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Tâ. Sîn. Mîm. ! (26/1 - 28/1)

Bin yıl süren devirlerden   (32/5)
Elli bin yıldı gelinen   (70/4)
İkililerden yedi ve    (15/87)
Yüce Kur’an’ı getiren   (15/87)

İlgili Ayetler:

Tâ. Sîn. Mîm.! İlgili Düşüncem; “Öncekilerden (Peyderpey Gönderilenler-
den) Muhammed’e; Sırat el müstakim.
32/5. Allah, emri gökten yere indirir. Sonra bütün işler, sizin hesabınıza 
göre bin yıl süren bir devirde O’na yükselir.
70/4. Melekler ve Ruh, miktarı elli bin yıl süren bir zamanda O’na yükselir.
15/87. And olsun sana ikililerden yedi ve bu yüce Kur’an’ı verdik.



ÖNSÖZ 

Hamd Allah’a!

İnsanın, dünya yaşamında ulaşabileceği en büyük lütuf, Ya-
ratıcı’nın kelamını kavrama yetisidir.

Bütün zamanlarda İslamiyet, ancak anlamak ve inanmaktır. 
Bu inanç, insanın ilahi farkındalık nedeni ile otokontrolü ve so-
rumluluğunu yükselterek onu doğruluktan dosdoğruluğa, görü-
nenden görünmeyene taşır. Böylece müminin önceliği her şart 
altında Allah’tır. 

İslamiyet dosdoğru olmaktır. Şartlar diye bilinenler, bu hede-
fe ulaşmada vasıtalardır.

Bulunduğum coğrafyada; şartlarla gösterişte olanlar, yükle-
nen doğruluktan çok uzak bir sapıklıktadırlar.

Kavrama melekemize sunulan ve kurtuluşumuz olan din, 
her dönemde ve her fırsatta âdemoğlu tarafından nefsin arzuları 
doğrultusunda dünyevi çıkarlara feda edilmiştir. Böylelikle in-
san sadece kendini kandırmış, kendini heba etmiştir.

Not: Bazı dizelerin bitiminde, parantez içinde ilgili sure ve ayet numara-
sı bildirilmiştir. Dipnotlarda, bu parantez içindeki ayetlerle ilgili mealler 
genel olarak İnsan Dergisi - Mehmet Alagaş mealleri esas alınarak düzen-
lenmiştir. Dipnotlarda bazı uzun ayetlerin tamamı bildirilmemiş; ayetin, 
sadece ilgili bölümü alınmıştır. 
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Hiç

Yaratan Rabb’in Adıyla oku! (96/1)
Okumaktan kör oldu gözlerim,
Seni okumaya yetemedim.

O ki kalemle öğretti (96/4) 
O kalemle koptu ellerim,
Seni yazmaya yetemedim.

Ol! Dersin oluverir âlemlerin
Seyrettim kavradığım kadar,
İlminin sırrına eremedim.

Bana bir ömür bahşettin 
Sensiz günüm olmadı benim
Seni anmaya yetemedim.

Düşündüm gücüm yettiği kadar 
Hiçbir şeyi anlamadım,
Hiçliğimi anladığım kadar.

İlgili Ayetler: 
96/1. Yaratan Rabb’inin adıyla oku!
96/4. O ki kalemle (yazmayı) öğretti
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Yanmak 

Kitap bilgiye,
Delil ibrete,
İbret görüşe 
Çıkar da çıkar 

Nimetler şükre,
Kalpler imana,
İman duaya 
Sarar da sarar

Yağmur toprağa,
Toprak yaşama,
Yaşam ölüme 
Yağar da yağar 

Kamer dünyaya,
Dünya Güneş’e,
Güneş feleğe 
Döner de döner 

İnsan dünyaya,
Başlar ayağa,
Âdem hüsrana 
Düşer de düşer

Nur üstüne nur
Aşktır o, pürnur
Âşık Allah’a
Yanar Hu yanar 
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Ya Nasip 

Sende olan bilinemez, yüceler yücesisin erişilmez
Beni benden iyi bilensin, yönelecek bir akıl nasip et
İçten irade, gayret, akla Sen’i öncelemeyi nasip et
Berrak bir akıl, doğru bir yol; sonu kavuşmak olsun, nasip et

Seni ilham eden merhametle, secdede bir hayat nasip et
O ilhamla kısılan gözler, yere inmiş kanatlar nasip et
Dünyada da ahirette de iyilik ver, azaptan azat et (2/201)
Kolaylaştır zorlaştırma, hayırla tamamlamayı nasip et (Hadis)

İlgili Ayet:
2/201. Onlardan kimi de “Rabb’imiz, bize dünyada da güzellik ver, ahiret-
te de güzellik ver, bizi ateşin azabından koru!” der.

Düşüncem; Bakara 200, 201 ve 202. ayetler her müminin üzerinde dur-
ması gereken ayetlerdir. Bakara suresi 200. ayetinde; hac ibadetlerini ta-
mamlamış insanların bazıları, Allah’a yönelerek “Rabbim bize dünyada 
ver.” demektedir. Bu isteklerine Kur’an’ın cevabı “Onun ahirette bir payı 
yoktur.” şeklindedir. Bir müminin dünya yaşamı, ahireti de gözeten dengeli 
bir yaşam olmak zorundadır.
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Şems 

Yüklü bulutlar gördüğüm,
Suya hasret toprak benim.
Susuz çöllerden geldiğim,
Şu çağlayan nehir benim.

Kırık kanat, yokuş dağlar  
Kanatlanıp uçan benim.
Kurşun gibi ağır yıllar,
Arkasında koyan benim.

Günahları soluduğum
Diyarları yakan benim,
Kasvet karanlık geceler
Yırtıp doğan güneş benim.

İçimde var kör bir düğüm,
Çözüldükçe düğün benim.
Göremediğim! Gördüğüm!
Bu amansız savaş benim 



5

!Sâd!

Yerdeki Kalem

Ben Allah’ın kuluyum
Yere düşmüş bir kalem
Güzellikler O’ndandır 
Kusurlar yerden gelir

Attığı tohum benim
Yerden biten daneyim
Allah elinden özüm
Posamız toprak bizim

Ben özüme bakarım
Özüm edeptir benim
Şüphe yok Allah süphan
Bendedir sürçülisan 

Günahlardan sıyrılıp 
Bulduğum O’dur benim
Bir sevabım varsa o
O’na kulluk bilincim
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Yazmak 

Ne anladım yazarım
Yazdığım Sen’sin benim
Gösterdiğin yoldayım
Başka yolum yok benim

Yediğim ekmek Sen’in
İçtiğim suyum Sen’in
Âlemi seyrederim
Gördüğüm gözüm Sen’in

Çalışır didinirim
Gücüm kuvvetim Sen’in
Can Sen’in, canan Sen’in
Hastaysam şifam Sen’in 

Hasret yakar yüreği
Hasretim Sen’sin benim
Tesellim Sen’i yazmak
Yazdığım Sen’sin benim

Sorduğum, aradığım
Bitap düşüp kaldığım
Yollarını kalbimde 
Bulduğum Sen’sin benim

Zincirleri kırdığım
Sen benim özgürlüğüm
Sürünürken uçtuğum
Vardığım Sen’sin benim
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Doğru iş, ehil el ister 
El ehilse, doğru işler
Bakar, düşünür, inceler
Ömür boyu deneyimler

Alın teri, el emeği 
Bilgi, tecrübe, göz nuru
Berekettir çalışması
Helal ona her lokması

İşini emanet görür
Nerededir hatalarım?
Sorgularla geçen ömür
Nasıl en güzel yaparım?

Emanete hıyanetler
Gösteriş kaygılı işler
Berbat eder, rezil eyler
“En doğruyu yaptım” derler

Değersizler günahtadır
Kimse görmez, bilmez sanır
İmansıza suç yaraşır 
Değer kılan o imandır

İşleyiştir insan yapan 
Cihanları cennet kılan
Lakırdıyla geçer ömrü
Fesle cübbeyle avunan

Rahman Rahim Allah adı
İnsan sanki kuş misali
İki kanat taşır onu
İman ve eylem kanadı

İman sanki bir nur pınar 
İnsan eylemiyle parlar
İman derinlerde kökler
Eylemler gökte meyveler

Rahman tecelli etti de               
İnsanda iman canlandı.
Rahim insana dokundu,
Eylemleri mana doldu.

İnsanoğlu imandaysa 
Allah onda yaşıyordur.
Allah canda yaşıyorsa
Bir can değil, bin can olur

Ömür geçer insan solar
Çoğu, dünya oyun sanır
Oyun biter, kefen giyer 
Canı veren, alan O’dur

İman insanın kalemi
Yazıları eylemleri
Önüne kondu defteri           
Ne eylemiş onu okur?

Kitap ehli defter örter    
Kimseler görmesin ister
Allah’ı örttü dünyada 
Örtüleri ateştendir

Kulu silkindi topraktan
Üstüne rahmet yağmuru
Yardımı engin Allah’tan
Yazılanlar O’nun nuru

Defter
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Nûn

Harfler sözcüklere erişir
Cümleler sözcükleri taşır
Mana yolları aydınlanır
Yolcusu nurlara ulaşır

Her yenidoğan bir kalemdir
Kalem insana hediyedir
Ömür sayfalarına yazar 
Her insanın bir kitabı var 

Üstüne ismini kazırlar
Doğduğu, öldüğü tarihler
Yakınlarının son telaşı
Kitaba kapak, mezar taşı

Hayy’dan gelenler Hu’ya göçer
Kitaplar Allah’a sunulur
Ne nimetlerdir ne melekler 
Selam nidasıyla sevinçler
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Mânâ

Belki öyleyiz
Bir hayal gibi
Bir gölge belki
Bir kelimeyiz

Nedir, nedendir,
Anlamsız gibi...

Neden O ise
O söz manadır

Toprağa candır
Yaşama anlam.
Söz, insan olur

Ancak O’nunla 
Yaratılanlar
Mana bulurlar 

Öyle vardır ki,
Yaratılanlar
Varız sanırlar
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Bir Varmış Bir Yokmuş

Ben ben diyen edepsiz
Bakar dev aynasından,
Konuşur yerli yersiz
Söylemleri değersiz

Ne kadarsa imanın 
O kadar ağır tartın.
Edepsiz, ölçü bilmez
Hesabı yok hayatın

İnsan derinleşmeli,
İman nedir? Bilmeli.
Kalbindeki delili 
Âlemlerin Rabb’inin

Var dediğin silinir
Yok dersin, çıkagelir
Gün geçer, devran döner
Ummadık hesap gelir

Rabb’den gayrı tanımaz
Hiç değersiz değildir
Ona kıymet biçilmez
Rabb onun değeridir

Yok dedi, geçti gitti
Kayboldu var sandığı
Yok onu şaşırttı da 
Çaresiz çökekaldı
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Sözde İslam Coğrafyası

Görüş, düşünen insanın ürünüdür
Uygarlıklar bilimin tezahürüdür
İnsan olmalı fikri hür, vicdanı hür
İnsan yapan, ifade özgürlüğüdür

Âlim, bir âlim değil binbir âlemdir
En hakiki mürşidi ilimdir, fendir
Dünyayı anlamayan kelamda şaşar 
Kelam insan içindir, kütüğü aşar

Cahilin beyni, gözünün gördüğüdür
Eylemleri zorbalıkla ördüğüdür
Dilinde çağdaş uygarlık seviyesi
Hırsızlıktır, sahte İslam gösterisi

Bu şiir, Cemal Kaşıkçı’ya ithaf edildi. 
Ruhu şad olsun .




