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Son Panzehir

Önsöz

Düşünmek için bana verilen zihin, tüm gücümle yapacağım 
şükürleri yetersiz kılmıyor mu?

Bu, herkes için aynı olduğundan şükretmeyeceğin manasına 
gelmedi.

Ben düşünebiliyorsam bunun karşılığı olarak yaratıcıya şük-
retmem gerekir. Ancak şükretmem gerektiğini de düşünebildi-
ğim eylemden yani akıldan alıyorsam şükretmeyi gerçekleş-
tirmeyi düşünebildiğim için tekrar şükretmem gerekir. Ben bu 
düşünceyi de tekrar akıldan almış olurum ve dolayısıyla hiçbir 
zaman yeterli ve tam bir şekilde şükredemem. Önemli olan insa-
nın tam manasıyla şükredemeyeceğini bilmesine rağmen, bunu 
bırakmayıp şükretmesine devam etmesidir.
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Son Panzehir

Nur

Bitmez tükenmez istek, aklın son noktasında
Hiç gelmeyen emel, ölümün ortasında
Bir peygamber neler neler düşünürken
Son peygamber, küçükken uzayı düşünürken

Cevapsız problem: Kaç uzay var?
Sonsuzluk içinde nereye kadar?
Nefse kul olunmaz, bitmez nefis, hiç bitmeyen
İleride bir nur var, adı Muhammed, hiç sönmeyen.
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Enes Menal

Mushaf

Kapı çalındı. 
Kim o?
Ben kesilmez bir kitabım
Batıl mumu söndürücü
Miraca kandil bir hitabım

Arapça yazılı kitap
Önce yabancı geliyor
İçine yavaşça inildikçe
Zihnini bir bir çözüyor

Hayatta bulamadıklarımı
Şu kitapta buluverdim
Secde eden ağaçlar
Hemen durup izledim

Yaratıcının rızasıdır tek
Bir tek umduğumdur
Ve yaratıcıdır bir tek
Gitmeden bulduğumdur

Nedir ki dünya hayatı?
Onun rızasına çalışmak
Nedir ki dünya hayatı?
Hasım nefisle yarışmak
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Son Panzehir

Ay

Cehennemdir cehennem gördüğün!
Düşme oraya sakın, kördüğüm!
Ey Abdullah! Ey yabancı! Kimsin?
Ya Muhammed ya Muhammed! Sen misin?




