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ÇOK “HAYATİ” BİR UYARI!

  

         

  

“Bil; Din Devlet ve Aile, yozlaşmadan bu Millet

  

Yıkılmaz…” demiş Gregoryus, peki bunlar ne yapar?

  

“Avrupa Birlik”te izzet, arayan bulur zillet

  

Hacc edebiyatı sıkar, velakin Haç’a tapar!..

  

       

  

Zinayı serbest bıraktı1, fuhuş daha azıttı

  

İstanbul Sözleşmesi’yle, hayâ kökün kazıttı

  

“Feshettik...” palavrasıyla, halk avutmak kasıttı
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Zaten tuzak yasalaştı2, “Namus!..” diyeni kapar!..

  

       

  

Bak şu riyakâr Şaire, iktidarı aklıyor

  

Kafiyeli cümlelerle, rezaleti saklıyor

  

Bel’am gibi Hamanların, pisliğini paklıyor

  

Her beyit okuyuşunda, Hak’tan hayırdan kopar!..

  

       

  

“Sistem bizi ilgilendirmez!”, diyen İblis’ten alçak

  

Devlet düzelmeden Millet, düzelir mi be ahmak

  

Bunlara Şeytan fısıldar3, başına iner tohmak

  

Kur’an Nizamın duyunca, kaçarlar apar topar!..

  

           

 2 / 5



ÇOK HAYATİ BİR UYARI! (ŞİİR) - HAZİRAN 2022 - Milli Çözüm Dergisi

Yazar Ömer ÇAĞIL
29 Mayıs 2022

  

Hıyanete hikmet uydur, istismar size binek

  

Birkaç çuval saman için, tenezzül etmez inek…

  

Bataklığı kurutmadan, biter mi sivrisinek

  

TV’lere çıksın diye, şan şöhret için sapar!..

  

         

  

Münafık iktidarlara, destek veren marazlı

  

Neden hayırla anmıyor, Erbakan’a garazlı4

  

Herzog’u ağırlayana, laf etmez boş boğazlı

  

Makam çıkar hatırına, hep dolaylı göz kırpar!..

  

         

  

Bunlar için kafiyeler, her şeyden çok hayati
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Güya dürüstlük taslıyor, numara pek bayati

  

Mü’min şerre şükreder mi, bu mu inanç sıhhati

  

Dilsiz şeytan olma sakın, zira ki Allah çarpar!..

  

           

  

“Darwin bilim adamıdır”!?, diyen imandan kayar

  

O, inkârcı sahtekârdır, insan maymundan sayar

  

Sen cahil misin hain mi, yok mu vicdani ayar

  

Elâzığ’da sarf etmiştin, bunu söylemez şapar5!..

  

           

  

  

1- 12 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazete: Erdoğan iktidarı zinayı suç olmaktan ve ceza
almaktan çıkardı.

  

2- 14 Mart 2012; AKP iktidarı, SP dışındaki tüm partilerin ortak desteği ile İstanbul
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Sözleşmesi hükümlerini 6284 sayılı kanunla Meclis’ten geçirip yasalaştırdı.

  

3- “(Şimdi) Size şeytanların kime ineceğini (ve hangi yanlış ve saptırıcı şeyleri ilham
edeceğini) haber vereyim mi?”

  

“(Bu şeytanlar) Onlar; (gerçeği tersine çevirerek) pervasızca yalan ve iftira düzmekten
çekinmeyen, günaha (ve riyakârlığa) yönelen herkese (kötü maksatlı ve palavracı şair ve
hatip kimselere) inerler. (Onları hayali kuruntulara sevk ederler.)” (Şuarâ: 221-222)

  

“Ve onları görmez misin ki, her vadide (bâtıl işlerde, boş eğlencelerde ve vehimler
peşinde) gafil ve şaşkın gezinirler.” (Şuarâ: 225)

  

4- Garazlı: Gizli düşmanlık ve kötülük kastı.

  

5- Şapar: Şımarık çingene çocuğu.
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