BABAMA SORDUKLARIM
Soru bir:
Güneşi öte itip
Kara perde indiren kim?
Soru iki:
Üstümüze göğü geren,
Altımıza yeri seren,
Arasında ekmek veren,
Yüzümüzü güldüren kim?
Hasan DEMİR
(Kuşlarla Büyümek, s. 26)

FARKINDA MISIN?
Yıldızlar, bir adım yolundan şaşmaz,
Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz,
Karıncanın yükü, boyunu aşmaz,
Bunca dengelerin farkında mısın?
Etrafına bir bak, gör nicesini,
Gel de çöz şu insan bilmecesini.
Bazen ömür bile tek hecesini
Çözmeye yetmiyor, farkında mısın?
İnsanlar, el, ayak, kol, kafa, beden.
Hiçbiri, birine benzemez, neden?
Bir güç, bir irade var ki, hükmeden.
Dört yanını sarmış, farkında mısın?
Beden vermiş, et kemikten oluşan;
Bir kalp vermiş, gece gündüz çalışan;
Bir ruh vermiş, düşündükçe gelişen,
Daha neler vermiş, farkında mısın?
Cengiz NUMANOĞLU
(Farkında mısın?, s. 3-5)

DİN
Okursunuz bir kitabı,
Sahibini sorarsınız.
Gördünüz mü bir hoş yapı,
Yapan kimse ararsınız.
Sahipsiz mi yerler, gökler?
Düşününce insan anlar.
Her şey bize ispat eder,
Büyük, kadir bir Allah var.
Hepimizi yaratanı,
Sorup bilmek vazifedir.
Vazifedir, fakat onu,
Bize işte din öğretir.
İbrahim Alaatin GÖVSA
(Dinî ve Millî Şiirler Antolojisi, s. 148)

ALLAH GÖRÜR
Allah görür karanlıkta,
Kımıldayan her bir şeyi.
O yarattı gecelerde,
Işıldayan ay dedeyi.

İşitir en küçük sözü.
Bilir kalpten geçenleri.
Doğru yola çağırıyor,
Eğri yolu seçenleri.

O yarattı dünyamızı,
Uçan kuşu, akan suyu.
O her zaman görür seni;
Oyna, oku, gez ve uyu.

Kötüleri cehenneme,
İyileri cennete kor.
İnsanları çok severim,
Beni severlerse diyor.
Ahmet EFE
(Sevgi Çiçeği –Çocuk Şiirleri-, s. 11)

ALLAH SEVGİSİ
Kim çıkarır sabahleyin erkenden,
Dünyamıza ışık veren güneşi?
Gece vakti denizlere serilen,
Ay doğuyor, kim yapıyor bu işi?

Vatan, millet ne demektir bilmeden
O sevgiyi kalbimize kim verdi?
Babanızdan güzel bir şey isterken,
Gönlünüze kim koyuyor ümidi?

Kışın kuru sandığımız fidana
Baharda kim yeşillikler giydirir?
Bülbül öter, yuva yapmış ormana,
Bu sedayı ona acep kim verir?

Akşam üstü karanlıklar içinden,
Milyonlarca yıldızı kim parlatır?
İşte bütün bu şeyleri düşünen,
Yapan, eden, yaratan hep Allah’tır

Annenize sizi sevme hissini,
Onun ruha şifa veren sesini,
Kalbimize doğru olma hissini,
Kim veriyor bu şeylerin hepsini?

Hak sevgisi taşımalı vicdanlar;
Böylelikle mesut olur insanlar.

ALLAH
Yeri göğü yaratan,
Ağaçları donatan,
Çiçekleri açtıran,
Bir Allah’tır, Bir Allah.
Doyuran her hayvanı,
Yaşatan her insanı,
Koruyan şu vatanı,
Bir Allah’tır, bir Allah.
Allah her yerde hazır,
Ne yaparsan o görür,
Ne söylersen işitir,
Bir Allah’tır, bir Allah.

İbrahim Alaaddin GÖVSA

BİR YARATAN VAR BİZİ
Babama sordum bir gün,
Dünyada niçin varız?
Niçin dua ederiz?
Niçin namaz kılarız?
Babam dedi ki: “Yavrum,
Bir yaratan var bizi,
Şu yeşil ormanları,
Şu masmavi denizi”.

Peki baba, Allah’ı
Niçin göremiyoruz?
Bunu soruyorlar da
Cevap veremiyoruz.
“Bak kızım görünmüyor,
Aldığımız nefes de,
Görünmüyor şu anda,
Konuştuğumuz ses de.

Oysa biliyoruz ki:
Allah da görünmüyor,
Ses de var, nefes de var.
Ama bizi yarattı,
Bir başka misal:Akıl
Senin varlığın bile,
Görünmez, herkeste var.
Yaratanın ispatı.”
Ahmet Mahir PEKŞEN

BİLİRSİN
Gökte uçan kuşları,
Gördüğümüz düşleri,
Yaptığımız işleri ,
Bilirsin yüce rabbim
Göğü denizi dağı
Yere düşen yaprağı
Olmuşu, olacağı,
Bilirsin yüce rabbim

