isparta’da yetişmektedir. Kâbe-i Muazzama bile 
Isparta gülü-nün suyu ile senede bir defa yıkanmaktadır. 
 
 
 

SEN BİR GÜLİSTANSIN TÜRKİYEM 
 

Dolaşsam dünyayı hep adım adım, 
Bulunmaz Türkiye’m senin emsalın, 
Isparta’dır gerçek olan misalin, 
Sen bir gül-i gülistansın Türkiye’m. 
 
Sorarlar güllere aslın nereden? 
“Kokumu aldım” der ol-Efendi’den, 
Güldür gönülden gönüle yer eden, 
Sen bir gül-i gülistansın Türkiye’m. 
 
Gelince şu Türkiye’min baharı, 
Sensin biricik güllerin vatanı, 
Yeşile bürünür cadde, sokağı, 
Sen bir gül-i gülistansın Türkiye’m. 
 
Yücedir ülkemin şerefi şanı, 
Gülle dolup taşar her bir yanı, 
Güldür çiçeklerin piri sultanı, 
Sen bir gül-i gülistansın Türkiye’m. 
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CEHENNEMİ SÖNDÜREN ÜÇ ŞEY 
 

Üç şey cehennemi söndürür; 
1. Allah (c.c.) için akıtılan göz yaşı, 
2. Peygamberimiz’in (s.a.v.) nuru ve 
3. Kur’ân okumaya giden talebenin ayak tozu. 

 

SEVAP İŞLERSİN YAVRUM 
Gece sabah edersin, 
Kalkar Bismillâh dersin, 
Sevap işlersin yavrum. 
 

Devamlı Allah derken, 
Besmele çek hep yerken, 
Sevap işlersin yavrum. 

 
Elin yüzün yıkarsın, 
Abdest alır çıkarsın, 
Sevap işlersin yavrum. 
 

Elif derken, Be derken, 
Okumaya giderken, 
Sevap işlersin yavrum. 

 
Abdestle Kur’ân’ı ellerken, 
Kur’ân’ını bellerken, 
Sevap işlersin yavrum. 
 

İlk emirdir okumak, 
Çok sevap hafız olmak, 
Sevap işlersin yavrum. 

 
Hıfzedersen Kur’ân’ı, 
Kurtarırsın ana babanı, 
Sevap işlersin yavrum. 
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Sevabı Bol Olan Amellerden Bazıları Nelerdir? 
İyi ameller, ibadet ve taatlerin hepsi Allah (c.c.) içindir. O’nun için olmayan 

bir amel ve ibadette hayır ve sevap yoktur. Ameller ise, niyet ve samimiyete göre 
değer kazanır ve karşılık görür. Bununla beraber iyi niyet ve samimi duyguyla 
yapılan amellerin de dereceleri ve mükâfatları farklıdır. Allah (c.c.) için olan 
amellerin bir kısmı on misliyle, bir kısmı da yetmiş veya yedi yüz misliyle karşılık 
görür. Bir kısmının daha fazla karşılık göreceği, âyet-i kerîme ve sahih hadîs-i 
şeriflerle rivayet edilmiştir. 

Oruç bu son kısma giren ibadetlerin başında gelir. 
1. Allah (c.c.) için ilim öğrenmek, (De ki: Bilenlerle bilmeyenler hiç bir 
olur mu?)………………………………………………... (Ayet, Zümer; 9) 
2. Kulun ölümünden sonra devam eden 7 sevap var: 
    a) İlim öğretmek, 
    b) Irmak veya akarsuyu bir yere akıtmak, 
    c) Kuyu kazıp su çıkarmak, 
    d) Hurma ve benzeri meyve ağacı dikmek, 
    e) Mescit yapmak, 
    f ) Kur’ân-ı Kerîm’i hediye etmek (vakfetmek), 
    g) Ölümünden sonra kendisi için istiğfar edecek  
        evlatlar yetiştirip bırakmak,..............................(H.Ş., Beyhâkî) 
3. Namazı vaktinde kılmak,.....................................(Ayet, Bakara; 83) 
4. Cami ve mescitlerde cemaate devam etmek,…..(H.Ş., Buhârî) 
5. Kendinden hoşnut olan bir kavme imamlık yapmak,….(H.Ş., A.b.Hanbel) 
6. Beş vakit namaz için ezan okumak,.....................(H.Ş., Buhârî) 
7. Allah’a c.c. karşı vazifesini ve efendisinin 
    veya işverenin hakkını yerine getirmek,............…(H.Ş., Müslim) 
8. Akşamın farzından sonra nafile namaz kılmak,....(H.Ş., Tirmizî) 
9. Muharrem ayında oruç tutmak,.............................(H.Ş., Müslim) 
10. İnsanlar arasında selamı yaymak,......................(Ayet, Nisâ; 86) 
11. Ravza-i Mutahhara’da namaz kılmak,.........…...(H.Ş.,E.b.Hibbân) 
12. Duha namazı yani kuşluk namazı kılmak,.........(H.Ş., A.b.Hanbel) 
13. Cuma namazını boy abdesti ile kılmak,.............(H.Ş., Müslim) 
14. İnsanların hayrına, insanlara faydalı olmak,....…(H.Ş., Nesâî) 
15. Aza da, çoğa da şükretmek,................................(H.Ş., E.Dâvûd) 
16. Kadir gecesini ibadetle geçirmek,.......................(Ayet, Kadir; 1-5) 
17. Arefe günü oruç tutmak,......................................(H.Ş., Müslim) 
18. Aşure günlerinde oruç tutmak,............................(H.Ş., Müslim) 
19. Recep ve Şaban aylarında oruç tutmak,.............(H.Ş., Tirmizî) 
20. Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmak,……(H.Ş., E.Dâvûd) 
21. Oruçluya helal kazançtan iftar vermek,................(H.Ş., Taberânî) 
22. Kurban kesmek,.................................................(Ayet, Kevser; 2) 
23. Helal kazanç ile hacca gitmek,..........................(H.Ş., İbn Hibbân) 
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24. Allah (c.c.) yolunda şehit olmak,.........................(Ayet, Tevbe;111) 
25. Kur’ân öğrenmek ve öğretmek,.........................(H.Ş., Buhârî) 
26. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak ve hafızlık yapmak,.....(H.Ş., İbn Mâce) 
27. Kur’ân-ı Kerîm’in hükmüne uymak,.....................(H.Ş., İbn Mâce) 
28. Allah’a samimi olarak dua ve niyazda bulunmak,(Ayet, Arâf; 55) 
29. Peygamberimize salâtü selam getirmek,............(Ayet, Ahzâb; 56) 
30. Allah’ı (c.c.) çok zikretmek,...................................(Ayet, Ahzâb; 41) 
31. Helal ve temiz lokma kazanmak,.........................(Ayet, Necm; 40) 
32. Evinde ve işinde adaletle hükmetmek,................(Ayet, Nahl; 90) 
33. Genç yaşta ibadet etmek,....................................(H.Ş., Buhârî) 
34. İki kişinin birbirini Allah c.c. için sevmesi,............(H.Ş., Buhârî) 
35. Güzel ve endamlı bir kadının haram teklifini 
      reddederek kendini haramdan korumak,.............(H.Ş., Buhârî) 
36. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek 
      kadar gizli sadaka vermek,………………………..(H.Ş., Buhârî) 
37. Tenha yerlerde Allah için göz yaşı akıtmak,........(H.Ş., Buhârî) 
38. Doğru ve dürüst esnaf olmak,.............................(H.Ş., Tirmizî) 
39. Müminlerle dost geçinmek,.................................(Ayet, Tevbe; 71) 
40. Hısım-akraba hakkını gözetip onları ziyaret etmek,…(Ayet, Nisâ; 1) 
41. Yetimleri korumak,...........................................(Ayet, Bakara; 220) 
42. Yoksullara yardım etmek,.................................(H.Ş., Buhârî) 
43. Yakın komşulara yardım etmek,.......................(Ayet, Nisâ; 36) 
44. Uzak komşulara yardım etmek,........................(Ayet, Nisâ; 36) 
45. İnanan yakın arkadaşlarına yardım etmek,......(Ayet, Tevbe; 71) 
46. Yolda kalmışa yardım etmek,...........................(Ayet, Haşr; 7) 
47. Misafire ikram etmek,.......................................(H.Ş., Buhârî) 
48. İyilikle emredip, kötülükten menetmek,...........(Ayet,A.İmran; 110) 
49. Allah için birbirini sevmek ve ziyaret etmek,.....(H.Ş., Tirmizî) 
50. İlmiyle amel etmek,...........................................(H.Ş., Tirmizî) 
51. Malından az veya çok hayra vermek, ..............(H.Ş., Taberânî) 
52. Fazla konuşmayıp kendini tutmasını bilmek,....(Ayet, Furkân; 72) 
53. Konuştuğunda doğru söylemek, boş konuşmamak,(Ayet,Müminûn; 3) 
54. Söz verildiğinde yerine getirmek,......................(Ayet, İsrâ; 34) 
55. Emaneti ehline vermek,.....................................(Ayet, Nisâ; 58) 
56. İffet ve namusu korumak,..................................(Ayet, Nûr; 33) 
57. Gözü haramdan korumak,.................................(H.Ş., Müslim) 
58. Elini başkasına eza ve cefadan alıkoymak,.......(H.Ş., Buhârî) 
59. Din kardeşi için gıyabında dua etmek,...............(H.Ş., Müslim) 
60. Allah (c.c.) aşkı için gözünden yaş akıtmak. .......(H.Ş., Tirmizî) 
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SEVGİ İNSANA NELER YAPTIRIR? 
 

Sevgi ile hallolmayan hiçbir iş olmaz. Üç kişi bir kişiyi zor 
zabteder. Ama sevgi karşısında insan kendini ateşe atar. Hatta 
(Allah korusun!) sevgi karşısında canına kıyar. Sevgi, sevgi illa sevgi. 
 

SEVGİ 
 

Sevgiyle hallolur bütün müşkiller, 
Sevgi hazinedir olmayan neyler? 
Güle sevgidendir öter bülbüller, 

 

Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacmış. 

 

Taht olur sevgiler gönül evine, 
Arkadaş olurlar, insan-ı kâmile, 
Yağ olur, gönlünde yanan kandile, 

 

Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacmış. 

 

Ruhuna sevgiyle işler nakkaşlar, 
Uğruna aşılır dağlarla taşlar, 
Uğruna eğilir binlerce başlar, 

 

Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacmış. 

 

Sevgi karşısında kul olur şahlar, 
Sevgi gönüllerde bulur hayatlar, 
Sevgiyle hastalar bulur şifalar, 

 

Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacmış. 

, 

Yavrunun nekadar zordur mihneti, 
Analar sevgiyle çeker zahmeti, 
Sevgiyle rabbim de verir rahmeti, 

 

Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacmış. 
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DİN TEKTİR O DA İSLAM DİNİDİR 
Tesbih, yalnız Allah’a (c.c.) yapılır. Hamd, yalnız Allah’a (c.c.) yapılır. 

Secde, yalnız Allah’a (c.c.) yapılır. Şükür, yalnız Allah’a (c.c.) yapılır. Bazı cahiller “ben 
din değiştirdim” diye boş laf ediyor. Halbuki İslam dininden çıkan kişi dinini 
değiştiremez. Çünkü kâfir olur. Yüce Allah’ın indinde tek gerçek din İslam’dır. (Âl-i 
İmran: 19) 
 

SÜBHÂN SENSİN 
Sübhân sensin  Mahmud sensin 
Sultân sensin  Ahad sensin 
Amân sensin  Samed sensin 

  

Sensin ALLAH’ım sensin Atuf sensin 
Hannân ALLAH  Maruf sensin 
Mennân ALLAH Rauf sensin 
Deyyân ALLAH Bildiren sensin 
Yâ Kerîm ALLAH Sevdiren sensin 
Fesübhân ALLAH Öldüren sensin 

 

Gaffâr sensin  Cemîl sensin 
Kahhâr sensin  Mecîd sensin 
Cebbâr sensin  Mûcib sensin 

 

Yaratan sensin  Rahîm Allah 
Yaşatan sensin  Rahmân Allah 
Yücelten sensin  Burhân Allah 

 

Alîm sensin  Ferdû sensin 
Azîm sensin  Fettâh sensin 
Kerîm sensin  Settâr sensin 

 

Şâfî sensin  Duyuran sensin 
Kâfî sensin  Doyuran sensin 
Mâfî sensin  Kayıran sensin 

 

Latîf sensin  Müteâl sensin 
Garîb sensin  Müsteân sensin 
Habîb sensin  Muhsin sensin 

 

Büyüten sensin  Vitru sensin 
Yürüten sensin  Kadir sensin 
Küçülten sensin  Sâdiku’l-vad sensin 

 

Ganî sensin Sensin Allah’ım sensin 
Bâkî sensin Hamdenlillâh şükrenlillâh yâ kerîm Allah 
Hâdî sensin Sensin Allah’ım sensin. 
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BAK SEN EDEBE 
 

Edebî, hayayı bilenler Efendimize öylesine 
hürmet etmişler ki, Medinelilerin çoğu, yatarken veya 
otururken Ravza’ya doğru ayaklarını uzatmamıştır. 
Hatta o yüce sultan Türkiye’den treni götürüp tâ 
Medine’ye ulaştırmış. Medine’ye ve Ravza’ya 
yaklaşınca Rasûlümüz (s.a.v.) rahatsız olmasın diye 
tünel yapmış. Üstelik tüneli de meyilli yapmak 
suretiyle Ravza’yı geçinceye kadar trenin motorunu 
istop ettirerek o bölgeyi öyle geçmiş. Bak sen 
hürmete bak sen edebe! 
 

 SEFER    
 

Şah-ı Rasûl sana gelmek istiyorum, 
Rahatsız etmekten çok korkuyorum, 
Seher vakitleri esen yel gibi, 
Kabul etsen de kapına gelsem usul usul. 
 
Hep hayalimdesin sen biliyorum, 
Karanlık olsa yine görüyorum, 
Her şeyimden seni çok seviyorum, 
Kabul etsen de kapına gelsem usul usul. 
 
Bîçareyim kulum bilmem neylerim, 
Görsem cemâlin ben bayram eylerim, 
Bir gün seyr-u sefer eyleyince ben, 
Kabul etsen de kapına gelsem usul usul. 
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GÜNAH İNSANDAN NASIL AKAR? 
“Mü’min kul abdest almaya başlar; ağzını yıkadığında günahları 

ağzından, burnunu temizlediğinde burnundan, yüzünü yıkadığında 
yüzünden, kollarını yıkadığında ellerinden, başını meshedince kulaklarına 
varıncaya kadar başından, ayaklarını yıkayınca tırnaklarının altına 
varıncaya kadar ayaklarından günah çıkar, gider. Sonra mescide kadar 
yürümesi ve kılacağı namaz nafile (bir ibadet) olur. (Hadis-i Şerif) 

Yüce Allah, Kur’ân’ında 18 yerde “Düşün” diyor. Aslında kâinât 
da bir Kur’ân’dır. İyi düşün. Seni bir damla sudan koca bir insan yapanı 
düşün. Bir tek çekirdekten yüce bir çınar ağacı ve çamı yaratanı. Daha 
nice varlıkları yaratanı düşün. Beş metre yerin dibindeki saçak, yerin 
üstündeki ağacın 25 m. tepesindeki meyveye, yaprağa suyu göndereni 
düşün. Düşün bunun pompası nerede? 100 gram bir böbreğin, 
tependeki saça, ayağındaki tırnağa suyu aynı oranda ulaştırmasını 
düşün. Büyük bir mucize olarak milyarlarca insanın parmak izlerinin bir 
başkasının parmak izine uymadığını düşün. 

Yeryüzündeki çiçekleri, kuşları ve rengarenk otları düşün. Ebruli 
katmerli çiçekleri düşün, bunları kim rengarenk boyamış? Bunların boyaları 
nereden alınmış? Bir de bu dünyanın dönüşünü düşün. Bu arz 1920 Km. 
hızla dönmesine rağmen yerinden hiçbir şey düşmüyor. Bunu dengede 
tutan Allah’ı (c.c.) düşün. Bir bağda yan yana kabak, karpuz, kavunu düşün. 
Tefekleri birbirine karışmış toprak aynı ama tatları ve renkleri ayrı ayrı. Biri 
şekerli iken diğeri acı olabilir. Biri kırmızı, diğeri beyaz. Onları hiç birbirine 
karıştırmayanı düşün. Seher vakti kalk üzerinde direksiz duran gökkubbeye 
bak, ibret al ve düşün. Allah’ın (c.c.) varlığını birliğini ve büyüklüğünü düşün 
de ibret al. Her gece ölüp sabah canlanman, öldükten sonra tekrar 
diriltileceğine apaçık bir kanıt veya delil değil mi? 

SENİ ANARIM ALLAH’IM 
Seni anan gönüllerimiz, 
Yükselir yükselir de, 
Az gelir bulutlu gökler Allah’ım. 

 

Seni anan güzel dillerimiz, 
Süslenir süslenir de, 
Az gelir o mor sümbüller Allah’ım. 

 

Seni düşünen fikirlerimiz, 
Yükselir yükselir de, 
Geçer arşını sevgiler Allah’ım. 
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KULUN DUASI OLMASAYDI NEYE YARARDI? 
“Allah’ın yarattığı şeylerin, gölgeleri nasıl boyun eğip sağa sola 

dönerek Allah’a secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı? (Nahl: 48) 
Yüce Mevla’m Kur’ân’ında şöyle buyuruyor: “Kulun duası 

olmasaydı neye yarardı?” Duanın dışında insanın yaptıklarının hemen 
hemen çoğunu bazı mahluklar yapıyor. Yeme, içme, üreme, doğma ve 
ölme gibi. Kulu diğer mahluklardan ayıran şey dua ve secdedir. 

SECDE EDER 
Hakk kulundan secde bekler, 
Secde eder gün felekler, 
Yere düşen şol gölgeler, 

Secde eder secde eder, 
Yavrum bunlar secde eder. 

 

Bahçemizde açan güller, 
Işık veren güneş giller, 
Mis kokulu o sümbüller, 

Secde eder secde eder, 
Yavrum bunlar secde eder. 

 

Dağın taşın kayasında, 
Yerin göğün arasında, 
Canlı cansız yuvasında, 

Secde eder secde eder, 
Yavrum bunlar secde eder. 

 

Nasıl olur insan rahat, 
Döner gider mükevvenat, 
Secde ile sürer hayat, 

Secde eder secde eder, 
Yavrum bunlar secde eder. 

 

Karadaki tüm mahluklar, 
Denizlerde hem balıklar, 
Elin açan şol yapraklar, 

Secde eder secde eder, 
Yavrum bunlar secde eder. 

 

Döner dünya her an gider, 
Çepeçevre secde eder, 
Kul olanlar Allah’ına. 



 138 

CEMAATLE NAMAZIN SEVABI 
İnsan yatağına yattığında şeytan ona üç düğüm atar. 

Eğer sabah namazına kalkarsa düğümün biri çözülür. Abdest 
alırsa ikinci düğüm çözülür. Namaz kılarsa üçüncü düğüm de 
çözülür. O gün huzur içinde günü geçer. Eğer bu saydıklarımızı 
yapmazsa o gün hep sıkıntılı bir gün geçirir. 

Bir rivayete göre: Sabah namazını cemaatle kılan imam ile 
birlikte iftitah tekbirini alan cemaatin sevabını bütün ağaçlar kalem, 
yapraklar kağıt, denizler mürekkep olsa yine de yazamazlar. 

SABAH NAMAZI 
Seher vakti kalk der Müvekkil melekleri, 
Namaz için alıver derler, abdestleri, 
Bir kişi sabah namazını cemaatle kılarsa, 
İftitah tekbirini imam ile alırsa, 
Yazamaz sevabını bütün ağaçlar kalem olsa. 
 

İbadet için kul yatağından hareket eder, 
Yattığı yatak, giydiği libas onun için dua eder, 
Bir kişi sabah namazını cemaatle kılsa, 
İftitah tekbirini imam ile alırsa, 
Yazamaz sevabını bütün denizler mürekkep olsa. 
 

Kim atsa namaz için birkaç adımlar, 
Her adımında vardır ayrı ayrı sevaplar, 
Bir kişi sabah namazını cemaatle kılsa, 
İftitah tekbirini imam ile alırsa, 
Yazılmaz sevabı tüm topraklar defter olsa. 

 
Çok Meşgul din kardeşim! 

Namaz vakti geldiğinde 
Seni iş bekler, işçi bekler, patron bekler 

Amir bekler ve memur bekler. 
 

Dikkat!.. 
O saatte Yüce Allah da senden namaz bekler. 

İyi düşün ve kararı ona göre ver. 
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KİMİN GÜCÜ YETERDİ? 
 

Bütün dünya bilginleri biraraya gelse şu gök 
kubbedeki bir yıldızı dikebilir mi? Veya böyle direksiz bir 
kubbe yapabilir mi? Allah’tan (c.c.) başkasının gücü 
yetmez buna. Şanı Yüce Rabb’im kadîrdir, onun gücü her 
şeye yeter. 

SEN KÂDİRSİN ALLAH’IM 
 

Yâ Rabb! Varlığın bize bildirmeseydin, 
Kur’ân’ımız bizlere indirmeseydin, 
Ol-Rasûlümüz bize göndermeseydin, 
Buna kim kâdir olurdu Allah’ım? 

 
Kur’ân-ı Kerîm indi, eyler ihbarı, 
Arzın üstüne diktin, ulu dağları, 
Çift yarattın, yâ Rabb bütün canlıları, 
Başkası buna kâdir değil Allah’ım. 

 
Uyku verdin dinlenmek için bizleri, 
Örtü ile süsledin karanlık geceleri, 
Üstümüze bina ettin gök kubbeleri, 
Başkası buna kâdir değil Allah’ım. 

 
Sabah olunca eğer güneş doğmasa, 
Kayalar arasından sular akmasa, 
Dağlar, bahçeler sarmaş-dolaş olmasa, 
Başkası buna kâdir değil Allah’ım. 

 
Pırıl pırıl kandiller, yanar göklerde, 
Varlığın ispat edilir, her yerlerde, 
Garip kulun affını ister seherlerde, 
Başkası buna kâdir değil Allah’ım. 
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ALLAH YOLUNDA ÖLENLERE ÖLÜ DEMEYİN 

Allah’ımız (c.c.) buyuruyor ki: “Allah yolunda öldürülenlere ölü 
demeyin onlar ölü değildir....” (Bakara: 154) Hakiki imanlı bir insan vatanını, 
dinini, namusunu, mukaddesatını korumak için ölürse Allah’ımız o 
insana “ölü demeyin” diyor. İşte onlar şehittir, şehitler ölmezler. 

ŞEHİTLER ÖLMEZLER 
Ah alsancağım bir aldı mı eline, 
Çekinmeden gider o savaş yerine, 
Din için namus için gider ölüme, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 

 

Vatanını seve seve beklerken, 
Kalırsam gazi ölürsem şehidim derken, 
Hep bir ağızdan Allah-u Ekber derken, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 

 

Şehidim ister ki sancağım düşmesin, 
Minaremde ezan okunsun susmasın, 
Şehidime kimse göz yaşı dökmesin, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 

 

Koçlara yakılır kına kurban diye, 
Yiğide kına yakılır vatana kurban diye, 
Düşman kaçar Mehmetçik geliyor diye, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 

 

Vatan uğruna akıtır kanlarını, 
Allah yolunda verirler canlarını, 
Canından aziz bilirler bayrağını, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 

 

Şehitlerin kanı durmaz akar akar, 
Mezarından kanlı elbiseyle çıkar, 
Cesedi toprakta ruhu arşa çıkar, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 

 

Çiçek gibi paktır şehitte iman, 
Türk ordusu düşmanına vermez aman, 
Bir Mehmetçiğe yetmez binlerce düşman, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
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GÖLGESİ OLMAYAN KİMDİ? 
 

Gölgesi olmayan ve sadece nur olan, o 
güzel Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). 
Arş, âlem, semâlar, melekler, hatta Sevr 
Mağarası’nın kapısın-daki güvercinler ve 
örümcek bile o Mübarek Peygam-berimizin (s.a.v.) 
cemâlini gördü. İnsanın o örümceği bile 
kıskanası geliyor. 
 

 SEN SÖYLE    
 

Sen söyle ey arş-ı âlem Rasûlümüzü, 
Ay gibi mi gün gibi mi o nurlu yüzü? 
Sohbeti ne kadar tatlı bal mıydı sözü? 
Sen anlat ey arş-ı âlem Rasûlümüzü. 
 
Siz söyleyin ey Kâbe’nin mis turâbları, 
Senin üstüne gösterdi hep âdapları, 
Sende öğretti Kur’ân’ı, nur kitapları, 
İnci miydi mercan mı canım hitapları? 
 
Sen söyle ey Arafat Dağı vedasını, 
Ümmetine nasıl gösterdi vefasını, 
Hiç gördün mü dünyadaki sefasını? 
Arafat’ta yaptı ümmetine vedasını. 
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KENDİNİ HER AN HUZURDA SAN 
 

Kul, her an Yüce Allah’ımızın huzurunda olduğunu 
unutmamalı. Kendi kendine kabirde olduğunu, orada 
burada yalnız ve çaresizce hiçbir yere dönemeyeceğini, 
buradan çıkamayacağını, yerinin ateş olması halinde cayır 
cayır yanacağını, kurtaranının olmayacağını ve onu 
kimsenin duymayacağını düşünmeli. Ayrıca huzur-u 
mahşerde olduğunu, gökten amel defterlerinin dolu yağar 
gibi sağnak sağnak yağdığını düşünmeli. Bu sayfalar 
sağına mı, soluna mı ya da arkasına mı düşecek diye 
semalara Ellibin yıl bakacağını düşünmeli. Hak mizanda 
Yüce Hakk: “Ey benim kulum, niçin kulluğunu iyi 
yapmadın, kendine niçin zulüm ettin, simsiyah yüzünle ve 
kara defterinle nasıl geldin?” der diye düşündü-ğünde 
insanın gönlüne acı bir mızrak batmaz mı? 
 

ŞAHİT OLUN 
 
Ölüm gelince aklıma, batar bağrıma mızraklar, 
Misafirin olacağım üstünde, gezdiğim topraklar, 
Allah birdir haktır bunu hep söyledim, 
İmanıma şahit olun ey yeşil yapraklar kara topraklar. 
 
Aşk-ı muhabbetle yanan bu gönlüm muhabbete kansın, 
Bütün isyanım kül olsun alev alev yansın, 
Tevhidimiz semalarda hep dalga dalga dalgalansın, 
Susmayın imanıma şahit olun ey melekler günler felekler, 
 
Dünya ahiret yolumuz gösterendir yüce Kur’ân, 
Şu kâinata bakanlar düşünür de eyler iman, 
Garibin dili tutulup konuşamaz olduğu zaman, 
İmanıma şahit olun ey bahçeler bağlar ey yüce dağlar. 
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KÂBE KİMİN ÖNÜNE GİTMİŞTİ? 
Rivayete göre İbrahim Ethem Hazretleri, Kâbe’yi ziyaret 

etmek için yola çıkar. Her iki adımda iki rek’at namaz kılmak suretiyle 
Kâbe’ye gece vakti varır. Bir bakar ki Beytullah yerinde yok. Yüce 
Rabb’imden niyaz eder ve Kâbe’yi sual eder Yüce Rabb’im; “Ben bir 
has kulumun önüne gönderdim” der. İbrahim Ethem; “Acaba ben iki 
adımda iki rek’at kıldım. İki adımda dört rekat kılan mı vardı da Kâbe 
onun önüne gitti?” diye düşünür. Yüce Mevlâ’m Beytullah’la 
arasındaki perdeyi açar bir bakar ki bir kişi, anasını sırtına sarmış 
Beyt’i tavaf ediyor. Yaklaşır yanına “Sen kimsin ve bu mertebeye 
nasıl erdin?” dediğinde; “Ben Yemenliyim. Küçükken anneme söz 
verdim. Seni hacca götüreceğim dedim. Fakat bir türlü zengin olup 
bir binek alamadım. Anamın son anları onu sırtıma aldım üç aydır 
onu taşıyorum. Fakat mecalim kalmadı. Elimi açtım Rabb’ime Yâ 
Rabb’i! Artık gidecek takatim kalmadı. Ya beni anamla Beytullah’a 
uçur ya Beytullah’ı buraya getir ki anama verdiğim sözü yerine 
getireyim dedim. Yüce Mevlâ’mın takdirinde beni uçurmak yokmuş. 
Amma Beytullah’ı önüme getirdi. Ben de anama verdiğim sözü 
yerine getiriyorum” dedi. İlla ana illa ana. Evladın arar yana yana. 

ŞEFKATLİDİR ANALAR 
Anacığım kadrini de bilemedim bilemedim, 
Sen ağlarken göz yaşını silemedim silemedim, 
Başkasında şefkatini göremedim göremedim, 

 

Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 

 

Boynuna da sarılıp da akıtsam göz yaşımı, 
Dizine de koyabilsem garip dertli başımı, 
Hep özünle severdin sen indirmedin kaşını, 

 

Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 

 

Öksüz kaldım başkasına anneciğim diyemem, 
Rızan olmayınca anam cihanlarda gülemem, 
Bin yıl sırtımda taşısam hakkın yine ödeyemem, 

 

Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 
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NE ZAMAN, NE ZAMAN, NE ZAMAN 
Kişi küçükken “Büyüyünce Allah’a (c.c.) şöyle ibadet ederim, böyle 

ibadet ederim” der. Büyür “gencim şu gençliğin tadını çıkarayım, 
ihtiyarlayınca ibadet ederim” der. Ne zaman el ayak tutmaz, göz yarı yarıya 
görmez ve idrarını tutamaz olunca ibadet etmeye başlar. Eh ne yapsın, 
bundan sonra güzellik kalmadı, çapkınlık yapsa derman kalmadı, içki içse 
mide kalmadı. Oyuna gitse kabul etmezler. Bu yaştan sonra onu kabul etse 
etse camii ve cemaat kabul eder. Uyan ey gafil! Dün yaşanmaz, yarın da 
meçhul, gün bugün, uslan artık ey gençlik uslan!.. 

USLAN ARTIK DELİ GÖNÜL 
Geldin şu yalan dünyaya bi hoş, 
Elinden alındı ferman, kaldın boş, 
Şu ömür senin için uçan bir kuş, 
Uslan artık ey deli deli gönül. 

 

Mini mini yavruyken büyüdün, 
İki üç yaşındayken yürüdün, 
Dört beşinde güzelliğe büründün, 
Uslan artık ey deli deli gönül. 

 

Altı derken, yedi, sekiz derken, 
Dokuzuna onuna erdin erken, 
Onbirine onikine girerken, 
Uslan artık ey deli deli gönül. 

 

Onüç ondört gençliğin kıvamda, 
Kendini hissedersin cennet bağında, 
Onbeşinde, onaltıya bastığında, 
Uslan artık ey deli deli gönül. 

 

Onyedi onsekizdir delilik çağları, 
İşte o zaman açar gençlik bağları, 
Ondokuz yirmi evlilik çağları 
Uslan artık ey deli deli gönül. 

 

Yirmi, otuzdur oturaklı anın, 
Dünyada kurmak istersin mekanın, 
Mini mini yavrular dolar heryanın, 
Uslan artık ey deli deli gönül. 

 

Kırk elli kâmil olur insan, 
Yarıdır ömür ne hayaller kursan, 
Altmışa merdiven dayadıysan, 
Uslan artık ey deli deli gönül. 

 

Geri bak ne tez geçti günler, 
Bozuldu bağlar soldu güller, 
Kırıştı yüzler çöktü gönüller, 
Uslan artık ey deli deli gönül. 
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İŞTE SEVGİ BUDUR 
 

Allah dostu Ahmed Yesevî Hazretleri, 120 yıl yaşamış 
ancak, Peygamberimiz (s.a.v.) 63 yaşında vefat etti diye o da 63 
yaşında bir mezar yapar ve ömrünün kalan 57 senesini yerin 
altında geçirir. Bu bir Peygamber sevgisidir. Bu bir aşktır. Bu 
bir muhabbettir. Bu bir sevgidir. Aşk dediğin böyle olmalıdır. 

UKBÂDA 
 

Ey Cebrâil haber ver bizlere, 
Rasûlümüz uğrar mı sizlere? 
Hasretim var gün gibi yüzlere, 
 

Rasûl-ü kibriyâmız ukbâda, 
Hem sahâbe-i kiram ukbâda, 
Kalmaya değer mi şu dünyada? 

 
Nurundan söner cehennem ateşi 
Şefaat etmektir onun işi 
İki cihanın da tek güneşi 
 

Rasûl-ü kibriyâmız ukbâda, 
Hem sahâbe-i kiram ukbâda, 
Kalmaya değer mi şu dünyada? 

 
Ebû Bekir, Ömer de ukbâda, 
Hep sahabe-i kiram da ukbâda, 
Kalmaya değer mi şu dünyada? 
 

Ali ukbâda, Osman ukbâda, 
Hep sahabe-i kiram da ukbâda, 
Kalmaya değer mi şu dünyada? 
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SEKİZ CENNET KAPISI KİME AÇILIR? 
Ramazan ayında şeytanlar bağlanır. Melekler bu 

duruma çok sevinir. Çünkü şeytan bu ayda kulları kandıramaz 
diye cennet oruç tutana aşık olur ve “bana gelecek” diye sekiz 
cennet kapısı açılır. Melekler yeryüzüne iner, namaz kılanlara 
dua eder ve selam verir. Böylece teravih kılanların günahını 
Yüce Allah (c.c.) inşallah affeder. 
 

TERAVİH KASİDESİ 
Gökyüzünde saf saf olmuş melekler, 
Sefasından çarka döner felekler, 
“Bu ayda hep kabul olur dilekler”, 

 
“Merhaba, merhaba yâ şehr-i Ramazan”, 
El-fırak el-fırak gidiyor mübarek. 

 
Sekiz cennet kapısını açarlar, 
Göklerden yerlere rahmet saçarlar, 
Teravih kılana hülle biçerler, 

 
 “Merhaba, merhaba yâ şehr-i Ramazan”, 
El-fırak el-fırak gidiyor mübarek. 

 
Teravih kılanın köşkü yücedir, 
Teravih kılmışlar yarın hocadır, 
Mübarek geceler iş bu gecedir, 

 
“Merhaba, merhaba yâ şehr-i Ramazan”, 
El-fırak el-fırak gidiyor mübarek. 

 
Teravih kılmayan yüzü karalar, 
Hakk’ın divanına nasıl varalar? 
Teravih sevabın ayrı yazarlar, 

 
“Merhaba, merhaba yâ şehr-i Ramazan”, 
El-fırak el-fırak gidiyor mübarek. 
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DÜN YAŞANMAZ BÜGÜNÜ İYİ DÜŞÜN 
Uyan ey gafil! Daha dün dedeni, nineni, komşunu 

veya akrabanı mezarlığa kadar götürdün. Ben de elbette 
buraya geleceğim diye hiç düşünmedin mi? Şöyle bir 
geriye bak! Ne yaptın bundan sonra ne yapacaksın? İyi 
düşün ve uyan ki dününü tekrar yaşayamazsın yarın ise 
meçhul. Gün bu gündür. Öyleyse gününü dosdoğru bir 
müslüman olarak değerlendirmenin yollarını ara. 
 

UYANMAZ 
 

Neylersin dünya yuttuğun uyanmaz, 
Saltanat sürer tuttuğun uyanmaz, 
Öyle bir gafil avlarsın insanı, 
Aldatıp perişan ettiğin uyanmaz. 
 
Yağmur yağmayınca yerler uyanmaz, 
Rüzgar esmeyince dallar uyanmaz, 
Ecel gelmeyince gafil uyanmaz, 
Aldatıp perişan ettiğin uyanmaz. 
 
Yalan yanlış dolar boş kafalarla, 
İnsanlar aldanır hoş sefalarla, 
Bu dünya ayakta hoş dualarla, 
Aldanan perişan hiç uyanmaz. 
 
Aç elini göklere rahmet bekle, 
Yetmez ki ben müslümanım demekle, 
Bu davalar sürer bitmez ölmekle, 
Aldanan perişanlar hiç uyanmaz. 

 
Uyan ey Müslüman Uyan! Ölüme eş olan uykudan.  
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EŞİN ORTAĞIN YOK DİYEREK 
Hacca giden hacıların ilk okuduğu duanın hikayesi 

ve manası şudur: Hz. İbrahim Beytullah’ı yaptığında 
Rabb’im “ruhları çağır” diye ona emretti. Hz. İbrahim de 
“benim sesimi kim duyar Yâ Rabb’i!” deyince, “onu 
duyuracak olan benim” buyurdu. O gün İbrahim 
Aleyhisselamın çağrısını duyup evet diyenler hacca gider. 
O günkü çağrısına bu gün cevap vererek evet geliyorum yâ 
Rabb’i! Bütün mal senin, mülk senin, eşin ortağın yok senin, 
evet yâ Rabb’i diyerek hacca giderler. 
 

TELBİYE (LEBBEYK) 
Boyun eğdim her emrine geldim, 
İnanmayanlar eğmez Allah’ım, 
Eşin ortağın yok mülk senindir, 
Senden başkasın olmaz Allah’ım. 

 
Mal da senin mülk de senin Allah’ım, 
Eşin ortağın yoktur senin Allah’ım. 

 
Bütün nimetin sahibi sensin, 
Senden başkasın olmaz Allah’ım, 
Mü’minler nimete şükür eder, 
İnanmayanlar etmez Allah’ım. 

 
Mal da senin mülk de senin Allah’ım, 
Eşin ortağın yoktur senin Allah’ım. 

 
Aşkınla akar gözümden yaşlar, 
Senden başkası silmez Allah’ım, 
Benim halimi bilenim sensin, 
Başkası halim bilemez Allah’ım. 

 
Mal da senin mülk de senin Allah’ım, 
Eşin ortağın yoktur senin Allah’ım. 
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CENNET KİME VACİP? 
 

Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Kim Cenab-ı 
Hakk’ın 99 ismini ezberler ve okursa ona cennet vacip olur.” 
 

ESMA-ÜL HÜSNÂ İÇİN 
 

Ne kadar güzeldir senin ismi şerifin, 
Mü’minler okudukça artar bereketin, 
Nurdan kandil olur karanlık gönüllerin       ALLAH’IM. 
Gönlüm zikrullah ile çarpar Mevlâ’m diye diye, 
Dilim doksandokuz ismin çeker Mevlâ’m diye diye. 
 
Hakk’a boyun eğdirir ismin zalimlere, 
İkrara döndürür nice münkirlere, 
İsm-i celîlin tesbih olur âriflere          ALLAH’ım. 
Gönlüm zikrullah ile çarpar Mevlâ’m diye diye, 
Dilim doksandokuz ismin çeker Mevlâ’m diye diye. 
 
Arif olanın artıverir irfanları, 
Hak mizan kurulur tartılır sevabları, 
Ağır gelen senin ismi celilindir           ALLAH’ım. 
Gönlüm zikrullah ile çarpar Mevlâ’m diye diye, 
Dilim doksandokuz ismin çeker Mevlâ’m diye diye. 
 
Bütün şirkler gönül evinden silinir, 
Rabb’imin rızasına böylece erilir, 
Senin doksandokuz ismin çok sevilir  ALLAH’ım. 
Gönlüm zikrullah ile çarpar Mevlâ’m diye diye, 
Dilim doksandokuz ismin çeker Mevlâ’m diye diye. 
 
Okudukça nurlanır mü’minin yüreği, 
İsm-i celîlindir gökkubbenin direği, 
Garip kulun sever seni tesbih edeni       ALLAH’ım. 
Gönlüm zikrullah ile çarpar Mevlâ’m diye diye, 
Dilim doksandokuz ismin çeker Mevlâ’m diye diye. 
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MEDİNE NE DEMEK? 
 

Medine-i Münevvere ne demektir? Nurlu şehir 
demektir. Medine’yi nurlandıran nedir? Hz. 
Peygamberimiz Muhammed Mustafa’dır. Taşı toprağı 
şifa olan yer işte o Medine’dir. 

Hz. Ayşe anamız (r.a.) Hz. Peygamberimizin 
ümmeti için sürekli yalvardığını, geceleri kaç saat 
uyudu ise o kadar bir süre de namaz kıldığını ayrıca 
ne kadar namaz kılmışsa o kadar da uyurdu haber 
veriyor. Öyle ki namazda zaman zaman ayakları 
şiştiği için ayakta duramaz olur ve oturarak kılardı. 
 

 MEDİNE VE MUHAMMED AŞKI    
 

Medine! Sendedir Allah’ın âşığı, 
O gelince, geldi ol-Medine yakışığı, 
Cihanı yakıyor Muhammed’in ışığı, 
 

Güzel Medine’m güzel Ahmed’im, 
Nurlu kucağında yatar Muhammed’im. 

 

Ezanın piridir Bilâl-i Habeşî, 
Bulunmaz cihanda onun bir eşi, 
Medine’dedir bu arzın güneşi, 
 

Güzel Medine’m güzel Ahmed’im, 
Nurlu kucağında yatar Muhammed’im. 

 

Burada yatıyor ol-Muhammed âlemi, 
Acep bizler de ona ümmet ola mı? 
Selâm verenden, bizzat alır selâmı, 
 

Güzel Medine’m güzel Ahmed’im, 
Nurlu kucağında yatar Muhammed’im. 
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İBADET NASIL OLMALI 
Namaza dururken iftitah tekbirini almak; yani elini, 

kulağına kaldırmak; “Yâ Rabb’i! Dünya kâilesini geri attım ve 
senin yüce huzuruna geldim” demektir ve Allah’a (c.c.) en yakın 
olduğun andır.  

Namaz Nasıl Kılınmalı? 
Hatem Zâhid (r.a.) namazı nasıl kıldığını şöyle anlatır: 

Kâbe’yi iki kaşımın arasına, makamı da göğüs hizama 
getiriyorum. Allâh-u Teâlâ kalbimi bilir. Ayaklarımı sıratın 
üstünde buluyorum. Cennet sağımda, cehennem solumda, 
ölüm meleği arkamda. Kendimi böyle sanıyorum ve kılacağım 
namazı da son namazım biliyorum. Kalbimi Allah’a (c.c.) vererek 
tekbir alıyorum. Kıraatini tefekkürle okuyorum. Tevazu ile rükû 
ve secdeye varıyorum. Namaz böyle kılınmalı. Müslümanım 
deyip İslamiyet’i yaşamayan veya İslamiyet’e sahip çıkmayan 
gözü açık uyuyanın ta kendisidir. 
 

UYAN EY MÜSLÜMAN 
Uyan ey müslüman uyan, 
Ölüme eş uykulardan, 
Sakın sakın olmayasın, 
Gözü açık açık uyuyandan. 

 

Şu cahillik geldi bize, 
Zararı var hepimize, 
Aynada bak halimize, 
Uyan ey müslüman uyan, 
Ölüme eşdeğer bu uykudan. 

 

Hep isyan gece gündüzün, 
Bakmaya kaldı mı yüzün? 
Bahar derken gelir güzün, 
Uyan ey müslüman uyan, 
Ölüme eşdeğer şu uykudan. 
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DÜNYA ZİYNETLERİ NELER? 
“Mal ve evlat, dünya hayatının zînetidir / 

süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabb’inin 
nezdinde hem sevapca daha hayırlı.(Kehf: 46) 

Alimler 24 saati 3’e bölmüş; 
8 saat çalışma, 
8 saat istirahat, 
8 saat ibadet. Böyle yapabiliyorsan ne mutlu sana!.. 

 

TELÂŞELİ DÜNYA 
Düştük dünya telâşına, 
Neler gelir bu başına, 
Azrâil bakmaz yaşına, 
Alır canın gider bir gün. 
 
Tükenmez mi senin işin? 
Çalışırsın yazın kışın, 
Gideceğin yerin düşün, 
Ne olacak senin halin? 
 
Bu dünyada işin bilen, 
Kalbinde olmasın hilen, 
Salavat getir dil ilen, 
Yerin cennet olur bir gün. 
 
Eğer yoksa nur imanın, 
Nere gider senin canın? 
Soldan gelir o fermanın, 
Yerin cehennem olur bir gün. 
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NASIL DİNE GELDİ? 
Bir gün Rasûlümüz (s.a.v.) Mescid-i Nebevî’de 

oturuyordu. Dışardan bir yabancı onu öldürmeye gelmişti. 
Elini öpmek bahanesiyle yanına yaklaştı. Peygamberimiz’in 
(s.a.v.) ensesine öyle bir pençe vurdu ki Efendimiz (s.a.v.) 
hemen kan revan içinde kaldı. Hemen yanındaki sahabiler 
“yabancıyı öldürelim” dediler. Peygamberimiz (s.a.v.) buna 
müsaade etmedi ve şöyle buyurdu: 

“Onun devesini buğday yükleyin.” O yabancı 
devesini alıp giderken bir de baktı ki, devenin üzeri 
buğday yüklü. Şaşırdı ve; “Ben ne yaptım, bu zat ne 
yaptı? Olsa olsa bu Peygamber olur” diyerek geri dönüp 
özür diledi ve Müslüman oldu. İşte özü, sözü, yüzü, 
hareketi onun peygamber olduğuna delildir. 
 

SÖZLERİN DELİL 
Allah’ın birliğine, 
Kur’ân’ın indiğine, 
Enbiyâ olduğuna, 
 
Sözlerin delil, 
Gözlerin delil, 
Hüsn-ü cemâlin delildir yâ Rasûlallah. 
 
Âlemleri nurlandıran, 
Dinimiz sensin kuran, 
Kur’ân’ı ilk okuyan, 
 
Sözlerin delil, 
Gözlerin delil, 
Hüsn-ü cemâlin delildir yâ Rasûlallah. 
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PERDE GÖZDEN KALKINCA 
Kulun ölümü anında ameli iyi olanlara Azrâil 

aleyhisselamla beraber rahmet melekleri gelir. Ameli 
iyi olmayanlara ise azap melekleri gelir ve gözden 
perde kalkar. Eğer kişinin ameli iyiyse, o zaman en 
çok sevdiği insanları görür. Eğer o an Peygamber 
Efendimizi (s.a.v.) görebilirsen ne mutlu sana. 

 TALEP    
 

Azrâil pençe vurunca canıma, 
Yâ Muhammed al bu garibi yanına, 
Muhtacım hep senin şefaatine, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
 
Şu aciz can bedenden ayrılırken, 
Suyum ısıtıp mezarım kazarken, 
Bu bedenim kemikten ayrılırken, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
 
Üryan olmuş halk, kabirden kalkacak, 
Muhammed, ümmetim diye ağlayacak, 
Günaha âzâlar şahit olacak, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
 
Ya Rasûlallah kadrini bileyim, 
Garip ister ki rüyamda göreyim, 
Son nefeste şefaatini dileyim, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
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ÜÇ DEFA İSTİĞFAR BAK NE YAPAR? 
 

Bir rivayete göre: Her farz namazın peşinde üç 
defa tövbe istiğfar edenin deniz köpüğü kadar günahı 
olsa yine af olur. 

TÖVBE ET 
 

Aşamazsın dağları belki yetmez ömrün, 
Baharın gelmeden soluverir gülün, 
Beklemeden belki de çatıverir ölüm. 

 
Bugün varsın ya, yarın hiç olabilir, 
Şimdi tövbe et, yarın geç olabilir. 

 
Güvenme varlığına bir de gençliğine, 
Dönemezsin belki de bir daha evine, 
Bugün sen, yarın başkası geçer yerine. 

 
Bugün varsın ya, yarın hiç olabilir, 
Şimdi tövbe et, yarın geç olabilir. 

 
Ermek için varmıdır senedin yarına? 
Nazar et iman dolu olan şu bağrına, 
Hata yapma derler, gizlice hep kulağına. 

 
Bu gün varsın ya, yarın hiç olabilir, 
Şimdi tövbe et, yarın geç olabilir. 

 
Elin ayağın şahit olacak mahşerde, 
Günah işledik derler işte filan yerde, 
Azalar doğruyu konuşur, hem dilinde. 

 
Bugün varsın ya, yarın hiç olabilir, 
Şimdi tövbe et, yarın geç olabilir. 
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O GÜN KİMSE KİMSEYİ HATIRLAMAZ 

Güzel anamız Hz. Ayşe bir gün Efendimize (s.a.v.) 
sorar: “Yâ Rasûlallah! Mahşerde sen aileni hatırlayacak 
mısın? Seni nerede bulabilirim?” Kâinatın efendisi şöyle 
cevap verir: “Ben mahşerde bir yerde değil üç yerdeyim; 

1) Hak mîzan başında, 
2) Sırat-ı cahîm başında ve 
3) Havz-ı Kevser başında. 
“Bu üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz” 
buyurmuştur. 

 

 NEREDESİN YA RASÛLELLAH?    
 Yâ Rasûlallah! Mahşerin neresindesin? 
 Bilirim ki şu üç yerin birisindesin, 
 Şefaat için hak mîzan yanında mısın? 
  Ümmetim! de, ne olur hatırla beni, 
  Mahşer günü nerede bulurum seni? 
   

 Yâ Rasûlallah, Kevser’in başında mısın? 
 Sana ümmet olanın yanında mısın? 
 O mübarek sancağın altında mısın? 
  Ümmetim! de, ne olur hatırla beni, 
  Mahşer günü nerede bulurum seni? 
   

 Yâ Rasûlallah, sıratın başında mısın? 
 Server ümmetim diye yalvarır mısın? 
 Garip de seni arar, Firdevs’inde misin? 
  Ümmetim! de, ne olur hatırla beni, 
  Mahşer günü nerede bulurum seni? 
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HANGİ AMEL CENNETE GÖTÜRÜR 
Rasûlüllah’a (s.a.v.) “bana öyle bir amel söyle ki onu yapıp cennete gideyim” diye bir 

soru sorduklarında; “anana hizmet et sonra anana sonra babana” diye cevap vermiştir. 
“Günahların en büyüğü, bir kimsenin ana ve babasına lanet okumasıdır.” 
“Yâ Rasûlullah! İnsan ana ve babasına nasıl lanet okur?” 
“Bir kişi başkasının ana babasına söver, o da onun anasına babasına söver, 

(işte bu lanet okumaktır)” buyurdu. 
Allah üç kişinin yaptığı farz ve nafile hiçbir ibadetini kabul etmez: (Onlar) anası 

ve babasına karşı gelen, yaptığı iyiliği başa kakan ve kadere inanmayan kimselerdir.”  
                                            (Hadis-i Şerif) (Tergib ve Terhib, Cilt 5, s. 135) 

ANNEM 
Annenin ayağı altı mekanın, 
Rızasın aldınsa yüce Mevlâ’nın, 
Duasını da aldınsa anne babanın, 
Cennettir senin durağın mekanın. 

Bilmedim âsi oldum mu sana? 
Ne olur şefkatin eylesen bana, 
Sütünü emdirdin hem kana kana, 
Bu kadar hakkını ödeyemem annem. 

Ağlaya ağlaya gücüm kalmadı, 
Affet sen demeye yüzüm kalmadı, 
Sırtımda taşımak nasip olmadı, 
Bu kadar hakkı nasıl ödeyim annem? 

Dokuz ay taşıdın annem karnında, 
Sevdin yetiştirdin beni bağrında, 
Kıyamadın annem küçük halime, 
Değişilir mi ana dünya malına. 

Âhını aldınsa anne babanın, 
Çoğu asidir ateşte yananın, 
Ana baba hakkı, emri Kur’ân’ın, 
Ödenmez hakları anne ile babanın. 

Cehennem ateşi durmadan yanar, 
İnsan babasından nasıl da kaçar, 
Taşısam sırtımda mahşere kadar, 
Yine hakkını ödeyemem annem. 

Garip der ki kitabın kavli böyleymiş, 
Hizmetin ederken annen kölenmiş, 
Yavrum diye geceler sabah eylemiş, 
Bu kadar hakkı nasıl ödeyeyim annem? 
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RÜYASINDA YÜCE MEVLÂ’YI 
SEYREDEN 

 

Rivayete göre bu duayı İmam-ı Azam 
Hazretleri okumuş ve Cenâb-ı Allah’ı (c.c.) 100 defa 
rüyasında görmüş. Bu şiir duanın tercümesidir. 
 

TESBİHİM 
 

Tesbihim ol ebediyyül Ebededir, 
Tesbihim ol vahidül Ahadedir, 
Tesbihim tek olan ol Samededir, 

Sen Rabb’imsin ben aciz kulum, 
Din-i mübînden ayırma yolum. 

 
Tesbihim semayı direksiz kaldırana, 
Tesbihim arzı donmuş su üzerine yayana, 
Tesbihim mahlukatı yaratıp adalet dağıtana, 

Sen Rabb’imsin ben aciz kulum, 
Din-i mübînden ayırma yolum. 

 
Tesbihim rızık taksiminde birini unutmayana, 
Tesbihim eş ve evlat olunmayana, 
Tesbihim doğurmayana doğrulmayana, 

Sen Rabb’imsin ben aciz kulum, 
Din-i mübînden ayırma yolum. 

 
Tesbihimi hiçbir şey kendine denk olmayana, 
Tesbihim beni görene yerimi bilene, 
Tesbihim beni unutmayıp rızkımı verene, 

Sen Rabb’imsin ben aciz kulum, 
Din-i mübînden ayırma yolum. 
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DUANIN KABUL YERLERİ 
Beytullah’ın mültezeminde dua kabul olur. 

Altın oluğun altı da Beytullah’ın içi sayılır. Burada da 
dua kabul olur. 
 

BEYTULLAH’A VEDA 
Tekrar geldik, Beytullah’ım sana, 
Ziyaret ettik hem kana kana, 
Selâmlar yine Merve Safa’na, 
Bunların aşkına affeyle Allah’ım! 
 
Ne güzel umreyle sana dönmek, 
Safa-Merve’yi yine de görmek, 
Nasip olur mu bir daha gelmek? 
Bu güzel yerler hürmetine affeyle Allah’ım! 
 
Sana gelene yorulmak mı olur? 
Seni görmeye doymak mı olur? 
Âşıklar ağlar durmak mı olur? 
Senin aşıkların hürmetine affeyle Allah’ım! 
 
Bu Beyt’e giren hep nidâ eder, 
Giden vedasın tavafın eder, 
Burdan yürekler yaralı gider, 
Ağlayıp ağlayıp ayrıldık Elhamdülillah. 
 
Son veda kapısından çıkılır, 
Yürek yaralı geri bakılır, 
Son görünüşle gönül yakılır, 
Yaralı yüreğimizle veda ettik Elhamdülillah. 
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HERŞEYİN HAYIRLISINI İSTE 
 

Allah’tan (c.c.) bir şey isterken hayırlısını istemek lazım. 
Ömrün, ilmin, malın veya evladın farketmez. Kısaca ne 
istersen hayırlısını iste. Hayırsız olan herhangi bir varlık kula 
sadece cefadır. 
 

VER HAYIRLISINI 
Ömrün çilesi ne kadar çoktur, 
Aciz kulunda hiç takat yoktur, 
Ömür verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 
 

İlmin vebali ne kadar büyük, 
Amelsiz ilim sadece bir yük, 
İlim verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

 

Bir yuva kurmak ister her kişi, 
Çok araştırır öyle bulur eşi, 
Eş verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 
 

Ailenin arzusu evlat der, 
Büyütüp eyleyeyim rahat der, 
Asi olacaksa verme Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

 

Malım mülküm her şey demek değil, 
Bu dünya sadece yemek değil, 
Seninle aramıza giren malı verme vereceksen, 
Ver hayırlısını. 
 

Uzun olan ömür bir gün biter, 
Ecel tırpanı bir günde biçer, 
Dünya ağlasan gülsen de geçer, 
Akıbetimizin Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 
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HER KARIŞINDA KEFENSİZ YATAN ŞEHİDİMİZ VAR 
Şehitler mahşer günü şefaat yetkisini alıp da mertebelerini görünce “bin 

defa daha şehit olsam” derler. Bu ülkemizin her karış toprağı şehit kanıyla 
sulanmış ve her karış toprakta kefensiz şehitler yatıyor. Bu vatanı bize tertemiz, 
kirlenmeden ve düşman ayağı değmeden teslim eden şehitlerimizin ruhu şâd 
olsun. 

VATANIM 
Mü’mini mü’mine küstürme yâ Râb, 
Ayrılık rüzgarı estirme yâ Râb, 
Ülkeme düşmanı bastırma yâ Râb, 
Beş vakit ezanım susturma yâ Râb. 
 

Cennet vatanım karartma yâ Râb, 
Nimetin kısıp da daraltma yâ Râb, 
Kula kulluk olmaz bizi bunaltıp, 
Başka kapılar aratma yâ Râb. 

 

Allah Allah diye haykırışımda, 
Ecdadı görürüm her an karşımda, 
Şehidim metfundur her an karışında, 
Düşmana şehidimi çiğnetme yâ Râb. 
 

Ta Edirne’den ta Ardahan’a, 
Koç gibi yiğitler yatar yan yana, 
Bağrına sarmıştı bu vatan ana, 
Koç yiğidin kabrin çiğnetme yâ Râb. 

 

Güneş olurum ben parlar yanarım, 
Yıldız olurum ben aşar kayarım, 
Bu vatanım için şehit olmayı, 
Elbette kendime şeref sayarım. 
 

Zincire vursalar kırar çözülürüm, 
Kartal olup düşmana süzülürüm, 
Yabancı görünce güzel ülkemde, 
Haykıra haykıra ben üzülürüm. 

 

Kurban olurum ben tek yaprağına, 
Nur iner göklerden şehit toprağına. 
 

Hep şahittir bunlar toprağı taşı, 
Dik durur eğilmez şühedâ başı, 
Al bayraktır şehidimin son yoldaşı. 
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ÇOBAN KİMLER? 
“Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden 

sorum-lusunuz. İmam çobandır ve sürüsünden 
sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden 
sorumludur. Kadın, kocasının evinde çobandır, o da 
sürüsünden sorumludur. (Hadis-i Şerif) 

Dünyadan bir kişi cennete girecek deseler 
kendini bileceksin. Bir kişi cehenneme gidecek 
deseler yine kendini bileceksin. Yalvarırken “Yâ Rab 
omuzlarımda dağlar gibi günahlarla sana geliyorum. 
Omzumdan bu günahı kaldır. Bizleri rahmet 
deryana daldır” diye yalvarmak lazım. 
 

YÜZÜ KARA 
Yüzü kara garip kulum, 
Sarpa sardı şimdi yolum, 
İmdadıma yetiş Rabb’im, 
Zarardadır garip kulun. 

 
Ey yüceler yücesi Allah’ım Allah’ım, 
Affeylesen varsa günahım günahım. 

 
Sual sorar meleklerin, 
Kulun olmak dileklerim, 
İmdadıma yetiş Rabb’im, 
Amelsizdir defterlerim. 

 
Ey yüceler yücesi Allah’ım Allah’ım, 
Affeylesen varsa günahım günahım. 

 
Nefis benim düşmanımdır, 
Seni sevmek imanımdır, 
Yalnız kaldım yetiş Rabb’im, 
Sensiz bir an hüsranımdır. 
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Günahı çok olan fiillerden bazıları nelerdir? 
 

1. Küfür ve Şirk; Allah’ı inkâr etmek ve ortak koşmak, (Ayet,Muhammed;1) 
2. Adam öldürmek (imanlı kişiyi)................................. (Ayet, Nisâ; 93) 
3. Ribâ (faiz) almak ve yemek,……............................. (Ayet, Bakara; 275) 
4. Haksız yere yetim malı yemek,……….................... (Ayet, Nisâ; 10) 
5. Namuslu kadınlara iftira, zinâ isnad etmek,............. (Ayet, Nûr; 4) 
6. Savaştan ve savaş meydanından kaçmak,……...... (Ayet, Enfâl; 16) 
7. Ana-babaya karşı gelmek,….................................... (Ayet, İsrâ; 23) 
8. Sihir yapmak ve sihire inanmak,.............................. (Ayet, Bakara; 102) 
9. Kâbe’ye hürmetsizlik etmek,.................................... (Ayet, Mâide; 2) 
10. Zinâ ve Fuhuş yapmak,......................................... (Ayet, İsrâ; 32) 
11. Alkollü maddeler, uyuşturucu kullanmak,.............. (Ayet, Mâide; 90) 
12. Kötü kişilerle arkadaş olmak,…............................. (Ayet, Furkân; 28) 
13. Hırsızlık yapmak,.................................................... (Ayet, Mâide; 38) 
14. Gerektiği halde şahitlikten kaçınmak,..................... (Ayet, Bakara; 283) 
15. Yalan yere şahitlik etmek,...................................... (Ayet, Furkân; 72) 
16. Yalan yere yemin etmek,........................................ (Ayet, Bakara; 225) 
17. Gasp (zorla almak, zapdetmek),............................ (Ayet, Kehf; 79) 
18. Rüşvet almak ve vermek,……................................ (Ayet, Bakara; 188) 
19. Hayvanlarla temasta bulunmak (Cinsel ilişki),….... (H.Ş., Ebû Dâvûd) 
20. Hısımlardan ilgi ve alakayı kesmek,………............ (Ayet, Nisâ; 1) 
21. Peygamber adına hadis uydurmak,………............. (Ayet, Necm; 3-4) 
22. Namazı vaktinde kılmamak,……............................ (Ayet, Meryem; 59) 
23. Mazeretsiz Ramazan orucunu vaktinde tutmamak,(Ayet, Bakara; 184) 
24. Ölçü ve tartıyı noksan kullanmak,…….................... (Ayet, Mutaffifîn; 1) 
25. Livata (Erkek-erkeğe cinsel ilişki kurmak ve 
      hanımı ile ters yoldan ilişki kurmak),....................... (Ayet, Arâf; 81) 
26. Ashâb-ı Kirâma dil uzatmak,.................................. (H.Ş., Buhârî) 
27. Din âlimlerini küçümsemek,................................... (H.Ş., Taberânî) 
28. Zulmedenlerin yanında olmak, (yağcılık) yapmak, (Ayet, Hûd; 113) 
29. Namusunu, ailesini ve yakınlarını kıskanmamak,.. (H.Ş., Tahrîm; 6) 
30. Ailesini başka erkeklere pazarlamak,..................... (H.Ş., Nesâî) 
31. İyiliği emretmeyi, kötülüğü men etmeyi terk etmek, (Ayet, Â.İmrân; 104) 
32. Gücü yettiği halde hacca gitmemek,………............ (Ayet, Â.İmrân; 97) 
33. Kur’ân okumayı öğrendikten sonra unutmak,......... (H.Ş., Buhârî) 
34. Diri bir hayvanı ateşe atıp yakmak,........................ (H.Ş., A.b.Hanbel) 
35. Kadının, kocasının makul isteklerini (mazeretsiz) reddi,(Ayet, Bakara; 223) 
36. Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek,.................... (Ayet, Yûsuf; 87) 
37. Allah’ın azabından emin olmak,.............................. (Ayet, Arâf; 99) 
38. Ölü hayvan eti yemek (murdar), ............................ (Ayet, Enâm; 145) 
39. Domuz eti yemek,.................................................. (Ayet, Nahl, 115) 
40. Başkasının aleyhine arkasından çekiştirmek,…… (Ayet, Hümeze; 1) 
41. Kumar oynamak,………........................................ (Ayet, Mâide; 90) 
42. İsyân etmek (devlete karşı başkaldırmak),............ (H.Ş., Buhârî) 
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43. Hâkimin bilerek haktan ayrılması,........................ (Ayet, Mâide; 8) 
44. Yol kesip başkasının malını almak, fitne-fesatçılık yapmak,.(Ayet, Mâide; 33) 
45. Zıhâr (karısını annesine benzetmek),.................... (Ayet, Mücâdele; 2) 
46. Günah işleyene yardımcı olmak,………................. (Ayet, Mâide; 2) 
47. Şehveti tahrik edici ölçüde müzikle uğraşmak,…… (H.Ş., Tirmizî) 
48. Bakılması haram olan yerlerini açmak,  
      vücut hatları belli olacak şekilde giyinmek,............ (Ayet, Ahzâb; 59) 
49. Dinen farz ve vacip kılınan hakları ödememek,… (Ayet, Bakara; 83) 
50. İntihar (Kendi kendini öldürmek),............................ (Ayet, Nisâ; 29) 
51. İdrar ve büyük abdest gibi necasetten korunmamak,(Ayet, Müddessir; 4) 
52. Verdiği zekâtı, sadakayı ve yardımı başa kakmak, (Ayet, Müddessir; 6) 
53. Kaderi yalanlamak ya da inkâr etmek,................... (H.Ş., Buhârî) 
54. Kâhin ve müneccimi tasdik etmek,......................... (Ayet, Neml; 65) 
55. Soya-sopa, sülâleye sövmek,................................. (H.Ş., Buhârî) 
56. Allah’tan başkası adına kurban ve adak kesmek,.. (Ayet, Bakara; 173) 
57. Çocuğu ilimsiz ve itikatsız yetiştirmek,................... (Ayet, Tahrîm; 6) 
58. Kötülüğe örnek olmak, fenâlığa çığır açmak,......... (H.Ş., Müslim) 
59. Müslümana silâh çevirmek,.................................... (H.Ş., Buhârî) 
60. Karşısındakini küçük düşürmek için tartışmak,...... (H.Ş., Tirmiz”) 
61. Hadımlaştırmak (Erkeklik uzvunu aldırmak),.......... (H.Ş., Buhârî) 
62. Nimete karşı nankörlük etmek,.............................. (Ayet, İbrahim; 7) 
63. İhtiyaç fazlası malı ve suyu ihtiyaçlıya vermemek, (Ayet, Haşr; 9) 
64. Zekât vermemek,................................................... (Ayet, Fussilet; 7) 
65. Başkasının günah ve kusurlarını araştırmak,......... (Ayet, Hucurât; 12) 
66. Bir müslümanın diğer müslümana “kâfir” demesi,.. (Ayet, Nisâ; 94) 
67. Nikahlı eşleri arasında adaleti gözetmemek,......... (Ayet, Nisâ; 129) 
68. Elle nefsini uyararak doyuma ulaşmak (mastürbasyon),(H.Ş., A.b.Hanbel) 
69. Ay hali veya loğusa kadınla cinsel ilişkide bulunmak,(Ayet, Bakara; 222) 
70. Stokçuluk yapmak,................................................. (H.Ş., İbn Mâce) 
71. Cuma ezanı okunduğunda alım-satımda bulunmak,(Ayet, Cuma; 9) 
72. Başkasının kapı penceresinden        
      kötü niyetle bakmak (röntgencilik),………………… (H.Ş., Tirmizî) 
73. Başkasının evine izinsiz girmek,............................ (Ayet, Nûr; 27) 
74. Gıybet etmek,......................................................... (Ayet, Hucurât; 12) 
75. İsraf etmek,............................................................ (Ayet, Arâf; 31) 
76. Erkeğin, kadına; kadının, erkeğe benzemeye çalışması,(H.Ş., Buhârî) 
77. İşçinin ücretini vermemek ya da geciktirmek,........ (H.Ş., Buhârî) 
78. Yabancı kadınla tenha bir yerde baş başa kalmak, (H.Ş., Buhârî) 
79. Müslümanların gelip geçtiği yollara pislik atmak… (H.Ş., Müslim) 
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DUANIN İKİ KANADI VAR 

Tövbenin iki kanadı vardır. Bu kanatlarla uçar ve hacet 
kapısına ulaşır. Birincisi: Helal yemek. İkincisi: Doğru söylemek. Bir 
daha dönmemek üzere tövbe etmek. 
 

 TEVBE ALLAH’IM    
 

Geldik dar-ı dünyaya,   Gizli gizli günahım, 
Düştük türlü hataya,   Bilen sensin Allah’ım, 
Daldık zevk-u sefaya,   Sensin benim gufranım, 
 

Tevbe Allah’ım tevbe,  Tevbe Allah’ım tevbe, 
Tevbe sultanım tevbe,  Tevbe sultanım tevbe, 
Estağfirullah tevbe.  Estağfirullah tevbe. 

 

Türlü türlü günaha,   Tutmaz olur elimiz, 
Yükler ağır cenaha,   Konuşamaz dilimiz, 
Erdir Mevla’m felaha,   Sana malum halimiz, 
 

Tevbe Allah’ım tevbe,  Tevbe Allah’ım tevbe, 
Tevbe sultanım tevbe,  Tevbe sultanım tevbe, 
Estağfirullah tevbe.  Estağfirullah tevbe. 

 

Tahta ata binmeden,   Kapatırken gözümüz, 
Kara yere girmeden,   Karartmadan yüzümüz, 
Sual soran gelmeden,   Tevhid olsun sözümüz, 
 

Tevbe Allah’ım tevbe,  Tevbe Allah’ım tevbe, 
Tevbe sultanım tevbe,  Tevbe sultanım tevbe, 
Estağfirullah tevbe.  Estağfirullah tevbe. 

 

Kusur ettik bilmeden,   Elimden hem dilimden, 
Göz yaşımız silmeden,   Gözümden hem gönlümden, 
Melekül mevt gelmeden,  Kusurum sil tenimden, 

Tevbe Allah’ım tevbe,  Tevbe Allah’ım tevbe, 
Tevbe sultanım tevbe,  Tevbe sultanım tevbe, 
Estağfirullah tevbe.  Estağfirullah tevbe. 

 

Beşeriz biz insanız,   Affetmezsen neyleriz, 
Olmuştur çok hatamız,   Kabul eyle tövbemiz, 
Örtüver sen Mevlâ’mız,   Nasuh üzre söyleriz, 
 

Tevbe Allah’ım tevbe,  Tevbe Allah’ım tevbe, 
Tevbe sultanım tevbe,  Tevbe sultanım tevbe, 
Estağfirullah tevbe.  Estağfirullah tevbe. 
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DİĞER MAHLUKLARDAN BİZİ AYIRAN NE? 
Allah’ımız buyuruyor ki: “Ben cinleri ve 

insanları sadece bana ibadet etsinler diye 
yarattım.” (Zâriyât: 56) 

Yüce Mevlamız bir ayeti kerimesinde şöyle 
buyuruyor: “Kulumun duası olmasaydı, neyine 
kıymet verirdim. ”  

Kulun ibadetinden başka her şeyi diğer 
mahlukların çoğunda bulunur. Mesela: Yemesi, 
içmesi, üremesi. Kulun özelliği akıl, ibadet ve 
konuşmasıdır. İbadetin yoksa diğer mahluklardan 
farkın ne olabilir? 

 VER BANA YÂ İLÂHÎ 
Nur içinde cânânımı, 
Ver bana sen yâ ilâhî, 
Son nefeste imanımı 
Ver bana sen yâ ilâhî. 
 

Zikir üzere hayatımı, 
Ver bana sen yâ ilâhî, 
Sağ elime beratımı, 
Ver bana sen yâ ilâhî. 
 

Hayır üzere amelimi, 
Ver bana sen yâ ilâhî, 
Cennetinle cemâlini, 
Göster bize yâ ilâhî. 
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EVLAT ATASININ PARÇASIDIR 
 

Evlat ananın babanın bir parçasıdır. Ana için evlat 
bahçedeki gül gibidir. İnsan o gülü görünce ne kadar mutlu 
oluyor, koklamaya doyamıyorsa ata da evladını görünce 
görmeye veya koklamaya doyamaz. Bir anne onu dokuz ay 
karnında taşıyor ama bir defa aciz gelmiyor. Senin sırtına beş 
kiloluk bir yük koysalar iki gün taşısan üçüncü gün isyan 
edersin. Ananın isyan etmemesi sadece sevgisi yüzündendir. 
 

 YAVRULARIM    
 

Evlatlarım görmeyince özlerim de özlerim, 
Yoluna da bakar bakar gözlerim de gözlerim, 
Sevginizi hep gönlümde gizlerim de gizlerim, 
Yalan değil hep gerçektir sözlerim de sözlerim, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 

 
Evlat gülü yetişir hep ataların bağrında, 
Sevmeseydi taşır mıydı dokuz ay hiç karnında? 
Yavrum diye çağırır hep ister olsun doksanında, 
Bebek gibi sevgisi var ataların yanlarında, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 

 
Olmasaydı evladlar da gelir miydi baharlar? 
Geçer miydi şu zamanlar leyl-i nehar leyl-i nehar, 
Atasını unutamaz has evladlar has evladlar, 
Rabbeneğfirlî okuyacak evladlar var evladlar var, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 

 
Evlat ciğer parçasıdır hem özüdür hem özü, 
Ataların ilk muradı hem dünyası hem gözü, 
Garip Yılmaz hep söylerdi içten gelen bu sözü, 
Bahar geçti, yazı geçti şimdi sonbaharın güzü, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 
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İLK SUAL NAMAZ 
 

“Kıyamet günü, kişi amelleri arasında ilk önce 
namazın hesabını verecek. Bu hesap güzel olursa kişi 
kurtuluşa erdi demektir. Bu hesap bozuk olursa, hüsrana 
düştü demektir.” 

Kabirdeki ilk sualler Rabb’in kim? Peygamberin 
kim? Dinin ne? Kitabın ne? olacak. Bu suallerin cevabını 
veren ilk imtihanı vermiş oluyor. Rabb’im cümle ümmet-i 
Muhammed’e cevapların kolay getirsin. 
 

YARDIM ET RABBİ’M BİZE 
 

Cevap için hepimize, 
İman nasip eyle bize, 
Yalnız nasıl kalacağım, 
Yardım eyle Mevlâ’m bize. 

    

  Elbet bir gün öleceğim, 
  Kara yere gireceğim, 
  Sual soran meleklere, 
  Nasıl cevap vereceğim. 
   

Eşim dostum götürürken, 
Mezarıma yatırırken, 
Tahta dizip bitirirken, 
Yalnız nasıl kalacağım. 

   

 Yoktur ışığı göremezsin, 
 Gece gündüz bilemezsin, 
 Soğuk sıcak diyemezsin, 
 Orda nasıl kalacağım. 

     

Salacanı kaldırırlar, 
Kazma kürek saldırırlar, 
Yapma etme dinlemezler, 
Mezarını doldururlar. 
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PARA YAKANA NE DEMELİ 
Bilim adamlarının bildirdiklerine göre iki binden fazla zararı olan 

sigaranın toplum içinde de yeri yoktur. Mesela: 1) Sigara içen biri camide 
safa durduğunda yanındaki içmeyeni rahatsız eder. 2) Sigara içen birinin 
namaz kıldığı seccadeye sigara kokusu siner. 3) Sigara içen eş, yan yana 
yattığında içmeyen eşine rahatsızlık verir. Bunlar hep birer haktır. Sen 
birisinin elindeki parasının altına kibriti çakıp yaktığını görsen ne dersin? ….. 
Ha parayı dikine yakmışsın ha sigara ile yatay yakmışsın farkı var mı? 

SİGARA İSTENMİYORSUN ARTIK  
          Girme aklıma beni şaşırtma, 
Seni içimde istemiyorum git,       Cebime girip de paramı aşırma, 
Ne olur gönül birazcık sabret,       İstemem seni sabrımı taşırma, 
İyiyi kötüyü gönül fark et,        İstenmiyorsun sigara hadi git git, 
İstenmiyorsun sigara sen artık git.       Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 
 İstemeden seni aldım elime, Eve ocağa zehir saçarsın, 
 Hep görenler acır şu halime, Akciğerde yaralar açarsın, 
 Beni sen götürürsün ölüme, Beni bırakıp gitmiyorsun, nâçarsın, 
 İstenmiyorsun sigara git git, İstenmiyorsun sigara hadi git git, 
 Ben seni bıraktım sen de beni terk et.  Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 
İçiyorum zararın bile bile,         Zehirledin girdin bedenime, 
Değmezsin sen hiç bir övgüye,        Bırakmıyorum bilmem niye, 
Hadi seni bıraktım git güle güle,        Çok yazık sana gönül verene, 
İstenmiyorsun sigara hadi git git,        İstenmiyorsun sigara hadi git git, 
Ben seni bıraktım sen de beni terk et.   Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 
 Kanser ettin beni girdin kanıma, Ne kış bırakırsın beni ne de yaz, 
 Ne kadar katilsin kıydın canıma, Bırak rahat nefes alayım biraz, 
 Seni bıraktım koymam yanıma, Ne kadar çirkinsin desem gene az, 
 İstenmiyorsun sigara hadi git git, İstenmiyorsun sigara hadi git git, 
 Ben seni bıraktım sende beni terk et.     Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 
Çaresiz dertlere düşürdün beni,         Dizlerimde bırakmadın derman, 
Bu kadar zalim bilmezdim seni,         Yapıştın bana vermiyorsun aman, 
Ahd ettim bıraktım bozmam yemini,         Sanki benimle mi doğdun anamdan, 
İstenmiyorsun sigara hadi git git,         İstenmiyorsun sigara hadi git git, 
Ben seni bıraktım sen de beni terk et.   Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 
 Guatr ettin kimin boğazın, Ne dünya ya yararsın ne ahrete, 
 Kestirdin hastanede çoğunun ayağın,     Nasıl meylettim senin gibi lanete, 
 Görmedim sigaradan şifa bulanın, Senden kurtulan erer hidayete, 
 İstenmiyorsun sigara hadi git git, İstenmiyorsun sigara hadi git git, 
 Ben seni bıraktım sende beni terk et. Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 
Düştüm tuzağına senin alınan,      Zararın duyuldu dünya yüzünde, 
Zehir alıyorlar paraylan,       Garip der gerçek var benim sözümde, 
İçmez seni aklı selim olan,        Ne gönlümdesin ne de gözümde, 
İstenmiyorsun sigara hadi git git,       İstenmiyorsun sigara hadi git git, 
Ben seni bıraktım sen de beni terk et,   Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 
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TABUTA HİÇBİR ŞEY KOYMUYORLAR 
Sakın güvenme malına, bir kıvılcım onu bitirir. 

Sakın güvenme sağlığına, bir sivilce seni götürür. 
Hayatta nice zenginler gördüm ki ölünce tabutunda ne 
ikiz kuleleri ne de fabrikaları vardı. Soğuk bir ceset 
yapayalnız tabutta geçip gitti. Neyine güveneceksin yalan 
dünyanın? 
 

YALAN DÜNYAYA GÜVENME 
 

İnsanlara güvensen ölürler, 
Ağaçlara güvensen çürürler, 
Ah! Dağlara güvensen erirler, 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 

 
Bir gün soyup açarlar bağrını, 
Kimse bilmez o günkü halini, 
Kefende cebi yok, koysan malını, 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 

 
Mihnet ile geçti hep günlerin, 
Gidiyorsun terk edip her şeyin, 
Avucunda kaldı mı bir şeyin? 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 

 
Sen ver kardeş ver, olmaz keder, 
Verdikçe Mevlâ ziyâde eder, 
Garipler der, verdiğin senle gider, 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 
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BİZE EN YAKIN KİM? 

Yüce Mevla’m bir Âyet-i Kerîme’sinde 
buyu-ruyor ki: “Kuluma şah damarından daha 
yakınım.” (Kâf Süresi) 

O zaman ondan daha yakını kim olabilir? 
Yaptığını görür, dediğini dinler, konuştuğunu 
işitir, kalbinden geçeni bilir. Velhasıl O’ndan 
yakını olmaz. 

 YAKIN RABBİM    
 

Yok senden yakın, Mevlâ’m nerede bulayım? 
Kabul et kapına kulun, kölen olayım, 
Aşk denizinde yanıp yanıp kül olayım, 
Kabul et kapına Mevlâ’m, kulun olayım. 
 
 
Öyle güzel güzel ki benim güzel Rabb’im, 
O'nu ben her şeyden daha çok çok severim 
Ne zaman benim bir yaram olsa da benim, 
Merhem verir bana, yarama sürerim. 
 
 
Bir saniye şaşmaz şu zamanlar bak sana, 
Rabb’im görür, duyar ümitsiz olmasana, 
Yeter ki iste, Rabb’im hakkın verir sana, 
Rabb’im kuluna şah damarından yakın sana. 
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EFENDİLERİN EFENDİSİ KİM? 

Eğer bugün Peygamberimize (s.a.v.) bir mektup yazma ve 
ulaştırma imkanım olsaydı bu mektubu yazarak yüreğimden 
geçenleri anlatırdım. Salâtu selâm Rasûlümüze ve ashabına olsun. 

OL RASÛLÜMÜZE MEKTUBUM OLSA  
 

Yüreğimde çağlayanla sana gelmek istiyorum, 
Gönül heybemdeki gözyaşlarım sermek istiyorum, 
Yürek tezgahımda dokuduğum aşk libasımı, 
Giyinip kuşanıp yana yana giymek istiyorum EFENDİM. 

 
Hak nasip etse baksam cemâlinde açan güllerine, 
Bîçarelere şifa dağıtan o pâk dillerine, 
Günahkar dudaklarımı o senin pâk ellerine, 
Dokunduracağım günleri hasretle bekliyorum EFENDİM. 

 
Doğsan yeniden, bestelense şol tala-al bedrular, 
Seslendirseler nağmelerin hep o günahsız yavrular, 
Garipler aşıklar sana yazarken şiirler ağıtlar, 
Ellerinde demet demet güllerle yolun bekleyenler var EFENDİM. 

 
Sürüne sürüne gelip Ravza’na yolun olayım, 
Kulağıma küpe takıp diz çöküp kölen olayım, 
Bu acizi kabul eyle ne olur ey şah-ı Rûsûl, 
Hayatımla mematımla o pâk Ravza’nda kalayım EFENDİM. 

 
Nemrut’un narına atılan Halil İbrahim gibi, 
Tevekkülle bıçak altına yatan İsmail gibi, 
O gül bahçene yağıp hayat veren yağmurlar gibi, 
Gözleri yaşlı, iffetli, sürmeli ceylanların var EFENDİM. 

 
Yüce dağlar kadar ağır, kirli, günahlar içinde, 
Bembeyaz bitmeyen çok umutlarım var içimde, 
Kadem bastığın gönüller tahtına, nurlar içinde, 
Sefa geldiniz diyeceğin günü bekliyoruz EFENDİM. 

 
O mahşer gününde, Cebrâil’in sana geldiğinde, 
Ümmetini Rabb’inden isteyip, secdeye geldiğinde, 
Kızım Fâtıma, torunlarım Hasan Hüseyin değil, 
Ümmetim, ümmetim diyeceğin günü bekliyoruz EFENDİM. 

 
Bulsam bastığın toprakları başıma tac eylesem, 
Kanayan yarama sürsem, sürsem de ilac eylesem, 
Muhabbetinle yanan şu zavallı dudaklarımı, 
Sürsem o pak ellerine öpsem öpsem de bayram eylesem EFENDİM. 
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EN AZ EŞİT OLMALI 
“Kıyamet günü, kişi amelleri arasında önce namazın hesabını 

verecek. Bu hesap güzel olursa kişi kurtuluşa erdi demektir. Bu hesap bozuk 
olursa, hüsrana düştü demektir. (Hadis-i Şerif) 

Kâinatın Efendisi’ne yani Peygamberimiz’e (s.a.v.) sorarlar: “Yâ 
Rasûllallâh! Dünyaya ne kadar ahirete ne kadar çalışalım. Yüce 
Peygamberimiz (s.a.v.) “Hangi tarafta ne kadar kalacaksanız oraya o kadar 
önem verin” buyuruyor. “O mümkün mü yâ Rasûllallâh?” deyince, o güzel 
önderimiz “hiç olmazsa dünya ile ahiretin kefesini eşit tutun, dünyaya ne 
kadar çalışırsanız ahirete de o kadar çalışın” buyurdu. 

YALAN DÜNYA 
Bu dünya yalandır, buna kanılmaz, 
Yalan dünya senden murat alınmaz, 
Gafil olma gafil geri dönülmez, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra ahır zamandır. 

 

Mabudun dururken mahluka tapma, 
Şeytana uyup yolundan sapma, 
Dünyayı yapıp da ahreti yıkma, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra ahır zamandır. 

 

Azığın var mıdır yola çıkmaya? 
Döşeğin var mıdır, varıp yatmaya? 
İki melek gelir sual sormaya, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra ahır zamandır. 

 

Ölünce çözerler belin kuşağın, 
Gözüne görünmez oğlun uşağın, 
Yakasız gömlektir örtün döşeğin, 
Varıp yatacaksın orada bir gün. 

 

Suyunu ısıtırlar kazan dolunca, 
Kefenin biçerler boylu boyunca, 
Halin ne olacak kabre koyunca, 
Dostların yanından ayrılır o gün. 

İki melek gelir çınarlar gibi, 
Gözlerin parlatır şimşekler gibi, 
Biri sual sorar gök gürler gibi, 
Amelin hazır mı cevap vermeye. 

Dünyada canlı hiç mahlukat kalmaz, 
Dünya malı sana elbet mal olmaz, 
İbadet edenin yeri nar olmaz, 
Mevta rahmetine kavuşur bir gün. 
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GÖNÜLDEN GÖNÜLE BİR YOL VARDIR 
GÖRÜLMEZ 

Eğer sen onu özlersen ve yüreğine aşk-ı Muham-
medî’yi yerleştirirsen o mübarek sana rüyanda mutlaka 
görünür ve bu şiiri aynı durumda yazmıştım elhamdülillah. 

Gönülden gönüle bir yol gider yolu görülmez. 
Kişi sevdiğine bağlanır ipi görülmez. 
Sevdiğin burcu burcu kokar gülü görülmez. 

YÂ RASÛLALLÂH GÖRESİM GELDİ  

Hasretinle şu gönlüm yanıyor, yanıyor, 
Aşkınla göz pınarım kanıyor, kanıyor. 

 

Ya Rasûlallah, Ravza’na gidesim geldi, 
O rûhu pâk efendimi, göresim geldi, 
Uğruna şu canımı, veresim geldi, 
O güzel hûb cemâlin göresim geldi. 

 

Hak nasib etse de, gelsem güzel Ravza’na, 
Doya doya baksam baksam hem kana, kana, 

 

Yâ Rasûlallah, Ravza’na gidesim geldi, 
O rûhu pâk efendimi, göresim geldi, 
Uğruna şu canımı, veresim geldi, 
O güzel hûb cemâlin, göresim geldi. 

 

O, nûr dolu Medine’nde gezesim geldi, 
Bastığın o toprakları sevesim geldi. 

 

Yâ Rasûlallah, Ravza’na gidesim geldi, 
O rûhu pâk efendimi, göresim geldi, 
Uğruna şu canımı, veresim geldi, 
O güzel hûb cemâlin, göresim geldi. 
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RASÛLÜMÜZ KİMİN BURNU SÜRTÜLSÜN DEDİ? 
“Ramazan girip çıktığı halde günahları 

affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve 
babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar 
sayesinde cennete giremeyen kimsenin de burnu 
sürtülsün. Ben yanında zikredildiğim zaman bana salavât 
okumayan kimsenin de burnu sürtülsün!” (H.Ş.) 

Annenin yavrusuna çağırması bile değişik ve o 
kadar tatlıdır ki; yavrucuğum derken dudakları yapışır kalır. 
O anı gözünün önüne getiren kişi anasına hiç hor bakabilir 
mi? Unutabilir mi? Ana başta tac imiş her derde ilac imiş. 
Evlat doksan yaşında olsa yine anaya muhtac imiş. 

ÖZLEDİM BEN ANAM 
       

Sevgi ile sözlerini, 
Senin elâ gözlerini, 
Hep o nurlu yüzlerini, 
Özledim ben güzel anam. 

  

Sevgi ile nimetini, 
Bilemedim kıymetini, 
Çektim bunca hasretini, 
Özledim ben güzel anam. 

 

Bahar gelir güller açar, 
Gece olur uykum kaçar, 
Sensiz olmak bana naçar, 
Özledim ben güzel anam. 

 

Yavrum diyen dillerini, 
O mübarek ellerini, 
Gonca gonca güllerini, 
Özledim ben güzel anam. 
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SON ANIMIZ 
Ah ah ah! O ölüm anında gözünden perde kalkar ve 

gideceğin yeri görürsün. Ne kadar zor bir an! Allah (c.c.) 
cümlemize yardım etsin. Amin. 

 ÖLÜM    
Ne kadar tez geldi ömrümün sonu, 
Şu tatlı canımın sahibi geldi, 
Dünya şu gözüme görünmez oldu, 
Emanet canımın sahibi geldi. 
 

Gözümün perdesi önüme düştü, 
Ne uzak yollara seferim aştı, 
Ölümün acısı canıma düştü, 
Emanet canımın sahibi geldi. 

 
Canlının yanında durur gezerler, 
Keremden amandan asla bilmezler, 
Yalvarsam bir saat aman vermezler, 
Emanet canımın sahibi geldi 
 

Açamam gözlerim dalmış uyumuş, 
Cesede dökülen ecel suyuymuş, 
Garip der dünyanın sonu buymuş, 
Emanet canımın sahibi geldi. 

 
Yırttılar, biçtiler üç kat gömleği, 
Sevdiklerim yolcu etsinler beni, 
Lütf-u ihsan edin incitmeden beni, 
Yalvarın yuğana, tenim zaiftir. 
 

Gelin ey komşular helâllaşalım, 
Yanalım yanalım hem ağlaşalım, 
Dargın isek sizle gel barışalım, 
Emanet canımın sahibi geldi. 
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Bir müslüman kimlerle evlenemez? 
 

Bir müslüman; putperest, müşrik, ateist, 
dinsiz ve bunlara ilaveten; 

1. Öz ve üvey anneleri ile, 
2. Anaanne ve babaanneleri ile, 
3. Öz ve üvey kızları ile, 
4. Kız kardeşleri ile, 
5. Halaları (emeleri) ile, 
6. Teyzeleri ile, 
7. Erkek kardeşin kızları ile (yeğen) 
8. Kız kardeşin kızları ile (yeğen) 
9. Süt anneleri ile, 
10. Süt kardeşleri ile, 
11. Süt kardeşinin kızları ile, 
12. Süt hala ve süt teyzeleri ile, 
13. Hanımlarının anneleri ile (kayınvalide) 
14. Hanımından olan üvey kızları ile, 
15. Oğlunun hanımı ile (gelini ile), 
16. Torunu ve torununun çocukları ile, 
17. Torunlarının hanımı ile, 
18. Kişi hanımı ile nikâhlı olduğu sürece eşinin     
      halası, teyzesi, kız kardeşi ve kız 
kardeşinin kızı, erkek kardeşinin kızları ile; 

Evlenmesi kesinlikle haramdır. 
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ALLAH’IMIZI GÖREN TEK İNSAN 
Miraç anında Yüce Hakk, Cebrail’e (a.s.) 

“Rasûlumu al getir. Alemlerimi gökleri ve cemalim 
seyretsin” demişti. 

 

EY CEBRÂİL! 
Ey Cebrail görüştün mü? Dostumla, 
Gökte Muhammed’im yerde Ahmed’im, 
Server Muhammed’im nurdan Ahmed’im. 

  
Ey Cebrail dostun gelsin göreyim, 
Ümmetin halinden haber sorayım, 
Ümmetine armağanlar vereyim, 
Gökte Muhammed’im yerde Ahmed’im, 
Server Muhammed’im nurdan Ahmed’im. 

 
Arşımın üstünde cevlân eylesin, 
Kürs’ümün üstünde seyran eylesin, 
Görsün Cemâl’imi bayram eylesin, 
Gökte Muhammed’im yerde Ahmed’im, 
Server Muhammed’im nurdan Ahmed’im. 

 
Adını yazarken yarıldı kalem, 
Göbeğin keserken söyledi kelam, 
Hak katında duası makbul olan, 
Gökte Muhammed’im yerde Ahmed’im, 
Server Muhammed’im nurdan Ahmed’im. 

 
Muhammed’dir Peygamberlerin başı, 
Ona uyanın selâmettir işi, 
Yerde-gökte, iki cihan güneşi, 
Gökte Muhammed’im yerde Ahmed’im, 
Server Muhammed’im nurdan Ahmed’im. 
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DÜNYA OYUN VE EĞLENCEDİR 

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir 
şey değildir. Muttakî olanlar için ahiret yurdu muhakkak 
ki daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?” 
(En‘âm: 32) 

Uyan Ey Müslüman! Kur’ân-ı Kerîm’in dört 
yerinde “Dünya hayatı oyun ve eğlencedir” diye 
geçmektedir. 

Yüce Mevla’mız; “Ben yere göğe sığmam, 
kulumun kalbinde yerim var” diyor. Sen kalbini bir 
dinlesen anlarsın. Sen ne iş yaparsan yap o kalp hep 
Allah Allah Allah diye çalışır. Unutma bu Allah’ın (c.c.) 

makinesidir ve O’na çalışır. 
 

YARATAN MEVLÂ’M 
Yaratandır O Mevlâ’mdır, 
O’ndan iyi bilen mi var? 
Şah damarımdan yakındır, 
O’ndan yakın kimim vardır? 
 

Al ilâhî canım benim, 
Şu kalbim hayatta kalsın, 
Benim iman evimdir o, 
Rabb’im orda tek sen varsın. 

 

Dünyalara sığmayan Mevla’m, 
Kulun kalbinde yerin var, 
Tek başıma döneceğim, 
Senden başka da kimim var? 
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DÜŞÜN! Allah’ımız (c.c.) Kur’ân’ında defalarca düşün diyor. 
MÜSLÜMAN KARDEŞİM, DÜŞÜN ve TEFEKKÜR ET 
Dünyaya insan olarak geldiğinin şükrünü edâ edebildin 

mi?Eğer yüce Allah (c.c.) seni insan değil de bir başka mahluk olarak 
yaratmış olsaydı elinden ne gelirdi? Yüce Allah (c.c.) Tîn sûresinde 
insanları en güzel şekilde yarattığını söylerken seni methetmiş. Bu 
nimet için yüzbin kere şükretsen yine az değil mi? 

Müslüman bir ülkede dünyaya getirilmiş olman senin için bir 
şeref değil mi? Eğer İslâm olmayan bir ülkede dünyaya gelseydin 
Halil İbrahim (a.s.) gibi dinini bulabilir miydin? Bunun için Allah’a (c.c.) 
yüzbin kere şükretsen yine az değil mi? 

Müslüman bir anne müslüman bir babadan dünyaya geldiğinin şükrünü 
eda edebilir misin? Annen baban gayrimüslim olsaydı onlara ben İslâm’ı seçtim 
diyebilir miydin? Bu nimet için yüzbin kere şükretsen yine az değil mi? 

Babanın sen dünyaya gelmeden önce yaptığı evliliği biliyor 
musun? Baban sana imanlı bir anne seçmişti. Onu parası, malı veya 
varlığından dolayı değil, sadece imanlı olduğu için eş olarak seçmişti. 
Annen de aynı iyiliği yapmıştı. O da babanı sen dünyaya gelmeden şanı, 
şöhreti ve malı-mülkü için değil, sadece imanlı ve İslâm’ı yaşayan birisi 
olduğu için seçmişti. Bu nimet için yüzbin kere şükretsen yine az değil mi? 

Şu yalan dünyaya bütün azaların tamam olarak gelmen büyük bir 
nimet değil mi? Elin, ayağın, gözlerin, kulakların hepsi sağlam. Koştuğuna 
yetişebiliyor, kaçtığından kurtulabiliyorsun bu nimetlerin kıymetini sen 
anlayamazsın; Ancak!!! Ayağı olmayan bir topala sor ayağın kıymetini o 
sana tarif eder. Kulağı sağıra sor. Zor anlatırsın ama. Dilsize sor şu dilinin 
kıymetini bana anlat desen, o diliyle söyleyemez ama eliyle kollarını açar, 
işaretle konuşmak bu dünyaya bedeldir der. Ya köre sorsan “gözlerin açılsa 
sen ne verirsin” diye o da bu dünya gibi bin dünya verirdim” der. Peki 
soruyorum “benim bir şeyim yok ki diyenlere dünyaya geldiğinde sırtında bir 
atlet var mıydı? Ayağında bir pabucun var mıydı? Peki bir lokma aşın var 
mıydı? Az veya çok sana bu nimeti veren Allah’a (c.c.) bu nimet için yüz bin 
kere şükretsen yine az değil mi?” 

Soruyorum ey eşi, işi, evladı, malı, mülkü ve sağlığı olan, günde üç 
öğün yiyip de Allah’a (c.c.) teşekkür etmeyene; “bir dostun zehir olan bir 
sigarayı sana ikram ettiğinde belini büküp neredeyse rukû gibi eğilerek 
teşekkür ediyorsun, bir dostun sana bir acı kahve ısmarlasa üç defa beş 
defa teşekkür ediyorsun da ya Yüce Allah sana iş vermiş, eş vermiş, mal 
vermiş, mülk vermiş, bütün azalarını sağlıklı yaratmış, günde üç defa 
yiyecek içecek vermiş. Hani bunun şükrü, hani bunun teşekkürü nerde?” 

Bu kadar nimetin karşılığında yüz bin defa şükür etsen yine az değil 
mi? Eğer şükür etmiyorsan nankörlük etmiş olmaz mısın? Düşün, tefekkür et, 
şükür et, rükû et, secde et. Yönel Rabb’ine şükür et, şükür et, yine şükür et. 
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