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Hain rehber yapılmaz, iman ve vicdan gerek 

  

Yalancı sahtekârdan, delil bürhan olur mu?

  

Sureti papaz gibi, siretiyse engerek

  

Hak davaya sokulan, bir casus; han olur mu?

  

  

En hayırlı kişiye, iftira atan soysuz 

  

Nefsanî hesaplarla, bunlara susan huysuz

  

Üç beş tane yalaka, seçmiş şurasız oysuz

  

Böyle tiyneti bozuk, kör uyuz; han olur mu?
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Kartal rolü oynuyor, oysa pinti kel tavuk 

  

Anlamayan ahmaktır, veya yağcı dalkavuk

  

Hain zahit sanılır, başa takmakla kavuk

  

Müslüman topluluğa, bir Gagos [1] ; han olur mu?

  

  

Asaleti karışık, marifeti nifaktır

  

Rahmaniye düşmandır, Şeytanla ittifaktır

  

Adalet zuhur eder, artık vakit şafaktır

  

Emin bir lider lazım, kır öküz; han olur mu?

  

  

Fesatlık siyaseti, hıyanet meziyeti

  

Kendine zevk edinmiş, mümine eziyeti
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Rezil zelil düşecek, elbette vaziyeti

  

Ad değişti tat durdu, her Oğuz; han olur mu?

  

  

Şeytanın hükmü yoktur, o sadece elektir

  

İnsan suretli İblis, gafil sanır melektir

  

Gün olur devran döner, bil ki çarkı felektir

  

Bak bize kin kusuyor, pür buğuz; han olur mu?

  

  

Sözü İslam öz haham, mücahit görünecek

  

İçi dışa çıkacak, lanete bürünecek

  

Ölüm ona nimettir, daha çok sürünecek
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Sadıklara havlayan, şer kuduz; han olur mu?

  

  

Ayet hadis ezberler, riyakârlık takvası

  

Abdestsiz namaz kılar, acep var mı fetvası?

  

Şartlı şantaj ajanı, “sadık sağlam” yaftası

  

Bir bedende tek baştır, hiç dokuz han olur mu?

  

  

Pinti kaypak pozlarla, şer kulesi yıkılmaz

  

Sahici tabancayla, naylon mermi sıkılmaz

  

Dava Hak rızasıysa; çek; cefadan bıkılmaz

  

İlmü dirayet şattır, lider külhan olur mu?
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Kınamayın ha dostlar, Kur’an’dır örneğimiz

  

Maymun, öküz, merkebe [2] ; bu yüzden benzetiriz

  

Biz Milli Görüşçüyüz, yok başka derneğimiz

  

Koç ve tosun kesilir, domuz kurban olur mu?

  

  

  

    

[1]  Gagos: Ermeni Erkek adı

      

[2]  Hınzır (domuz)-Maide: 60, Bakara: 173 / Hamir (Merkep)-Lokman: 19, Cuma: 62 / Öküz
(sığır)- Bakara: 67-81
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