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Onlar, ağızlarıyla Allah‟ın nûrunu söndürmek istiyorlar.
Hâlbuki zâlimler istemese de Allah nûrunu tamamlayacaktır.
Saf Sûresi, âyet 8

Giriş
Yakın geçmişte öyle işler oldu ki insanın, “Vay canına!” diyesi geliyor…
Eski bir deyim vardır, hikmet diye... Eski bir kavram gibi görünmesine rağmen, aslında hikmet1 kelimesi de, rahmet2 kelimesi gibi, içinde muazzam gerçekleri içeriyor / içermektedir.
Meselâ, “Hak geldi, bâtıl zâil oldu.” sözünü de duymuşsunuzdur…
İslâm Ve Kültürümüz’ün esasları konusunda câhil olanlar için bu
söz de, hiçbir anlam ifâde etmez / etmiyor… Çünkü câhil olanların bu konularda birikim ve duyarlıkları yoktur. Allah (CC) korusun, bunların bir de,
ek olarak, Ġslâm Dini‟ne karşı, bir allerji ve / veyâ düşmanlıkları da varsa,
mevcut birikimleri tipik bir ideolojiye dönüştüğü için, bunlar, akıllarına hiç
söz geçiremezler. Onlar için sık sık, akıl dışı işlerin ortaya çıkmazı işten bile
değil-dir.
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşılabilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Temiz, M., Bilim, Bilim Adamı ve Teknoloji ‘Hikmet’in Neresinde? Şimdi de Nanoteknoloji
Heyecânı, YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20Hikmetin%20Neresinde.doc,
http://gayalo.net/dosyalar/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20Hikmetin%20Neresinde.pdf, YA
DA
http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20„Hikmet‟in%20Neresinde.doc
2
Temiz, M., Rahmet‟in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (SAV), http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/RAHMET’İN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI.doc
YA DA http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/RAHMET’İN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/RAHMET‟ĠN%20BĠLĠMSEL%20AÇIKLAMASI.doc

CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O‟nun şânı çok yücedir.” demektir.
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Hak ve Bâtıl Yolunda…
Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’nde ‘hak’ kelimesi,
adâlet, adâletin ve hukûkun gerektirdiği Ģey, kazanç; dâva veyâ iddiâda gerçeğe uygunluk, doğruluk; verilmiş emekten doğan mânevi yetki, pay, emek
karşılığı; sıfat olarak da, doğru ve gerçek anlamlarını taşımaktadır. Ayrıca
büyük harfle başlayan ‘Hak’ kelimesi, Allâhü Teâlâ‟nın sıfat isimlerindendir.
O zaman her yerde bunun ilk harfi büyük yazılır. Güncel hayatta, „Hak‟kın
en uygun anlamı, doğru, gerçek demek oluyor / olmaktadır. Bâtıl kelimesi
ise, o zaman inançlar bakımından, gerçek olmayan anlamında olup, ayrıca
çürük, temelsiz, asılsız, boş beyhude anlamlarını da taşımaktadır.
O eski günlerden, daha doğrusu Eski Türkiye‟den, biri anı nakletmek
gerekirse aşağıdaki olayı verebilirim:
29 Ağustos 2004, saat 22.20’yi gösteriyor. Yunanistan’da Olimpiyat
Oyunları’nın 2004 yılının kapanış merâsimleri yapılıyor.
O sıralarda Eski Türkiye’de üniversitelerde okumak isteyen, başörtülü kızların üniversitelere girmek için, başörtüsü karşıtlarının ise onları sokmamak için, yaptıkları Ģiddet manevralarının bir keĢmekeĢlik ve bir curcunaya dönüĢtüğü günler…
Ben bilgisayarımın başında yazılarla meşgul olurken, TV’den kapanış
merâsimini izleyen eşim (hanım), heyecanla, bir yandan kendi kendine, „Lâikler görmesin! Lâikler görmesin!” derken, bir yandan da, “Gel, gel bak!
Merâsimde bir tesettürlü bayan var!‟ diye bana laf uçuruyordu.
İlkin önemsemedim ama hanımın heyecanlı çağırıĢları tekrarlanınca,
ister istemez yerimden kalkarak, gidip TV‟yi izlemeye başladım.
Hakîkaten kapanış konuşmalarını yapanların hemen arkasındaki, ‘Olimpiyat Komitesi‟ içinde, tam tesettürlü bir de bayan vardı. Tesettürün
bütün ciddiyet ve ağır başlılığı, üzerinde hissediliyordu. O anda hemen aklıma çok karışık duygular gelmeye başladı... Çünkü bizim başörtüsü düşmanlarına göre bu olacak şey değildi!
Hanıma dedim ki:
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“Bak! Konuşmacılarla birlikte şu bayanın tesettürünü, tesettür düĢmanları „çatlasalar da patlasalar da‟, saç ve başlarını yolsalar da, ağırbaĢlılığı ile birlikte bütün dünyâ seyrediyor.”
“Trilyonlarını harcasalar başörtülü ve tesettürlüler, bütün dünyâya
bu duyurularını yaptıramazlardı.”
Bundan sonra aklıma zincirleme olarak neler geldi neler:
Eski Türkiye’deyken üniversitede öğrenci olduğum 1960’lı yılların
sonlarında Memleketimiz’de, 1900 yıllarından gelen, fikir akımlarının etkisi
hâlâ devam ediyordu. Özet olarak, İslâm Dini’nin bilimle çeliştiği ve ilerlemeyi engellediği tartışılıyordu.
Bu atmosfer içinde dünyânın en meşhur boksörü Amerikalı Clay,
Muhammed Ali adını alarak, Müslüman olmuştu3. Bu olay İslâm’ı tartışan
binlerce nasipsiz üzerinde büyük bir şok etkisi bırakmıştı.
Ardından dünyâca tanınmış şarkıcı Cat Stevens’ın, Yusuf Ġslâm adını
alarak, Müslüman olması4, Müslümanların îman ve morallerini biraz daha
artırırken, nasipsizleri, tersine daha da, hayal kırıklığına sürüklüyordu.
Derken bilimde de yeni gelişmeler oluyordu.
Tek tanrılığı savunanların Big Bang Teorisi’ni ispat etmelerini müteakip, uzayda Karadelikler keşfediliyor, heyecanlanan bilim adamları, Karadeliklerin Kur‟an‟daki izlerine rastlayarak, İslâm’ı tartışıyorlardı.
Gelişen bütün bu olaylar, nasipsiz Ġslâm düşmanlarının kinlerinin
müthiş artmasına sebep oluyor, art niyetsiz samîmi ateistlerin de Müslüman
olmalarını sağlıyordu.

3
Temiz, M., Cassius Marcellus Clay-Muhammed Ali, Ġnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi Ġddiâ
Ediyorum ki…, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz‟in Vedâ Hutbesi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/MUHAMMED%20ALĠ-CLAY.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/MUHAMMED%20ALĠ-CLAY.doc, En Son Erişim Târihi: 23.04.2014.
4
Temiz, M., Gerçek Özgürlük Ġçin Atılan Yüce Adımlar: Ġslâm‟a YürüyüĢ – I: Cat Stevans - Yusuf
Ġslâm ve Yusuf Sûresi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20%20I.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20ÖZGÜRLÜK%20ĠÇĠN%20ATILAN%20YÜCE%20ADIMLAR%20%20I.doc, En Son Erişim Târihi: 10.11.2013.
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Demek ki İslâm kimsenin inhisârında değildi, “Onu biz getirdik, biz
koruyacağız5” diyen ve onun sâhibi olan Allah’ın (CC) koruması altındaydı.
O Allah (CC), bu gelişmeleri yaratarak, nasipsizleri hayal kırıklığına uğratırken, nasibi olanların da böylece Ġslâm‟a kavuşmalarını sağlıyordu.
Gerçekten, istense de istenmese de, Allah (CC) nûrunu tamamlayacaktı. „Onlar ağızlarıyla Allah‟ın nûrunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki zâlimler istemese de Allah (CC) nûrunu tamamlayacaktır.‟
Yüzde doksan dokuzunun Müslüman olduğunu söylediğimiz, Türkiyemiz’de, şu imam hatip düĢmanlığının6 ve baĢörtüsü7 tartışmalarının bilgisi
dışında olduğu, bir kimseyi düşünemiyorum. Bu konuda herkesin yeteri
kadar elbette bilgisi vardır.
Benim söylemek istediğim şudur:
“Vay! İmam hatip Ģöyle! Vay! imam hatipli şöyle! Vay! İmam hatip
böyle! Vay! İmam hatipli böyle derken…”, bir de bakıyorsunuz ki, Allah (C
C), bir imam hatip mezununu, bu yaygaracıların baĢlarına, önce Başbakan8,
sonra da Cumhurbaşkanı olarak geçirmesin mi?
“Vay canına!” diyesi geliyor, insanın…
Yaygaracıların yerinde ben olsam, başımı iki elimin arasına alarak,
bunları düşünmeye başlardım!
Hıcr Sûresi, âyet 9: “Hiç şüphe yok ki, Kur‟an‟ı biz indirdik, elbette onu biz koruyacağız.”
Temiz, M., İlim, İnsan, İmam Hatipli Kafası, Kültür Fukâralığı ve Ümit, Alındığı İnternet
Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/Ġlim,%20Ġnsan,%20Ġmam%20Hatipli%20Kafası,%20Kültür%20Fukâralığı%20Ve%20
Ümit.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/Ġlim,%20Ġnsan,%20Ġmam%20Hatipli%20Kafası,%20Kültür%20Fukâralığı%20Ve%20
Ümit.doc YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Ġlim,%20Ġnsan,%20Ġmam%20Hatipli%20Kafası,%20Kültür%20Fukâralığı
%20Ve%20Ümit.doc, En Son Erişim Târihi: 6.01.2013.
7
Temiz, M., BaĢörtüsünün Dinî ve Vicdânî Boyutu-Ġlâhî Maksat Göz Ardı Edilmemeli, Alındığı
İnternet Elektronik Adresi, httphttp://gayalo.net/dosyalar/BaĢörtüsünün%20Dinî%20Ve%20Vicdânî%20BoyutuĠlâhî%20Maksat%20Göz%20Ardı%20Edilmemeli.pdf YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/BaĢörtüsünün%20Dinî%20Ve%20Vicdânî%20BoyutuĠlâhî%20Maksat%20Göz%20Ardı%20Edilmemeli.doc YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BAġÖRTÜSÜNÜN%20DĠNÎ%20VE%20VĠCDÂNÎ%20BOYUTUĠlâhî%20Maksat%20Göz%20Ardı%20Edilmemeli.doc En Son Erişim Târihi: 6.01.2013.
8
Temiz, M., Ey V a a h (!).. Bir Ġmam Hatipli Türkiye Cumhûriyeti‟nin BaĢbakanı, Ardından Bir
BaĢörtülü Mazlum Türkiye Cumhûriyeti‟nin First Lady‟si Olm u u Ģ!.., Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/yazilar.html YA DA http://gayalo.net/dosyalar/EY%20VAH!...doc YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/EY%20VAH!...doc YA DA
http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/EY%20VAH!...pdf, En Son Erişim Târihi: 6.01.2013.
5
6
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Acabâ yapıyorlar mı, dersin?
Ne gezeeer!
Çünkü kin ve nefretleri onları, olumlu şeyleri, akıllıca düşünmeye
müsaade etmez ki! Ya da bu iĢ, ‘kompleks’i olanların, R-Kompleks hastalığına yakalanarak9, DNA dönüşümüne uğramış10 olanların veyâhut da kinle
yatıp nefretle kalkanların becerebileceği bir iş değil ki!
Onlara faydalı olacak olan11, akılları başlarında yok... Çünkü akılları,
dumura uğrayıp sükût etmiştir de, onun için…
İnsanlar, bunları düşünerek, aşırı davranışlarını frenlemeleri gerekirken, hâlâ eski davranışlarını sergiliyorlarsa, o zaman, hâdiselerden ders
çıkaracak kapasitede insan, çok az demektir.
Zâten benim de yıllarca seslendirdiğim bu ya:
“Türkiye‟mizde kalitesiz insanların sayısı çoğunluğa geçti! Ve de
bunların sayısı gün geçtikçe daha da artmaktadır!”
Bunun işâretini mi istiyorsunuz? İşte „icebergin ucu‟ sayılabilen,
belirtilerinden bir tânesi, işte size:
Eski Türkiye‟de 1990‟lı yıllara kadar, hele hele 1980’li yıllarda,
„kapkaççı‟ diye bir şey bilmiyorduk… Ama kapkaççı terörünün Haziran 2005
îtibâriyle, 3 yılda 31 201 âdet olduğu, artık, raporlara geçmiş...
Temiz, M., Ġdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠDEOLOJĠK%20BELĠRTĠLER%20VE%20RKOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.docx, En Son Erişim
Târihi: 25.08.2015.
10
Temiz, M., Asıl Olan “Bâtılın” Ġnsanı Hasta Etmesidir, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETMESĠDĠR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETMESĠDĠR.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
11
Temiz, M., Ġslâm‟ı Yetersiz Görmek Matematik Bilimini Yetersiz Görmek Gibidir, Alındığı İnternet Elektronik
Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟I%20YETERSĠZ%20GÖRMEK%20MATEMATĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20YETERS
ĠZ%20GÖRMEK%20GĠBĠDĠR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ĠSLÂM‟I%20YETERSĠZ%20GÖRMEK%20MATEMATĠK%20BĠLĠMĠNĠ%20YETERS
ĠZ%20GÖRMEK%20GĠBĠDĠR.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
9
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Sırf bu da, insanların kalitesizliğe doğru hızla gittiğinin, bir işâreti
değil midir?
Bu belki, alınan kanûnî ve polisiye tedbirlerle azaltılabilecektir. Ama
bu, insanların kalitesizliğinin azaldığı anlamına gelmez; tedbirlerin ve
caydırıcılığın artması demektir. Nitekim kapkaçılığın 2010’lu yıllarda, biraz
gündemden düştüğü görülmüştür.
Yine gelelim asıl konuya…
29 Ağustos 2004, saat 22.20. Yunanistan’da Olimpiyat Oyunları‟nın
kapanış merâsimi esnâsında, İslâm Dini‟nin esaslarından biri olan, örtünme
(tesettür) olayı, bütün dünyâya, en etkili bir şekilde, somut olarak ilân ediliyordu.
Bu olay, o zamanki (Eski) Türkiye’de olsaydı Olimpiyat Binâsı,
belki büyük bir ihtimalle, bütün kompleksliler tarafından basılabilirdi de…
İlk kez Yunanistan’da bütün dünyâya başörtüsünün bu arzı endâmı,
elbette, önemli bir başlangıç oluyordu. Gerisi artık çorap söküğü gibi
gelecekti, elbette… Çünkü değişim durmuyor, dünyâ her an değişiyor. Değişimin durduğu bir yer varsa o da, yukarıda değinilen sebepler nedeniyle,
İnönü Zihniyeti’nin kafatasının içindeki nöron hücrelerinde bulunuyor…
Gerçekten, son yıllarda başörtüsü karşıtları kuzu postuna büründüler, öylece fırsat kolluyorlar... Ama insan hakları geliştikçe, bu şekil düşmanlığı,
elbette, ortadan kalkacak…
Allah’ın (CC) bu siyâseti, kompleksiz ve sağlıklı olanları, belki
hidâyete getirirken, kindar olan nasipsizlerin Cehennem‟deki yerlerinin, daha da, derinleşmesine sebep olmaktadır, kim bilir?
Olaylardan ibret alınması gerekiyorsa, ben işte böyle düşünüyorum.
Hastalıklı kafalardaki hâlâ, „Küçük dağları ben yarattım‟ inadı ve
“Lâik olunan yerde Allah‟ın (CC) işi ne!” mantığı içinde olanlara, belki bir
uyanışı tetiklerim diye, sormadan da edemiyorum:


TV’de yapılan açık oturumlardan birinde bir gazeteci bir bayan, “Allah‟ı üniversiye sokmayacağız.”
demişti. Bakınız: BaĢörtüsünün Dinî ve Vicdânî Boyutu Ġlâhî Maksat Göz Ardı Edilmemeli, Ġsteseniz de Ġstemeseniz de Allah (CC) Nûrunu Tamamlayacaktır, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://gayalo.net/dosyalar/BaĢörtüsünün%20Dinî%20Ve%20Vicdânî%20BoyutuĠlâhî%20Maksat%20Göz%20Ardı%20Edilmemeli.pdf YA DA
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“Gücünüz varsa, şu kolunuzun üstündeki tüylerden bir tânesinin olsun
rengini, dıştan müdâhale etmeden, sırf bu inadınızla temenni ederek, örneğin
kırmızıya çevirseniz ya!”
“Ya da yârın sabah gökyüzündeki şu GüneĢi yarım saat-bırakın yarım
saati, meselâ bir sâniye-erken doğdursanız ya!
Her fırsatta İslâm’ı yozlaştıranlara, yozlaştırmaktan haz alanlara sorsanız, çoğunun, belki de, dinden vaz geçemediklerini de görürsünüz. „Lâik
olunan yerde Allah‟ın (CC) işi ne!” diyen bayana da sorulduğunda belki o
da, „Ben de Müslüman‟ım Elhamdülillah...‟ diyordur. Ama bu ne derece
Müslümanlık, ne derece dindarlık olur? İçi boşalmış kabuklu meyveden ne
anlarsınız? Bunlar, dinlerini yaşayanlara dindar yerine “dinci” diyorlar.
Kullandıkları bu kelimeyle, dolaylı yoldan da dolsa, dindarları aşağılamış,
küçük görmüş olmuyorlar mı?
“Dinci” yakıştırması da, “Göbeğini kaşıyan adam...” sözü gibi, çok
aĢağılayıcı ve çirkin bir söz olup Milletimiz bu sözlere aslâ lâyık değildir.
Peygamber (SAV) Efendimiz’i öldürmeye çalışan müşrikler de, Allah‟a (CC) inanırlardı ama O’na ortak koşmaktan ve isyan etmekten de
çekinmezlerdi. Demek ki onların da ataları, rol modelleri yok değil…
Günümüzde dindarlara “dinci” diyenlerin de Allah’a (CC) inandıkları
ve hattâ Müslüman olduklarını söyledikleri bilinmektedir. Hattâ masonların
Allah’a (CC) inanmayanları üye kabul etmedikleri de biliniyor. Madem ki
öyle... Bu yıpratma ve karşıtlık neden?
Bence bunun cevâbı şu olabilir:
İslâm dini çerçevesinde böyle ileri geri konuşan bu grupların kendilerince inandıkları, bir din anlayışları vardır, kendilerince adı da İslâm’dır.
Ama bu da gerçek İslâm‟la örtüşmediği için, bu söz ve davranışlar, kendilerini avunduran birer oyalanmaya dönüşmüş oluyor.

http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/BAġÖRTÜSÜNÜN%20DĠNÎ%20VE%20VĠCDÂNÎ%20BOYUTUĠlâhî%20Maksat%20Göz%20Ardı%20Edilmemeli.doc, En Son Erişim Târihi: 6.01.2013.

C. Bekir, Göbeğini kaĢıyan adam..., (Hürriyet, 3 Mayıs 2007), Alındığı elektronik internet adresi,
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/6449176.asp?yazarid=2, En son erişim târihi: 12.08.2011.
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Bu söz, tutum ve davranışlarla karşılaştığımda, ister istemez, Cengiz
Numanoğlu’nun aşağıdaki Bakkal Amca Bir Din Ver 12 şiiri aklıma geliyor:
Bakkal amca, bir din ver, bana şöyle yüz gram;
İçinde hem komedi, hem de birazcık dram…
Öyle bir din olsun ki; bizi fazla sıkmasın,
Her yerde „ahlâk‟ diye, karşımıza çıkmasın...
Ramazan’da otuz gün, vücût girsin bakıma,
Ama bayram gelince, karışmasın rakıma (!)..
Bırakalım insanlar, her tür haltı yesinler,
„„Ne yâni... Biz Müslüman değil miyiz?‟‟ desinler…
Bir din ver ki; içinde, birazcık kahve falı,
Ve üstünde bir kaşık, sosyetik mevlit balı,
Arasında bir dilim, Kaşar Yaşar olmalı,
Böylece kalplerimiz, hidâyetle (!) dolmalı...
Bir de şu kurbanlıklar, sorun çıkardı biraz,
Neden dersen bütçemiz, bu sene hepten ayaz.
Eğer fetvâ verirse, şu senin „Süper Beyaz‟,
Belki biz de keseriz, ya bir tavuk, ya bir kaz...
Bakkal amca bir din ver; zorda „Allah‟ diyelim,
Açılınca kapılar, „Haydi Yallah‟ diyelim.
Âlimler ehli cümbüş, fetvâlarda varyasyon,
Biraz Budist felsefe, biraz reenkarnasyon...
Bir din ki; insanları, hayallere daldırsın,
Tüm cinsel yasakları, yürürlükten kaldırsın.
Eroslar, Afroditler, sokaklarda çıldırsın,
Ve bu çılgın tanrılar, şeytanları yıldırsın...
Ne kadar yardımsever, olduğumuz görülsün,
Ellerimiz dansöze, merhâmetle sürülsün.
Cinsiyetler arası, ortak pazar kurulsun,
Böylece irticâya, büyük darbe vurulsun...

12
Numanoğlu, C., Bakkal Amca Bir Din Ver, Alındığı elektronik posta adresi,
http://www.antoloji.com/bakkal-amca-bir-din-ver-siiri/, En son erişim târihi: 06.06.2011.
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Bakkal amca, bir din ver; açık olsun tâvize,
Rahatlatsın bizleri, tatlı baksın fâize.
Madem ki fâiz dedik, hazır girdik damardan,
Bir din ver ki; bizleri, men etmesin kumardan...
Piyangolar, totolar, birer hayır kurumu,
Bâzı yobaz kafalar, görsünler bu durumu,
Gece gündüz borsada, hayal kursun alıklar,
Yesinler küçükleri, bâzı büyük balıklar...
Bir din ver ki; bıraksın, şu rüşvetin peşini,
Âmir, memur, sekreter, herkes bilsin işini.
Bu bilimsel metotla, çözersek biz bu işi,
Korkarım kalmayacak, zekât verecek kişi...
Lûgatlerdan silinsin, artık şeref, şahsiyet,
Dalgalı kura geçsin, edep, hayâ, haysiyet.
Körler ile sağırlar, koltukları kapsınlar,
Ellerinde yağdanlık, birbirine tapsınlar...
Bakkal amca, bir din ver; kaşlarını çatmasın,
Kubbesi, minâresi, aman derim batmasın,
Temizlensin câmiler, tabut, mâbut kalmasın,
Bundan sonra Azrâil, kapımızı çalmasın (!)...
Dostlarım! Sanmayın ki; taş devrinden gelirim,
Bakkaldan din istenmez, bunu ben de bilirim.
İstedim ki; bu şaka, sizi biraz güldürsün,
Güldürürken, biraz da, gerçeği düşündürsün...
Yazar, “biraz da gerçeği düşündürsün...” demekle, bugün Milletimiz’in içine sürüklendirildiği durumun farkına varılmasının gerekliliğine
işâret ediyor, bence...
Sonuç
Bilmelisiniz ki, Allah (CC) nûrunu mutlaka tamamlayacaktır…

