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Allah bilir her şeyi, geleceği geçmişi

  

Külli aklıyla kader, şekillenmiş mükemmel!

  

Cüzi iradesiyle, sorumludur her kişi

  

Seçme hakkı kendinin, hayrı şerri muhtemel!

  

  

Ne muhteşem program, hücrelerde genlerde

  

Madende meyvelerde, arzda gezegenlerde

  

Milyarlarca mahlûkta, hayvanda ergenlerde

  

Rabbin planı yürür, ey can, Ebed ve Ezel!

  

  

Halık muhit ilmiyle, her şeyi planlamış
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Şeytan ruhlu habisler, takdiri yalanlamış

  

Kaderdeki hikmeti, mü’min kullar anlamış

  

Tevhit mührü okunur, her sanatta bir tek el!

  

  

Kadere iman eden, kederden emin olur

  

Vesvese ve şüpheler, İblise zemin olur

  

Takdire itimatla, tam iman temin olur

  

Kaderle kavga eden, rezil olur mübtezel!

  

  

Mal da, can da O’nundur; ortak mısın mülkünde

  

Alırken kötü müdür, verirken çok iyi de..

  

Daim ahiret olsun, hedefinde ülkünde
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Dikkat et, kuşatmasın; ruhunu tul-i emel!..

  

  

Sen tedbirini alıp, göster takdire rıza

  

Aksi halde imanda; vardır hamlık, arıza

  

Haksızlık yapar mı hiç, sahiptir Arşa, Arza

  

Her emri baş üstüne, her tanzimi çok güzel!

  

  

Dua ve sadakayla, def olur birçok bela

  

Amma ki imtihandır, sabır gerektir kula

  

Denenmeye gelmişsin, hayat denen okula

  

Ömür hızla tükenir, saçına düştü gazel!
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İkramın minnet olur, infakın rüşvet gibi

  

Dünya hırsı kaplamış, kalbini kasvet gibi

  

Allahtan utan, uyan; hakiki haşyet gibi

  

Hayallerin yıkılır, ansız gelince ecel!

  

  

Her musibet anında, itiraz eden gafil

  

Böyle çok isyanını, bağışlıyor ol Gafir

  

Kaderden şikâyetle, niceler oldu kâfir

  

Taşıyamaz İslam’ı, zayıf ve çürük temel!

  

  

En küçük sıkıntıda, Mevla’yla münakaşa
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Her emrimizi yapan; hizmetçi midir, hâşâ

  

Hakkıyla teslim olsan, lüzum kalmaz telaşa

  

“La mevcude, illa hu”; O’dur Ahir ve Evvel!

  

  

Hakkın mı yer sanırsın, Adil Kerim Rabbimiz

  

Bütün nimetler O’nun; nankör olan hep biziz

  

İmtihanın sırrına, yatmadıkça kalbimiz

  

İhlas, ihsan yok ise; fayda verir mi amel?!
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