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NASIL UNUTULUR Kİ
15 TEMMUZ GECESİ
Nasıl unutulur ki, Onbeş Temmuz gecesi;
O gece ezanların Arş’a yükseldi sesi.
Tarihinde görmedi, millet böyle bir zulüm;
Allah’a yemîn etti : “Ya istiklâl, ya ölüm !”
O gece başkomutan; Recep Tayyip Erdoğan,
Sarsılmaz îmânıyla, doğuştan asker doğan.
Bir îmân ki; dünyada nasip değil her kula;
Görünmez ordularla inmişti İstanbul’a.
Bir millet ki; zilleti boğuyordu o gece;
Güneş değil, güneşler doğuyordu o gece.
An be an, mûcizeler yağıyordu semâdan;
Gökler sarsılıyordu, Hakk’a hamd ü senâdan.
Bir millet ki; aslına dönüyordu o gece;
İhânet yangınları, sönüyordu o gece.
Bir millet ki; cinneti kökünden kazıyordu;
O gece destan değil, destanlar yazıyordu.
Nasıl unutulur ki, Onbeş Temmuz gecesi;
Şühedâ kanlarıyla, yazıldı her hecesi.
O gece seksen milyon, tek bedende birdiler,
Şehitler köprüsünde, öldükçe dirildiler.
O gece sanki Bedir, tekrar yaşanıyordu;
Semâlarda melekler, silah kuşanıyordu.
Sanki bayramdı o gün, gülüyordu her ölen;
İkinci bir istiklal savaşıydı bu şölen.

KUR’ÂN DİYOR Kİ !

• Sonra Allah, Resûl’ü ile mü’minler üzerine sekînetini (sükûnet ve huzur
duygusunu) indirdi, sizin görmediğiniz ordular (melekler) indirdi de kâfirlere
azab etti.... Tevbe / 26

“Ebâbil”ler taşlarken, o çelikten filleri;
Akıyordu göklerden, halka nusret selleri.
Ayaktaydı vatanın her köyü, her bucağı,
Nârı, nûrla söndürdü, o “peygamber ocağı”.
And içiyordu millet, ölümü öldürmeye,
Ay yıldızlı cânâna, canlarını vermeye.
Yeter ki; nazlı hilâl, çehresini çatmasın,
Onbeş temmuz güneşi, ebediyyen batmasın.
Ölümü öldürdükçe, bu milletin neferi;
Yazacaktır tarihler, daha pek çok zaferi.
DÜNYA ŞUNU BİLSİN Kİ; doğan her güneş batar,
Bu güneş batmayacak, tâ ki mahşere kadar.
BU GÜNEŞ BATMAYACAK, TÂ Kİ MAHŞERE KADAR.
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Yedi düvel zulümde birleşseler ne çıkar;
Zâlimlere “dur !” diyen, yeni bir TÜRKİYE var..
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Tüm dünya devletleri, oldular eli kanlı;
Bir tek TÜRKİYE kaldı, dünyada DELİKANLI.
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GENÇ ARKADAŞIM !
Şimdi bu cephede, nöbet senindir,
Yüreğinde Kur’ân, bayrak tenindir,
Peygamber hırkası, çelik yenindir,
Allah seninledir, GENÇ ARKADAŞIM !
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Tüm küffar orduları, olsalar da müsellah;
And olsun ki her zaman, LÂ GÂLİBE İLLALLAH.
(Müsellah: Silahlı, Lâ Gâlibe İllallah: Allah’tan başka galip yoktur.)
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ŞEHİTLER DİYORLAR Kİ; görünüşe kanmayın;
Tabutlara bakıp da, bizi öldü sanmayın,
Biz, ölümü öldüren, bir îman taşıyoruz;
Kur’ân’a and olsun ki, DİPDİRİ YAŞIYORUZ.
(Bak: Bakara / 154, Âl-i İmrân / 169-170)
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Nice kapılar çaldım, yoktu vefâsı ahde;
Kur’ân kapısı hariç, gördüm ki hepsi sahte.
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Ey İslâm Alimleri! Bu vebâl yeter size;
Siz uykuya daldınız, “FETÖ”ye kaldı vize.
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Ey Müslüman! Kulak ver, o Kur’ân’ın sesine;
Ortak olma şeytanın, “PARALEL” fitnesine.
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