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Cehâlet
Yangını
Kur’ân’la
Söner
Kur’ân eczanesinde, her derde devâ vardır;
Son kullanma tarihi: kıyâmete kadardır.

KUR’ÂN DİYOR Kİ:
• Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan
tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden
korkanların, bu Kitab’ın etkisinden tüyleri ürperir, derken
hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp,
yumuşar. İşte bu Kitap, Allah’ın, dilediğini kendisiyle
doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de
saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.
ZÜMER/23
• Andolsun, biz Kur’ân’ı, düşünüp öğüt alınsın diye
kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan yok mudur?
KAMER/17,22,32,40

CEHÂLET YANGINI
KUR’ÂN’LA SÖNER
Ne ilmî kariyer, ne diplomayla,
Ne altın madalya, ne bir kupayla,
Ne alkış, ne tâviz, ne de sopayla;
Sanma ki; bir insan, irfâna döner;
Cehâlet yangını, Kur’ân’la söner.
Ne şöhret peşinde, bir mâcerayla,
Ne “şov” düğünlerde, akan parayla,
Ne makâm, ne rütbe, ne de sarayla;
Sanma ki; bir insan, irfâna döner;
Cehâlet yangını, Kur’ân’la söner.

HADÎS-İ ŞERİF:
Sizin en hayırlınız; Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenen ve öğretendir.

KUR’ÂN DİYOR Kİ:
Kur’ân’ı kesinlikle biz indirdik;
elbette onu yine biz koruyacağız.

HİCR/9

BİR KİTAP Kİ...
Bir kitap ki; Allah’ın, beşere son kelâmı,
En büyük mûcizesi, ve en büyük selâmı.
Bir kitap ki; Ne dengi, ne benzeri , ne eşi;
İnsanlık âleminin, batmayan tek güneşi.
Bir kitap ki; nûrunda, karanlıkları boğan,
Bindörtyüz yıldan beri, hergün yeniden doğan.
Bir kitap ki; barışın, kurtuluşun rehberi,
İdrâkin temel taşı, akılların cevheri.
Bir kitap ki; Nebî’nin, en büyük emâneti,
Ne bir hükmü değişir, ne harfi, ne âyeti.
Bir kitap ki; vicdânın, adâletin tek sesi,
Ahlâk depremlerinin, sarsılmaz güvencesi.
Bir kitap ki; korkular ve ümitler harmanı,
En Yüce Padişah’ın, âlemlere fermanı.
Bir kitap ki; beş vakit secdelerde göz yaşı,
Mûminlerin elinde, değişmez mihenk taşı.
Bir kitap ki; mübîndir.. Apaçıktır görene,
Son nefeste korku yok, O’na gönül verene.
Adı; Kur’ân-ı Kerîm.. Mekânı; kalb-i selîm,
O’ndadır gerçek irşâd, O’ndadır gerçek ilim.
Ey! Şânı mahşere dek, korunan yüce kitap;
Yetmez seni övmeye, hiçbir söz, hiçbir hitap.
Seni yazmak ne mümkün, cür’etimize bakma,
Hesap günü Mîzan’da, BİZİ YALNIZ BIRAKMA !
ÂMİN

KUR’ÂN DİYOR Kİ:
Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri gün gelecek bir
ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale
geldikçe, derilerini başka derilerle değiştiririz ki; acıyı
duysunlar! Allah daima üstün ve hakîmdir.
NİSÂ/56

DAHA KUR’ÂN NE DESİN?
Ey insan! Yaşıyorken, hem de Kur’ân çağında;
Çırpınıp duruyorsun, cehâlet batağında.
Kalbin katı.. Gözün kör.. Başın kibir dağında.
Kur’ân sana gel diyor, bak bendedir adresin.
Ey eşref-i mahlûkat!.. Daha Kur’ân ne desin!..
Özgürce seçmen için, iki yoldan birini;
Apaçık bildiriyor, bütün âyetlerini.
Ya Peygamber, ya şeytan.. Seç diyor rehberini;
Öyle seç ki; sırattan rüzgar gibi geçesin,
İlle şeytan diyorsan.. Daha Kur’ân ne desin!..
Ya Cennet bahçesidir, ya ateştir o mezar,
Mekân var mı dünyada, öyle derin, öyle dar?
Hiçbir şey yakın değil, insana ölüm kadar.
Diyor ki; hesabı var, aldığın her nefesin;
Mezarlar konuşurken.. Daha Kur’ân ne desin!..
Malın, mülkün, şöhretin, dünyada herşeyin var;
Ya dünyadan Rabb’ine, götürecek neyin var?
Bana yeter diyorsan, şu üç günlük îtibar;
Bir dördüncü gün var ki; çok çetindir bilesin,
Bunlar masal diyorsan.. Daha Kur’ân ne desin!..

Âyet diyor ki; eğer, dağa inseydi Kur’ân;
Paramparça olurdu.. Dağ, Allah korkusundan.
Hangi insan durup da, ibret almaz ki bundan?
Sen ki, bir dağ yanında, ne kadar da cücesin,
Haddini bilmen için.. Daha Kur’ân ne desin!..
O münezzeh ruhundan, ruh vermekle insana;
Erişilmez bir şeref, bahşetti Allah sana,
Ne kadar sevdiğini, buradan anlasana !
Sen ki; taparcasına, kendine kul kölesin,
Nefsini put yapana.. Daha Kur’ân ne desin!..
Bir gün var ki; çok yakın, dağların yürüdüğü,
Göklerin, güneşleri önünde sürüdüğü,
Kâinatı toz duman, dehşetin bürüdüğü;
Kıyâmet senaryosu, oyun değil bilesin;
Hâlâ ürpermiyorsan.. Daha Kur’ân ne desin!..
O büyük mahkemede, bütün diller susacak;
Konuşacak bu defa, göz, kulak, el, kol, bacak.
Uzuvlar birer birer, haramları kusacak;
Açılacak önünde, defterleri herkesin;
Kendine gelmen için.. Daha Kur’ân ne desin!..
O gün, buyruk verenler, buyruğa baş eğecek,
Cehennem öfkesinden, köpürüp kükreyecek,
Ve doldun mu dedikçe, daha yok mu diyecek;
Yandıkça o deriler, değişecek bilesin;
Hâlâ secde yok ise.. Daha Kur’ân ne desin!..
Gör ki, dünya sırtında, nice insan taşıyor;
Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor.
Kimi Arş-ı Âlâ’ya dolu dizgin koşuyor;
İşte Cennet.. İşte sen.. Gayret et ki giresin;
Ey! Eşref-i mahlûkat!.. Daha Kur’ân ne desin!..

KUR’ÂN DİYOR Kİ:
O (Kur’ân), asla bir şaka değildir.

TARIK/14

Hâlâ Kur’ân üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi?
Eğer o, Allah’tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda
birçok tutarsızlık bulurlardı.
NİSÂ/82

KUR’ÂN ŞAKA DEĞİLDİR
Bin bir vesveseyle, seni saptıran;
Dünya servetini, kıble yaptıran;
Kibir verip, seni sana taptıran;
O mel’un şeytana haddini bildir;
Rabb’in azap sözü, şaka değildir…
Kur’ân ahlâkını, çağdışı gören,
Şehvet batağında, hükmünü süren,
Sana her cür’ette, cesâret veren,
O gâfil nefsine, haddini bildir;
Vallahi Cehennem, şaka değildir…
Zengine îtibar, olsa da yaygın;
Para pul, eylemez insanı saygın,
İbâdet değilse, dünyada kaygın;
Âhirde de insan, bil ki zelildir,
O mahşer dehşeti, şaka değildir…
Yakışmaz, mü’mine yarınlara yas,
Umutsuzluk, ancak kâfirlere has.
Yeter ki; sen göster, tövbede ihlâs;
Geçmiş günahların bile kefildir,
Rabb’in Cennet vâdi, şaka değildir…
Arama.. Sabırdan başka teselli,
Altı üstü kaç yıl? ömürler belli.
Kim bilir, kimedir yarın tecelli,
Her secde, mîzanda sana delildir,
Vallahi o Kur’ân, şaka değildir…

KUR’ÂN DİYOR Kİ:
Allah’ın, kullarının tevbesini kabul edeceğini, sadakaları
geri çevirmeyeceğini ve Allah’ın tevbeyi çok kabul eden
ve pek esirgeyen olduğunu halâ bilmezler mi?
TEVBE/104
Biz, Kur’an’dan öyle birşey indiriyoruz ki o, müminler
için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını
arttırır.
İSRÂ/82

MAHŞERDE KUR’ÂN’LA
HAŞREYLE BENİ...
İstemem dünyanın, tâcı tahtını;
Muradım; almaktır kul berâtını.
Affınla tanıdım, Yüce Zâtını;
Sen ki; bağışlarsın, Rabb’im diyeni,
Mahşerde Kur’ân’la haşreyle beni...
Ne kadar vursam da, nefsimi taşa,
Sabrını vermezsen, çıkamam başa.
Sen affetmedikçe, ibâdet boşa,
Bilirim.. Seversin, Sen de seveni;
Mahşerde Kur’ân’la haşreyle beni...
Neyleyim, Zâtından başka sırdaşı,
Lûtfuna kör bakan, gözdeki yaşı.
Neyleyim, aşkınla eğilmez başı;
Sonsuz rahmetinle tanıdım Seni;
Mahşerde Kur’ân’la haşreyle beni...
Senden geldim, yine dönüşüm Sana,
Şükrümü kabul et, verdiğin cana.
Dünyalar bir yana, rızân bir yana;
Yüce Kur’ân’ınla tanıdım Seni;
Yâ Rabbi… O’nunla haşreyle beni...
				

ÂMİN

YA KUR’ÂN, YA HÜSRAN..
Yakuttan, zümrütten meded boşuna,
Hepsi bir gün döner, çakıl taşına.
Geç kalma.. Bakıp da o genç yaşına,
Sanma ki; önünde seçenekler çok;
Ya KUR’ÂN, ya HÜSRÂN, üçüncüsü yok.
Sen, şerefli doğdun, şerefli yaşa,
O bencil nefsini, vur taştan taşa;
Yoksa çıkamazsın, şeytanla başa.
Sanma ki; önünde, seçenekler çok;
Ya KUR’ÂN, ya HÜSRÂN, üçüncüsü yok.

Bu hayat denizinde, boğma sakın ümidi;
Bu denizde Kur’ân’dır, insanın can simidi..
Dünya müslümanları, Kur’ân’la yüzleşmeden,
Hiç kimse aramasın, hüsrâna başka neden..
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