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İSTİKLÂL MARŞI 

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak! 

 

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar; 

‘Medeniyyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın! 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 
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Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı! 

Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. 

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Canı, canânı, bütün varımı alsın da Hüdâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. 

 

Rûhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! 

Bu ezanlar -ki şehâdetleri dinin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım; 

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; 

Fışkırır rûh-u mücerred gibi yerden na’şım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl. 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal! 

 

Mehmet Akif Ersoy 

 

  

 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

6 

 

 

  

 

 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

7 

 

 

 

İçindekiler 

 

Takdim   15 

Önsöz   16 

Mehmed Emin Güvener   17 

Kıta   20 

Acep Değil Deli Olsa   21 

A Yosmam Ettiğin Bu Cevri   22 

Âciz Kaldım   23 

Aç Gözünü Âşık   24 

Adım Adım İleri   25 

Ağla Gözüm Ağla   27 

Açılmadı Benim Bahtı Siyahım   28 

Âkîl Olan Fikr Eder   29 

Ali Almış Sancağını Eline   31 

Âlemler Nura Gark Oldu   32 

Allah Adı Uludur   33 

Arzuhal İçin Sultana   34 

Alma Tenden Cânımı   35 

Aramızı Karlı Dağlar   36 

Ara Bul   37 

Arayı Arayı Bulsam İzini   39 

Ârifler Sohbetinde   40 

Arştan Yüce Kurulmuş   41 

Âşık Oldum Yine Tâze   43 

Âşık Oldum Ben Allah’ın   44 

Âşık Oldur Kim Kılar   45 

Aşkın İle Âşıklar   46 

Âşık-ı Didâr   47 

Aşk Bezirgânı   48 

Aşk Ehlinin Gönlü Dolu   49 

Aşk Esiri Olduk Bugün   50 

Aşk Sayrusu Olanlara   51 

 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

8 

Aşkım Galip Gelir   53 

Aşkın Aldı Benden Beni   55 

Aşkın Ezeli Âşıka   57 

Aşkın Gönlüm Yağmaladı   59 

Aşk İmamdır Bize   61 

Aşkın Kime Yâr Olur   62 

Aşkın Mey'ine Ben Kana   63 

Aşkınla Çâk Olsa   64 

Aşkın Od u Ciğerimi   65 

Aşkınla Dil Harabım   66 

Bağrımdaki Biten Başlar   67 

Aşkınla Yak Kül Et Beni   68 

Bâd-ı Sabâ Söyle   69 

Bakıp Cemâl-i Yâre   70 

Bana Ne Yazdan Bahardan   72 

Başı Duman Pâre Pâre   73 

Bana Senden Gayrı Dildâr   74 

Be Yârenler Bu Dünyanın   75 

Ben Beyan Edeyim Derdi   76 

Ben Âşığım Deyu Ah Etme   77 

Ben Bu Meclislerde   79 

Ben Seni Severim   80 

Ben Bu Yolu Bilmez İdim   81 

Benim Derdim Çoktur   82 

Ben Dost İle Dost Olmuşum   83 

Ben Lâ Mekândan Gelmişim   85 

Ben Böyle Bilseydim   87 

Ben Yürürüm Yâne Yâne   88 

Benim Bu Felekten   90 

Benden Bir Armağan Dosta   91 

Bin Kere Nasihat Eyledim   93 

Beni Candan Usandırdı   94 

Bîçâre Düşeli Ey Gülü   95 

Benim Yok Şüğulüm   96 

Bilmem Nideyim   98 

Beşâret Olsun Canlara   99 

Bilmem Neden Terk Eylemiş   100 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

9 

Bir Acip Onulmaz Derdim   101 

Bizi Kınamayın   102 

Bir Arzuhâl Yazdım   103 

Bir Dertliyim   104 

Bir Garipsin Şu Dünyada   105 

Bir Dilde-i Fettân   106 

Bir Nazarda Kalmayalım   107 

Bir Gönülde Olsa Zerrece   109 

Bir Pâdişaha Kul Ol Ki   110 

Bir Sâkîden İçtik Şarap   112 

Biz Kur’an’ın Hadimleri   113 

Biz Tarîk-i Hak’kın   114 

Bize Gam Yutturdu   115 

Bugün Ben Şâhımı Gördüm   116 

Bizi Ta’n Eyleyen   117 

Bizlere Cevretme   118 

Bu Akl-ı Fikr İle   119 

Bu Aşk Bir Bahr-i Ummândır   120 

Bu Maral Bakışın   121 

Bu Dünyâ Kimseye Kalmaz   122 

Bu Gün Bize Bâde Ali’den   124 

Bu Gün Sabâ İle   125 

Bu Gün Sohbet Bizim Oldu   126 

Bu Bir Abdal Postu   127 

Bu Kapıdan Kol ve Kanat   128 

Bülbül Bağa Girmiş   129 

Bülbül Oldum   130 

Bülbül Olmuş Gülistanı   131 

Bülbüller Sazda   132 

Can İllerinden Gelmişem   133 

Cânım Kurban Olsun   134 

Can Olgil   135 

Cânını Aşk Yoluna   136 

Cihan Mı Görünür   137 

Cemâli Yâri Aşk Eyler   138 

Çağırdı Beni Uykuda   140 

Cemâline Pervâneyim   141 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

10 

Çayın Rengi Güldendir   143 

Çıktım Seyr Eyledim   144 

Çün Sana Gönlüm   145 

Dağlar İle Taşlar İle   146 

Dağları Tepeleri   147 

Dâne-yi Naçiz İdim Ben   149 

Dertli Ne Ağlayıp Gezersin   150 

Dedi Bir Pîr Bana   151 

Dedim Dilber Sende   152 

Dermân Arardım Derdime   153 

Derviş Olan Kişiler   155 

Dervişliğe Kadem Basan   156 

Dervişlik Der Ki Bana   157 

Dil Bina-yı Kibriyâ’dır   158 

Dil Hânesi Pûr Nûr Olur   159 

Dilerse Gözümü Giryân   160 

Dilsizlerin Haberin   161 

Dinleyelim Dağ Başında   162 

Dolap Niçin İnilersin   163 

Durmaz Yanar Vücudum   165 

Dün Gece Yâr Hânesinde   167 

Dünyada Teksin Sultanım   168 

El Açûben Dergâhına   169 

Emânet Etmişsin Geldi   171 

Ey Sevdiğim   172 

Erenler Bir Denizdir   173 

Eriştirdi Bu Canı   174 

Eşiğine Süre İdim Yüzümü   175 

Evliyaya Eğri Bakma   176 

Evvel Bahâr Olmayınca   177 

Ey Allah’ım Bizi Senden   178 

Ey Allah’ım Senin   179 

Ey Azizim Devletinden   180 

Ey Âşık-ı Sâdıklar   181 

Ey Gönül Faydasız   182 

Ey Rahmeti Bol Pâdişâh   183 

Ey Kâmer Talât   184 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

11 

Ey Sabâ Girince Dostun   185 

Ey Vefasız Dilber   186 

Ey Sâki Kerem Kıl   187 

Ey Tarikat Erleri   188 

Ey Yolcular   189 

Eylerim Methini   190 

Felekte Sayısız Odlara   191 

Fetih Marşı   192 

Gayrı Bahçelerde   194 

Gönül Gurbet İle Varma   195 

Gayri Dayanamam   196 

Gece Bir Ay Doğdu   197 

Gece Gündüz Diyelim   198 

Gece Gündüz Döne Döne   200 

Gel Ey Kardeş Hak’kı   201 

Gel Ey Bâd-ı Sabâ   202 

Gir Semâ’ya Zikr İle Gel   203 

Gelip Geçti Ömrüm Benim   204 

Gerçek Âşıklara Salâ   205 

Girdim Aşkın Deryâsına   206 

Gonca Mı Maksûdun   208 

Göçümü Göçürdüm   209 

Gönül Gel Darılma   210 

Gönül Hayran Oluptur   211 

Gönül İkliminden   212 

Gönül Kuşu Pervâz   213 

Gönül Tadamazsan   215 

Gönülleri Doldurur   216 

Göster Cemâlin Şemini   217 

Gül İçin Âh Etme   218 

Gül Yüzünü Görüp   219 

Gururlanma İnsanoğlu   220 

Güller Sümbüller   222 

Gül Yüzünü Rüyâmızda   223 

Güzel Âşık Cevrimizi   224 

Hak Bir Gönül Verdi   225 

Hak Şerleri Hayreyler   227 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

12 

Hak Yoluna Gidenlerin   229 

Hakikat Olamazsa   230 

Hakka Âşık Olanlar   231 

Hakka Pervâz Ederler   232 

Halkayı Zikiri Kurmuş   233 

Harabat Ehliyiz   234 

Hazan İle Geçti   235 

Hazâna Ermeden   236 

Hazer Kıl Bizlere   237 

Hey Bre Gönül Seni   238 

Hîleye Yüz Tuttu   240 

Hizmet Eyleyenler   241 

Hu Diyen Âşıklara   242 

İçin Dışın Murdar İken   243 

İçmerem Bâde Seni   244 

İksîr-i Azâmdır   246 

İlim İlim Bilmektir   247 

İsm-i Sübhân Virdin Mi Var   248 

İrfan Meclisine   249 

Kabûl Et Niyâzım   250 

Kadem Bastı Gönül Tahtı   251 

Kara Gün Kararıp Kalmaz   252 

Kâdir Mevlâm Senden   253 

Kalmadı Bir Tadı   254 

Karanlığın Ortasında   255 

Kerem Eyle Seyyid Seyfi   257 

Karadır Kaşların   259 

Kervânım Gam Çeker   260 

Mecnun Olup Çıksam   261 

Kimden Suâl Edem   262 

Leblerinle Emrine   263 

Makâm-ı Mukaddes Âlî   264 

Makamımız Kuş Misâli   267 

Menba-ı Sırr-ı Velâyet   268 

Mest ü Hayrânım   269 

Mevlâ’m Ver Aşkını Bana   270 

Miskinlik İle Gelsin   272 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

13 

Mülk-ü Bekâdan Gelmişem   274 

Mürşîd-i Kâmile Eylersen   275 

Nasıl Vasfedeyim   276 

Ne Kaçarsın Benden   277 

Ne Zaman Anarsam Seni   278 

Nice Ağlamayım   279 

Neyleriz Hayat Suyun   280 

Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım   282 

Noldu Bu Gönlüm   283 

Nûr-u İlâhidir   285 

Olsaydı Bendeki Gam   286 

Ömür Bahçesinin   287 

Padişahı Yaratan   288 

Pîr Şâbân’ım Bu Dünyâya   289 

Plevne Marşı   290 

Rûm’da ve Acem’de   291 

Sabahtan Uğradım   293 

Sâkî Yâ Camında   294 

Seher Vakti Bülbüller   295 

Salındı Bahçaya Girdi   296 

Seher Yeli Tatlı Eser   297 

Seherde Uyandım   298 

Seherin Vaktinde   299 

Semâda Sırr-ı Tevhîdi   300 

Sen Niçin Uyursun   301 

Seni Seven Âşıkların   302 

Seni Hak’tan Yığanı   303 

Senin Aşkın Kamu Derde   305 

Sensin Bize Bizden Yakın   306 

Seyreyle Güzel   307 

Sevdim Seni Ben Mabuduma   308 

Sofular Haram Demişler   309 

Söz İle Bir Kalbe   310 

Sunma Bana Sâkî   311 

Şâd Olmak Dilersen   312 

Şafak Söktü Yine   313 

Şehitlerin Ser Çeşmesi   314 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

14 

Şimdi İrfân Vaktidir   315 

Şeyhim Senin Hikmetine   316 

Şol Benim Şeyhimi   318 

Şol Cennetin Irmakları   320 

Şol Halka-yı Zikirde   322 

Şu Cihanda Bir Ay İdi   324 

Taştı Rahmet Deryası   326 

Tarikat Münkiri   328 

Tecellâ-yı Cemâl İster   329 

Tecelli Şevki Dîdarın   331 

Tedbirini Terk Eyle   333 

Tende Cânım Cânda   335 

Terk-i Dünya Terk-i Ukbâ   336 

Türbesinin Önünde   337 

Uşşâk-ı Cihan Aşkını   338 

Vardım Eşiğine   339 

Vardım Ki Yurdundan   340 

Vaz Gel Hekim Vaz Gel   341 

Yâ Rabbi Nûrun Hakkıçün   342 

Yâ Rabbenâ Yâ Rabbenâ   343 

Yâ Rabbi Aşkın Ver Bana   345 

Yâr Yüreğim Yâr   347 

Yine Bahar Oldu   348 

Yine Cân Bülbül Oldu   349 

Yok İse Elde Sermâye   350 

Zâhid Bize Ta’n Eyleme   351 

Zat-ı Hak’ta Mahremi   352 

Şu Benim Divane Gönlüm   353 

Sözlük   354 

 

 

 

 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKDİM 

 

Bu değerli çalışma, Cennetmekân Pîr-i Sânî Aziz 

Hacı Şeyh Mehmed Emin Efendi Hazretleri’ne ithaf olu-

nur. Ruhu şâd olsun... 

Kitap içerisinde geçen Ayet-i Kerime, Hadis-i Şerif 

ve kelâm-ı kibarlar Efendi Hazretleri’nin çokça zikrettiği 

ibarelerdir. 

Gönül Sultanlarından İnciler’in derlenmesinde 

emeği geçen bütün kardeşlere teşekkür eder, şükranlarımı 

sunarım. 

 

Mehmed Âkif Arlı 
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ÖNSÖZ 

 

﷽ 
 

BismillâhirRahmânirRahîm 

  

İlâhi aşk ehli tasavvuf erbabının sözlerinden yıllarca 

emek verilerek derlenip, meraklısının istifadesine sunma-

mıza ruhsat veren Cenab-ı Hakk’a hamd ü senâlar olsun. 

İnsan yığınlarının alışageldikleri yollarda yürümeyi 

terk et. “Nefsini bilen Allah’ı bilir” hadis-i şerifince nefsini 

bilme ve onu kontrol altına alma yüceliğini öğren. Bunu 

nefsinde uygulayanlar, toplumun yürüdüğü yolda değil, 

hak ve hakikatin gösterdiği istikamettedir. 

Her mısrası Hak kelâmı ve hikmetler hazinesi olan, 

hayatlarını bu yolda adamış olanların sözlerini tekrar tek-

rar okuyup, tefekkür edersen hakikat ışıklarını göreceksin. 

Tevfik, Hak’tan. 

  

Derleyenler 

Mehmed Emin Güvener - Hami Uz 

  

 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEHMED EMİN GÜVENER 

 

M. Emin Efendi, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesin-

de 1906’da doğdu. Şebinkarahisar’ın tanınmış ailelerin-

den Küçük Mollaoğlu ailesine mensup olup, babası Rah-

mi Efendi, annesi Pembe Hatun’dur. İlk ve orta tah-silini 

Şebinkarahisar’da, yüksek tahsilini ise Trabzon Yüksek 

Muallim Mektebi’nde yaptı ve Muallim olarak mezun ol-

du. 

Gençliğinde gayet yakışıklı bir delikanlı idi. İyi güreş 

tutar, iyi at biner, iyi silâh kullanırdı. Doğruluğu, dürüstlü-

ğü ve yiğitliğinden dolayı nam salmıştı. Sözüne sâdık, 

cesur ve mert bir kişi olduğundan O’na Ece Mehmed 

derlerdi. 

M. Emin Efendi, tayininin çıktığı çeşitli yerlerde 

Muallim olarak vazife yaptı. Şebinkarahisar’da vazife ya-

parken tasavvufa olan ilgisinden dolayı bir arayış ve bek-

leyiş içerisindeydi. Tâ ki Keşaplı Mehmed Haydar Baba 

gelip de Fatih Camii’nde göz göze gelene kadar. Yıllardır 

birbirini arayan iki dost karşılaştılar ve bakıştılar. Görenler 

hayrette kaldı. Hemen orada, Haydar Baba; dersini ve 

ders verme memurluğu vazîfesini teslim etti. Haydar Ba-

ba, Keşap’a döndükten bir süre sonra: “Oğlum, yolunuz 

uzağa düştü, nasibinizi Şebinkarahisar’da arayın.” buyur-

du ve bir dahaki seneye çıkmadı. 
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Eşi Muazzez Hanım’dan bir oğlu bir de kızı oldu. 

Oğlunu genç yaşta kaybetti. Kızı Yurdanur Hanım hâlâ 

hayattadır.  

M. Emin Efendi askerliğini İhtiyat Subayı olarak 

Kelkit’te, 48. Topçu Alayı’nda yaptı. 

M. Emin Efendi, ilk vazifeyi aldığı zaman pek hoş 

karşılanmadı. O kadar yaşlı başlı kardeşin arasından genç 

bir muallimin vazife başına gelmesi yadırgandı. Birçok 

kardeş kapıdan uzaklaştı. Bu birinci imtihandı. İkincisi ise 

“Nigâr Anne İmtihanı” diye bilinen çileli günlerdi. M. 

Emin Efendi bir iftiraya uğradı ve dedikodu mevzuu oldu. 

Sivas, Suşehri, Şebinkarahisar çalkalandı. Binlerce kar-

deşten on yedi kişi kaldı. Efendi Hazretleri, Allah’a tevek-

kül edip, sabrı ve şükrü sayesinde manevi sahada bu işten 

kârlı çıktı. Ancak zâhiren üzüldü ve yıprandı. 

M. Emin Efendi son yıllarını başmuallim (müdür) 

olarak sürdürdüğü vazifesinden emekli oldu. Manevi bir 

işaretle Bergüzar Hoca ile birlikte 1959’da İstanbul’a gel-

di. Önce Kuruçeşme’de, sonra Koca Mustafa Paşa’da, 

Ramazan Efendi civarında oturdu.  

1967 ve 1976 yıllarında kardeşlerle birlikte iki defa 

hac vazifesini yaptı. Daha sonra hizmetlisi Ahmet Arlı 

Ailesi ve bir kısım kardeşle birlikte Habibler’in Yayla kö-

yüne yerleşti.  

1990 yılında refîkası Nigâr Hanım’ı kaybedince 

kabrinin üstüne bir türbe, yanına da bir câmi yaptırdı. 

1995’te hizmetlisi A. Arlı’nın eşi Hatice Hanım vefat edin-

ce o da aynı türbeye konuldu. 9 Ağustos 1998’de ebedî 

âleme göçen M. Emin Efendi de bu türbeye defnedildi. 

Maddi ve manevi mirasını kardeşlere adayan ve bı-

rakan M. Emin Efendi; bütün mirasını vefatından yedi 

sene önce noter huzurunda, şâhitler eşliğinde, kardeşleri 

temsilen, manevi evladı Mehmed Âkif Efendi’ye devretti. 
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M. Emin Efendi, orta boylu, kırmızı benizli, elâ göz-

lü, güler yüzlü, hoş sohbet, ilâhi ve çay sohbetini çok se-

ver; namaz ve mürakabe anında yeşil sarık, yeşil cüppe 

giyer, alçakgönüllü, hoşgörülü, merhametli, hâl ehli, edep 

ve kemâl sahibi bir zat-ı muhteremdi. Hayatı boyunca 

kendini gizledi. “Bir mürşîd-i kâmil bulun da elini beraber 

öpelim.” derdi. 

Kışlarını İstanbul’da geçiren M. Emin Efendi; her yıl 

ilkbaharda, Kastamonu Hazreti Pîr ziyareti yapar, sonra 

Bursa ziyareti yapar, daha sonra da Şebinkarahisar Ka-

vaklar Mahallesi’ndeki bahçeli evinde yazı geçirirdi. Bu-

rada bütün kardeşlerin ziyaretini kabul eder ve bu ziyaret-

lere çok önem verirdi. Ziyaretler o gün olduğu gibi, bugün 

de devam etmektedir. 

O’nun zamanında İstanbul’da bir edep ve ahlâk 

üniversitesi kurulmuş, yurdun dört bir yanından gelen 

insanlar bu rahmet deryasından istifade etmişlerdir. 

Bu mütevâzi derleme; O’nun hatırasına, O’nun 

sevdiği, dinlediği ve söylediği ilâhilerden müteşekkildir. 

Derlemede adıgeçen Hâmi Uz Bey, M. Emin Efendi’nin 

dünürü, oğlunun kayınpederidir. 1970’lerde bu kitabın ilk 

baskısını birlikte hazırlamışlardır. 

Allah (c.c.) O’ndan ve sevgisinden bizleri ayırma-

sın... Âmin. 
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KITA 

 

Gün gibi âşikâr değil mi, küfr ü inkârın senin? 

Râfizî dersin, Hânedân-ı Muhibbân’a zahidâ! 

Eğer Râfizîlikse sevmek Resûl’ün Ehl-i Beyt’ini, 

Razıyım, bütün âlem kâfir desin bana… 
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ACEP DEĞİL DELİ OLSA 

 

Acep değil deli olsa, 

Aşk oduna yanan kişi. 

Aşka yakın yürümesin, 

İyi adın sanan kişi. 

    Kim takınır iyi adın, 

    Bıraksın elden aşk odun, 

    Tezcek yoldurur kanadın, 

    Daldan dala konan kişi. 

Saldı beni uzak yola, 

Şol gözlerin dola dola, 

Dertli halinden ne bile, 

Yüreği sağ olan kişi. 

    Âşıklar geçer ârından, 

    Dönmez olur ikrârından, 

    Elbet ayrılır yârinden, 

    Yalan dâvâ kılan kişi. 

Şol gözlerim yola bakar, 

Yürek yanar, yaşım akar, 

Gayri yüze nice bakar, 

Hakk cemâlin gören kişi. 

    Gözlerimden akar pınar, 

    Şol zârım ki arşa çıkar, 

    Mahveyleyüp varın yakar, 

    Mâsivâyı koyan kişi. 

Yunus koydu yola başı, 

Vurur münkirlere taşı, 

Güçtür münâfığın işi, 

Gelsin aşka doyan kişi. 

 

Âşık Yunus  
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A YOSMAM ETTİĞİN BU CEVRİ 

 

A yosmam ettiğin bu cevr-i sitem, 

Âşıka bir mihr-i vefa mıdır bu, 

Daima çektiğim bu derd-i hicran, 

Bilinmez bir özge eda mıdır bu? 

 

Lâyık mı kalbimi nâra dağlatmak, 

Ağyarı güldürüp yâri ağlatmak, 

Gözlerini seller gibi çağlatmak, 

Güzeller şanına sezâ mıdır bu? 

 

Sanma Emrah cevr-i sitemden döner, 

Hangi yâr lûdf ile keremden döner, 

Ne dertten usanır, ne gamdan döner, 

Bilmem bir yıkılmaz binâ mıdır bu? 

 

Âşık Emrah  
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ÂCİZ KALDIM 

 

Âciz kaldım zâlim nefsin elinden. 

Şu dünyanın lezzetine doyamaz. 

Sırtına giymiştir gaflet gömleğin, 

Ömrün gelip geçtiğini duyamaz. 

 

İlâhi gaflet gömleğin giyene, 

Müslüman dermisin, nefse uyana? 

Kazanıp kazanıp verir ziyâna, 

Hak yolunda, bir puluna kıyamaz. 

 

Sağlığında âyet hâdis nesine, 

Son deminde muhtaç olur Yâsine, 

Götürüp koyunca makberesine, 

Oğlum, kızım, malım vardı diyemez. 

 

İlâhi miskince Âdem oğlanı, 

Varıp tutmaz bir mürşîdin elini, 

Haram helâl kazandığı malını, 

Ele nasip eder, kendi yiyemez. 

 

İlâhi gafletten uyart gözümü, 

Dergâhında kara etme yüzümü, 

Yunus der ki; gelin tutun sözümü, 

Dünya seven, âhireti bulamaz. 

 

Âşık Yunus  
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AÇ GÖZÜNÜ ÂŞIK 

 

Aç gözünü âşık eyle temaşa, 

Canların cananı işte budur bu. 

Gör neler yaratmış Hazreti Mevlâ, 

Güzeller sultanı işte budur bu.. 

 

Güzellikte bulmuş şan ile şöhret, 

Öyle bir yosma ki bulunmaz menend, 

Eğer ister isen gılmanı cennet, 

Cennetin gılmanı işte budur bu. 

 

Dil verip seveli böyle civânı, 

Bu yolda çok çektim derdi elemi, 

Emrah ister isen derde dermanı, 

Dertlerin dermanı işte budur bu. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“And olsun verdiğim nimetlere şükrederseniz  

nimetlerimi artırırım. Nankörlük ederseniz, bilesiniz ki 

benim azabım çok şiddetlidir.” İbrahim 7 

 

“Allah’a ve Resulüne inandıktan sonra,  

şüpheye düşmeden, mallarıyla, canlarıyla, cihad edenler, 

işte imanında sâdık olanlar onlardır.” Hucurat 15 
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ADIM ADIM İLERİ 

 

Adım adım ileri, 

Bu âlemden içeri, 

On sekiz bin âlemi, 

Gördüm bir dağ içinde.  

 

Yetmiş bin hicâb geçtim, 

Gizli perdeler açtım, 

Ben dost ile buluştum, 

Buldum bir dağ içinde. 

 

Gökler gibi gürledim, 

Yerler gibi inledim, 

Sular gibi çağladım, 

Aktım bir dağ içinde.  

 

Körler gibi görmedim, 

Söz ile söyleşmedim, 

Mûsâ gibi münâcât, 

Kıldım bir dağ içinde. 

 

Bir döşek döşemişler, 

Nûr ile bezemişler. 

Dedim bu kimin ola? 

Sordum bir dağ içinde.  

 

Ayrılmadım pîrimden . 

Ayrılmadım şeyhimden. 

Âşktan bir kadeh aldım. 

İçtim bir dağ içinde. 
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Vardım, ileri vardım, 

Levh’i elime aldım, 

Âyetlerin okudum, 

Yazdım bir dağ içinde. 

 

Kalpten büyük dağ olmaz, 

O Allâh’a doyulmaz, 

Sohbetine kanılmaz, 

Erdim bir dağ içinde. 

 

Açtım Kâbe kapısın, 

Duydum dostun, kokusun, 

Erenlerin hepisin, 

Gördüm bir dağ içinde. 

 

Yûnus söyler gezerim, 

Dost iledir pazarım, 

O Allâh’ın dîdârın, 

Gördüm bir dağ içinde. 

 

Âşık Yunus  

 

 

 

“Allah’a ve Resulüne, itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. 

Sonra içinize korku düşer de kuvvetiniz elden gider.  

Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”  

Âl-i İmran 134 

 

“Habibim, Allah sana da,  

sana güvenip dayanana da yeter.”  

Bakara Suresi’nden 
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AĞLA GÖZÜM AĞLA 

 

Ağla gözüm ağla, gülmezem ayruk. 

Canım dosta gider, gelmezem ayruk. 

 

Ne gam vardır bunda, bir kez otursam. 

Ölüm olmaz anda, ölmezem ayruk. 

 

Yansın canım yansın, aşkın oduna, 

Aksın kanlı yaşım, silmezem ayruk. 

 

Göynüdüm aşkınla, ta kül olunca. 

Boyandım rengine, solmazam ayruk. 

 

Beni irşâd eden, bir şeyh i kâmil 

Yeter bir el dahi, almazam ayruk. 

 

Varlığım yokluğa, değişmişim ben, 

Bugün cana başa, kalmazam ayruk. 

 

Fâniden bâkiye, göç eyler olduk. 

Yöneldim şol yola, dönmezem ayruk 

 

Muhabbet bahrinin, gavvası oldum. 

Gerekmez ceyhûne, dalmazam ayruk. 

 

Dilerim lütfûndan, ayırmayasın. 

Şeyhim senden özge, sevmezem ayruk. 

 

Söyler aşk dilinden, bunu ol Yûnus 

Eğer âşık isem ölmezem ayruk. 

 

Âşık Yunus  
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AÇILMADI BENİM BAHTI SİYAHIM 

 

Açılmadı benim baht-ı siyahım. 

Mesken tutmuş gönül gam hânesidir. 

Ne mihnetten hâli, ne dertten âzad. 

Bir neva yıkılır virânesidir. 

 

Bir dem sükût eder düşsem hayale.   

Hayale kanar mı bu dil i nale. 

Gönül nice yanmaz nârı visâle. 

Cemali şem'inin pervânesidir. 

 

Ey sevdiğim arzı didâr eylemez. 

Gönül gayrilerle pazar eylemez. 

Yerinde rahatça karar eylemez, 

Emrah bilmem kimin divânesidir. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Üzülmeyin, gevşemeyin, inanıyorsanız üstünsünüz.”  

Âl-i İmran 139 

 

“Zalimlere en edna meyille meyletmeyiniz.”  

Bakara Sure’sinden 

 

“Ey iman edenler,  

niçin yapamayacağınız şeyleri söylüyorsunuz.”  

Saff 2 
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ÂKÎL OLAN FİKR EDER 

 

Âkîl olan fikr eder, 

Her haline şükr eder, 

Cümle mahluk zikr eder, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Gaflet günah artırır, 

Her mâsiyet tartılır, 

Allah diyen kurtulur, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Helâl lokma yiyelim, 

Hak’ka boyun eğelim, 

Allah Allah diyelim. 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Lâ mevcûda illallah, 

Lâ maksûda illallah, 

Lâ ma’bûda illallah, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Kalma dergâhtan cûda, 

Varlığın eyle feda, 

Yeline dedirir Hüda, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Yaşlar aksın gözlerden, 

Nur parlasın yüzlerden, 

Gayrı çıksın özlerden. 

Lâ ilâhe illallah. 
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Allah deyip yatasın, 

Rahmetine batasın, 

Âyet hadis manâsın, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Masiyetten sapta gel, 

Masivâyı atta gel, 

Farz borcunu yapta gel, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Dürri hulle biçilsin, 

Hak’tan rahmet saçılsın, 

Kalp gözlerin açılsın, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Kevser’inden içelim,  

Hep Sırat’ı geçelim, 

Cennetine göçelim, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Dostu pâki bulasın; 

Ol Resûl’e varasın, 

Nûri, Hak’ka eresin, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Nûri Sivasî  

 

 

 

“Sakın Allah’ın kendini unutturduklarından olmayın.” 
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ALİ ALMIŞ SANCAĞINI ELİNE 

 

Ali almış sancağını eline, 

Çekilip giderler mahşer yerine, 

Hasan Hüseyin’i almış yanına, 

Âh ümmetim deyip ağlar Muhammed. 

 

Kıyâmet kopacak canlar uyanır, 

Kâmil derviş mürşidine dayanır, 

Yüzün yere sürer Hak’ka yalvarır, 

Âh ümmetim deyip ağlar Muhammed. 

 

Üryân olmuş yatar, ol zaif tenler, 

Sararmış benizler, söylemez diller, 

Mahşer yerine cem olmuş erenler, 

Âh ümmetim deyip ağlar Muhammed. 

 

Yunus der ki, gelin kadrin bilelim, 

Fırsat elde iken tevhîd edelim, 

Rûhu için çok salâvât verelim, 

Âh ümmetim deyip ağlar Muhammed. 

 

Âşık Yunus  

 

 

 

“Allah (c.c.) mü’minlerin canlarını ve mallarını  

cennet karşılığında satın almıştır.” Tevbe 111 

 

“Allah indinde en üstün amel ve ibadet,  

Allah yolunda mücadeledir,  

hiçbir amel buna denk sayılmaz.” H.Ş. 
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ÂLEMLER NURA GARK OLDU 

 

Âlemler nura gark oldu, 

Muhammed doğduğu gece, 

Münkir münâfık fark oldu, 

Muhammed doğduğu gece. 

 

Muhammed anadan düştü. 

Kâfirlerin aklı şaştı. 

Kiliseler yere geçti, 

Muhammed doğduğu gece 

 

Gökten yere nûr atıldı. 

Yediler kırka katıldı, 

Kesişler dili tutuldu, 

Muhammed doğduğu gece. 

 

Gökten yere nûrlar indi. 

Suyun rengi nûra döndü. 

Susuzlar hep suya kandı, 

Muhammed doğduğu gece. 

 

Ağlayan oğlan avundu. 

Doğuran ana sevindi. 

Nice kâfir dine geldi, 

Muhammed doğduğu gece. 

 

Yunus der ki hey kardaşlar 

Akıt gözden kanlı yaşlar, 

Secde kıldı dağlar taşlar,  

Muhammed doğduğu gece 

 

Âşık Yunus 
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ALLAH ADI ULUDUR 

 

Allah adı uludur, 

Emrin tutan kuludur, 

Müminlerin yoludur, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Allah Allah diyelim, 

Rahmetine batalım, 

Bülbül gibi ötelim, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Koca büyük göçmeden, 

Teneşire yatmadan, 

Melül melül bakmadan, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Ölüp kabre varınca, 

Melek sual sorunca, 

Rabbin kimdir deyince, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Allah adı dillerde, 

Sevgisi gönüllerde, 

Şol korkulu illerde, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Yunus seğirtip gezer, 

Ölüm tedbirler bozar, 

Görmek istersen didâr, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Âşık Yunus  
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ARZUHAL İÇİN SULTANA 

 

Arzuhal için, sultana geldim, 

Sâilim lûdfî, ihsâna geldim. 

Derdi firâke, dermân aradım, 

Ben ol tabîbe, dermâna geldim. 

 

Can kulağıyla, hüsnünü duyup, 

Şem’i cemâle, pervâne geldim. 

Aşkına oldum, onun giriftâr, 

Kalmadı aklım, divâne geldim. 

 

Âmâde olmuş, çün hamrî sâfî, 

Nûş eyleyüben, mestâne geldim. 

Yağmaladı aşk, zühdü takvâmı, 

İlmü amelden, bigâne geldim. 

 

Hükmünü icra, etti aşk bende, 

Yanmaya nârı, sûzâne geldim. 

Mahv u fenâda, buldum safâyı, 

Yoklukla râh ı, merdâne geldim. 

 

Eyledi tevhid, hoş beni irşad, 

Bir katre iken, ummâna geldim, 

Derki Kuddûsî, Elhamdülillah, 

Kaçtım sivâdan, Yezdân’a geldim. 

Kuddûsî  

 

 

 

“Dostlarım benim zikir nimetimle doyunuz,  

benimle hoş olunuz, iyi biliniz ki benden iyi doyurucu 

bulamazsınız.” Hadis-i Kudsi. 
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ALMA TENDEN CÂNIMI 

 

Alma tenden cânımı, 

Aman Allah’ım aman, 

Görmeden cânânımı, 

Aman Allah’ım aman. 

 

Âşıkız Muhammed’e, 

Ol Resûl ü emcede, 

Koyma bizi firkâte, 

Aman Allah’ım aman. 

 

Bir kez yüzün göreyim, 

Pâyine yüz süreyim, 

Anda cânım vereyim, 

Aman Allah’ım aman. 

 

Âhım göğe çıkmasın, 

Melekleri yakmasın, 

Felekleri yıkmasın, 

Aman Allah’ım aman. 

 

Zor eyleme işimi, 

Zehr eyleme aşımı, 

Dökme kanlı yaşımı, 

Aman Allah’ım aman. 

 

Yûnus cânın şükrâne, 

Kurban etsin cânâne, 

Atma dâim hicrâne, 

Aman Allah’ım aman. 

 

Âşık Yunus 
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ARAMIZI KARLI DAĞLAR 

 

Aramızı karlı dağlar alınca, 

Gayri dost eline gidip gelinmez, 

Yahşi himmet gerek râh ı talipte, 

Beyhûde laf ile menzil alınmaz. 

 

Geçti bu devranın devri bozuldu, 

Gülistan bezminin gülleri soldu, 

Çay taşları yâkut bahasın buldu, 

Cevherler ummana daldı bulunmaz. 

 

Emrahî bu remzin keşfine delil, 

İstersen evvelce sen kendini bil, 

Meşhur söz söylenir dillerde ey dil, 

Sağ iken bir şahsın kadri bilinmez. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur.”  

Ra’d 28 

 

“Mü’minlere karşı merhametli, kâfirlere karşı şedid olun. 

Hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyin.”  

Maide 54’ten 
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ARA BUL 

 

Ola gör ehl i ferâgat dîle dîldâr arabul, 

Bulayım dersen eğer lezzeti dîdâr ara bul, 

Bileyim kendimi dersen yürü mi’yârâ bul, 

Eğer gönül kendini veznetmeye kantar ara bul 

Râh ı üşşâka eğer tâlib isen var ara bul. 

 

Düşünür müydün kendini kendin bileli, 

Bu tenin neyledi hiç Hak’ka yarar can bulalı, 

Sana hiç fikrü Hüdâ geldi mi insan olalı? 

Ne kazandın bu fenâ mülkü cihâna geleli. 

Serseri gezme boşa zikr ile Settâr ara bul 

 

Düşün ey gaflete dalmış ne gelir kul başına. 

Kul olanlar akıtır hep göz yaşını aşına, 

Âh edip ağlayanın rahm eder Allah yaşına, 

Koyacaklar seni bir gün musallânın taşına, 

Serseri gezme boşa zikr ile Settâr ara bul. 

 

Gireceksin daracık kâr i tûraba yalınız, 

Seni Allah çekecek haşr ı hesâba yalınız, 

Ne tedârik edebildin o cevâba yalınız? 

Koyacaklar seni bir hâl i harâba yalınız, 

Ferâh ı kalbine yardım edecek dâr ara bul. 

 

Bilebildin mi nedir âşık ı Yezdân edecek? 

Ara bul mürşîdi kâmil seni insan edecek, 

Nedir öğren seni perverde i irfân edecek, 

Bu nefis bir gün olup dost ile düşman edecek 

Bu gönül mülküne lâyıkça serdar ara bul. 
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Bu tenin nefs i denî uğruna kurban edecek, 

Gidecek izzet i rif’at, şeref, şan gidecek, 

A zavallı ne düşünmezsin acep can gidecek, 

Her ne var gidecek, servet ü sâmân gidecek 

Yalınız kabre girersin, sana bir yâr ara bul. 

 

Ne getirdin diyecekler sana rûz i arasat, 

Yaka yırtıp gelecekler o yere cümle ussât, 

Bulunur mu sana hem dem acaba hiç heyhât, 

Düşünür müsün acep savmu salât, haccü zekât, 

O şâhen şâhı Resûlü Ahmed’i Muhtâr ara bul, 

 

Bu felâketleri fikret ne gerekli hâl i makam, 

Ara bul derdine derman mürşîd de tamam, 

Ona uy, o râh ı hidâyettedir, o çünkü müdâm, 

Fevzi’yâ der ki peygambere varmaksa meram, 

O makamı bilir erlerden ol ebrâr ara bul. 

 

Numan Oğlu Mustafa Fevzi 
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ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ 

 

Arayı arayı bulsam izini, 

İzinin tozuna sürsem yüzümü, 

Hak nasip eylese görsem yüzünü, 

Yâ Muhammed, cânım arzular seni. 

 

Bir mübârek sefer olsa da gitsem, 

Kâbe yollarında kumlara batsam, 

Mâh cemâlin bir kez düşte seyretsem, 

Yâ Muhammed, cânım arzular seni. 

 

Zerrece kalmadı gönlümde hile, 

Sıdk ile girmişim ben bu hak yola, 

Ebubekir, Ömer, Osman da bile, 

Yâ Muhammed, canım arzular seni. 

 

Ali ile Hasan, Hüseyin anda, 

Sevgisi gönülde, muhabbet cânda, 

Yarın mahşer günü, Hak dîvanında, 

Yâ Muhammed, cânım arzular seni. 

 

Arafat dağıdır bizim dağımız, 

Orda kabul olur bizim duamız, 

Medine’de yatar peygamberimiz, 

Yâ Muhammed, cânım arzular seni. 

 

Yûnus medh eyledi seni dillerde, 

Dillerde dillerde, hem gönüllerde, 

Ağlayı ağlayı gurbet ellerde, 

Yâ Muhammed, cânım arzular seni. 

 

Âşık Yunus  
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ÂRİFLER SOHBETİNDE 

 

Ârifler sohbetinde, 

Sofuluk satmayalar, 

Hâlis ihlâsla âşkı, 

Riyâya katmayalar. 

    Ya bildiğini eğit, 

    Ya bir bilirden işit, 

    Teslimin ucun tutup 

    Sözü uzatmayalar. 

Yalancı cânın kıymaz, 

Âşık cân verir duymaz, 

Bu yalanla gerçeği, 

Beraber tutmayalar. 

    Mumlu baldır şeriât. 

    Anın yağı tarikat, 

    Dost için yağı bala, 

    Ya niçin katmayalar. 

Anda Âdem yanıldı, 

Cennette buğday yedi, 

İşi Hak’tan bilenler, 

Şeytandan tutmayalar. 

    Kur’ân’ı vere idi, 

    Gönüle âdem dedi 

    Gönül ötesin bilmez, 

    Âdem’den tutmayalar. 

Şer’i huylar eylegil,  

Tatlı sözler söylegil, 

Yunus sohbette seni, 

Dostlar unutmayalar 

 

Âşık Yunus  
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ARŞTAN YÜCE KURULMUŞ 

 

Arştan yüce kurulmuş, 

Sayvânı dervişlerin. 

Arş, kürs, levhî ve kalem, 

Hayrânı dervişlerin. 

 

Dolu dolu kadehi, 

İçerler dost elinden. 

Nişansız bi nişanda, 

Cevlânı dervişlerin. 

 

Dervişler Dosta gider, 

İki cihanı neyler, 

Mekânsız lâ mekânda, 

Seyrânı dervişlerin. 

 

Neliksiz niteliksiz, 

Bakarlar dost yüzüne, 

Payansız devr içinde, 

Devrânı dervişlerin. 

 

Dervişleri Hak sever, 

Kur’an içinde över, 

Hazret eşiğindedir, 

Divânı dervişlerin. 

 

Âdem yaratılmazdan, 

Elestüden ilerden, 

Âhitleri var Dostla, 

Peymânı dervişlerin. 
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Dervişlerin sözünü, 

Feriştehler anlamaz, 

Dört kitabı cem eder, 

Nişânı dervişlerin. 

 

Hızr’a yoldaş olmazlar, 

Mûsa’ya sır demezler, 

Berkişüptür dost ile, 

Peymânı dervişlerin. 

 

Cümle yaratılmışın, 

Dervişler dilin bilir, 

Süleyman neden bilmez, 

Zebânı dervişlerin. 

 

Bu Eşrefoğlu Rûmî, 

Dervişlerin mahremi, 

Pîrim Şâ’ban sultandır, 

Sultânı dervişlerin. 

 

Eşrefoğlu Rûmî  

 

 

 

“Gönlünde zerre miktarı varlık (kibir) olan  

Cennet’e giremez.” Hadis-i Şerif 

“Münafık methedilince Arş-ı Âlâ titrer.” H. Ş. 
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ÂŞIK OLDUM YİNE TÂZE  

 

Âşık oldum yine tâze, 

Bir nev civâne civâne, 

Gâni bir ehli dil yaza, 

Arzım cânâne cânâne.  

    Gam elinden gidem dâde, 

    Derdim var hadden ziyâde, 

    Yalvarırım ver bir bâde, 

    Pîri mügâne mügâne. 

Cüdâ düştüm illerinden, 

Kesmedim göz yollarından, 

Zülfü Leylâ tellerinden, 

Oldum divâne divâne. 

    Bilmezem ki ol Keremkâr, 

    Affeder mi günahım var, 

    Ona yalvarırım zâre zâr, 

    Her dem yelmâne yelmâne, 

Ciğerimdir yâre yâre, 

Yüreğimdir pâre pâre, 

Saba yalvara yalvara, 

Söyle cânâne cânâne. 

    Öptüm Pîrimin destini, 

    İçtim camı elestini, 

    Çektim bâdenin mestini, 

    Ciğergâhım kâne kâne. 

Kurdum ülfetin binâsın, 

Yıktım dünyanın esasın, 

Nigârî aşkın sahrasın, 

Gezdim merdâne merdâne. 

 

Seyyid Nigârî  
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ÂŞIK OLDUM BEN ALLAH’IN  

 

Âşık oldum ben Allah’ın adına, 

Doyamadım lezzetine tadına, 

Şimdi girdim erenler meydânına, 

  Bana Allah gerek cihân kâr etmez, 

  Benim gönlüm dîdâr ister eylenmez. 

 

Derviş oldum gezdim dağ ile taşı, 

Irmak oldu aktı gözümün yaşı, 

Terk eyledim ana baba kardeşi,  

 Nakarat 

 

Allah, Allah deyup her an yanarım, 

Allah’ı andıkça kalmaz kararım, 

Bir oda düşmüşüm her an yanarım,  

 Nakarat 

 

Bilmez misin Yûnus Emre halini, 

Gece gündüz zikreyler cemâlini, 

Görebilsem Allah’ın dîdârını,  

 Nakarat 

 

Âşık Yunus  
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ÂŞIK OLDUR KİM KILAR 

  

Âşık oldur kim kılar canın fedâ cânânına, 

Meyli cânân etmesin her kim ki kıymaz cânına. 

 

Canını canana vermektir kemâli âşığın, 

Vermeyen can itirâf etmek gerek noksânına. 

 

Vâslı eyyâmı verib cânâna cân rahat bulan, 

Yeğdir andan kim salar cânın gamı hicrânına. 

 

Aşk resmin, âşık öğrenmek gerek pervâneden, 

Kim yanar gördükte şem’in âteş i sûzânına. 

 

Kâni ol aşk içre kim benzer fenâsı aşkın, 

Feyzi câvid ile Hızr’ın çeşme i hayrânına. 

 

Aşk derdinin devâsı kâbil i dermân değil, 

Terki cân derler bu derdin mûteber dermânına. 

 

Hiç kim cânân için can vermeye lâf etmesin 

Kim düşüptür bu sıfat ancak Fuzûlî şânına 

 

Âşık Fuzûlî 
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AŞKIN İLE ÂŞIKLAR 

 

Aşkın ile âşıklar 

Yansın yâ Resulâllah 

İçip aşkın şarabın 

Kansın Yâ Resulallah 

 

Şol seni sevenlere  

Kıl şefaat onlara 

Mü'min olan tenlere  

Cansın Yâ Resulallah 

 

Şol seni seven kişi 

Verir yoluna başı 

İki cihan güneşi 

Sensin Yâ Resulallah 

 

Âşık oldum dildâre  

Bülbül oldum gülzâre  

Seni sevmeyen nâre 

Yansın Yâ Resulallah 

 

Âşık Yûnus'un canı 

İlm ü şefaat kânı 

Âlemlerin sultanı  

Sensin Yâ Resulallah 

 

Âşık Yunus 
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ÂŞIK-I DİDÂR 

 

Âşık-ı didâr, de Allah Allah, 

Dağılsın keder, de Allah Allah. 

  

Olasın makbul, sıdk ile kul ol, 

Şakı bülbül ol, de Allah Allah. 

 

Bahillik etme, kem yola gitme, 

Hergiz unutma, de Allah Allah. 

 

Eyleme teftiş, aşkından yan piş, 

Kapısına düş, de Allah Allah. 

 

Arttır virdini, terk et yurdunu, 

Söyle derdini, de Allah Allah. 

 

Dağ ile taşta, kuruda yaşta, 

Çağır her işte, de Allah Allah. 

 

Olma utanık, olasın tanık,  

Uyu uyanık, de Allah Allah.   

 

Zikret Ruhsatî, artır firkâti, 

Bulun cenneti, de Allah Allah. 

 

Âşık Ruhsâtî 
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AŞK BEZİRGÂNI 

 

Aşk bezirgânı sermâye cânı, 

Bahadır gördüm câna kıyanı. 

 Vallah bahadır cân terkin uran, 

 Kılıç mı keser Allah diyeni. 

Kamusun bir gör kemterin ergör, 

Ölü görme sen palas giyeni. 

 Tez çıkarırlar Arş ı âlâya, 

 Şol Îsa gibi dünyâ koyanı. 

Tez indirirler yerin dibine, 

Şol Kârun gibi dünya seveni. 

 Âşık olanın nişanı vardır, 

 Melâmet olur belli beyânı 

İlm ü amele, server olmagil, 

Hak kabul etti, kefen soyanı.   

 Atlası koydu, abayı giydi, 

 İbrahim Ethem sırdan duyanı. 

Çün Mansûr gördü, ol benim dedi, 

Ber dâr ettiler işittin onu. 

 Oda yandırdın külün savurdun, 

 Öyle mi gerek seni seveni. 

Zinhâr ey Yûnus gördüm demegil, 

Oda yakarlar gördüm diyeni. 

 

Âşık Yunus  
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AŞK EHLİNİN GÖNLÜ DOLU 

 

Aşk ehlinin gönlü dolu, 

Bir pâdişâh haznesidir, 

Aşksız âdem ne anlasın, 

Şeriât mânâsı nedir? 

 

Aşk âşığın devletidir, 

Aşktan alır her kuvveti, 

Âşık kişinin sohbeti, 

Aşksızların belâsıdır. 

 

Âşık bu dünyâyı nider, 

Sonunda onu terk eder, 

Aşk eteğin tutar gider, 

Her kim gelir salâsıdır. 

 

Kimi oğlan, avrat sever, 

Kimi mülkü, malı sever, 

Kimi varlık, servet sever, 

Her birinin sevdâsıdır. 

 

Ezelde pes ol pâdişâh, 

Sundu elime bir kadeh, 

Kandım onu içelûben, 

Bilmem o ne bâdesidir. 

 

Yûnus ezelden ey senin, 

Aşkından sarhoşmuş cânın, 

Dergâhına varan onun, 

O’na hayran kalasıdır. 

 

Âşık Yunus 
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AŞK ESİRİ OLDUK BUGÜN 

 

Aşk esiri olduk bugün, 

Sâki getir peymâneyi, 

Doldur bize sun kadehi, 

Âşık nider efsâneyi. 

 

Çün her yerde hazır imiş, 

Bağlar çevre yollarımı, 

Girip temâşa kılmaya, 

Dolanıram meyhâneyi. 

 

Gâh uğrarım meyhâneye, 

Gâh tutarım Kâbe yolun, 

Gâh varırım puthâneye, 

Yeter bulam cânâneyi. 

 

Bugün ser mest olmuşuz, 

Açgil kapını Ey Refîğ, 

Eğer kapın açmaz isen, 

Kuşatıram meyhâneyi. 

 

Yunus bahrî olmuş yüzer, 

Aşkın deryâsında gezer, 

Gavvâs olup cevher dizer, 

Çıkarır ol dürdâneyi. 

 

Âşık Yunus  

 

 

 

“Allah (c.c.), dilerse zaman içinde zaman hâlk eder.” 
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AŞK SAYRUSU OLANLARA 

 

Aşk sayrusu olanlara, 

Gelsinler tımar eyleyem, 

İçirem aşk şarabını, 

Dosttan haberdar eyleyem. 

    Açam bâtın gözlerini, 

    Göre kendisin özünü, 

    Dosta döndürem yüzünü, 

    Âlemden bîzar eyleyem. 

Söyündürem nefs odunu, 

Bozam tılsımın bendini, 

Götürem benliği senden, 

Ol dosta yular eyleyem. 

    Ol taş olmuş gönüllere, 

    Vuram aşkın külüngünü, 

    Âb-ı hayatı akıtam, 

    Gönlünü pınar eyleyem. 

Hak bu gönüller fiilinin, 

Miftâhını verdi bana, 

Açam gönül kilidini, 

Gencini izhâr eyleyem. 

    Ben dalmışım gayretine, 

    Sataşmışım cevherine, 

    Ol cevherden âşıklara, 

    Gelsinler îsar eyleyem. 

Ben dostu görüp gelmişim, 

Devranın sürüp gelmişim, 

Dost dostlara gelsin demiş, 

Geldim ki haber eyleyem. 

    Kılavuzuyum ol yolun, 

    Dilin bilirim ol ilin, 

    Cem eyledim kâfilemi, 

    Pes dosta sefer eyleyem. 
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Vardım ol canlar canını, 

Ol madenlerin kânını, 

İki cihan hakanını , 

Kâfile salar eyleyem. 

    Gel bu kâfileye katıl,  

    Amelin olmasın bâtıl, 

    Gelsin âlim gelsin câhil, 

    Cafer i tayyar eyleyem. 

Hakikat bahrine daldım, 

Marifet cevheri buldum, 

Tarikatte alam satam, 

Şer’i le pazar eyleyem. 

    Tuttum Muhammed izini, 

    Hem görgülü sünnetini, 

    Dünü gün salâvâtını, 

    Dilimde tekrar eyleyem. 

Eşrefoğlu Rûmî ile, 

Gel dosta bile git dosta, 

Pek yapışgil eteğine, 

Demeyesin âr eyleyem. 

 

Eşrefoğlu Rûmî 
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AŞKIM GALİP GELİR 

 

Aşkım galip gelir yüreğim harlar. 

Âşık olan ârı nâmusu neyler. 

Behey Yunus sana söyleme derler. 

Ya ben öleyim mi söylemeyince. 

 

Behey kardaş Hak'kı bulam mı dersin?  

Hak'ka yarar amel eylemeyince, 

Tarîkat sırrına erem mi dersin? 

Kâmil mürşîd sana söylemeyince. 

 

Özenirsen kardaş tevhide özen, 

Tevhîddir nefsinin kalasın bozan. 

Hiç kendi kendine kaynar mı kazan? 

Çevre yanın ateş eylemeyince. 

 

Her kişi de gönül evin deremez, 

Hak'kın takdirini, kullar bozamaz,  

Tarîkat ummandır dalıp yüzemez. 

Aşkın deryasını boylamayınca.. 

 

Gönül kuşu uçar gider dulunmaz..  

Başlıca suların ucu bulunmaz.   

Elekten eleğe konup elenmez.  

Değirmene varıp un olmayınca. 

 

Ben de bu dünyaya üryan gelmişim, 

Benim bu dünyada yanarım mı var?  

Dünya dolusu da malı neylerim,  

Hükmünü vermeye fermanım mı var? 
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Bunca çileleri yükledin bana, 

Benim götürmeye kervanım mı var?  

Behey Yunus sana söyleme derler. 

Ya ben öleyim mi söylemeyince. 

 

Âşık Yunus 

 

 

 

“Vatan sevgisi imandandır, kişi kendi kavmini sever.” 

H.Ş. 

 

“Şahsına kötülük edeni affet. 

Vatana millete mukaddesata ise asla!” 

 

“Millet malından bir şey çalan cehennem ateşinden bir 

avuç almıştır.” H.Ş. 

 

“Doğru bildiğin yolda yalnız da olsan yürü devam et, 

Allah’a dayan güven, O kendine güvenenleri sever.” 

“Haklı olduğun davada korkma, yardımcın Allah’tır.” 

“Kendini Allah’a teslim ettin mi! Daha korkma!” 
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AŞKIN ALDI BENDEN BENİ 

 

Aşkın aldı benden beni, 

Bana seni gerek seni, 

Ben yanarım dünü günü, 

Bana seni gerek seni. 

 

Ne varlığa sevinirim, 

Ne yokluğa yerinirim, 

Aşkın ile avunurum, 

Bana seni gerek seni. 

 

Aşkın âşıklar öldürür, 

Aşk deryasına daldırır, 

Tecelliyile doldurur, 

Bana seni gerek seni. 

 

Aşkın şarabından içem, 

Mecnun olup dağa düşem, 

Sensin dünü gün endişem, 

Bana seni gerek seni. 

 

Eğer beni öldüreler, 

Külüm göğe savuralar, 

Toprağım anda çağıra, 

Bana seni gerek seni. 

 

Âşıklara sohbet gerek, 

Zâhidlere cennet gerek, 

Mecnûnlara Leylâ gerek, 

Bana seni gerek seni. 
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Sultanım başım tacısın, 

Âşıkların muhtacısın, 

Benim canım mîracısın, 

Bana seni gerek seni. 

 

Cennet cennet dedikleri, 

Birkaç evle birkaç hûri, 

İsteyene ver onları, 

Bana seni gerek seni. 

 

Yûsuf eğer gece seni, 

Eğer düşte görse idi, 

Terk ederdi mülklerini, 

Bana seni gerek seni. 

 

Yûnus’durur benim adım, 

Gün geçtikçe artar odum, 

İki cihanda maksûdum, 

Bana seni gerek seni.   

 

Âşık Yunus 
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AŞKIN EZELİ ÂŞIKA 

 

Aşkın ezeli âşığa ilhamı Hûda’dır, 

Bir neşvü nümadır.   

Tahkiki gönül şehrine bir nûr u ziyâdır, 

Minhâcı Hûda’dır. 

 

Hoca beni ta’n eyleme ki mescide gelmez, 

Rah ı Hak’kı bilmez. 

Ben mû’tekifim, kûşe i meyhane banadır, 

Mescid de sanadır. 

 

Hoca bana vasf eyleme Cennet ile Hûri, 

Sevmem o sürûru.   

Âşık olanın aşkı ile matlûbu rızadır, 

Bâkîsi hevâdır. 

 

Hoca beni men eyleme cünûniyeti aşktan, 

Ver dersim o meşkden. 

Bir cezbe i aşk aşığa bir özge edadır, 

Bilsen ne sefadır. 

 

Bir dil ki bilir aşkı hakikat haberinden, 

Söyler eserinden. 

Elbette o dil beyt i nazargâhı Hüdâ’dır, 

Kâl ehli cüdâdır. 

 

Bir dildeki var lezzet i aşkın cevelânı, 

Eyler deverânı. 

Onun o sîmâsı hem üşşaka cilâdır, 

Hem rûha gıdadır. 
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Emrah hüner izhar edip ehl i hüner ister, 

Yâni dürer ister. 

Hâk deri cânana da gerçi fukarâdır, 

Emma şuarâdır. 

 

Âşık Emrah  

 

 

 

“Allah (c.c.) bir şeyi murad etti mi göz açıp kapayıncaya 

kadar bir sürede sebebini hâlk eder.” 

 

“Allah istemedikçe yaprak kımıldamaz.  

Tabanca adam öldürmez, Allah dilerse öldürür” 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

59 

 

AŞKIN GÖNLÜM YAĞMALADI  

 

Aşkın gönlüm yağmaladı, 

Nolsam gerek şimden geru, 

Bir od bıraktın cânıma, 

Yansa gerek şimden geru. 

 

Evvel od a düşüp yanar, 

Ömür geçe devrân döner, 

Gün geçtikçe benzim solar, 

Solsa gerek şimden geru. 

 

Ne acâib sergüzeştler, 

Bağrım dolu serzenişler, 

Durmaz akar kanlı yaşlar, 

Aksa gerek şimden geru. 

 

Dâim riyâzet çekenler, 

Dergâhlarda diz çökenler, 

Hak yolunda cân verenler, 

Verse gerek şimden geru. 

 

Sen pâdişah ben bir kulum, 

Ebedî kulluğa geldim, 

Seni sevdiğim âlem, 

Bilse gerek şimden geru. 

 

Evliyâdır Hak’kın sırrı, 

Alnındaki Allah nûru, 

Ânı seven âh u zârı, 

Kılsa gerek şimden geru. 
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Fenâ sarâyından göçüp, 

Bekâ sarayına geçip, 

Aşkın şarabından içip, 

Kansa gerek şimden geru. 

 

Derviş Yûnus deli olmuş, 

Aşkın deryâsına dalmış, 

Deryâdan cevher bulmuş, 

Alsa gerek şimden geru. 

 

Âşık Yunus  
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AŞK İMAMDIR BİZE 

 

Aşk imamdır bize, gönül cemâat  

Dost yüzü kıbledir, dâimdir salât. 

   Can secdeye vardı, dost mihrâbında 

   Yüz yere vuruben, eyler münâcaat. 

Derildik hepimiz, bir vakte geldik, 

Beş bölük olu ben, kim kıla tâat. 

   Münâcaat vakti, olmaz orada, 

   Ne güzeldir bize, dost ile hâlvet. 

Kimsenin dinine hilaf demeyiz, 

Din tamam olunca artar muhabbet. 

   Yunus öyle esirdir o kapıda, 

   İster ki olmaya, ebedî azâd. 

 

Âşık Yunus  
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AŞKIN KİME YÂR OLUR 

 

Aşkın kime yâr olur, 

Daim işi zâr olur, 

Dinmez gözünün yaşı, 

Yanar içi nâr olur. 

    Sevdanın zülfü kimin, 

    Takıla gerdanına, 

    Mansûr gibi akîbet, 

    Yolunda ber dâr olur. 

Leylây ı aşkın senin, 

Her kimi mecnûn eder, 

Firkât oduna yanıp, 

Her gece bimâr olur. 

    İbrahim Ethem şahı, 

    Derviş eden aşk durur. 

    Derdine düşen şahın, 

    Tahtı târ u mâr olur. 

Bende ârı terk edip, 

Girdim bu dervişliğe, 

Her kim senin aşkına, 

Düştü ise bi âr olur. 

    Bu yolda canın veren. 

    Cânân alır yerini,  

    Aşk pazarında ânın, 

    Cânanla pazar olur. 

Terk et Niyazi seni, 

Bulanda ol sultanı, 

Her kim canından geçer, 

Ol vâsıl ı yâr olur. 

 

Niyazî Mısrî 
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AŞKIN MEY'İNE BEN KANA 

 

Aşkın mey'ine, ben kana geldim. 

Şevkin oduna, hoş yana geldim. 

 

Şem'i tevhidi, gördüm yakılmış. 

Gitti kararım pervane geldim. 

 

Halkayı zikri, kurmuş âşıklar. 

Bende sahnında, cevlâna geldim. 

 

Mecnûnum bu gün, Leylâ derdinden.  

Neylerim aklı, divâne geldim. 

 

Derdi cananım, açtı yareler. 

Bağrım üstünde, dermâna geldim. 

 

Azizlerimin, hâki pâyine. 

Sürmeye yüzüm, Sultana geldim. 

 

Yâremi bildim, yârimden imiş.  

Bunda Niyazi, Sultana geldim. 

 

Niyâzî Mısrî 

 

 

 

“Güzel ahlâk sahibi elbette cennettedir.” H.Ş. 
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AŞKINLA ÇÂK OLSA 

 

Aşkınla çâk olsa bu ten, 

Ben yine illallah derim, 

Yanıp kül olsa bu beden, 

Ben yine illallah derim. 

    İşim gücüm zâr eylesen, 

    İçim dışım nâr eylesem, 

    Mansûr gibi dâr eylesen, 

    Ben yine illallah derim. 

Âsilere katsan beni, 

Tamulara katsan beni, 

Mücrim kulun etsen beni, 

Ben yine illallah derim. 

    Bin derdini versen bana, 

    Halim gören dona kala, 

    Yüzüm tutup senden yana, 

    Ben yine illallah derim. 

Kan aksa gözden yaşlarım, 

Bağrımda bitse başlarım, 

Derd i gam olsa işlerim, 

Ben yine illallah derim. 

    Bin pâre ettirsen beni, 

    Odlara attırsan beni, 

    Terk etmeyip Mevlâm seni, 

    Ben yine illallah derim. 

Seyyid Nizâmoğlu ile, 

Ceddiyle haşrolsa bile, 

Mü’min muvahhîtler ile, 

Ben yine illallah derim. 

 

Seyyid Nizamoğlu  
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AŞKIN OD U CİĞERİMİ 

 

Aşkın od u ciğerimi, 

Yaka geldi, yaka gider, 

Garip başım bu sevdâyı, 

Çeke geldi, çeke gider. 

 

Firkât kâr etti cânıma, 

Gelsin âşıklar yanıma, 

Aşk zincirin, dost boynuma, 

Taka geldi, taka gider. 

 

Bülbül eder zâr u figân, 

Aşk oduna yandı bu cân, 

Benim gönülcüğüm hemân, 

Hak’tan geldi, Hak’ka gider. 

 

Ârifler durur sözüne, 

Gayri görünmez gözüne, 

Eşrefoğlu Dost yüzüne, 

Baka geldi, baka gider. 

 

Eşrefoğlu Rûmî  
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AŞKINLA DİL HARABIM 

 

Aşkınla dil harabım, 

Mevkûf u ızdırabım, 

Sâki getir şarabım, 

Beyhûde bî çütâbım. 

 

Gamdan rehâ bulursam, 

Son demde kurtulursam, 

Derdinle mahv olursam, 

Kan ağlasın şebâbım. 

 

Hicrân ile gidersem, 

Suzişle âh edersem, 

Son demde her ne dersen, 

Cânanadır hitâbım. 

 

Can verdiğimde Allah, 

Bilsem ne söyler ol mâh, 

Cânan benimdi eyvah, 

Mahv eyledi itâbım. 

 

Ukbâda bâri Mevlâ, 

Etmeye böyle rüsvâ, 

Âşk ı cünun u sevda, 

Pek bellidir hesabım. 

 

 

 

“O’nun izni olmadan, hiçbir meyve vermez,  

hiçbir kadın doğurmaz.” Fatır 11’den 
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BAĞRIMDAKİ BİTEN BAŞLAR 

 

Bağrımdaki biten başlar, 

Muhammed'in aşkındandır. 

Gözlerimden akan yaşlar, 

Muhammed'in aşkındandır. 

 

Her şam u seher yandığım.  

Âlemlerden usandığım, 

Çarh ı semada döndüğüm,  

Muhammed'in aşkındandır. 

 

Dahl edenler devranıma, 

Ermediler seyranıma. 

Kıydığım tatlı canıma, 

Muhammed'in aşkındandır. 

 

Yüreğimi dağladığım. 

Sular gibi çağladığım. 

Derdin ile ağladığım,  

Muhammed'in aşkındandır 

 

Gör Seyfullah'ın kastın. 

Sever ol Allah dostun. 

Sorarlarsa niçin mestsin, 

Muhammed'in aşkındandır. 

 

Seyyid Nizamoğlu 
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AŞKINLA YAK KÜL ET BENİ 

 

Aşkınla yak kül et beni, 

Tek bulayım Mevlâm seni, 

Çiğnet yüzüm yol et beni, 

Tek bulayım Mevlâm seni. 

    Nuh gibi döğdür ellere, 

    Emreyle söğdür dillere, 

    Düşürüp uzak yollara, 

    Tek bulayım Mevlâm seni. 

İbrahim’im nâr et yerim, 

Musâ gibi Tûr et yerim, 

İsa gibi dar et yerim, 

Tek bulayım Mevlâm seni. 

    Yusuf gibi câha düşür, 

    Yâkub gibi ağlat taşır, 

    Aşkını başımdan aşır, 

    Tek bulayım Mevlâm seni. 

Biçtir beni Cercis gibi, 

Yutsun balık Yûnus gibi, 

Âhımla yak Koknüs gibi, 

Tek bulayım Mevlâm seni. 

    İki Cihanın Güneşi, 

    Bağlardı batnına taşı, 

    Akıtıp gözümden yaşı, 

    Tek bulayım Mevlâm seni. 

Seyyid Nizâmoğlu medet, 

Lütfuna yoktur hiç adet, 

Dile şifa ver dile dert, 

Tek bulayım Mevlâm seni.   

 

Seyyid Nizâmoğlu 
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BÂD-I SABÂ SÖYLE 

 

Bâd-ı sabâ söyle o meh dîdare, 

Zulmetteyim nûru ziya göndersin, 

Merhamet eyleyip ben dil i zâre, 

Verdiği dertlere devâ göndersin. 

 

Bilmem ne sihr ile o çeşmi meste, 

Eyledi gönlümü zülfüne beste, 

Sitemi firkâtten hastayım hasta, 

Şerbeti vâslından şifâ göndersin. 

 

Emrah hasretinden nâ tûvan oldu, 

Hazanı firkâtle sarardı soldu, 

Vakitler erişti vâdeler doldu, 

Ettiği ikrare vefâ göndersin. 

 

Âşık Emrah 
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BAKIP CEMÂL-İ YÂRE 

 

Bakıp cemâl-i yâre, 

Çağırıram dost dost, 

Dil oldu pâre pâre, 

Çağırıram dost dost.  

    Aşkın ile yanmışım, 

    Zühtümü yanılmışım, 

    Mesti müdam olmuşum, 

    Çağırıram dost dost.  

Mescid-i meyhanede, 

Hânede virânede, 

Kâbede puthânede, 

Çağırıram dost dost.  

    Sular gibi çağ çağ, 

    Dolanırım dağ dağ, 

    Hayran bize sayr u sağ, 

    Çağırıram dost dost 

Geldim cihana garip, 

Oldum güle andelib, 

Herdem ciğerler delip, 

Çağırıram dost dost. 

    Dünya gamından geçip, 

    Yokluğa kanat açıp, 

    Aşk ile daim uçup, 

    Çağırıram dost dost. 

Aradığım candadır, 

Canda ve hem tendedir, 

Bilir iken bendedir, 

Çağırıram dost dost. 

    Bulunmaz hallü hat, 

    Minel ezel ta ebed, 

    Onulmaz asla bu dert, 

    Çağırıram dost dost. 
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Kâh düşerim mutlaka, 

Kâh girerim mülhaka, 

Bakıp kamudan Hak’ka, 

Çağırıram dost dost. 

    Hep görünen dost yüzü, 

    Andan ayırmam gözü, 

    Gitmez dilimden sözü,  

    Çağırıram dost dost. 

Derya olunca nefes, 

Pârelenince kafes, 

Ta tükenince bu ses, 

Çağırıram dost dost. 

    Gökler gibi dönerim, 

    Gün gibi dolanırım, 

    Devrinle eğlenirim, 

    Çağırıram dost dost. 

Ne yerdeyim, ne gökte, 

Ne mürdeyim, ne zinde, 

Her yerde, her zamanda, 

Çağırıram dost dost. 

    Geldim o dost ilinden, 

    Koka koka gülünden, 

    Niyazi’nin dilinden, 

    Çağırıram dost dost. 

 

Niyâzî Mısrî  
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BANA NE YAZDAN BAHARDAN  

 

Bana ne yazdan bahardan, 

Bana ne borandan kardan, 

Aşağıdan yukarıdan, 

Yolun sonu görünüyor. 

 

Geçtim dünya üzerinden, 

Ömür bir nefes derinden, 

Bak feleğin çemberinden, 

Yolun sonu görünüyor. 

 

Azrail’in gelir kendi, 

Ne ağa der ne efendi, 

Sayılı günler tükendi, 

Yolun sonu görünüyor. 

 

Şu dünyanın direği yok, 

Merhameti yüreği yok, 

Kılavuzsuz kurtuluş yok, 

Yolun sonu görünüyor. 
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BAŞI DUMAN PÂRE PÂRE 

 

Başı duman pâre pâre, 

Yol ver dağlar yol ver bana, 

Gönlüm gitmek ister yâre, 

Yol ver dağlar yol ver bana. 

 

Ömrümün bu uzun yolu, 

Çekip gitsem yâre doğru, 

Gözlerim yaş dolu dolu, 

Yol ver dağlar yol ver bana. 

 

Âşık olmak benim kârım, 

Çok aradım nazlı yârim, 

Dudu dilim sitemkârım, 

Yol ver dağlar yol ver bana. 

 

Karlı dağından esmedim, 

Ben o yâre hiç küsmedim, 

Asla ümidim kesmedim, 

Yol ver dağlar yol ver bana. 
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BANA SENDEN GAYRI DİLDÂR 

 

Bana senden gayrı dildâr gerekmez, 

Bir hane, bir hâlvet, birde sen gerek, 

Bezmi muhabbette ağyâr gerekmez, 

Bir sâki, bir bâde, birde sen gerek. 

 

Kaşların çatılmış sitemli didâr, 

Melekzâdemisin ey peri ruhsâr, 

Bu kadar letâfet çünkü sende var. 

Beyaz gerdânında bir de ben gerek. 

 

Emrahî fedâdır uğruna canlar, 

Bu yolda can verdi gedâlar, hanlar. 

Yâr, yârine kavuşacak zamanlar, 

Zamâne bir hoşça, gönül hoş gerek. 

 

Âşık Emrah 
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BE YÂRENLER BU DÜNYANIN 

 

Be yârenler bu dünyânın, 

Sonu virân olur bir gün, 

Buna mağrur olanların, 

Gözü giryân olur bir gün. 

    Hani yârin yârenleri, 

    Ölüp kabre varanların, 

    Bu dünyâyı görenlerin, 

    Gözü giryân olur bir gün. 

Ne acîptir nice kişi, 

Çeker dünyada teşvîşî, 

Bunda fakir olan kişi, 

Anda sultan olur bir gün. 

    Fenâ mülkünü terk eden, 

    Bekâ mülkünü berk eden, 

    Bu dünyaya gönül verip, 

    Koyup revân olur bir gün. 

Yüzüm kara günâhımdan, 

Âlemler dolu âhımdan, 

Umarım padişâhımdan, 

Derde dermân olur bir gün. 

    Değme kişi âşık olmaz, 

    Âşıklar hâlin bilmez, 

    Âşıklar vâdeye gelmez, 

    Varır kurban olur bir gün. 

Yunus sen kavline berk dur, 

Dünyanın vefâsı yoktur,  

Bu çarkın işleri çoktur, 

Döner hicrân olur bir gün. 

 

Âşık Yunus  
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BEN BEYAN EDEYİM DERDİ 

 

Ben beyân edeyim derdi derûnum.  

Sen dinle ey şah ı levendim benim.  

Zülfünün telinden elim çekmezim.  

Çekilse destinle kemendim benim. 

 

Cismim delik delik nây gibi oldu.  

 Hasretli gözlerim çay gibi oldu. 

Büküldü kametim yay gibi oldu. 

Aşkından ey kaddi bülendim benim. 

 

Emrah'ın gülüsün gonca dihensin. 

Emsalin bulunmaz nazik bedensin,  

Hak bilir rûzi şeb gönle gelensin. 

Sevdiceğim, sunam, efendim benim. 

 

Âşık Emrah 
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BEN ÂŞIĞIM DEYU AH ETME 

 

Ben âşığım deyu ah etme gönül, 

Dağlarda duman var sen nolacaksın. 

Çağlar Hak diliyle, Hak’kı çağırır, 

Şâd Murad umman var sen nolacaksın. 

 

Yazıcıoğlu yanmış evrak elinde, 

Mecnûn Hak’ka yetmiş Leylâ dilinde, 

Ferhat canın vermiş Şirin yolunda, 

Fuzûli sultan var sen nolacaksın. 

 

Niyâzi de yana yana kül olmuş, 

Yunus’tan melekler hep razı olmuş, 

Nesîmî aşk elinden, deriyi vermiş, 

Âhu vaveyla var sen nolacaksın. 

 

Arınmış Kuddûsî hep mâsivâdan 

Emrah göçün çekmiş dâr ı fenâdan 

Mansûr’sa kendini, asmış semâdan 

Cânına kıyan var sen nolacaksın 

 

Âşık ömer gelmiş çok yazmış ebyât 

Nizâmoğlu dertli çok kılmış feryât 

Zihnî aşk elinden çok çekmiş zahmet 

Bekâyı bulan var sen nolacaksın 

 

Âşık Garip sazın asmış duvara, 

Kerem yana yana dönmüş fenâra, 

Kusûrî’nin gözü benzer pınara, 

Enel Hak diyen var sen nolacaksın. 
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Nice âşık gelmiş nicesi geçmiş, 

Nicesi sır saklamış nicesi açmış, 

Nicesi bu yolda ser’inden geçmiş, 

Feryâd u figân var sen nolacaksın. 

 

Bilirmisin âşıklığın sırrını, 

Cümlesi bu yolda vermiş ser’ini, 

Daha öldürmedin nefsin birini, 

Ruhsatî külhân var sen nolacaksın. 

 

Âşık Ruhsatî 

 

 

 

“Kurtuluş için tek çare yalan olsa başvurma, 

Helâk olacağını bilsen dahi doğruluktan ayrılma.” H.Ş. 

 

“Doğrular helak olmadığı gibi,  

yalancılar da felah bulmaz.” H.Ş. 

 

“Bir yalan söyleyene, Allah c.c. üç defa lânet eder.” H.Ş. 

 

“Yalanla îman bir arada bulunmaz.” H.Ş. 
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BEN BU MECLİSLERDE 

 

Ben bu meclislerde hayretler gördüm, 

Uyudum, uyandım hep âyan gördüm, 

Habîbin nûrunu yanarken gördüm. 

  Ben Hû demeyince eğlenemem Hû, 

  Allah demeyince sabredemem Hû, 

 

Semâda melekler Hû diye döner, 

Elele vermişler Hak’ka giderler, 

Habîbin nûrunu tavâf ederler.  

 Nakarat 

 

Bir çeşme yaptırdım mermer taşından, 

Suyunu akıttım gözüm yaşından, 

Hiç fayda görmedim dünyâ işinden.  

 Nakarat 

 

Erenlerin Pîri Şâ’bân-ı Veli, 

Ebûbekir, Ömer, Osman, yâ Ali, 

Onlar Peygamber’in sevgilileri.  

 Nakarat 

 

 

 

“Bütün hikmetlerin başı Allah korkusudur.” H.Ş. 

 

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin,  

korku da büyük, ümit de!” 
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BEN SENİ SEVERİM 

 

Ben seni severim, candan içeri,  

Yolumuz var, bu erkândan içeri. 

Beni sorma bana, bende değilim, 

Bir ben vardır bende, benden içeri. 

 

Tecelliden nasip, erdi kimine,  

Kiminin maksûdu, bundan içeri. 

Senin aşkın beni, benden alıptır, 

Ne şirin dert var, dermandan içeri.   

 

Şeriat, tarikat, yoldur varana,  

Hakikat, mârifet, ondan içeri.   

Süleyman kuş dilin, bilir dediler,  

Süleyman var, Süleyman'dan içeri. 

 

Dinin terk edenin, küfürdür işi,  

Bu ne küfürdür, imandan içeri. 

Kesildi takatim, dizde derman yok,  

Bu ne mezhep imiş, dinden içeri. 

 

Mürşid-i kâmilin, sırrını sakla,  

İlikten, damardan, kandan içeri. 

Yûnus'un gözleri, hûndur, ateştir,  

Kapında kul var, sultândan içeri. 

 

Âşık Yunus 
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BEN BU YOLU BİLMEZ İDİM 

 

Ben bu yolu bilmez idim, 

Aşk gönlüme düştü gider, 

Aşk elinden dertli yürek, 

Kaynayuben taştı gider. 

    Hani bizden önde olan, 

    Kalmadı dünyaya gelen, 

    Dünü günü tâat kılan, 

    Ol sıratı geçti gider. 

Hep bunlar sıratı geçti, 

Varıp dost eline düştü, 

Gönül maksûda ulaştı, 

Hazretle buluştu gider. 

    Nefsi doyunca yiyenler, 

    Kana kana uyuyanlar, 

    Dili gıybet söyleyenler, 

    Cehenneme düştü gider. 

Cehenneme düşen kişi, 

Zâriliktir anın işi, 

Onulmaz bağrının başı, 

Şöyle püryan pişti gider. 

    Aşk oduna yanmayanlar, 

    Öleceğin sanmayanlar, 

    Göz açıp uyanmayanlar, 

    Şöyle gaflet bastı gider. 

Bu aşk bana bir düş idi, 

Hak müyesser kılmış idi, 

Derviş Yunus bir kuş idi, 

Halk içinden uçtu gider. 

 

Âşık Yunus 
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BENİM DERDİM ÇOKTUR 

 

Benim derdim çoktur Allah, 

Dağlar dayanmaz, 

Sen merhem olmazsan Allah, 

Yârem ey olmaz. 

 

Benim derdim dağa düşse, 

Dağlar delerdi, 

Ah ettikçe Allah, Allah, 

Yer gök inlerdi. 

 

Bize bu dervişlik Allah, 

Hep senden geldi, 

Derdimin dermanı Allah, 

Sendedir sende. 

Gönlümün sultanı Allah,  

Sendedir sende.  

 

Çıksam bâtın yaylasına, 

Ben de yaylasam, 

İnsem aşkın deryasına, 

Ben de çağlasam. 

Gezdiğim yerlerde Allah, 

Hep seni ansam,  

   Nakarat  
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BEN DOST İLE DOST OLMUŞUM 

 

Ben dost ile dost olmuşum, 

Kimseler dost olmaz bana, 

Münkirler bakıp gülüşür, 

Selâm dahi vermez bana. 

 

Ben dost ile dost olayım, 

Canımı fedâ kılayım, 

Ölmezden evvel öleyim, 

Dünya bâki kalmaz bana. 

 

Terk eyledim cümle işi, 

Hak yoluna koydum başı, 

Dost yüzünü göreliden, 

Sabr u karar olmaz bana. 

 

Ben âşıkı biçareyim, 

Baştan ayağa yâreyim, 

Ben bir deli divaneyim, 

Akıl da yâr olmaz bana. 

 

Aşk odu yaktı canımı, 

Kimseler bilmez halimi, 

Seçemem soldan sağımı, 

Gayreti âr olmaz bana. 

 

Sanmayın beni deliyim, 

Dost bahçesi bülbülüyüm, 

Mevlâ’nın kemter kuluyum, 

Kimse baha vermez bana. 
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Ey biçare âşık kimden, 

Korkar senin canın acep, 

Korktuğunda dost olacak, 

Havf ile kâr olmaz bana. 

 

Bülbül oluben öterim, 

Dâim oturup ağlarım, 

Dahi kime yalvarayım, 

Hemen derman sensin bana. 

 

Bülbül oluben öterim, 

Dost bahçesinde biterim, 

Gül alırım, gül satarım, 

Bâğ u bâğbân olmaz bana. 

 

Derviş Yunus nice diyem, 

Fâni cihânı terk edem, 

Yana yana Hak’ka gidem, 

Perde hicâp olmaz bana. 

 

Âşık Yunus  
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BEN LÂ MEKÂNDAN GELMİŞİM 

 

Ben lâ mekândan gelmişim, 

Kevn ü mekânı neylerim, 

Ben cânânımı bulmuşum, 

Cân u cihânı neylerim. 

 

Ben bezm i Hak’ka ermişim 

Aşkın mey’ine kanmışım, 

Ben mest i bâki olmuşum, 

Bu aklı fâni neylerim. 

 

Ben dost bağını görmüşüm, 

Gonca gülünü dermişim, 

Cânân kokusun almışım 

Gül ü reyhânı neylerim.   

 

Bostan ı vahdet gülüyüm 

Gülşeninin bülbülüyüm,  

Mazhâr ı sırrı Ali’yim, 

Gayri bürhânı neylerim. 

 

Hakikattir her kârımız, 

Gizlice hem pazarımız, 

Gönüldedir ezkârımız 

Nutk u beyânı neylerim. 

 

İbrahim’im girdim nâre 

Mansûr oldum çıktım dâre, 

Eyyub’leyin derdi yâre, 

Düştüm bu cânı neylerim. 
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Sattım dünyânın pîşesin, 

Terk etmişim endişesin, 

Taşa çaldım âr şişesin 

Nâmu nişanı neylerim. 

 

İsa gibi terk i diyâr, 

Mûsa gibi Tûr u dildâr, 

Gıdamız oldu aşk ı yâr, 

Âb ile nânı neylerim. 

 

Sûzî’ye geldi çün celâl, 

Aşk mahbûbu buldu kemâl, 

Muradımdır hüsn ü cemâl, 

Vech i hayvanı neylerim. 

 

Sûzî 
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BEN BÖYLE BİLSEYDİM 

 

Ben böyle bilseydim ey melek sîma, 

Sen gibi bir yâre, yâr olmazdım ben, 

Gizli aşkın çekip ummazdım vefâ, 

Hevâi olduğun bilmez idim ben. 

 

Kim bilir ağyarr kocolmadığın, 

Cemâlin revnakı bozulmadığın, 

Bilseydim ben senin yâr olmadığın, 

Aşkınla sararıp solmaz idim ben. 

 

Yetmez mi Emrah’ı nâlân ettiğin, 

Hasretinle bağrım sûzân ettiğin, 

Bilseydim âkîbet giryan ettiğin, 

Önce şâd olupta gülmez idim ben. 

 

Âşık Emrah 
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BEN YÜRÜRÜM YÂNE YÂNE 

 

Ben yürürüm yâne yâne, 

Aşk boyadı beni kâne, 

Ne âkılem, ne dîvâne, 

Gel gör beni aşk neyledi. 

 

Gâh eserim yeller gibi, 

Gâh tozarım yollar gibi, 

Gâh akarım seller gibi, 

Gel gör beni aşk neyledi. 

 

Akan suleyin çağlarım, 

Dertli yüreğim dağlarım, 

Şeyhim anıben ağlarım, 

Gel gör beni aşk neyledi. 

 

Ya elim tut kaldır beni, 

Ya vâslına erdir beni, 

Çok ağlattın güldür beni, 

Gel gör beni aşk neyledi. 

 

Ben yürürüm ilden ile, 

Dost sorarım dilden dile, 

Gurbette hâlim kim bile, 

Gel gör beni aşk neyledi? 

 

Mecnûn oluben yürürüm, 

Dostu düşümde görürüm, 

Uyanır melûl olurum, 

Gel gör beni aşk neyledi? 
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Aşkın beni mest eyledi, 

Dertli gönlüm hasteyledi, 

Öldürmeye kast eyledi, 

Göl gör beni aşk neyledi? 

 

Miskin Yûnus bîçâreyim, 

Baştan ayağa yâreyim, 

Dost elinden âvâreyim, 

Gel gör beni aşk neyledi. 

 

Âşık Yunus  
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BENİM BU FELEKTEN 

 

Benim bu felekten şikâyetim var, 

Sînemi hançerle deldi ağlarım, 

Hercai gönlümü eyledi pür nâr, 

Serimi sevdâya saldı ağlarım. 

 

Yeter bu çektiğim aşkı sevdayı, 

Bezmişim kendimden nidem dünyayı, 

Deli gönül arzuluyor Leylâ’yı, 

Gönül gurbet elde kaldı ağlarım. 

 

Kanlı felek bizi mahzun eyledi, 

Diyârı gurbette düşkün eyledi, 

Biçare Emrah’ı mecnûn eyledi, 

Aklımı başımdan aldı ağlarım. 

 

Âşık Emrah  
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BENDEN BİR ARMAĞAN DOSTA 

 

Benden bir armağan dosta, 

Selâm eyle seher yeli, 

Aşkından can gönül hasta, 

Şifa eyle seher yeli. 

 

Senin adın seher yeli, 

İnletirsin yeri göğü, 

Dergâhta unutma bizi, 

Halin bildir seher yeli. 

 

Seherde açılan güller, 

Şakıyıp öten bülbüller, 

Âşık olmuş mü’min kullar, 

Görmek ister seher yeli. 

 

İki gözüm yaşlı pınar, 

Mevlâsından rahmet umar, 

Aşkından yüreğim yanar, 

Böyle söyle seher yeli. 

 

Uyan seherlerde uyan, 

Gizli sırlar olsun ayan, 

Mahrum kalmaz Allah diyen, 

Uyart bizi seher yeli, 

 

Seher yeli tatlı eser, 

Uyku ibadeti keser, 

Çok uyuma gaflet basar, 

Uyart bizi seher yeli. 
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Seher yeli asilzâde, 

Seherlerde gelir bâde, 

Sözün geç geldir Mevlâ’ya, 

Rica eyle seher yeli. 

 

Yönümü kıbleye döndüm, 

Allahu Ekber dedim durdum, 

Vahdaniyyetini bildim, 

Sen tanık ol seher yeli. 

 

Ben böyle mecnûn gezerim, 

Tatlı canımdan bezerim, 

Mevlâ iledir pazarım, 

Kimse bilmez seher yeli. 
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BİN KERE NASİHAT EYLEDİM 

 

Bin kere nasihat eyledim sana, 

Gönül düşme dedim bu deryâlara, 

Sen gûşu hûşunu vermedin bana, 

Düşürdün başımı ne belâlara. 

 

Vaktin dilberinde nâmus âr olmaz, 

İkrârında sabit bî karar olmaz, 

Aldatırlar seni sana yâr olmaz, 

Gönül niçin düştün bi vefâlara. 

 

Münâfık sözüne gel gitme beyim, 

Hatırı mahzunum incitme beyim, 

Derdimend Emrah’a cevr etme beyim, 

Zira, dayanılmaz bu cefâlara. 

 

Âşık Emrah 
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BENİ CANDAN USANDIRDI 

 

Beni candan usandırdı, 

Cefâdan yar usanmaz mı? 

Felekler yandı âhımdan, 

Muradım şem’i yanmaz mı? 

    Kâmu bîmârına cânan, 

    Devâyı dert eder ihsân, 

    Niçin kılmaz bana dermân, 

    Beni bîmârı sanmaz mı? 

Gamım pinhân tutardım ben, 

Dediler yâre kıl rûşen, 

Desem ol bî vefa bilmen, 

İnanır mı inanmaz mı? 

    Şeb i hicrân yanar cânım, 

    Döker kan çeşm i giryânım, 

    Uyarır halkı efgânım, 

    Kara bahtım uyanmaz mı?  

Gülü rûhsarına karşı, 

Gözümden kanlı akarsu, 

Habîbim faslı güldür bu, 

Akarsular bulanmaz mı? 

    Değildim ben sana mâil, 

    Sen ettin aklımı zâil, 

    Bana tân eyleyen gâfil, 

    Seni görse utanmaz mı? 

Fuzûlî rindi şeydâdır, 

Hemişe halka rüsvâdır, 

Sorun; kim bu, ne sevdâdır, 

Bu sevdâdan usanmaz mı? 

 

Âşık Fuzûlî 
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BÎÇÂRE DÜŞELİ EY GÜLÜ 

 

Bîçâre düşeli ey gülü handan, 

Aşkınla zâr oldum, gülistâne ben, 

Geceler subha dek kılmada figân, 

Hâzeran düşürdüm âşiyâne ben. 

 

Aşk ateşi saldı perrü bâlime, 

Bak gözümden akan aşkı âlime, 

Rahmeyle sevdiğim fakir hâlime, 

Dâda geldim sen tek âli şâne ben. 

 

Sen bir âli şânsın Emrahî kuldur, 

Dilersen affeyle, dilersen öldür, 

Hasretin çekerim bir nice yıldır, 

Kul deyi gelmişim âsitâne ben. 

 

Âşık Emrah  

 

 

 

“İbadet ondur, dokuz buçuğu helal lokmadır.” 
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BENİM YOK ŞÜĞULÜM 

 

Benim yok şüğulüm ey Mevlâ, 

Sana yalvarmadan gayrı, 

İlâcın bulmadım asla, 

Sana yalvarmadan gayrı. 

 

Kesel deryasına daldım, 

Gemimi engine saldım, 

Necât olmadığın bildim, 

Sana yalvarmadan gayrı 

 

Gönül ağyarı terk etmez, 

Sana ikbâl edip gitmez, 

Ben anladım işim bitmez, 

Sana yalvarmadan gayrı. 

 

Beni bu nefsi emmâre, 

Yolumdan kıldı avâre, 

Düşündüm bulmadım çare, 

Sana yalvarmadan gayrı.   

 

Günâhım gerçi gayet çok, 

Ve lâkin rahmetin artık, 

Elimde bir vesilem yok, 

Sana yalvarmadan gayrı. 

 

Erip maksûda gülmedim, 

Vîsâle nâil olmadım, 

Bu derde çare bulmadım, 

Sana yalvarmadan gayri. 
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Benim halimi kim bile, 

Ki rahmedip kerem kıla, 

Çalıştım bulmadım hile, 

Sana yalvarmadan gayrı. 

 

Hemen Kuddûsî de yalvar, 

De ya Settâr, de ya Gâffar, 

Kapında bulmadım bir kâr, 

Sana yalvarmadan gayrı.  

 

Kuddûsî 
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BİLMEM NİDEYİM 

 

Bilmem nideyim, aşkın elinden? 

Kande gideyim, aşkın elinden? 

 

Meskenim dağlar, gözyaşım çağlar, 

Durmaz kan ağlar, aşkın elinden. 

 

Kaddim yay oldu, bağrım nây oldu, 

İşim zâr oldu, aşkın elinden. 

 

Dinle zârımı, koydum ârımı, 

Verdim serimi, aşkın elinden. 

 

Varım vereyim, kadre ereyim, 

Üryân olayım, aşkın elinden. 

 

Yûnus’un sözü, doğrudur özü, 

Kan ağlar gözü, aşkın elinden. 

 

Âşık Yunus  

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

99 

 

BEŞÂRET OLSUN CANLARA 

 

Beşâret olsun canlara, 

Hoş sohbet kuruldu yine, 

Gönüller aynaya döndü, 

Gussalar sürüldü yine. 

 

Kimi yürür yana yana, 

Kimi içer kana kana, 

Âşıklar geldi meydana, 

Aşk camı sürüldü yine. 

 

Hep âşıklar derde düştü, 

Yandı ciğerleri pişti, 

Gönüller gözünü açtı, 

Ölüler dirildi yine. 

 

Ezelî âlem ervahta, 

Hak’ka belî diyen canlar, 

Şimdiden ikrâr eyleyip, 

Bir yere derildi yine. 

 

Muhammed dünyadan gitti, 

Yurdunu evliyâ tuttu, 

Gitti ise, kendi gitti, 

Sohbeti sürüldü yine. 

 

Kimi Taptuk, kimi Yunus, 

Her birisi deryâ deniz, 

Keşapta Hüseyin Aziz, 

Gözlere göründü yine. 

 

Aziz Hüseyin Efendi 
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BİLMEM NEDEN TERK EYLEMİŞ 

 

Bilmem neden terk eylemiş, 

Cânân ilini ilini. 

Gülün görmüş lâl eylemiş. 

Şirin dilini dilini. 

 

Doyulmaz şirin sözüne.  

Bakılmaz mahmur gözüne.  

Perde çekmiş gül yüzüne.  

Zülfün telini telini. 

 

Muhabbet bağına girdim. 

Hakikat bülbülü oldum. 

Al yanak üstünde derdim. 

Gonca gülünü gülünü. 

 

Rakiplerin sözün tutma,  

Sakın Allah'ı unutma, 

Şahım kapından reddetme,  

Kemter kulunu kulunu. 

 

Salih kapında bir kuldur, 

Gedâ şahından mes'uldur. 

Şahım Sami bana bildir, 

Vuslat yolunu yolunu. 

Pirim Şâ'ban bize bildir.  

Vuslat yolunu yolunu. 

 

Salih 
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BİR ACİP ONULMAZ DERDİM 

 

Bir acîp onulmaz derdim var benim. 

Derde derman buldum elhamdülillah, 

Vasıl oldum Muhammed Mustafa' ya.  

Ağlar iken güldüm elhamdülillah. 

 

Açıldı sır babım şeyhim yüzünden, 

Cân safâlar sürdü tatlı sözünden. 

Masivâ tozunu gönül yüzünden, 

Tevhîd ile sildim elhamdülillah. 

 

Bir şehre vardım ki adı bilinmez, 

Bir bahre daldım ki dibi bulunmaz, 

Mürde dil olûben geri dönülmez.  

Ölmezden ön öldüm elhamdülillah. 

 

Hak'kın dergâhına tutmuşum elim.  

Gördüğüm halleri şerh eyler dilim.  

Yokluk ummanına uğradı yolum. 

 Fenâfillâh oldum elhamdülillah. 

 

Yûnus Emre'm kâmil oldu imânım.  

Vâsıl ı illallah oldu bu canım,  

Lâ mekân şehridir şimdi mekânım. 

Bekâbillâh oldum elhamdülillah. 

 

Yunus Emre 
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BİZİ KINAMAYIN  

 

Bizi kınamayın Hak'kı sevenler. 

Rüzgâr esmeyince dal sallanır mı? 

Küllî boş değildir aşka düşenler. 

Damla düşmeyince sel uyanır mı? 

 

Öyle bir leylâya mecnûnum billâh. 

Okunur isminde harfi Bismillah, 

Allah der her yanım hasbetenlillâh,  

Allah'ı zikreden kul kınanır mı? 

 

Nice bir âlemin Perverdigâr’ı, 

Mevlâ'm her kuluna vermez bu kârı.  

Gün be gün artıyor bülbülün zârı,  

Goncasız gülşene gül yamanır mı? 

 

Celâli'yi aldı, kırklar, yediler,  

Erkân öğrettiler, hizmet verdiler, 

"Haşre dek bu çarkı döndür" dediler.  

Sormadım ki; buna kol dayanır mı? 

 

Âşık Celâlî 
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BİR ARZUHÂL YAZDIM 

 

Bir arzuhâl yazdım şâhlar şâhına, 

“Sabır köşesinde otursun” demiş, 

“Nefsin arzûsuna etmesin heves, 

Ekmeğini suya batırsın” demiş. 

 

Kim bilir hikmetinin bâtını ne? 

Kim bilir zâhiri ne, batını ne? 

“Habîbim de taş bağladı batınına, 

Aklına burayı getirsin” demiş. 

 

“Bir ismim Gânîdir, bir ismim Gaffâr, 

Rezzâk ismim dilde, eylesin ezber, 

Şükür ismim ile eylesin iftâr, 

Cennet meyvelerini bitirsin” demiş. 

 

“İhlâsı şerife bağlasın özün, 

Tarîk i Râhman’a tam etsin izin, 

Nâmert kapısına dikmesin gözün, 

Gıllı gışı kalpten çıkarsın” demiş. 

 

Ey Ruhsâtî nefsin ne yaman azgın, 

Yalnız sen değilsin zamâne bozgun, 

“Ölmeyince kesmem kulumun rızkın, 

Emrimi yerine getirsin” demiş. 

 

Âşık Ruhsâtî 
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BİR DERTLİYİM  

 

Bir dertliyim, derdim vardır, 

Yüzbin dermana vermezem. 

Gece gündüz âh u zarım, 

Kevnü mekâna vermezem. 

 

Eyyûbî derd i aşk oldum, 

Mekânım küncü mihnettir,  

Mülk ü bela saltanatı, 

İki cihâna vermezem. 

 

Döne döne dost aşkına, 

Yandığım eğer küfr ise, 

Behey zahit ben bu küfrü, 

Din i îmâna vermezem. 

 

Münkesir olmuş gönüller, 

Mekândır bana demiş Hak, 

Ben bu yıkılmış gönlümü, 

Kasr ı eyvana vermezem. 

 

Seyyid Nizâm oğlu Dostun, 

Bir kez tecelli ettiğin, 

Yetmiş cennet, yüz bin huri, 

On bin gılmâna vermezem. 

 

Seyyid Nizâmoğlu 
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BİR GARİPSİN ŞU DÜNYADA 

 

Bir gâripsin şu dünyâda, 

Gülme gülme, ağla gönül, 

Derdin dahi çoktur senin, 

Gülme gülme, ağla gönül. 

 

İşi gücü cevr ü cefâ, 

Dünya kime kıldı vefâ, 

Hani Muhammed Mustafa, 

Gülme gülme, ağla gönül. 

 

Ebûbekir Sıddık Velî, 

O’dur Peygamberin yâri, 

Hani Ömer, Osman, Ali, 

Gülme gülme, ağla gönül. 

 

Onlar cihâna geldiler, 

Kalmadılar hep gittiler, 

Ağladılar, gülmediler, 

Gülme gülme, ağla gönül. 

 

Bir gün ola ecel gele, 

Kullar, kulluğundan kala, 

Cümle mahlûk toprak ola, 

Gülme gülme, ağla gönül. 

 

Âşık Yûnus söyler sözün, 

Hemen toprak eyler özün, 

Eğer yazın, eğer güzün, 

Gülme gülme, ağla gönül. 

 

Âşık Yunus  
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BİR DİLDE-İ FETTÂN 

 

Bir dilde-i fettan, dilber-i dildar, 

Bir bakışta aldı ihtiyarımı, 

Taht ı melâhatta, kurulmuş hünkâr, 

Târu mâr eyledi ârı varımı. 

 

Bir meşrebi nazlı, zarfı zerâfet, 

Bir mâhbûbu mümtaz, şanı şerâfet, 

Gözler görmemiştir hûrî kıyafet, 

Görünce götürdü iktidarımı. 

 

Gülüstanı kudret güneş cemâli, 

Mecme i mehâsin, kamer misali, 

Dilberler içinde yoktur emsali, 

Mecmu veş mahvetti itibarımı, 

 

Emsali bulunmaz bir mîr i kallaş, 

Âşık olur deyu eyler mi telaş, 

Ham kerden dest beste gözümde kan yaş,  

Gece gündüz alır intizârımı. 

 

Lütfî'ye lûdf eyle nazlı civanım,  

Sana kurban olsun ruhu revânım, 

Senden gayrı var mı dâr ul emanım, 

Hâk i paye hasret iftiharımı. 

 

M. Lütfî Efendi 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

107 

 

BİR NAZARDA KALMAYALIM 

 

Bir nazarda kalmayalım, 

Gel dosta gidelim gönül, 

Hasret ile ölmeyelim, 

Gel dosta gidelim gönül. 

 

Gel gidelim can durmadan, 

Sûret terkini vurmadan, 

Araya düşman girmeden, 

Gel dosta gidelim gönül. 

 

Terk edelim ilü şarı, 

Dost için kılalım zârı, 

Ele geçirelim yâri, 

Gel dosta gidelim gönül. 

 

Biz bu dünyadan göçelim, 

Dostun yoluna uçalım, 

Arzu hevâdan geçelim, 

Gel dosta gidelim gönül. 

 

Bu dünyaya kanmayalım, 

Fanidir aldanmayalım, 

Bir iken ayrılmayalım, 

Gel dosta gidelim gönül. 

 

Bu dünya olmaz pâyidar, 

Aç gözünü canın uyar, 

Gel ol bana yoldaş u yâr, 

Gel dosta gidelim gönül. 
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Hak’kın haberi gelmeden, 

Ecel yakamız almadan, 

Azrail hamle kılmadan, 

Gel dosta gidelim gönül. 

 

Gerçek erleri bulalım, 

Hak’kın haberin soralım, 

Yunus Emre’yi alalım, 

Gel dosta gidelim gönül. 

 

Yunus Emre  
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BİR GÖNÜLDE OLSA ZERRECE 

 

Bir gönülde olsa zerrece şikek, 

Onda bir tecellî peyda olur mu? 

Eğer değil isen kâbil i idrâk, 

Ettiğin amelden fayda olur mu? 

 

Kâl ehli güvensin kendi kâline, 

Erebilmez ehli aşkın hâline, 

Bir kez konma ile gülün dalına, 

Karazâğ bülbülü şeydâ olur mu? 

 

Emrah terk eyledi dâr ı fenâyı, 

Elbet sevdiğinden diler rızâyı, 

Leylâ’dan geçenler buldu Mevlâ’yı, 

Bir gönülde iki sevdâ olur mu? 

 

Âşık Emrah 
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BİR PÂDİŞAHA KUL OL Kİ 

 

Bir pâdişaha kul ol ki, 

Mülkü zâil olmaz ola, 

Bir gülşene bülbül ol ki, 

Hiç sararıp solmaz ola. 

 

Kendin ummâna sala gör, 

Dalgıç olu ben dala gör, 

Bir türlü cevher bula gör, 

Kimsede bulunmaz ola. 

 

Gerçek âşık ola sâlik, 

Görünür küllü şey Hâlik, 

Ola gör bir mülke mâlik, 

Kimse elden almaz ola. 

 

Koyalım lâf u güzâfı, 

Gel eyleyelim insâfı, 

Gönül ol vakt olur sâfi, 

Âna keder gelmez ola. 

 

Sırrını bahsetme yâda, 

Verme mahsûlünü bâda, 

Bir dost edin ki dünyâda, 

Hiç senden ayrılmaz ola. 

 

Gerçek seven cânânını, 

Verir yoluna cânını, 

Dert odur ki dermânını, 

Hak’tan gayri bilmez ola. 
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Bülbül gibi ötmek gerek, 

Güller gibi bitmek gerek, 

Bir âleme yetmek gerek, 

Fenâ eli değmez ola. 

 

Zâhidlere uçmak gerek, 

Arif, Hak’ka varmak gerek, 

Bir çeşmeden içmek gerek, 

İçenler ayılmaz ola. 

 

Bir kapıya mülâzım ol, 

Dün, gün, Hüdâi kâim ol, 

Bir özge ilme âlim ol, 

Melek onu bilmez ola. 

 

Aziz Mahmud Hüdâî 

 

 

 

“Allah rızkı dilediğine genişletip, dilediğine daraltır.”  

Ra’d 26’dan 

 

“Büsbütün saadet, Allah yolunda harcanan ömürdür.” 

 

“Konuştuğun zaman Allah’ı konuş,  

Susarsan da Allah’ı düşün.” 

 

“Vücudunu haramla besleyen cehennemliktir.” H.Ş. 
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BİR SÂKÎDEN İÇTİK ŞARAP 

 

Bir sâkîden içtik şarap, 

Arştan yüce meyhânesi, 

Ol sâkînin mestleriyiz, 

Cânlar onun peymânesi. 

    Ol meclis ki bizde vardır, 

    Orda ciğer kebâp olur, 

    Ol şem’a ki bizde yanar, 

    Ay ve güneş pervânesi 

Aşk oduna yananların, 

Külli vücûdu nûr olur, 

Od olur od a benzemez, 

Hiç bilinmez zebânesi. 

    Bizim meclis bekrîleri, 

    Şol Şâh-ı Ethem gibidir, 

    Belh şehrinde yüz bin ola, 

    Her köşede vîrânesi, 

Bizim meclis mestlerinin, 

Demleri Enel Hak olur, 

Bir Hallâc-ı Mansûr gibi, 

En kemidir dîvânesi. 

    Aşk şarâbın içenlere, 

    Gel bir nazar eyleyiver, 

    Bunca devrân nice döner, 

    Ol meclisin peymânesi.   

Yûnus bu cezbe sözleri, 

Câhillere söylemegil, 

Bilmez misin câhilleri, 

Nice geçer zamânesi. 

 

Âşık Yunus  
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BİZ KUR’AN’IN HADİMLERİ 

 

Biz Kur'an'ın hadimleri, 

Peygamberin izindeyiz. 

Bu yoldan dönmeyiz asla, 

Peygamber'in izindeyiz. 

    Hakk "Habîbim”dedi O'na,  

    Bizden feda cân uğruna, 

    Âlem şâhid olsun buna,  

    Peygamber'in izindeyiz. 

İslâm'ın nuru, gür sesi. 

Kaldırır zulmeti, ye'si, 

Âlemlerin Efendisi, 

Peygamber'in izindeyiz. 

    O'dur âhir, hak peygamber, 

    O'na selâm, salât gönder.  

    Cihanda en büyük önder,  

    Peygamber'in izindeyiz. 

O'nu sev sen, O'nu tanı, 

O'dur tende canlar canı. 

Gönüllerin tek sultânı, 

Peygamber'in izindeyiz. 

    Hayra koşan, şerden kaçan. 

    Bize nurlu ufku açan, 

    Âlemlere rahmet saçan,  

    Peygamber'in izindeyiz. 

Tende kalan bir cân ile, 

Aşk ile, pür îmân ile, 

Biz Hazreti Kur'an ile, 

Peygamber'in izindeyiz. 

 

İsmail Bayram 
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BİZ TARÎK-İ HAK’KIN 

 

Biz tarîk-i Hak’kın âşıklarıyız. 

Baş u can vermişiz, cânân bizimdir. 

Ne gamdan kaçarsın divâne gönül, 

Kâşâne bizimdir mihmân bizimdir. 

 

Bu nükte yetmez mi ârife kâfî, 

Sırra mahrem olan eylemez lafı. 

Çık aradan sofu, değilsin sâfi. 

Tekkeyi aşk içre devrân bizimdir. 

 

Emrah bu makamda olanlar velî, 

Hak’ka yakın olan halka görünür deli, 

Elestü hitâbında demişiz belî, 

Yazılan ahd ile peymân bizimdir. 

 

Âşık Emrah 
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BİZE GAM YUTTURDU  

 

Bize gam yutturdu sahbâ yı hicrân, 

Bilmem bu ayrılık gider mi böyle? 

Ben mi tedbîrimde eyledim noksan? 

Yoksa tecellâyı kader mi böyle? 

 

Aksine çevirdi devrânım felek, 

Hep hebâya gitti çektiğim emek, 

Sevdâ çöllerinde Leylâ diyerek, 

Mecnûn da ben gibi gezer mi böyle? 

 

Emrah bu yollarda kılmaz karârı, 

Dâm e düşmeyince cân mürg i zâri, 

Ben cânımdan azîz severim yâri, 

Yâr da beni acep sever mi böyle. 

 

Âşık Emrah 
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BUGÜN BEN ŞÂHIMI GÖRDÜM 

 

Bu gün ben şâhımı gördüm, 

Şâhın cemâli güldür gül. 

Oturmuş postun üstüne, 

Postu makâmı güldür gül. 

    Gül olanın aslı güldür, 

    Peygamberin nesli güldür, 

    Sağ oturan erenlerin, 

    Çeşmi cemâli güldür gül. 

Yaşı gül kurusu güldür, 

Toprağı gül, taşı güldür, 

Girdim yârin bahçesine, 

Servi hârisi güldür gül. 

    Gülden terâzi yaparlar, 

    Gül ile gülü tartarlar, 

    Gül alırlar, gül satarlar, 

    Çarşı pazarı güldür gül. 

Gülden değirmeni döner, 

Yine gülden gül öğütür, 

Akar arkı, döner çarkı, 

Bend-i ırmağı güldür gül. 

    Gel ha, gel ha cân Nesîmî, 

    Ağlatma şeydâ bülbülü 

    Şol ağlayan garip bülbül, 

    Âh-ı efgânı güldür gül.  

 

Nesîmî 
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BİZİ TA’N EYLEYEN 

 

Bizi ta’n eyleyen erbâb-ı zâhir, 

Korkmaz mı ki bizim Settâr’ımızdan. 

Aşk oduyla yanıp, olsaydı tâhir, 

Bilirdi, dildeki esrârımızdan. 

 

İlm-i hakîkatte mürşîd-i esrâr, 

Bir kere birliğin etmişiz ikrâr, 

Mekteb-i irfânda edecek tekrâr, 

Ser verir dönmeyiz ikrârımızdan. 

 

Emrahî olduğun hocayı tasnif, 

Ne hâcet eylemek ârife târif, 

Elbette fehm eder ehl-i maârif, 

Kadrimiz mâlumdur güftârımızdan. 

 

Âşık Emrah 
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BİZLERE CEVRETME 

 

Bizlere cevretme ey şâh-ı hûbân, 

Hazer kıl âteş-i sûzânımızdan. 

Ne denli eylesek aşkımız pinhân, 

Bellidir nâle-yi efgânımızdan. 

 

Sunam, gönlüm senin gülşenin olsun, 

Sen hûrisin, cennet meskenin olsun, 

Merâmın cân ise, al senin olsun, 

Cân mı esirgenir cânânımızdan. 

 

Söylemiş Emrahî bu demdir deyu, 

İntizârım çekmek ne gamdır deyu, 

Dergâh-ı lütfûmda gülümdür deyu, 

İrâde buyrulmuş sultânımızdan. 

 

Âşık Emrah 
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BU AKL-I FİKR İLE  

 

Bu akl-ı fikr ile ol can bulunmaz.   

Nice yıl oldu sergerdân bulunmaz. 

 

Denizler içerim, susuz gezerim. 

Bizi kandırası umman bulunmaz. 

 

Âşık öldü deyi sâlâ verirler. 

Ölen hayvan imiş, âşıklar ölmez. 

 

Yitirdim Yusuf’u Kenan ilinde, 

Yusuf’um bulundu, Kenan bulunmaz. 

 

Aşkın pazarında canlar satılır, 

Satarım canımı alan bulunmaz. 

 

Bu derde nice yanarsın ey derviş.   

Gerek göyün, gerekse yan bulunmaz. 

 

Yürü zâhid yürü, var git işine,  

Burda başlar gider, kanlar sorulmaz. 

 

Bu derde mübtelâ olmuş cihanda. 

Bu Rûmî gibi bir insan bulunmaz. 

 

Eşrefoğlu Rûmî 
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BU AŞK BİR BAHR-İ UMMÂNDIR 

 

Bu aşk bir bahr-i ummândır, 

Buna hadd-i kenâr olmaz, 

Delilim sırr-ı Kur’ân’dır, 

Bunu bilende âr olmaz.  

    Süregeldik ezelîden, 

    Pîrim Muhammed Ali’den, 

    Şarâb-ı lâ yezâlîden, 

    İçenlerde kanar olmaz. 

Eğer âşık isen yâre, 

Sakın aldanma ağyâre, 

Düş İbrahim gibi nâre, 

Bu gülşende yanar olmaz. 

    Kıyamazsan başa câna, 

    Irak dur girme meydâna, 

    Bu meydânda nice başlar, 

    Kesilir hiç sorar olmaz. 

Hâk ile Hâk olanlara, 

Kendi özün bilenlere, 

Dost yolunda ölenlere, 

Kan bahası dinâr olmaz. 

    Bak şu Mansûr’un işine, 

    Halkı üşürmüş başına, 

    Enel Hak’kın firâşına, 

    Düşenlere tımâr olmaz. 

Seyfullah sözünde mesttir, 

Şeyhinden aldığı destûr, 

Divâne aklım bedesttir, 

Ne söylesem yazar olmaz. 

 

Seyyid Nizamoğlu 
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BU MARAL BAKIŞIN  

 

Bu maral bakışın ey peri suret. 

Çok açtı bağrımda yâra gözlerin. 

Bilmem ahûmudur yoksa mı âfet. 

Yakar baktığını nâra gözlerin. 

 

Bir dem şivelenip mestâne süzer,  

Tığî gamzelerin bağrımı ezer.  

Bir kez iltifatla eylersen nazar. 

Olur, bu derdime çâre gözlerin. 

 

Emrah bu âlemde bîkarar etti, 

O nihân aşkını aşikâr etti. 

Aklımı fikrimi tarumar etti. 

Fitne bakışların canım gözlerin. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Yüksek mertebelere, büyük zorluklarla vâsıl olunur.” 
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BU DÜNYÂ KİMSEYE KALMAZ 

 

Bu dünyâ kimseye kalmaz, 

Sonu ayrılık değil mi? 

Muhabbete doyum olmaz, 

Sonu ayrılık değil mi? 

 

Bu fâni dünyâya gelip, 

Hayır şer kısmetin alıp, 

Birkaç gün misâfir kalıp, 

Sonu ayrılık değil mi? 

 

Mal ve mülk târumâr olur, 

Ayâl, evlât hasret kalır, 

Aklı olan ibret alır, 

Sonu ayrılık değil mi? 

 

Nefsin hevâsına bakma 

Cânını odlara yakma, 

Hatır yıkma, gönül yıkma, 

Sonu ayrılık değil mi? 

 

Yürüme nefsin yoluna, 

Yapış mürşidin eline, 

Yolcusun âhret yoluna, 

Sonu ayrılık değil mi? 

 

Şol Süleyman’daki safâ, 

Hükmederdi kaftan kaf’a 

O da görmedi bir vefâ, 

Sonu ayrılık değil mi? 
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Muhammed Habîb-i Hûdâ, 

Bizi ondan etme cüdâ, 

O da dünyâdan elvedâ, 

Sonu ayrılık değil mi? 

 

Bize çün ezelî kader, 

Ruh bedenden hurûç eder, 

Dünyânın zevki bu kadar, 

Sonu ayrılık değil mi? 

 

Allah ısmarladık sizi, 

Orda ayırmasın bizi, 

Hüseyin’in budur sözü, 

Sonu ayrılık değil mi?  

 

Hüseyin Tuğla 

 

 

 

“Bir kimse dünyayı ilimle, amelle doldursa Hak esmasına 

ulaşamaz ancak; bir Mürşîd-i Kâmile tâbi olması gerekir.” 

 

“Çilesini çekmeden atarak tutarak, kafacığına güvenerek, 

tevhid ilminden söz etmek şirktir.” 

 

“Bir kimse ilmine, ameline, kafasına, ibadetine güvenerek 

Resûlüllah’ın ve Pîr’in emri olmadan Mürşidlik iddia 

ederse bütün mahşer halkının hesabını verecektir.”  

Abdulhakim Arvâsî Hz. 
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BU GÜN BİZE BÂDE ALİ’DEN 

 

Bu gün bize bâde Ali’den geldi. 

Bir sen iç sevdiğim, bir de bana ver. 

Pîrlerin serdârı velîden geldi, 

Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver. 

   Herkes yârin tanımaz mı sesinden? 

   Muhabbettir bizi yâre ısıtan, 

   Aşk ile keşkülün doldur bu sudan, 

   Bir sen iç sevdiğim, birde bana ver. 

Ezelden âşığa ettiler bühtân, 

Dilerim sevdiğim ben sana Hâk’tan, 

Cennetin içinde akan ırmaktan, 

Bir sen iç sevdiğim, birde bana ver. 

   Payım vardır gerçeklerin payından, 

   İçen bilir kadrin kudret meyinden, 

   Kırkların ezdiği engür suyundan, 

   Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver. 

Belime kuşandım bir nûrdan kemer. 

Pîrimden işittim çerağım yanar, 

Herkes sevdiğinden bir dolu umar. 

Bir sen iç sevdiğim, birde bana ver. 

   Sözleri kalbime girdi bir top nûr. 

   Ezelden âşığın sevdiği odur. 

   Ağla, gözyaşından bir kadeh doldur. 

   Bir sen iç sevdiğim birde bana ver. 

Doluyu içenler kaynadı, coştu, 

Kaynayıp coşanlar serinden geçti, 

Sefil Süleyman’ım bundan bil içti. 

Bir sen iç sevdiğim birde bana ver. 

 

Süleyman 
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BU GÜN SABÂ İLE  

 

Bu gün sabâ ile visâli yârdan, 

Bize bir haber var inceden ince, 

Ol zülfü zer târ-î hayal-i yârdan, 

Bir bûy-i eser var inceden ince. 

 

Olmak istiyorsan muhabbet bezir, 

Zincir-i hevâya gel olma esir, 

Sen de âşık olup var şu bezme gir, 

Bak gör ki neler var inceden ince. 

 

Ey Emrah aldanma sen bu lâneye, 

Düşer dâmı dehre sunam dâneye, 

Külbe-i fen derler bu gam hâneye, 

Bin türlü hüner var inceden ince. 

 

Âşık Emrah  

 

 

   

“Nefis ve şehvetle illetli her akıl sahibine,  

ilim ve hikmetten faydalanmak haram kılınmıştır.” H.Ş. 
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BU GÜN SOHBET BİZİM OLDU 

 

Bu gün sohbet bizim oldu, 

Bize bizim diyen gelsin, 

Bu aşk zehrin seve seve, 

İç û ben u kanan gelsin. 

    Bu gün meydân ı aşk içre, 

    Çağırıp bir ün eyledim, 

    Müezzinlik bizim oldu, 

    İmâm olduk uyan gelsin. 

Kanaat hırkasın giydim, 

Selâmet başını çektim, 

Melâmet gömleğin biçtim, 

Ârif olup giyen gelsin. 

    Bu ummânda pek çok cevher, 

    Vardır amma ele geçmez, 

    Bahâsı cândır alınmaz, 

    Bu gün câna kıyan gelsin, 

İşit derviş bu sözümü, 

Ne etmişim kend özümü, 

Hiçe satmışım özümü, 

Bu cefâya doyan gelsin, 

    Sûret nakşın yumak ile, 

    Gönül mülkü temiz olmaz, 

    Akıp rahmet suyu çağlar, 

    Gönül şirkin yuyan gelsin, 

Yûnus Emre onu görmüş, 

Eline bir dîvân almış, 

Âlimler okuyamamış,  

Bu mânâdan duyan gelsin. 

 

Yunus Emre 
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BU BİR ABDAL POSTU 

 

Bu bir abdal postu sakın aldanma, 

Terk-i dünyâ eden deriyi bağlar. 

Kurb-ü ilâhîye vâsıl olanlar, 

Soyunur kemhayı, deriyi bağlar. 

 

Güneş tığ gösterir kale-i kâfdan, 

Cihanı halk etti nûn ile kâfdan. 

Debretme ayağın çıkarsın saftan, 

Her sanatın pîri, deriyi bağlar. 

 

Lâ mekân şehrinde var mıdır nâmın, 

Tecrit et dünyâyı, yele ver şânın. 

Sultân-ı kevneyne inen Kur'an'ın, 

Mücellit üstüne deriyi bağlar. 

 

Eğer derviş isen hani teberin?   

Var mı bu sırlardan senin haberin?  

Vücudunda üç yüz altmış damarın, 

Yaratan üstüne deriyi bağlar. 

 

Arifler kibr etmez devlet erince, 

Süleyman'a ne söyledi karınca. 

Aliyyül Mürtezâ cenge girince, 

Kuşanır Zülfikâr deriyi bağlar. 

 

Ben bir bezirganım alın bâcımdan.  

Ser verir sır vermem ölsem acımdan.  

Şu dünyânın cevr ü mihnet ucundan, 

Bu sefil irşadı deriyi bağlar. 

 

Âşık İrşâdî 
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BU KAPIDAN KOL VE KANAT 

 

Bu kapıdan kol ve kanat, 

Kırılmadan geçilmez. 

Eşten, dosttan, sevgiliden, 

Ayrılmadan geçilmez. 

    İçeride bir hâs oda, 

    İçi samur döşeli, 

    Bu odadan gelsin diye, 

    Çağrılmadan geçilmez, 

Eti zehir, yağı zehir, 

Balı zehir dünyâdan, 

Bütün fânî lezzetlere, 

Darılmadan geçilmez, 

    Varlık niçin, yokluk nasıl? 

    Yaşamak ne, topyekûn? 

    Aklı, yele salıverip, 

    Çıldırmadan geçilmez. 

Kayalıklı boğazlarda, 

Yön arayan bir gemi, 

Usta kaptan kılavuza, 

Varılmadan geçilmez, 

    Ne okudun, ne öğrendin, 

    Ne bildinse ber hevâ, 

    Yer çökmeden, gök iki şâk, 

    Yarılmadan geçilmez. 

Geçitlerin, kilitlerin 

Yalnız onda şifresi, 

İşte işte, o eteğe 

Sarılmadan geçilmez. 

 

Necip Fazıl 
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BÜLBÜL BAĞA GİRMİŞ 

 

Bülbül bağa girmiş yapmış yuvayı. 

Görmüş ki gülleri cümle har almış. 

Bozulmuş gülşenin ab-ı havası.  

Ol zaman bülbülü âh u zar almış. 

 

Bozmuşlar yuvasın yabancı kuşlar.  

Yavrusunu çekmiş mâr ile muşlar.  

Kurmuş otağına yuva baykuşlar. 

Gülün harmanını sanki nâr almış. 

 

Bülbül güle bakıp âh çeker ağlar.  

Gözlerimden yaşlar su gibi çağlar.  

Hasretin ateşi ciğerim dağlar,  

Ol zaman bülbülü âh u zâr almış. 

 

Öfkelenmiş kahpe felek bülbüle.  

Pejmürdelik vermiş güle sümbüle.  

Düşürmüş gülşene büyük gulgûle.  

Sanki bu âlemi sitemkâr almış. 

 

Derdim bana Abdî söyler iken gül.  

Gördüm boynun eğmiş bir yana sümbül. 

Küskün küskün gezer zavallı bülbül. 

Benzer ki felekten bir azar almış. 

 

Abdî 
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BÜLBÜL OLDUM  

 

Bülbül oldum, bülbül oldum, 

Çağırırım hey Dost seni, 

Lâle oldum, sümbül oldum, 

Çağırırım Ey Dost seni. 

    Evliyâlar pîri ile, 

    Pîrim Şâ’bân Velî ile, 

    Âşıkların dili ile, 

    Çağırırım Ey Dost seni. 

Ey benim bir tanem özüm, 

Hicranım çok, gülmez yüzüm, 

Yâkup oldum, ağlar gözüm, 

Çağırırım Ey Dost seni. 

    Şimdi cismimden cüdâyım, 

    Kurban cânım, ben fedâyım, 

    Yûsuf gibi kuyudayım, 

    Çağırırım Ey Dost seni. 

Gezinirim otağında, 

Ateş yanar bu bağrımda, 

Mûsa ile Tûr dağında, 

Çağırırım Ey Dost seni. 

    Yüzüm gülmez bu dünyâda, 

    Kaldım artık ben sılâda, 

    Hüseyin’le Kerbelâ’da, 

    Çağırırım Ey Dost seni. 

Necâti’yim sevgim ile, 

Cemiyetim ferdim ile, 

Eyyûb gibi derdim ile, 

Çağırırım Ey Dost seni. 

 

M. Necati Bursalı 
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BÜLBÜL OLMUŞ GÜLİSTANI 

 

Bülbül olmuş gülistanı beklerim. 

Geçti câhil ömrüm gülizâr deyu, 

Azgındır yâreler kabul etmezem. 

Ya kime varayım yârem sar deyu. 

 

Bir gün bile dost bağına girmedim. 

El uzatıp gonca gülün dermedim. 

Dünya güzeline gönül vermedim.   

Benim sadakâtli yârim var deyu. 

 

Emrah devrân sürsün bezminde ağyâr 

Bu gam diyarında ben kalayım zâr.  

Sen tek başına gez taş yürekli yâr. 

Ben de böyle dolanayım yâr deyu. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Bin kerametten bir istikâmet hayırlıdır.” 

 

“Oğlum bu kapıda hiç kimsenin bir harf çıkarmaya  

ya da eklemeye selâhiyeti yoktur.  

Bu kapıda bir baş üstüne borcumuz var.”  

Haydar Baba Hz. 
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BÜLBÜLLER SAZDA 

Bülbüller sazda, 

Güller niyazda,  

Söyle namazda, 

Elhamdülillâh.  

    Koşuşur herkes,  

    Duyulur bir ses, 

    Der ki her nefes, 

    Elhamdülillâh 

Dilimde Kur’an, 

Virdim her zaman,  

Tesbîhim her an,  

Elhamdülillâh. 

    Kalbimde îmân,  

    Gönlümde sultan,  

    Elimde ferman, 

    Elhamdülillâh, 

Hak’kı zikreyle, 

Mevti fikreyle,  

Daim şükreyle,  

Elhamdülillâh. 

    Yatma seherde,  

    Uğrarsın derde,  

    Söyle her yerde, 

    Elhamdülillâh. 

Ellerim kârda, 

Gönlüm hep yârda,  

Bollukta darda,  

Elhamdülillâh. 

    Oldum Halvetî, 

    Buldum devleti, 

    Geçtim zulmeti, 

    Elhamdülillâh. 

Halvetî  
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CAN İLLERİNDEN GELMİŞEM 

 

Cân illerinden gelmişem. 

Fani makamı neylerem, 

Ol mülke meylim salmışam. 

Ben bu cihanı neylerem. 

 

Aşkın şarabın içmişem.   

Dil gülşenine göçmüşem 

Ben varlığımdan geçmişem.   

Nam u nişanı neylerem. 

 

Her ne gelirse yahşidir. 

Zira o Dost'un bahşidir,  

Çün cümle âlem aşkıdır. 

Ben bu cihanı neylerem. 

 

Hakkı cemiyi halkeden.   

Müstağniyem billahi ben. 

Hallâk ı Âlem var iken.   

Halk ı zamanı neylerem. 

 

İbrahim Hakkı Hz. 
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CÂNIM KURBAN OLSUN 

 

Canım kurban olsun senin yoluna, 

Adı güzel kendi güzel Muhammed. 

Gel şefâat eyle kemter kuluna, 

Adı güzel kendi güzel Muhammed. 

 

Mü’min olanların çoktur cefâsı, 

Âhirette olur olur zevk ü sefâsı, 

On sekizbin âlemin Mustafâ’sı, 

Adı güzel kendi güzel Muhammed. 

 

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen, 

Kürsü’nün üstünde cevlân eyleyen, 

Mirâc’da ümmetin Hak’tan dileyen, 

Adı güzel kendi güzel Muhammed. 

 

Dört cihar yâr ânın gökçek yâridir, 

Ânı seven günâhlardan berîdir, 

On sekiz bin âlemin sultânıdır, 

Adı güzel kendi güzel Muhammed. 

 

Sen hak peygambersin, şeksiz gümânsız, 

Sana inanmayan gider îmânsız, 

Âşık Yûnus neyler dünyâyı sensiz, 

Adı güzel kendi güzel Muhammed. 

 

Âşık Yunus 
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CAN OLGİL  

 

Can olgil can içinde. 

Kalma güman içinde. 

İstediğin bulursun. 

Yakın zaman içinde. 

 

Rükû sücûda kalma.   

Ameline dayanma, 

İlmü amel gark olur. 

Naz u niyaz içinde. 

 

İkiliği terk et gil. 

Birlik makamın tut gil. 

Canlar canın bulasın. 

İşbu dirlik içinde. 

 

Şeriât korucudur, 

Hakikat ordusunda. 

Senin için korunur, 

Vardır ordu içinde. 

 

Aynel-yakîn görüptür. 

Yunus mecnun oluptur. 

Dost ile bir oluptur, 

Hakkal-yakîn içinde. 

 

Âşık Yunus 

 

 

 

“Şikâyet, gönül darlığı ve marifet azlığından gelir.” 
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CÂNINI AŞK YOLUNA 

 

Cânını aşk yoluna, 

Vermeyen âşık mıdır? 

Cehd eyleyip Ol Dost’a, 

Ermeyen âşık mıdır? 

    Nefs arzusundan geçip, 

    Aşk kadehinden içip, 

    Dost yoluna er gibi, 

    Durmayan âşık mıdır? 

Dost sevgisin gönülde,  

Cân ile berkitmeyen, 

Tûl-i emel defterin, 

Dürmeyen âşık mıdır?   

    Dün gün riyâzet çekip, 

    Halvetlerde diz çöküp, 

    Sohbetlerde baş çatıp, 

    Yanmayan âşık mıdır? 

Aşka tanışık sığmaz, 

Değme cân göğe ağmaz, 

Pervâne gibi od a, 

Düşmeyen âşık mıdır? 

    Kişi dertli olacak, 

    Dermân isteyen odur, 

    Kendi derdin dermânın, 

    Sormayan âşık mıdır? 

Yûnus imdi Ol Dost’un, 

Cefâsına sabreyle, 

Yüreğine aşk okun, 

Vurmayan âşık mıdır? 

 

Âşık Yunus 
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CİHAN MI GÖRÜNÜR 

 

Cihan mı görünür çeşm-i üşşake, 

Firakı mihnetten, nâre yanınca, 

Âfâka ser çekse kanma ağyare, 

Herkes feyiz bulur itibârınca. 

 

Sarf et ihtiyarın var iken elde, 

Tâ ki bulasın sen Hak'kı gönülde, 

Bu meşhur sözdür söylenir dilde,  

Kişi bulur Mevlâ'sın arayınca. 

 

Tut bu nasihatim elden bırakma, 

Gönül Beytullâh’tır taş vurup yıkma, 

Çeşm i hakaretle kimseye bakma, 

Eğer olursa da minik karınca. 

 

Emrâhî her yerde bulunur ağyar,  

Her kim âkil olup bu pendim tutar, 

Kubbenin altında ne erler yatar, 

El elden üstündür Arşa varınca. 

 

Âşık Emrâh 
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CEMÂLİ YÂRİ AŞK EYLER 

 

Cemâli yâri aşk eyler, 

Gönül eğlenmez eğlenmez, 

Ruhi haddini meşk eyler, 

Gönül eğlenmez eğlenmez. 

 

Cihan mülk olsa bize ğer, 

Değil indimde çöp kadar, 

Sensiz cihân olsa eğer, 

Gönül eğlenmez eğlenmez. 

 

Cemâli hüsnüne hayrân, 

Olup dâim eder seyrân, 

Bizim olsa cümle hûbân, 

Gönül eğlenmez eğlenmez. 

 

Aşkın bize oldu rehber, 

Muradı sensin ey dilber, 

Âhu efgân edip inler, 

Gönül eğlenmez eğlenmez. 

 

Eğer hûri eğer cinan, 

Eğer vildan eğer gılman, 

Visâlinsiz nedir bu can, 

Gönül eğlenmez eğlenmez. 

 

Vasfı cemâlin ederiz, 

Gayrı kelâmı nederiz, 

Seni özleyi gideriz, 

Gönül eğlenmez eğlenmez. 
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Aşkın bize oldu firâk, 

Bir olmuştur yakın ırak, 

Kalmadı bir yerde durak, 

Gönül eğlenmez eğlenmez. 

 

Aşkın bana eyle hemdem, 

Bu derdime ola merhem, 

Sûzî seni diler her dem, 

Gönül eğlenmez eğlenmez. 

 

Sûzî 
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ÇAĞIRDI BENİ UYKUDA 

 

Çağırdı beni uykuda bir hatif-i esrar. 

Dur yatma ne yatarsın ey a talib-i didar. 

 

Hilkatte seni yatmak için halk etmedi Hâlîk,  

Yarattı seni hizmet için Halik-ı Cebbar.  

 

Arştan ine dünya göğe bir melek ey yâr.  

Sülüsânı geçecek gecenin emr-i Hak’la. 

 

Çağıra kimin haceti var canib-i Hak'tan,  

Dursun dilesin, vakt-i seher geçmeye pazar. 

 

Nevruz uyanık buldu, bu dert içre devayı.  

Dur yatma eğer, ister isen dahi dîdar. 

 

Nevruz 
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CEMÂLİNE PERVÂNEYİM 

 

Cemâline pervâneyim, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 

Aşkınla inleyen neyim, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 

 

Hasretinden duramadım, 

Yollar ince soramadım, 

Eşiğine varamadım, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 

 

Kalmışım gurbet ellerde, 

Nerdesin sultanım nerde, 

Avâreyim ben bu yerde, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 

 

Yaralarım gül gül olmuş, 

Dönmüş güllerim kül olmuş, 

Aşkınla dil, bülbül olmuş, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 

 

Seven gönüllere yârsın, 

Gören göze âşikârsın, 

Allah’ım her yerde varsın, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 

 

Görenlerden eyle bizi, 

Birleştirip cânı teni, 

Kalbimde bulayım seni, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 
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Erişip de vuslat çağı, 

Düşsün gözlerimin bağı, 

Neylerim sütten ırmağı, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 

 

Yakma bizi celâlinle, 

Huyu güzel kemâlinle, 

Müşerref kıl cemâlinle, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 

 

Mevlâna’ya Şems’e hayrân, 

Yunus’taki aşka kurbân, 

Bayram yandı buldu irfân, 

Maksûdum sensin Allah’ım. 

 

Hacı Bayram Velî  

 

 

 

“Oğlum, iç ve huzur ilmini öğren, dış bilgilerle yetinme,  

zira dış bilgilerle yetinenler  

farkına varmadan helâk oldular.”  

Ahmed er-Rufâî Hz. 
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ÇAYIN RENGİ GÜLDENDİR 

 

Çayın rengi güldendir, 

Doldurması sendendir, 

Dervişlerin kalpleri, 

Altundan gümüştendir. 

  Şeyhim çayı çok sever, 

  Allah de de çay doldur. 

 

Doldur derviş çay doldur, 

Aşk elinden pay doldur, 

Pîrim çayı çok sever, 

Allah de de çay doldur, 

 

Bülbül gülünü sever, 

Dâim de onu över, 

Çayı koyu demleyin, 

Şeyhim çayı çok sever. 

 

Şeyhimden feyiz aldım, 

Sonsuz deryâya daldım, 

Doğru yola baş koydum, 

Ağlar iken ben güldüm. 

 

Şeyh Şâ’bân’dır Pîrimiz, 

Bine bedel birimiz, 

Münkir bize hor bakma, 

Hak dostuyuz hepimiz. 
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ÇIKTIM SEYR EYLEDİM 

 

Çıktım seyr eyledim yüce dağları, 

Dağlar ağlar, beller ağlar, çöl ağlar  

Baharında nişan ermiş bağlara, 

Bağlar ağlar, bâğbân ağlar, gül ağlar 

 

Ayrılık bâdesin dil nûş a gelmiş, 

Taze nev baharın hurûşa gelmiş, 

Dostun cemâlinden hep cûşa gelmiş,  

Gerdan ağlar, zülüf ağlar, tel ağlar 

 

Yine dosttan cüdâ düştük gurbete,  

Sabredemem ben bu derde firkâte, 

Benim çekticeğim gamı hasrete, 

Ben ağlarım, dostum ağlar, el ağlar. 

 

Kusûrî yârinden gözler selâmlar, 

Hak'tandır çektiğim bunca elemler, 

Yazarken vasfını dilde kalemler, 

Kâğıt ağlar, kalem ağlar, dil ağlar. 

 

Kusûrî 

 

 

 

“Ümmetimden bir taife, kıyamete kadar,  

hiç mağlup olmadan, zaferden zafere koşacaktır.  

Düşmanların yapmak istedikleri hile ve desiseler  

onlara zarar vermeyecektir.” H.Ş. 
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ÇÜN SANA GÖNLÜM 

 

Çün sana gönlüm, mübtelâ düştü, 

Derdi gam bana, âşina düştü. 

 

Zühdü takvâya, yâr idim evvel, 

Aşk ile benden, hep cüdâ düştü. 

 

Vâiz eder gel, aşkı terk eyle, 

Nideyim sabrım, bî vefâ düştü. 

 

Vechini görsem, dağılır aklım, 

Zülfün âna çün, müptelâ düştü. 

 

Kim seni buldu, kendi yok oldu, 

Vaslına ey dost, cân bâha düştü. 

 

Aşka üşşâkın, davet etmişsin, 

Can kulağına, ol sadâ düştü. 

 

Bu Niyâzî’nin, hep vücudunda, 

Zerre koymadı, hep bekâ düştü. 

 

Niyâzî Mısrî 
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DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE 

 

Dağlar ile taşlar ile, 

Çağırayım Mevlâm seni. 

Seherlerde kuşlar ile, 

Çağırayım Mevlâm seni. 

    Su dibinde mahi ile,  

    Sahralarda ahu ile, 

    Abdal olup Yâ HÛ ile,  

    Çağırayım Mevlâm seni. 

Gökyüzünde Îsâ ile, 

Tûr dağında Mûsa ile, 

Elindeki âsâ ile, 

Çağırayım Mevlâm seni. 

    Derdi aşkı Eyyüb ile,  

    Gözü yaşlı Yâkub ile, 

    Ol Muhammed mahbûb ile,  

    Çağırayım Mevlâm seni. 

Bilmişim dünyâ halini, 

Terk ettim kîylü kalini, 

Baş açık ayak yalını, 

Çağırayım Mevlâm seni. 

    Hamd ü şükrü lillâh ile, 

    Vasfı kulhü vallah ile, 

    Daima zikrullah ile, 

    Çağırayım Mevlâm seni.  

Yûnus okur diller ile, 

Kumrular bülbüller ile, 

Hak'kı seven kullar ile,  

Çağırayım Mevlâm seni. 

 

Âşık Yunus  
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DAĞLARI TEPELERİ 

 

Dağları tepeleri, 

Aştık gülzârı bulduk, 

Şükür bağı bostanı, 

Envâr ı bârı bulduk. 

 

Öyle bir lâlezârın, 

İçine düştük ki biz, 

Hazân yüzü görmeden, 

O nev bahârı bulduk, 

 

Mest eder râyihâsı, 

Estikçe bâd-ı sabâ, 

Gülşene gelince gül, 

Misk-i amberi bulduk. 

Afîtâb tulûundan, 

Uzanınca semâya, 

Kavuştuk ziyâsına, 

O gün envârı bulduk. 

 

Şûlesi üstümüze, 

Bârân olunca şemsin, 

Hamd olsun O Dostanî, 

Ve Sâdık Yâri bulduk. 

 

Öyle bir sevgiliye, 

Kavuştuk ki biz onda, 

Tebessüm eden yüzü, 

Ve hoş nazarı bulduk. 
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Saâdetimiz için, 

Hep çeker cevr ü cefâ, 

İlâhi ne lûtuf ki, 

O cefâkârı bulduk, 

 

Ehl-i sünnet yolunun, 

Yolcusuyuz bu yüzden, 

Biz dünyâda en büyük, 

Bir iftihârı bulduk. 

 

İlim meclislerinde, 

Aradık kıldık talep, 

İlim geride kaldı, 

Edebi, ârı bulduk. 

 

Kâfi değil bu sözler, 

Hoş geldiniz demeye, 

Değil mi ki biz bu gün, 

O bahtiyârı bulduk. 

 

 

  

“Desti âdâdan soğuk su içme kandırmaz seni, 

Korkma düşman ateşinden yandırmaz seni,  

Müstâkiym ol Hazreti Allah utandırmaz seni.“ 

 

“Yavaş ve yumuşak konuşanı sevmek vacip olur.” H.Ş. 
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DÂNE-Yİ NAÇİZ İDİM BEN 

 

Dâne-yi nâçiz idim ben zîri hâk, 

Dâneyi yüz dâne kıldın âkîbet. 

 

Dâne iken bağı bostan eyledim, 

Hâki pûr kâşâne kıldın âkîbet. 

 

Cümleden kat eyledin çün gönlümü, 

Vâsılı cânâne kıldın âkîbet. 

 

Hamr ı vahdetten içirdin tâb ıma, 

Rûhumu peymâne kıldın âkîbet. 

 

Sâkîyi gülzarı cânsın dembedem, 

Gönlümü meyhâne kıldın âkîbet. 

 

Ol cünûn zincirini tahrik edüp, 

Sen beni dîvâne kıldın âkîbet. 

 

Aşkı bi pâyâne mahrem eyledin, 

Akıldan bîgâne kıldın âkîbet. 

 

Ey Fakîrullah, bu hakkı bendeni, 

Âşık-ı ferzâne kıldın âkîbet.   

 

İsmâil Fakirullah 
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DERTLİ NE AĞLAYIP GEZERSİN 

 

Dertli ne ağlayıp gezersin burada,  

Ağlatırsa Mevlâ'm yine güldürür,  

Nice dertli kondu göçtü buradan,  

Ağlatırsa Mevlâ'm yine güldürür. 

 

Bu dert benim mûnisimdir, yârimdir,  

Arşa çıkan benim âh u zarımdır,  

Seni ağlatan, lütf ıssı kerimdir,  

Ağlatırsa Mevlâ'm yine güldürür. 

 

Daim Hak'tan cemâlini dile dur,  

Zikr ile Mevlâ'yı dilden anadur,  

Kahrı kime ise lütfü onadır,  

Ağlatırsa Mevlâ'm yine güldürür. 

 

Sevdaya salan şu garip başımı,  

Akıtır gözümden kanlı yaşımı,  

Kerîmdir onarır külli işimi,  

Ağlatırsa Mevlâ'm yine güldürür. 

 

Yûnus senin sözlerinde çok hâl var,  

Önünde uğrayıp geçecek yol var,  

Gece gündüz durma Mevlâ'ya yalvar,  

Ağlatırsa Mevlâ'm yine güldürür. 

 

Âşık Yunus 
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DEDİ BİR PÎR BANA  

 

Dedi bir pîr bana pişmân olursun, 

Açma râzın haktan gayri bir yerde. 

Vücüdun mülküne sultân olursun, 

Sabredersen Eyyüb misâli derde. 

 

Sanma isteyenler murâda ermez, 

Herkesin ettiği yanına kalmaz, 

Zâlimin zulmüne Hak kâil olmaz, 

Ya mazlûmun âhı kalır mı yerde. 

 

İste murâdını Hak Teâlâ’dan, 

Tevekkül bâbını bekle rızâdan, 

Yakar arşı kürsü geçer semâdan, 

Âşığın âhına olur mu perde. 

 

Emrah virdin olsun dilde yâ Gânî, 

Gel aşkı nâre ver, cân ile teni, 

Gam çekme murâda erdirir seni, 

Biçâre devletin vâr ise serde. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Bir mürşîdi zannetme ki bir yaşlı pederdir, 

Mürşîd gönül iklimini aydınlatan bir erdir.” 
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DEDİM DİLBER SENDE 

 

Dedim dilber sende sevdâkâr mısın? 

Dedi senden evvel nâre ben yandım, 

Dedim doğru söyle bana yâr mısın? 

Dedi sâdık yârim gönülde andım. 

 

Dedim gel ağyârı ferâmûş eyle, 

Dedi terk eyledin gönlün hoş eyle,  

Dedim camı aşkı sende nûş eyle,  

Dedi çoktan anı nûş edip kandım. 

 

Dedim gerdânına benler dizilmiş, 

Dedi görenlerin bağrı ezilmiş, 

Dedim mahmur musun, gözler süzülmüş?  

Dedi hâb ı nazdan şimdi uyandım. 

 

Dedim Emrah gibi var mı âşığın? 

Dedi elbet sensin benim lâyığım, 

Dedim halinden bil bağrı yanığın, 

Dedi bilmez idim anca inandım. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Bu kapının hekimi de var, hâkimi de var. 

Herkes güvendiği kadar nasiplenir.” 
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DERMÂN ARARDIM DERDİME 

 

Dermân arardım derdime, 

Derdim bana dermân imiş, 

Bürhan arardım aslıma, 

Aslım bana bürhan imiş. 

 

Sağ ve solum gözler idim, 

Dost yüzünü görsem deyi, 

Ben taşrada arar idim, 

Ol cân içinde cân imiş, 

 

Öyle sanırdım ayrıyam, 

Dost gayridir ben gayrıyam, 

Benden görüp işiteni, 

Bildim ki ol cânân imiş, 

 

Savm u salât u hac ile, 

Sanma biter zâhid işin, 

İnsan-ı kâmil olmaya, 

Lâzım olan irfân imiş 

 

Kanden gelir yolun senin, 

Ya kande varır menzilin, 

Nerden gelip gittiğini, 

Anlamayan hayvan imiş, 

 

Mürşîd gerektir bildire, 

Hak’kı sana hakkal-yakîn, 

Mürşîd’i olmayanların, 

Bildikleri gümân imiş. 
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Her mürşîde dil vermegil, 

Yolunu sarpa uğratır, 

Mürşîdi kâmil olanın, 

Gâyet yolu âsân imiş. 

 

Anla hemen bir söz durur, 

Yokuş değildir düz durur, 

Âlem kamû bir yüz durur, 

Gören ânı hayrân imiş. 

 

İşit Niyâzî’nin sözün, 

Bir nesne örtmez Hak yüzün, 

Hak’tan ayân bir nesne yok, 

Gözsüzlere pinhân imiş. 

 

Niyâzî Mısrî 

 

 

 

“Andolsun bir makam isteklisine istediği makam  

verilmez.” buyuruyor Resûlüllah Efendimiz. 

 

“Oğlum tâlip olmayın, tâbi olun.” 
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DERVİŞ OLAN KİŞİLER 

 

Derviş olan kişiler, 

Deli olağan olur, 

Aşk nedir bilmeyenler, 

Ona güleğen olur. 

 

Sakın gülme sen ona, 

İyi değildir sana, 

Kişi neye gülerse, 

Başa geleğen olur. 

 

Ah bu aşkın elleri, 

Her kime uğrar ise, 

Derdine sabretmeyen, 

Yolda kalağan olur. 

 

Âşık lâmekân olur, 

Dünya terkini vurur, 

Dünya terki vuranlar, 

Didar göreğen olur. 

 

Âşık Yunus sen dahi, 

İncitme dervişleri, 

Dervişlerin duası, 

Kabul olağan olur. 

 

Âşık Yunus  

 

 

 

“Âlimin yanında dilini, meşayıhın yanında kalbini koru.” 
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DERVİŞLİĞE KADEM BASAN 

 

Dervişliğe kadem basan,  

Ol makama sultân olur,  

Derviş nice miskin ise, 

Anın gönlü mekân olur. 

 

Derviş odur bel bağlaya, 

Dolapleyin çok inleye, 

Her nerde kim dolap ola, 

Anda bağı bostan olur. 

 

Dünyâ seven derviş değil, 

Dervişliği olmaz kabul,  

Her kim dünya sever ise, 

Şeyhi onun şeytan olur. 

 

Yûnus eğer derviş isen, 

Terk eyle gel bu dünyâyı,  

Dünyâ eğer cennet olsa,  

Dervişlere zindan olur. 

 

Âşık Yunus 

 

 

 

“Sesini yavaş çıkar, bağırıp, çağırma.  

Seslerin en kötüsü merkep sesidir.” Lokman 19 
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DERVİŞLİK DER Kİ BANA 

 

Dervişlik der ki bana, 

Sen derviş olamazsın, 

Gel ne diyeyim sana, 

Sen derviş olamazsın. 

 

Derviş bağrı baş gerek, 

Gözü sulu yaş gerek, 

Koyundan yavaş gerek, 

Sen derviş olamazsın. 

 

Doğruya varmayınca, 

Mürşide ermeyince, 

Hak nasip etmeyince, 

Sen derviş olamazsın. 

 

Dilin ile söversin, 

Hem ilahi okursun, 

Vara yoğa kızarsın, 

Sen derviş olamazsın. 

 

Derviş Yunus gel imdi, 

Ummanlara dal imdi, 

Ummana dalmayınca, 

Sen derviş olamazsın. 

 

Âşık Yunus 
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DİL BİNA-YI KİBRİYÂ’DIR 

 

Dil bina-yı Kibriyâ’dır, 

Yıkma gönlünü kimsenin,  

Mülk-ü Hak, dâr ül bekâdır, 

Yıkma gönlünü kimsenin. 

 

Hak Resûlullah buyurmuş, 

Arş-ı rahmettir bu gönül, 

Belki Sidretül-Münteha, 

Yıkma gönlünü kimsenin. 

 

Müminin kalbine Allah  

İçin izzetle hürmet et,  

Kâbe kavseyn-i ednâdır, 

Yıkma gönlünü kimsenin. 

 

Kalbi mü'minin beyt-i Hak, 

Hacc-ı Ekber de ondadır, 

Cilvegâh-ı Enbiyâdır, 

Yıkma gönlünü kimsenin. 

 

Ey Nesîmî, kenz-ü vahdet, 

Hanesidir bil bu gönül, 

Secdegâh-ı Mustafa'dır, 

Yıkma gönlünü kimsenin. 

 

Seyyid Nesîmî 
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DİL HÂNESİ PÛR NÛR OLUR 

 

Dil hânesi pûr nûr olur, 

Envâr-ı zikrullâh ile, 

İklim-i dil mâmûr olur, 

Mimar-ı zikrullâh ile. 

    Her müşkül iş âsân olur, 

    Derd-i dile dermân olur, 

    Cânın içinde cân olur, 

    Esrâr-ı zikrullâh ile. 

Gamgin gönüller şâd olur, 

Dem besteler âzâd olur, 

Gümgeşteler irşâd olur, 

Âsar-ı zikrullâh ile. 

    Zikreyle Hak’kı her nefes, 

    Allah bes bâkî heves, 

    Kes gayriden ümidi kes, 

    Tekrâr-ı zikrullâh ile. 

Gör ehl-i hâlin fırkasın, 

Çâk etti ceyb-i hırkasın, 

Devr eyle zikrin halkasın, 

Pergâr-ı zikrullâh ile. 

    Terk et cihân ârâyişin, 

    Nefsin gider âlâyişin, 

    Bul cân u dil âsâyişin, 

    Efkâr-ı zikrullâh ile. 

Ahmed seni ikrar eder, 

Her zikrini tekrar eder, 

İhlâsını iş’âr eder, 

Eş’âr-ı zikrullâh ile. 

Sultan I. Ahmet 
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DİLERSE GÖZÜMÜ GİRYÂN  

 

Dilerse gözümü, giryân eden Dost, 

Dilerse bağrımı büryân eden Dost, 

Dilerse Hâk ile yeksan eden Dost, 

Dilerse lûtf ile ihsan eden Dost. 

    Dilerse gönlümü handan eyleyen,  

    Dilerse canımı cânân eyleyen,  

    Dilerse sırrımı âyân eyleyen, 

    Dilerse katremi umman eden Dost. 

Dilerse su gibi akıp çağlatan, 

Dilerse yel gibi esip söyleten, 

Dilerse firkate salıp ağlatan, 

Dilerse vuslatı ihsan eden Dost. 

    Dilerse şah iken kılan gedâlar,  

    Dilerse zecredip kılan cefalar,  

    Dilerse hor iken veren sefalar,  

    Dilerse kul iken sultâneden Dost. 

Dilerse deryalar gibi kaynatan, 

Dilerse gemiler gibi oynatan, 

Dilerse nâle'ler verip inleten, 

Dilerse nutkunu pinhân eden Dost 

    Dilerse gezdiren Arşı, Semâyı, 

    Dilerse bozduran nâmı, fenayı, 

    Dilerse giydiren şalı, hırkayı, 

    Dilerse cismimi üryân eden Dost. 

Dilerse aşkını cana kuran fak, 

Dilerse söyleten sırrı Enel Hak, 

Dilerse varımı alıp eden yok, 

Dilerse ki Ümmî Sinan eden Dost. 

 

Ümmi Sinan 
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DİLSİZLERİN HABERİN 

 

Dilsizlerin haberin, 

Kulaksız dinleyesin, 

Dilsiz kulaksız sözün, 

Cân gerek anlayası. 

 

Dinlemeden anladık, 

Anlamadan eyledik, 

Gerçek erin bu yolda, 

Yokluktur sermâyesi. 

 

Bir sevdik âşık olduk, 

Sevildik mâşuk olduk, 

Her dem yeni dirlikte, 

Seyre kim usanası. 

 

Yetmiş iki dil geçti, 

Aramıza söz düştü, 

Ol bakışı biz baktık, 

Yermedik âm u hâsı. 

 

Miskin Yunus ol velî, 

Yerde gökte dopdolu, 

Her bir taşın altında, 

Nice Hak’kın velîsi. 

 

Âşık Yunus 
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DİNLEYELİM DAĞ BAŞINDA 

 

Dinleyim dağ başında figânı, 

Güzelim ne demiş o leyli, leyli, 

İkimizde oturalım diz bediz, 

Bir de Hû çekelim Hû leyli, leyli. 

 

Felek çakmağını üstüme çaktı,  

Bizi bir onulmaz derde bıraktı,  

Vücudum şehrini odlara yaktı,  

Yandım ateşine su leyli, leyli. 

 

Felek kemendini eyledi çengel, 

Dosta varam diyom koymuyor engel,  

Ölürsem efendim üstüme sen gel, 

Çeşmin yaşı ile yu leyli, leyli. 

 

Daim dilimizde Hak'kın kelâmı,  

Uğra dost yanına eyle selâmı, 

İsmimi sorarsan Emrah gülâmı,  

Dâim aklımızda O leyli leyli. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Âlim ne incir, ne incitir. 

Cahil hem incir, hem incitir.” 
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DOLAP NİÇİN İNİLERSİN 

 

Dolap niçin inilersin? 

Derdim vardır inilerim. 

Ben Mevlâ’ya âşık oldum, 

    Hu hu hu hu hu hu hu hu 

    Benim adım dertli dolap, 

    Suyum akar yalap yalap, 

    Böyle emr eylemiş Çalap 

Onun için inilerim,  

Yârem çoktur sızılarım, 

Ben Allah’ı arzularım. 

    Beni bir dağda buldular, 

    Kolum kanadım kırdılar, 

    Dolaba lâyık gördüler. 

Ben bir dağın ağacıyım, 

Ne tatlıyım ne acıyım, 

Ben Mevlâ’ya duacıyım. 

    Dağdan kestiler hezenim, 

    Bozuldu türlü düzenim, 

    Ben bir usanmaz ozanım. 

Dülgerler gövdemi yondu, 

Her âzam yerine kondu, 

Bu iniltim Hak’tan geldi. 

    Döne döne yorulmuşum, 

    Ben Mevlâ’ya vurulmuşum,  

    Ben bir suya kurulmuşum. 

Suyum alçaktan çekerim, 

Döner yükseğe dökerim, 

Görün ben neler çekerim. 

    Derviş Yûnus eder âhı, 

    Gözyaşı döker günahı, 

    Hak’ka âşıkım vallahi. 

Âşık Yunus 
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“Tarikat mihenk taşıdır,  

yıkılacak yapılacak yerlere dikkat edin.  

Biz sizden bir şey beklemeyiz; kapıya muhalif olmayın, 

gerisine karışmayın.” 

 

“Gökten düşenin derdine derman bulunur da  

Mürşîd-i Kâmil’in gözünden düşene derman bulunmaz.” 

 

“Sizden bir ücret istemeyen ve sizi hidayete erdirene 

uyun.” 

 

“Sür çıkar, ağyarı dilden,  

Tâ tecelli ede Hâk. 

Padişah konmaz saraya,  

Hâne mâmur olmadan.” 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

165 

 

DURMAZ YANAR VÜCUDUM 

 

Durmaz yanar vücudum Allah, 

Bizleri de mahrûm eyleme Allah, 

Sensin benim maksûdum Allah, 

Bizleri de mahrûm eyleme Allah. 

    Halâs eyle nârından Allah, 

    Ayırma dîdârından Allah, 

    Cennette cemâlinden Allah, 

    Bizleri de mahrûm eyleme Allah, 

Bencileyin şahsına Allah, 

Bağrı yanık düşküne Allah, 

Nûr Muhammed aşkına Allah, 

Bizleri de mahrûm eyleme Allah. 

    Hak Hak diyen âşıklar Allah, 

    Ciğerleri yanıklar Allah, 

    Seherde uyanıklar Allah, 

    Bizleri de mahrûm eyleme Allah, 

Madem ki cân sendedir Allah, 

Cürmü de isyân bendedir Allah, 

Lûtf ile ihsân sendedir Allah, 

Bizleri de mahrûm eyleme Allah. 

    Lûtfun bizler içindir Allah, 

    Kerîmsin anın için Allah, 

    Binbir ismin Hak için Allah, 

    Bizleri de mahrûm eyleme Allah. 

Ey bizlerin Mevlâ’sı Allah, 

Sultânların sultânı Allah, 

Avf eyle günâhları Allah, 

Bizleri de mahrûm eyleme Allah. 

    Gül bülbülün harmanı Allah, 

    Ver dertlere dermânı Allah, 

    Son nefeste îmândan Allah, 

    Bizleri de mahrûm eyleme Allah.  
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“İlim fayda vermez amel olmadıkça, 

Amel fayda vermez ihlâs olmadıkça, 

İhlâs da fayda vermez ahlâk olmadıkça...” 

 

“Edep bir tâc imiş nur-u Hûdâ’dan, 

Giy ol tacı emin ol her belâdan.” 

 

“Şeriat velî kaydetmemiştir ve lâkin livâsıdır (âsâsıdır) 

velinin elinde şeriat.” 

 

“En akıllınız ölümü en çok düşünendir. 

En güçlünüz ölüme hazırlanandır.” H.Ş. 

 

“İbadetin hayırlısı, az da olsa devamlı olandır.” H.Ş. 
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DÜN GECE YÂR HÂNESİNDE 

   

    Aman, aman... 

Dün gece yâr hânesinde, 

Yastığım bir taş idi, 

Altım çamur, üstüm yağmur,  

Yine gönlüm hoş idi. 

    Aman, aman, aman, aman, 

    Ben yandım seni bilmem. 

 

Bir dağ ne kadar ulu olsa, 

Dağ kenarı yol olur, 

Buna da bayram günü derler, 

Dostla düşman bir olur. 

 

    Ya ilâhi, sen bilirsin, 

    Kalmışım gâyet nâ’çâr, 

    Bir güzele meyil verdim, 

    O güzel benden kaçar, 

 

 

 

“Bildiklerinizle amel ederseniz  

bilmedikleriniz size ilham olunur.” H.Ş. 

 

“Allah’tan korkar, emirlerini tutar,  

nehiylerinden sakınırsanız, Allah kalbinize bir nur  

inşirah eder de iyiyi kötüden ayırırsınız.” buyruluyor.  

Müslümanın ferâseti vardır, bu da  

Müslümanın ferâsetidir. 
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DÜNYADA TEKSİN SULTANIM 

 

Dünyada teksin sultânım, 

Kurbânın olurum seni,  

Yoluna koymuşum canım, 

Kurbanın olurum senin. 

 

Gökyüzünde yıldızımsın, 

Hem gecem hem gündüzümsün, 

Hem bahar hem yazımsın, 

Kurbanın olurum senin. 

 

Bahçemde gonca gülümsün,  

Damarda dönen kanımsın, 

Kovanda petek balımsın, 

Kurbanın olurum senin. 

 

Bülbülüm gül ağacımsın,  

Hasta gönlüm ilâcısın, 

Âşıkların sertâcısın, 

Kurbanın olurum senin. 

 

Poyrazoğlu kölen olsun, 

Tek senin rızânı bulsun, 

Yeter gamlı gönlüm gülsün, 

Kurbanın olurum senin. 

 

Poyrazoğlu 
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EL AÇÛBEN DERGÂHINA 

 

El açûben dergâhına, 

Geldim ağlayı ağlayı, 

Mürüvvet eyle âhıma, 

Geldim ağlayı ağlayı. 

 

Tövbe ettim isyânıma, 

Bakma Yâ Rab noksânıma, 

Senin affı gufrânına, 

Geldim ağlayı ağlayı. 

 

Bir ismin Settârul uyûb, 

Bir ismin Gaffâr ı zünûb, 

Lâ taknatû penâh deyip, 

Geldim ağlayı ağlayı. 

 

Geldim kapına gitmezim, 

Bir dahi isyân etmezim, 

Seni gönülden atmazım, 

Geldim ağlayı ağlayı, 

 

Yarın sorulacak hâlim, 

Cehenneme uğrar yolum, 

Bana demez isen kulum, 

Geldim ağlayı ağlayı. 

 

Elim boştur yüzüm kara, 

Huzurûna nasıl vara, 

Sana yalvara yalvara, 

Geldim ağlayı ağlayı. 
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Ol Muhammed fahri için, 

Bin bir ismin hakkı için, 

Günâhımın affı için, 

Geldim ağlayı ağlayı, 

 

Bu gün suçum affedesin, 

Yarın rüsvây etmeyesin, 

Beni od a atmayasın, 

Geldim ağlayı ağlayı. 

 

Hüseyin yalvar ağlayı, 

Rahîm Allah Rahman deyu, 

Seher vakti rahmet deyu, 

Geldim ağlayı ağlayı. 

 

Hüseyin Tuğla 

 

 

 

“Azîzim yok ise sende bir liyakat, 

Ne fayda şeyhinin kerametinden?” 
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EMÂNET ETMİŞSİN GELDİ 

 

Emânet etmişsin geldi selâmın, 

Şevketli Sultânım aleyküm selâm. 

Aldım ta’zîm ile ben bu gülâmın, 

Ey Şâh ı Hûbânım aleyküm selâm. 

   Umarım Efendim mürüvvet senden, 

   Uğrunda geçmişim cân ile tenden, 

   Demişsin gedâma selâm et benden, 

   Sevgili Sultânım aleyküm selâm. 

Geçmeden boynuma aşkın kemendi, 

Nice bir arasam bu derdi-mendi, 

Kuluna selâm etmiş Efendim kendi, 

Gönlümün Sultânı aleyküm selâm, 

   Lûtfedip hatırım ele almışsın, 

   Sana hasret olduğumu bilmişsin, 

   İşittim merhamet kâni olmuşsun, 

   Derdimin dermânı aleyküm selâm. 

Müyesser olur mu rûy’unu görmek, 

Acep olur mu ki vaslına ermek, 

Gâhi gâhi böyle selâm göndermek, 

Keremdir Sultânım aleyküm selâm. 

   Hasta idim beni getirdin câna, 

   İhtiyâç kalmadı gayrı Lokman’a, 

   Selâmın şifâdır bu hasta câna, 

   Sevgili Sultânım aleyküm selâm. 

Azîz iltifâtın râyigân etti, 

Şiddetli ateşim gülistân etti, 

Mahzûn Gevheri’ni şâdumân etti, 

Ey derde dermânım aleyküm selâm. 

 

Âşık Gevherî 
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EY SEVDİĞİM 

 

Ey sevdiğim bir gün bana, 

Yar demedin yar demedin, 

Gece gündüz tenhalarda, 

Ağlayanım var demedin. 

 

Seni sevmek suç mu bana, 

Ağlıyorum yana yana, 

Bir merhem verip yarama, 

Sür demedin sür demedin. 

 

Bir gün bana gül demedin, 

Gözyaşını sil demedin, 

Bir ömür koştum peşinden, 

Gel demedin gel demedin. 
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ERENLER BİR DENİZDİR 

Erenler bir denizdir, 

Âşık gerek dalası. 

Bahrî gerek denizden,  

Girip cevher alası. 

    Yine biz bahrî olduk, 

    Deryâdan cevher aldık. 

    Sarraf gerek cevherin, 

    Kıymetini bilesi. 

Yürü var ebkem ol ki, 

Ne bilgiçlik satarsın. 

Ali gibi er gerek,  

İş bu sırra eresi.  

    Muhammed Hak’kı bildi,  

    Hak’kı kendinde buldu. 

    Cümle yerde Hak hazır, 

    Göz gerektir göresi. 

Âlimler kitap düzer, 

Karayı aka yazar. 

Gönüllerde yazılır,  

Bu kitabın sûresi. 

    Hak durağı gönülde,  

    Âyeti var Kur’ân’da.   

    Arş’tan yukarı ancak, 

    Aşk burcunun kulesi.   

Şöyle deli olmuşum, 

Bilmezem dünü günü. 

Yüreğime işledi,  

Aşk okunun yarası. 

    Gel imdi miskin Yûnus, 

    Tut erenler eteğin. 

    Cümlesi miskinlikte, 

    Yokluk imiş çâresi. 

Âşık Yunus  
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ERİŞTİRDİ BU CANI 

 

Eriştirdi bu canı canana şeyhim, 

Bizi vasl eyledi canana şeyhim. 

 

Giderdi dilden bütün mâsivâyı, 

Gönülden koymadı bigâne şeyhim. 

 

Bize gösterdi râhı müstakîmi, 

Delâlet eyledi Kur'an'a şeyhim. 

 

Rasûlün sırrıdır, kim oldu zahir, 

Bizi irşâd eder, erkân e şeyhim. 

 

Hakîkat derdine talip olursan,  

Seni bahrî kılar ummana şeyhim. 

 

Tutanlar sır elinden, bir desti tövbe, 

Saklar ânı koymaz şeytâna şeyhim. 

 

Gözet Seyfi yürü şeyhin rızâsın, 

Ki derdin döndüre dermana şeyhim. 

 

Seyfi 

 

 

 

“Allah’ın aziz ettiğini kimse zelil edemez, 

Zelil ettiğini de kimse aziz edemez.” 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

175 

 

EŞİĞİNE SÜRE İDİM YÜZÜMÜ 

 

Eşiğine süre idim yüzümü, 

Hediyem yok cândan gayri Muhammed, 

Senden gayri kime edem nazımı, 

Bildiğim yok senden gayri Muhammed. 

 

Beni sana ulaştırmaz bu kemâl, 

Aman ey yüzü ay, lebleri zülâl, 

Eğer ümmetim demezsen nola hâl? 

Yaş dökeyim kandan gayri Muhammed. 

 

Gâhi akıllıyım, gâh mecnun, deli, 

Gâhi hârı sevdim, gâhi de gülü, 

Ebûbekir, Ömer, Osman ve Ali, 

Bildiğim yok bundan gayri Muhammed. 

 

Binde bir nefsimin sözüne gelmem, 

Münâfık sözüne eğlenip kalmam, 

Dünyâyı bir pula verseler almam, 

Sevdiğim yok dinden gayri Muhammed. 

 

Herkes iknâ oluyorlar suçundan, 

Rücû eder kusûrunun ucundan, 

Ruhsat gibi ümmetinin içinden, 

Sefil yoktur andan gayri Muhammed. 

 

Âşık Ruhsatî 
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EVLİYAYA EĞRİ BAKMA 

 

Evliyaya eğri bakma, 

Kevnü mekân elindedir, 

Mülke hüküm süren odur, 

İki cihan elindedir. 

 

Hak anı bunda gönderdi, 

Kullarını irşâd için, 

Kime diler îmân verir, 

Kahr u ihsan elindedir. 

 

Sen onu şöyle sanırsın,  

Sencileyin bir âdemdir, 

Evliyanın sırrı vardır, 

Gizli ayan elindedir. 

 

Hak zatıyla sıfatıyla, 

Tecellî eyledi anda, 

Varlığı Hak varlığıdır, 

Emr i sübhân elindedir. 

 

Gaygusuz eder bu ilmi, 

Okudum anladım bildim, 

Bütün âlemlerin hükmü, 

Kâmil insan elindedir. 

 

Gaygusuz Abdal 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

177 

 

EVVEL BAHÂR OLMAYINCA 

 

Evvel bahâr olmayınca, 

Kırmızı gül açmaz imiş, 

Kırmızı gül açmayınca, 

Dertli bülbül ötmez imiş. 

 

Bülbül hevestir ötmeye, 

Güle sarılıp yatmaya, 

Bağbân kasteder satmaya, 

Gül kadrini bilmez imiş.  

 

Be bahçivan satma gülü, 

Ağlatma şeydâ bülbülü, 

Haramdır akçesi pulu, 

Gözyaşları dinmez imiş. 

 

Âşık olmayan bir insan, 

Benzer imiş bir ağaca, 

Ağaç meyve vermeyince, 

Dalları eğilmez imiş. 

 

Âşık Yûnus ey bîçâre, 

Yârdan ayrıldım âvâre, 

Yârdan ayrılmazsa âşık, 

Yâr kadrini bilmez imiş. 

 

Âşık Yunus  
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EY ALLAH’IM BİZİ SENDEN  

 

Ey Allah'ım bizi senden ayırma, 

Bizi senin dîdarından ayırma. 

 

Seni sevmek benim dinim, îmânım, 

İlâhi; dini, îmândan ayırma. 

 

Şeyhim güldür, biz Onun yaprağıyız,  

İlâhi; yaprağı gülden ayırma. 

 

Biz ol dost bahçesinin bülbülüyüz, 

İlahi; bülbülü, gülden ayırma. 

 

Sarar û ben soldum, döndüm hazâna, 

İlahi; hazânı, daldan ayırma. 

 

Balığın canını suda dediler,  

İlahi; balığı, gölden ayırma. 

 

Eşrefoğlu senin kemter kulundur,  

İlahi; kulu, sultândan ayırma. 

 

Eşrefoğlu Rûmî 
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EY ALLAH’IM SENİN 

 

Ey Allah’ım senin nâr-ı aşkından, 

Dem be dem çağırırım Hû Mevlâ Mevlâ. 

Muhabbeti Resûlüllah derdinden, 

Gün be gün ağlarım Hû Mevlâ Mevlâ. 

 

Genç yaşımda beni yakıp kül ettin, 

Çiğnedip ayağa tozlu yol ettin, 

Düşürüben derelere sel ettin, 

Akıttın aşkınla Hû Mevlâ Mevlâ. 

 

Halil gibi mancınığa bağlattın, 

Yâkub gibi yana yana ağlattın, 

Eyyüb gibi zâri zâri inlettin, 

Düşürdün derdine Hû Mevlâ Mevlâ. 

 

Nefsi emmâreyi tenden uçurup, 

Dünya sevgisinden gönül geçirip, 

Halvetînin dertlerine düşürüp, 

Çağırttın rûz u şeb Hû Mevlâ Mevlâ 

 

Hüseyin der Azîz Pîrim penâhım, 

Muhammed Mustafa o şems ü mâhım, 

Hürmetine affet Mevlâ günâhım, 

Onun için derim Hû Mevlâ Mevlâ. 

 

Hüseyin Tuğla 
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EY AZİZİM DEVLETİNDEN 

 

Ey azizim, devletinden, 

Bil canımız Hû' dur bizim,  

Can nedir ki candan aziz, 

Cananımız Hû'dur bizim. 

 

Öyle mahvettim ben beni, 

Bende benlik kalmadı hiç, 

Himmetinden azîz dostum, 

Her yanımız Hû'dur bizim. 

 

Cânân bu kalbimde senden, 

Bir gayri suret kalmadı, 

Gönül beytin mâmur eden, 

Mihmânımız Hû'dur bizim. 

 

Biz güruh u ehli aşkız, 

Yokluktur hep şiarımız,  

Şol askeri irfandanız, 

Sultânımız Hû'dur bizim. 

 

Zümre i uşşak içinde, 

Bu Seyfi gavvâs olalı, 

Mâna incisin bulmaya, 

Ummânımız Hû' dur bizim 

 

Seyyid Nizamoğlu  
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EY ÂŞIK-I SÂDIKLAR 

 

Ey âşık-ı sadıklar, 

Tevhîde gel tevhîde, 

Ey hizmete lâyıklar, 

Tevhîde gel tevhîde. 

    Aşk şarabın içenler, 

    Gaflet gözün açanlar, 

    Pervâz urub uçanlar, 

    Tevhîde gel tevhîde. 

Terk eyle dil ü cânı, 

Cehd eyle bul îmanı, 

Ta kim bulasın ânı, 

Tevhide gel tevhîde. 

    Gafletten uyan derviş, 

    Gel olma yalan derviş, 

    Dünyadan usan derviş, 

    Tevhîde gel tevhîde. 

Bir şeyhin elini tut var, 

Keşf ola sana esrar, 

Görmek dilersen dîdâr 

Tevhîde gel tevhîde. 

    Gel terk-i hayal eyle, 

    Arzuyu visâl eyle, 

    Tahsili kemâl eyle, 

    Tevhîde gel tevhîde. 

Seyyid Nizamoğlu bu, 

Eyledi kurb u visâl, 

Vuslatı yâr isteyen, 

Tevhîde gel tevhîde. 

 

Seyyid Nizamoğlu 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

182 

 

EY GÖNÜL FAYDASIZ 

 

Ey gönül faydasız yapılan tedbir. 

Takdir Hüdâ'nındır inanmadın mı? 

Bilirsin bu rüya olunmaz tabir, 

Aceb bu rüyadan uyanmadın mı? 

 

Eğer tutsa idin aşkın rızâsın, 

Elbet terk ederdin nefsin hevâsın,  

Görmedim cihanın asla vefâsın,  

Vefâsız sevdadan usanmadın mı? 

 

Emrahî olmazsa Hak'tan inayet, 

Akîbet çekersin yüzbin nedâmet, 

Nefse uyup aşka kıldın ihanet, 

En sonra hicrâna boyanmadın mı?   

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Cömertin ayağı kaydı mı,  

Allah hemen elinden tutar düşürmez.” H.Ş. 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

183 

 

EY RAHMETİ BOL PÂDİŞÂH 

 

Ey rahmeti bol pâdişâh, 

Cürmüm ile geldim sana, 

Ben işledim hadsiz günâh, 

Cürmüm ile geldim sana. 

    Hadden tecâvüz eyledim, 

    Deryâyı zenbi boyladım, 

    Ma’lûm sana ben neyledim, 

    Cürmüm ile geldim sana. 

Senden utanmadım hemen, 

Ettim hata gizli ayân, 

Vurma yüzüme el aman, 

Cürmüm ile geldim sana. 

    Zenbim ile doldu cihân, 

    Sana ayân zâhir nihân, 

    Ey lûtfu bî hadd müsteân, 

    Cürmüm ile geldim sana. 

Senin adın Gaffâr iken, 

Ayb örtücü Settâr iken, 

Kime gidem sen vâr iken, 

Cürmüm ile geldim sana. 

    Bin kere bin ey pâdişâh, 

    Etsem dahi böyle günâh, 

    Lâ teknetû yeter penâh, 

    Cürmüm ile geldim sana. 

İsyânda Kuddûsî şedid, 

Kullukta bir battal pelit, 

Der kesmeyip senden ümit, 

Cürmüm ile geldim sana. 

 

Kuddûsî 
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EY KÂMER TALÂT  

 

Ey kamer talât hatadan saklasın sübhan seni,  

Aradım buldum cihanda kendime sultân seni,  

Dağılır aklım ve fikrim yakalarım çâk olur, 

Ey güzeller serfirâzı, görmesem bir an seni. 

 

Dönmedi kutb u muradım üzre, bu çarkı felek, 

Yok, yere gitti deyu bu, ana dek çektiğim emek, 

Yeryüzünde ne gezersin, ey yeşil donlu melek,  

Bağı cennetten kaçırmış, görmeden Rıdvan seni. 

 

Görmedim dünyâyı gezdim, sen gibi vechi hasen  

Halkı âlem yoluna kurban olsun, ah bir de ben,  

Sende bu nâz, bu nezâket, bu güzellik var iken,  

Nice sevmez, ey cânân, her gören insanlar seni. 

 

Ben sana insan diyemem, ya meleksin ya peri,  

Gam değildir, yoluna canlar verem şimden geru,  

Hizmeti aşktan ayırma, bu Azim'i çekeri, 

Eylemiş Bâri Teâlâ, Hûblara sultân seni. 

 

Azim 
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EY SABÂ GİRİNCE DOSTUN 

 

Ey sabâ girince dostun bağına, 

Mübârek yüzünü gör selâm eyle, 

Dökünce zülfünü sağı soluna, 

Başın ayağına sür selâm eyle. 

 

Ayrılık meyinden nûş edip kandım, 

Hasret çeke çeke cândan usandım, 

Senden ayrılalı benim efendim, 

Hoş mudur hatırın sor selâm eyle. 

 

Sabâ evvel bu set dâmeni dildar, 

Sonra derdin Emrah gel eyle izhâr, 

Nâziktir sevdiğim nezâketi var, 

El bağla huzûrda dur selâm eyle. 

 

Âşık Emrah  
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EY VEFASIZ DİLBER 

 

Ey vefasız dilber senin elinden, 

Candan bezdim bu cihandan usandım, 

Sûzânı firkâtle, derdi mihnetle, 

Od düşürdüm aşiyandan usandım. 

 

Bir dilber ki cefâ kıla yârine, 

Yaka âşıkları, aşkın nârına, 

Gönül bakmaz oldu cihân varına, 

Malı, mülkü ve de candan usandım. 

 

Emrahi zâr eder nihayetsiz yâr, 

Görmedim sen gibi merhametsiz yâr, 

Behey mürüvvetsiz, sadakatsiz yâr, 

Firakın çekmede candan usandım.  

 

Âşık Emrah 
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EY SÂKİ KEREM KIL 

 

Ey sâkî kerem kıl şarab-ı lâlin, 

Ketmetme zumreyi mestânelerden, 

Gönül hastasına sun âb-ı vaslın,  

Kandır teşne dili peymânelerden. 

 

Eğer meylin varsa bu cân varına, 

Lütfeyle al bu gün salma yarına, 

Ben canım koymuşum dil pazarına, 

Seçilmez suretim divânelerden. 

 

Bağlanan sen gibi zülfü leylâ'ya, 

Elbet mecnun olup düşer sahraya,  

Öyle düşmüşüm ki nâr ı sevdaya, 

Yanmada farkım yok pervanelerden. 

 

Ey Emrah gönlünü dertliler dinler, 

Bağrın delik delik nây gibi inler, 

Aşkın derûnunda subh ü şam çınlar, 

Sanki çan seslenir puthânelerden. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Öyle gözler vardır ki, sözden iyi anlatır. 

Öyle sözler de vardır ki, nice gözler ağlatır.” 
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EY TARİKAT ERLERİ 

 

Ey tarikat erleri, 

Ey hakikat pîrleri, 

Bir haber verin bana, 

Ol bî nişan kandedir? 

 

Kandedir dostun eli, 

Kande açılır gülü, 

Dost bahçesi bülbülü, 

Gülü handan kandedir? 

 

Aradım berrî, bahrî, 

Bulmadım ben bu sırrı, 

Cismi cândan içeri, 

Gizli sultân kandedir? 

 

Madem ki can tendedir, 

Ten cân ile zindedir, 

Amma nidem bilmedim, 

Cânı cânân kandedir? 

 

Niyâzi’ye cân olan, 

Sırrında sultân olan, 

Din ü hem îmân olan, 

Ol bî mekân kandedir? 

 

Niyâzî Mısrî 
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EY YOLCULAR  

 

Ey yolcular, ey yolcular, 

Yol Muhammed'in yoludur, 

Her bahçenin gülü kokmaz, 

Gül Muhammed'in gülüdür. 

 

Hani deden, nerde ninen,  

Aynı yere sende giden, 

Doğru yolu tarif eden, 

Dil Muhammed'in dilidir. 

 

Bir gün olur sende yalan,  

Malın mülkün olur talan,  

Cehennemden çekip alan,  

El Muhammed'in elidir. 

 

Derviş Yunus söyler sözü, 

Dünyada hiç gülmez yüzü, 

Mahşerde kurtaran bizi, 

Yol Muhammed'in yoludur. 

 

Âşık Yunus 

 

 

 

“Kul uhdesine düşen vazifesini yapmazsa, 

Allah Teâlâ onu çeşitli belâlarla tasalandırır.” H.Ş. 
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EYLERİM METHİNİ 

 

Eylerim methini verip salâvat, 

Söylerim vasfını İmâm Rızâ’nın, 

Seyyid Rızâ’nın, Âşık Rızâ’nın, 

Pîrim Şâ’ban’ın. 

 

Eline alıptır gülü, reyhânı, 

Başına vuruptur tâc-ı sultanı, 

Eğnine giyiptir, post-u Merdân’ı, 

Pirlerin başıdır İmâm-ı Ali, 

Kim çekip kopardı, Bâb-ı Hayber’i. 

Dervişler baş açık ayağı yalın, 

Gezerler bağında İmâm Rızâ’nın, 

Seyyid Rızâ’nın, Âşık Rızâ’nın... 

 

Pîrlerin başına Ali dediler, 

Bu yolu erkânı onlar koydular, 

Cefâsın çekmeyen gitsin dediler, 

Çekelim cefâsın İmâm Rızâ’nın, 

Seyyid Rızâ’nın, Âşık Rızâ’nın... 

 

Sabah gölgesinde güller açılır, 

Akşam gölgesinde hulle biçilir, 

Kışın çilesinde bâde içilir, 

İçelim bâdesin İmâm Rızâ’nın, 

Seyyid Rızâ’nın, Âşık Rızâ’nın... 
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FELEKTE SAYISIZ ODLARA 

 

Felekte sayısız odlara yandım, 

Pervanenin olsun, nâr şimden geru, 

Ben âb ı firaka yandım boyandım, 

Bu dert bana yeter, kâr simden gerû. 

 

Oturup karşımda kim boynun eğer, 

Tığı gamzelerin bağrımı deler, 

Bu hasretle bir gün ölürsem eğer, 

Sebebim sen oldun, yâr simden geru. 

 

Emrah her dilberi sarıp sarışmam,. 

Bu çevri felekte durup barışmam, 

Gönlün kimi isterse konuş karışmam,  

Kuzum sana destur var simden geru. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Ancak hakkından gelebileceğin sözü söyle.” 

“Sözlerin efdali az ve öz olandır” 

“Çok söz kalbi öldürür.” 

“Çok su içmek aşkınızı söndürür.” 

“Hoş gör ki hoş görülesin.” 

“Her bir usrun(zorluğun) bir yüsrü (kolaylığı) vardır.” 

“Külli şeyleri âsân eden Mevlâ Kerim.” 

 

“Pehlivan nefsini yenendir.” H.Ş. 
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FETİH MARŞI 

 

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek, 

Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek, 

Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek, 

  Yürü, hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın, 

  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın. 

 

Sen de geçebilirsin yârdan, anadan, serden... 

Senin de destânını okuyalım ezberden... 

Haberin yok gibidir taşıdığın değerden... 

  Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. 

  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın. 

 

Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini, 

Göster, kabaran sular, nasıl yıkar bendini, 

Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini, 

  Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın, 

  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın. 

 

Bu kitaplar Fatih’tir, Selim’dir, Süleyman’dır, 

Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan’dır, 

Haydi artık uyuyan destanını uyandır, 

  Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın, 

  Kızım, sen de Fatih’ler doğuracak yaştasın. 

 

Delikanlım işaret aldığın gün atandan, 

Yürüyeceksin... millet yürüyecek arkandan, 

Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan’dan, 

  Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın, 

  Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın. 

 

 

 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

193 

 

Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin, 

Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın, 

Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın, 

 Yürü hâlâ ne diye kendinle savaştasın? 

 Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın. 

 

Arif Nihat Asya 

 

 

 

“Mukadderat hulûl edince tedbirler şaşar.” 

“Hak’la güreşeni Hak alt eder.” 

“Mağrurun hasmı Allah’tır.” 

“Kanaatten büyük zenginlik yoktur.” 

“Öfke ve şehvet insanı dinden çıkarır.” 

“Akıl ihtiyaçtan doğar,  

derdi veren Allah dermanı da verir.” 

“Batın’ın kılıcı iki ağızlıdır.” 

“Dün geçti, yarın belli değil, bu günü ganimet bilin.” 
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GAYRI BAHÇELERDE  

 

Gayrı bahçelerde şakıyıp ötmez, 

Bülbül gibi gülzârından ayrılan, 

Dünya güzeline tenezzül etmez, 

Berg-i gülü müşkübârdan ayrılan. 

 

Esince ey sabâ gülşeni yâre, 

Söyle vasfı halim o meh dîdâre, 

Serfürû eylemez, hana hünkâra, 

O fermanlı şehriyârdan ayrılan. 

 

Eğer sorar isen Emrahi zârı, 

Bil sensin rûz-u şeb gönlümün varı, 

Ne gece ne gündüz yoktur kararı, 

Senin gibi nazlı yârdan ayrılan. 

 

Âşık Emrah  

 

 

 

“Allah sizin namazınıza orucunuza bakmaz,  

doğruluğunuza bakar. 

Kişi doğruluğu araya araya doğrulardan yazılır.” 

 

“Kelbi kelbe boğdurur Allah, 

Velâ havle velâ kuvvete illâ billah.” 

 

“Sanma şahım, herkesi sen sâdıkâne yâr olur, 

Herkesi dost mu sandın belki ol ağyâr olur,  

Sâdıkâne dost mu var sandın bu âlemde, 

Yâr olur, ağyâr olur, dildâr olur, serdâr olur.” 
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GÖNÜL GURBET İLE VARMA 

 

Gönül gurbet ile varma, 

Ya gelinir ya gelinmez, 

Her güzele meyil verme, 

Ya sevilir ya sevilmez. 

 

Yörüktür bizim atımız, 

Yârdan atlattı zatımız, 

Gurbet elde kıymetimiz, 

Ya bilinir ya bilinmez. 

 

Bahçenizde nar ağacı, 

Kimi tatlı kimi acı, 

Gönüldeki dert ilacı, 

Ya bulunur ya bulunmaz. 

 

Deryalarda olur bahrî, 

Doldur da ver içem zehri, 

Sunam gurbet ilin kahrı, 

Ya çekilir ya çekilmez. 

 

Emrah der ki düştüm dile, 

Bülbül figân eder güle, 

Güzel sevmek bir sarp kale, 

Ya alınır ya alınmaz. 

 

Âşık Emrah 
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GAYRİ DAYANAMAM 

  

Gayri dayanamam ben bu hasrete, 

Ya beni de götür, ya sende gitme, 

Ateşi aşkınla canım yakma çıramı, 

Ya beni de götür, ya sen de gitme. 

 

Yar sineme vurdun kızgın dağları, 

Viran ettin mor sümbüllü bağları, 

Cânânım geçiyor, gençlik çağları, 

Ya beni de götür, ya sen de gitme.  

 

Sen gidersen kendim berdâr ederim, 

Bülbül gül dalına konmaz niderim, 

Felek kaddim büker kemendi derin, 

Ya beni de götür, ya sen de gitme. 

 

Bülbülün yitiren gül ettin beni, 

Deryâdan ayrılan sel ettin beni, 

Yakıp ateşinle kül ettin beni, 

Ya beni de götür, ya sen de gitme.  

 

Hoş tut onu birdir, gayri efendim, 

Aşkınla yanmakta bu derdi mendim, 

Cihanda başımın tâcı serverim,  

Ya beni de götür, ya sen de gitme. 

 

Biçare âşığın âh ı figânda, 

Hiçbir canlı kalmaz fânî cihânda, 

Düştü bağrım yanar gönlüm hicrânda, 

Ya beni de götür, ya sen de gitme.  
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GECE BİR AY DOĞDU  

 

Gece bir ay doğdu karşıki dağdan, 

Burcu aşkın mâh ı tabanıdır bu, 

Nuru saçılır da bir tül yaşmaktan, 

Cihanın hurşîdi dirâhşânıdır bu. 

 

Nasıl vasfolunsun bu kadar şimşâd, 

Öğmüşte yaratmış bunu yaratan,  

Böyle güzellikte yoktu perizad, 

Gülzâr ı behiştin gılmânıdır bu. 

 

Bir yâri nigâhla olmuşum mestân,  

Emrahî eyledi hüsnüne hayran, 

İşitmiş efgânım, duymuş o canan, 

Bu bağın bülbülü nâlânıdır bu. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Âşıkânın kâbesidir bu makam, 

Kim ki nâkıs gelse burda olur tamam.” 

Süleyman Nazif 

 

“Aşk anlatılmaz yaşanır.” 

“Aşk olmayanda meşk olmaz.” 

“Aşkı tatmayan bilmez.” 

“Râbıtasız zikir yağsız yemeğe benzer.” 
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GECE GÜNDÜZ DİYELİM 

 

Gece gündüz diyelim, 

Lâ ilâhe illallah. 

Kalpten pası silelim, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Zikrin budur ulusu, 

Lâ ilâhe illallah. 

Sözün budur doğrusu, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Cennetin hem miftâhı, 

Durma zikret Fettâh’ı 

Enbiyâlar meddâhı, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Ateşi gülzâr eden, 

Şeytanı bîzâr eden, 

Aşığı dîdâr eden, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Dervişin dermânıdır, 

Mü’minin îmânıdır, 

Âşığın bürhânıdır, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

 

Mevlâ’mızın adıdır, 

Ağzımızın tadıdır, 

Kalbimizin yâdıdır, 

Lâ ilâhe illallah. 
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Dört kitabın özünde, 

Âşıkların sözünde, 

Muhammed’in yüzünde, 

Lâ ilâhe illallah. 

 

Aşkî’nin budur sözü, 

Geceler, hem gündüzü, 

Allah’ın tatlı sözü, 

Lâ ilâhe illallah. 

  

Aşkî 

 

 

 

“Faydasız ilimden Allah’a sığınırım.  

Üzerinize farz olan ilim Kur’an ilmidir, ehlinden alın.” 

buyuruyor. 

 

Kur’an-ı Kerim’de en kısa ayet “amiletün nasibeh”  

“Çalışmış boşa yorulmuş”; mürşidi olmayanların hali  

buna benzer, “âvâre kasnak” gibi boşa döner. 
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GECE GÜNDÜZ DÖNE DÖNE 

 

Gece gündüz döne döne, 

Aradığım Hak’tır benim, 

Allah deyip yana yana, 

Aradığım Hak’tır benim. 

 

Yoluna terk edip cânı, 

Akıtıp gözümden kanı, 

Âh eyleyip dünü günü, 

Aradığım Hak’tır benim. 

 

Münkirler aşk hâlin bilmez, 

Münâfıklar yola gelmez, 

Ağlar bu gözlerim gülmez, 

Aradığım Hak’tır benim. 

 

Zikrullah eder dilimiz, 

Güzeldir bizim yolumuz, 

Her kişi bilmez hâlimiz, 

Aradığım Hak’tır benim. 

 

Seyyid Nizamoğlu yürü, 

Bulagör kendinde yâri, 

İnleyi ben zâri zâri, 

Aradığım Hak’tır benim.  

 

Seyyid Nizamoğlu 
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GEL EY KARDEŞ HAK’KI  

 

Gel ey kardeş Hak’kı bulayım dersen, 

Bir kâmil mürşîde varmazsan olmaz, 

Resulün Cemâlin göreyim dersen, 

Bir kâmil mürşîde varmazsan olmaz. 

 

Niceler geldiler mürşîd arayı, 

Arayanlar buldu derde devâyı, 

Bin yıl okur isen aktan karayı, 

Bir kâmil mürşîde varmazsan olmaz. 

 

Gel imdi kardeşler gidelim bile, 

Nice âşıkların bağrını dele. 

Cebrail delildir Ahmed’e bile, 

Bir kâmil mürşîde varmazsan olmaz. 

 

Kadılar, müftüler cümle geldiler, 

Kitapların bir araya koydular, 

Sen bu ilmi kimden aldın dediler, 

Bir kâmil mürşîde varmazsan olmaz. 

 

Yunus Emre bunda mânâ var dedi, 

Bir kâmil mürşîde sende var dedi, 

Hazreti Musa’ya Hızr’a var dedi, 

Bir kâmil mürşîde varmazsan olmaz.  

 

Yunus Emre 
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GEL EY BÂD-I SABÂ 

 

Gel ey bâd-ı sabâ lûtfeyle bir dem, 

Haber ver bize cânân illerinden, 

Beşâretle bizi kıl şâdı hurrem, 

Haber ver bize cânân illerinden. 

   Aradım nice yıl kevn ü mekânı, 

   Bulunmadı ânın nâm u nişânı, 

   Acep nice bulur isteyen ânı, 

   Haber ver bize cânân illerinden. 

Seherde açılan güllerde midir? 

Yahut efgân eden dillerde midir? 

Akan suda, esen yellerde midir? 

Haber ver bize cânân illerinden. 

   O ilden azmedince bu cihâna, 

   Tamuya uğrasa döner cinâna, 

   Teselli ver kulûb-ü âşikâne, 

   Haber ver bize cânân illerinden. 

Harîmi kuts-i lâhûta varırsan, 

Sarây-ı hâs-ı cânânı görürsen, 

Yine azmeyleyip bunda gelirsen, 

Haber ver bize cânân illerinden. 

   Nesîmî feyzi akdes bahri cûdun, 

   Havâdisden mukaddestir vücûdun, 

   Cemâli zatı âladır şuhûdun, 

   Haber ver bize cânân illerinden. 

Eğer bir cân ise hüsnün bahâsı, 

Nice bin cân ânın olsun fedâsı, 

Niyâzî’nin kâdimi âşinası, 

Haber ver bize cânân illerinden. 

 

Niyâzî Mısrî 
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GİR SEMÂ’YA ZİKR İLE GEL 

 

Gir semâya zikr ile gel yâne yâne Hû deyu, 

Er sefâyı aşkı Hak’ka, yâne yâne Hû deyu. 

 

Hep erenler Hû ile kaldırdılar cân perdesin, 

Açtılar gözlerin anda, yâne yâne Hû deyu. 

 

Gördüler Hû kaplamış hep onsekiz bin âlemi, 

Feyz alırlar cümle Hû’dan, yâne yâne Hû deyu. 

 

Zât ı Hak’kı buldular, buluştular bu Hû ile, 

Dost göründü her taraftan, yâne yâne Hû deyu. 

 

Ey Niyâzî, gönlüne âşıkların hikmet dola, 

Küntükenzin haznesinden, yâne yâne Hû deyu, 

 

Niyâzî Mısrî  

 

 

 

“Şöhret âfettir.” H.Ş. 
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GELİP GEÇTİ ÖMRÜM BENİM 

 

Gelip geçti ömrüm benim, 

Şol yel esip geçmiş gibi, 

Hele bana şöyle gelir, 

Şol göz açıp, yummuş gibi. 

    İş bu söze Hak tanıktır, 

    Bu cân gövdeye konuktur, 

    Bir gün ola çıka gide, 

    Kafesten kuş uçmuş gibi. 

Miskin Âdem oğlanını, 

Benzetmişler ekinciye, 

Kimi biter kimi yiter, 

Yere tohum saçmış gibi. 

    Bu dünyâda bir nesneye, 

    Yanar içim, göynür özüm, 

    Yiğit iken ölenlere, 

    Gök ekini biçmiş gibi. 

Bir hastaya vardın ise, 

Bir içim su verdin ise, 

Yarın anda karşı gele, 

Hak şârabın içmiş gibi. 

    Bir miskini gördün ise, 

    Bir eskice verdin ise, 

    Yarın anda sana gele, 

    Hak libâsın biçmiş gibi. 

Yûnus Emre bu dünyâda,  

İki kişi kalır derler, 

Meğer Hızır, İlyas ola,  

Âb ı hayat içmiş gibi. 

 

Yunus Emre 
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GERÇEK ÂŞIKLARA SALÂ 

 

Gerçek âşıklara salâ denildi, 

Dertli olan gelsin, dermânı buldum, 

Âh ile vâh ile cevlân ederken, 

Cânımın içinde cânânı buldum. 

 

Akar gözlerimden yaş yerine kan, 

Zerrece görünmez gözüme cihân, 

Deryâlar nûş edip kanmaz iken cân, 

Âşıklar kandıran ummânı buldum. 

 

Âşıklar meydâna doğru varırlar, 

Erenler cem olmuş alır verirler, 

Cümle evliyâlar dîvân dururlar, 

Cevâhir bahş olan dükkânı buldum. 

 

Açılmış dükkânlar kurulmuş pazar, 

Cânlar mezât olmuş, tellâllar gezer, 

Oturmuş ümmetin berâtın yazar, 

Hak’ka mahbûb olan sultânı buldum. 

 

Emir Sultân der ne hoş pâzar imiş, 

Âşıklar meydâna gelip gezermiş, 

Cümlenin maksûdu ol dîdâr imiş, 

Hak’ka karşı duran dîvânı buldum. 

 

Emir Sultân  
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GİRDİM AŞKIN DERYÂSINA 

 

Girdim aşkın deryâsına, 

Bahrî oldum yüzer oldum, 

Seyr eyledim gönülleri, 

Cevherleri dizer oldum. 

    Sübhân Allah, sultân Allah, 

    Her dertlere dermân Allah. 

    Cemâlini gördüm düşte, 

    Çok aradım yazda kışta, 

    Bulamadım dağda taşta, 

    Denizleri süzer oldum. 

Sordum deniz balığına, 

Irak değil tarifine, 

Girdim gönül kırığına, 

Gönülleri düzer oldum. 

    Vîrân gönlüm eyledim şâr, 

    O şâr gibi ya kande var, 

    Haznesinden aldım cevher, 

    Dükkân yüzün bezer oldum. 

Ben ol dükkândâr kuluyam, 

Cevherler ile doluyam, 

Dost bağının bülbülüyem, 

Budaktan gül düzer oldum. 

    Ol budakta biter îmân, 

    Îmân bitse gider gümân, 

    Dün gün işim budur heman, 

    Nefsime bir zâlim oldum. 

Cânım bu tene gireli, 

Nazarım yoktur altına, 

Düştüm ayaklar altına, 

Toprak oldum tozar oldum. 
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    Tenim toprak tozar yolca, 

    Nefsim beni eğler önce, 

    Gördüm nefsin burcu yüce, 

    Kazma oldum, kazar oldum, 

Kaza kaza indim yere, 

Gördüm nefsin yüzü kara, 

Hürmeti yok Peygambere, 

Bendlerini bozar oldum. 

    Bu nefs ile dünyâ fâni, 

    Bu dünyâya gelen hani, 

    Aldattın ey dünyâ beni, 

    İşlerinden bîzâr oldum. 

Yûnus kalktı girdi yola, 

Cümle gurbetleri bile, 

Ciğerimin kanı ile, 

Arzu hâlim yazar oldum. 

 

Âşık Yunus 

 

 

 

İmam-ı Azam Efendimiz: 

“Son iki senemde Cafer-i Sadık Hazretleri’ne 

yetişmeseydim helâk olmuştum.” buyuruyor. 
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GONCA MI MAKSÛDUN 

 

Gonca mı maksûdun, dost mu murâdın? 

Cânân illerinden haber mi aldın? 

Mevlâ’nın aşkından sarardın soldun. 

 Bülbül seherlerde niçin ağlarsın? 

 Şu garip gönlümü niçin dağlarsın? 

 

Dem be dem gülşende eylersin nidâ, 

Yandırdı derûnu bülbül ü şeydâ, 

Sende mi olmuşsun yârinden cûda? 

 Nakarat 

 

Bülbül seherlerde figâna başlar, 

Gözümden saçılır kan ile yaşlar, 

Ciğerime saldın bunca ateşler.  

 Nakarat 

 

Celâli hayrette kalan bîçâre, 

Sen de mi âşıksın cemal-i yare, 

Vâkıf esrar olan demez ağyâre.  

 Nakarat 

 

Âşık Celâlî 

 

 

 

“Sûret adamı aldatır.” 

“Uydum kalabalığa olmaz, her nefesin hesabı var.  

Herkes gafletteyken sen uyanık ol.  

Her nefese üç sual var,  

bir rivayette yedi suale kadar sorgu var, ona göre,  

nefesinizi boşa harcamayın.” 
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GÖÇÜMÜ GÖÇÜRDÜM 

 

Göçümü göçürdüm yurttan, 

O dağ olmaz bu dağ olsun. 

Şeyda garip bülbül gibi, 

O bağ olmaz, bu bağ olsun. 

 

Yâri götürdüm yaylaya, 

Sevda derler gel kınama, 

Bir yara vurdun sineme, 

Hançer olmaz, bıçak olsun. 

 

Emrah der kapında kulum, 

Didemle ummana dalam, 

Al yanaktan bûse alam, 

Yanak olmaz dudak olsun. 

 

Âşık Emrah  
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GÖNÜL GEL DARILMA 

 

Gönül gel darılma münkir sözüne, 

Dost yüzüne doğru bakan ben oldum, 

Vücut perde olmuş dostun yüzüne, 

Bu burcu bedeni yıkan ben oldum. 

 

Bu aşkın dalgası boynumdan aştı, 

Ehl-i aşk olmayan bizlerden kaçtı, 

Yokluğa düşenler varlığa geçti, 

Şimdi pervâneyi yakan ben oldum. 

 

Şemsi Hayal der ki gelin ayağa, 

Şeyda bülbül konmuş gonca gülüne, 

Nakşibendin doğru güzel yoluna, 

Nil ırmağı gibi akan ben oldum. 

 

Şemsi Hayalî 
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GÖNÜL HAYRAN OLUPTUR 

 

Gönül hayran oluptur aşk elinden, 

Ciğer büryân oluptur aşk elinden. 

Niceler tâc u tahtı malı mülkü, 

Koyup üryân oluptur aşk elinden, 

 

Özümün kalmadı sabrı kararı, 

Gözüm giryân oluptur aşk elinden 

Eridi karlı dağlar zerre zerre, 

Katre umman oluptur aşk elinden. 

 

Koyup İbrahim Edhem tâc u tahtı, 

Yeri külhân oluptur aşk elinden. 

Zehî Mansûr ki maşûkûn yolunda, 

Seri berdâr oluptur aşk elinden. 

 

Ne gördü Leylâ’nın gözünde Mecnûn, 

Ki sergerdan oluptur aşk elinden. 

Zûleyhâ ne gördü Yusuf yüzünde, 

İşi efgân oluptur aşk elinden. 

 

Muhabbet derdine düşeli bülbül, 

Dili hândan oluptur aşk elinden. 

Yûnus Emre bu hasret ile zâri, 

Acep mihmân oluptur aşk elinden. 

 

Yunus Emre 
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GÖNÜL İKLİMİNDEN  

 

Gönül ikliminden olduk müberrâ, 

Arada bir derdi tecellî kaldı,  

Bize böyle immiş takdir i Huda, 

Hemen hatırda bir teselli kaldı. 

 

Ne kadar cehd etsem ben bir murada,  

Olmuyor hiç mukadderden ziyâde, 

Yoktur kavuşmaya emr i irâde,  

Verdiğim arzuhal kapandı kaldı. 

 

Emrah sana Hak'tan tecellî böyle, 

Kimden kime şekva eylersen eyle,  

İstersen Lokman ol bin derman eyle, 

Çıkmaz bu dert senden temelli kaldı. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Ahir zamanda ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılır;  

yetmiş ikisi helâk olur, ancak Fırka-yı Nâciye kurtulur.” 

H.Ş. 

“Benim ümmetim yaz yağmuru gibidir.  

Bereket (Hayır) başında mıdır sonunda mıdır? bilinmez.” 

Hadis-i Şerif 
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GÖNÜL KUŞU PERVÂZ  

 

Gönül kuşu pervâz edip uçalı, 

Sordum bir sahrâya uğramış gelmiş, 

Benlik hicâbını delip geçeli, 

Allemel esmâya uğramış gelmiş. 

 

Firkât ateşîyle kaynamış taşmış, 

Suziş i âh ile kaynamış pişmiş, 

Mecnun gibi varmış dağlara düşmüş, 

Ateşi leylâya uğramış gelmiş. 

 

Temâşâ eylemiş bâğı bostanı, 

Gezmiş bülbül gibi gül gülistanı, 

Pervâne veş yakmış nâmı nişânı, 

Cemâl i Mevlâ’ya uğramış gelmiş. 

 

Ef’ali efkârı yağmaya vermiş, 

Lâ mekân şehrine azmi râh etmiş, 

Kubbe yi izzetten içeri girmiş, 

Huzûr u âlâya uğramış gelmiş. 

 

Andan varmış girmiş sırr-ı mutlâka, 

Yetişmiş makâm-ı Hak ile Hak’ka, 

Yetişip birliğe, uğramış karga, 

Ol bahr-i fenâya uğramış gelmiş. 

 

Lâhûta uğramış kalmış bir zaman, 

Celle senâüke sırrında pinhân, 

Gelmiş cem ül ceme olmuş lâ mekân, 

Fenâdan bekâya uğramış gelmiş. 
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Keremde kimyâyı seyran eylemiş, 

Ol dürr ü lâl iyi seyrân eylemiş, 

Mevlâsı kuluna ihsân eylemiş, 

Bu Şevki ednâya uğramış gelmiş. 

 

Şevki 

 

 

 

“El ele vermiş birlik olmuş kimselerin yardımcısı Allah’tır. 

Tefrikaya düşenden de artık yardımını keser.” H.Ş. 

 

“Mü’minin, mü’mine gıyabındaki duası reddedilmez.” 

 

“Kendin için istediğini din kardeşin için de istemedikçe 

kâmil îman etmiş sayılmazsın.” H.Ş. 

 

“Birbirinizi sevmedikçe tam îman etmiş sayılmazsınız, 

îman etmedikçe de cennete giremezsiniz.” H.Ş. 

 

“Kötü arkadaş yırtıcı kaplandan tehlikelidir.” 

“Kişi arkadaşının dini üzeredir.” 

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” H.Ş. 

 

“Mü’min, mü’minin kardeşidir; ona zulmetmez, gıyabında 

hakkını korur, yaşamasına yardım eder.” H.Ş. 

“Hiçbir menfaat beklemeden kardeşin kardeşe yaptığı 

duayı Allah (c.c.) reddetmez.” 
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GÖNÜL TADAMAZSAN 

 

Gönül tadamazsan aşkın tadını, 

Ne mânâya dokun ne dili incit, 

Varıp bulmadınsa bağda bağbanı, 

Ne dikene dokun, ne gülü incit. 

     

Bülbülü dinle ki, gelesin cûşa, 

Onların nağmesi gitmez mi hoşa? 

Meyvesiz ağacı sallama boşa, 

Ne yaprağa dokun, ne dalı incit. 

 

Rızâya râzı ol Hak’ka kul isen, 

Ara bul mürşîdi müşkül hâl isen, 

Hakîkat şehrine yolcu değilsen, 

Ne yolcuyu eğle, ne yolu incit. 

 

Beyhûde geçirme ömrünü boşa, 

Ne fayda çalmışsın başını taşa, 

Giremezsen nefsin ile savaşa, 

Ne arıya dokun, ne balı incit 

 

Gel Hak’tan ayrılma Hak’kı seversen 

Nefsini ıslâh et er oğlu ersen, 

Gel yıkma bir gönül ehli hâl isen, 

Ne dervişe dokun, ne pîri incit. 

 

Îmân kuşağın berk bağlamaz isen, 

Varlığın, yokluğa değişmez isen, 

Yunus, tâcı tahtı terk etmez isen, 

Ne âşığa dokun, ne aşkı incit. 

 

Âşık Yunus 
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GÖNÜLLERİ DOLDURUR 

 

Gönülleri doldurur, 

Erenlerin halveti. 

Ölüleri diriltir, 

Erenlerin halveti. 

 

Yaka yaka kül eder, 

Her dikeni gül eder, 

Hak’tan yana yol eder, 

Erenlerin halveti. 

 

Sıdk ile giren kişi, 

Âh u zâr olur işi, 

Gözden akıtır yaşı, 

Erenlerin halveti. 

 

İçine bir od salar, 

Nefsin sıfatın yakar, 

Cânın gözünü açar, 

Erenlerin halveti. 

 

Seni sana bildirir, 

İrfan ile doldurur, 

Ağlar iken güldürür, 

Erenlerin halvetî. 

 

Niyâzî sen var yürü, 

Sanma ânı zâhiri, 

İçeriden içeri, 

Erenlerin halveti. 

 

Niyâzî Mısrî 
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GÖSTER CEMÂLİN ŞEMİNİ 

 

Göster cemâlin şemini, 

Yansın oda pervâneler, 

Devlet değil mi âşığa, 

Mâşûka karşı yanalar. 

 

Ey hâli çok râna güzel, 

Yağmaladı dil mülkünü, 

Bek bağla aşk zincirini, 

Boşanmasın dîvâneler. 

 

Mescid ile medreseyi, 

Ismarladık zâhidlere, 

Hak’ka ibâdet etmeye, 

Yeter bize vîrâneler. 

 

Biz meye tövbe etmeyiz, 

Ağyâr elinden içmeyiz, 

Kudret yedinle sun bize, 

Dolu dolu peymâneler. 

 

Cevr-i cefâ etmeyilen, 

Şemsi seni terk eylemez, 

Seni seven âşıkların, 

Hâşâ senden usanalar. 

 

Şemsi 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

218 

 

GÜL İÇİN ÂH ETME 

 

Gül için âh etme ey zâğı siyah, 

Akın etme o gülşene bizimdir, 

Biz bâğ ı bekânın bülbülleriyiz, 

Bilmez misin o kâşâne bizimdir. 

 

İsmimiz bülbüldür irfân içinde, 

Okunur defter-i dîvân içinde, 

Biz ehl-i seyyâhız devrân içinde, 

Toplarız elbette dâne bizimdir. 

 

Emrah bu sözlerin bir sırr-ı hikmet, 

Kütb-ü hakîkatte haktır nasîhat, 

Mevrûs-u pederdir bizlere cennet, 

Gireriz elbette hâne bizimdir. 

 

Âşık Emrah  
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GÜL YÜZÜNÜ GÖRÜP 

 

Gül yüzünü görüp dîvâne oldum, 

Beni mecnûn etti sevdâ sevdiğim, 

Cemâlin şem ine pervâne oldum, 

Salarım kendimi nâra sevdiğim. 

 

Nazar kıl âşığa ömrümün vârı, 

Sînemin zahmine merhem ol gayri, 

Gel kerem et bana lûtfeyle bâri, 

Sensin her derdime devâ sevdiğim.  

 

Sen saç-ı Leylâ’ya olmuşum Mecnûn, 

Görmedim sen gibi bir güzel duygun, 

Bu Emrah garîbi eyleme mahzûn, 

Râzı olmaz buna Hüdâ sevdiğim. 

 

Âşık Emrah 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

220 

 

GURURLANMA İNSANOĞLU 

 

Gururlanma insanoğlu, 

Ölmemeye çaren mi var? 

Hazân görmüş bir gül gibi, 

Solmamaya çaren mi var. 

 

Hayat denen dolap döner, 

Bütün mahlûk ona biner, 

Yağı biter kandil söner, 

Sönmemeye çaren mi var? 

 

Hiç güvenme mülk ü mala, 

Gitmelisin doğru yola, 

Tatlı canı, Azrâil’e, 

Vermemeye çaren mi var? 

 

Hiç güvenme cân dostuna, 

Üşüşürler mal kastına, 

Çıkıp teneşir üstüne, 

Yunmamaya çaren mi var? 

 

Düşünmezsin hiç ölmeyi, 

Terk etmezsin çok gülmeyi, 

Yakası yok ak gömleği, 

Giymemeye çaren mi var? 

 

Nerde ecdât, nerde ata? 

Hak’ka karşı etme hata, 

Tabut denen cansız ata, 

Binmemeye çaren mi var? 
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Kalkacaktır gözden perde, 

Göreceksin evin nerde, 

Ev kazarlar kara yerde, 

Yatmamaya çaren mi var? 

 

Altımızdan taşlar batar, 

Üstümüzden otlar biter, 

Yılan çıyan yiyip yutar, 

Yutmamaya çaren mi var? 
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GÜLLER SÜMBÜLLER 

 

Güller sümbüller, öter bülbüller, 

Yanık gönüller, Mevlâ’yı özler. 

 

Hû diyen cânlar, cânda cânânlar, 

Aşk ile yananlar, Mevlâ’yı özler. 

 

Elin ver bana, âşığım sana, 

Yüreğim yara, Mevlâ’yı özler. 

 

Çok çiçek gördüm, kokusu yoktur, 

Bahçivansız açan, gül neye yarar. 

 

Pervâne nâre, değme ağyâre, 

Mest olan yâre, Mevlâ’yı özler. 

 

Zikreden zâkir, şükreden şâkir, 

Aşkî bu fakir, Mevlâ’yı özler. 

 

Aşkî 
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GÜL YÜZÜNÜ RÜYÂMIZDA 

 

Gül yüzünü rüyâmızda, 

Görelim yâ Resûlallah, 

Gül bahçene dünyâmızda, 

Girelim yâ Resûlallah. 

 

Sensin gönüller sultânı, 

Getiren yüce Kur’ân’ı, 

Uğruna tendeki cânı, 

Verelim yâ Resûlallah. 

 

Aşkınla yaşarır gözler, 

Hasretinle yanar özler, 

Mübârek Ravzâ’na yüzler, 

Sürelim yâ Resûlallah. 

 

Vedâ edip mâsivâya, 

Yalvarıp yüce Mevlâ’ya, 

Şefaât-i Mustafa’ya, 

Erelim yâ Resûlallah. 

 

Levlâke dedi sana Hak, 

Bağışla yüzümüze bak, 

Huzûruna yüzümüz ak, 

Varalım yâ Resûlallah. 

 

Yûnus der ki kardeşlere, 

Çok salâvât ver Resûl’e, 

Gül yüzünü göre göre, 

Ölelim yâ Resûlallah. 

 

Âşık Yunus  
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GÜZEL ÂŞIK CEVRİMİZİ 

 

Güzel âşık cevrimizi, 

Çekemezsin demedim mi? 

Bu bir rızâ lokmasıdır, 

Yiyemezsin demedin mi? 

 

Yemeyenler kalır nâçar, 

Gözlerinden kanlar saçar, 

Bu bir demdir gelir geçer, 

Duyamazsın demedim mi? 

 

Bu ma’rifet bir dilektir, 

Bilene büyük devlettir, 

Yensiz yakasız gömlektir, 

Giyemezsin demedim mi?  

 

Çıkalım meydan yerine, 

Erelim Ali sırrına, 

Canı başı Hak yoluna, 

Koyamazsın demedim mi? 

 

Âşıklar harâbat olur, 

Hâk katında kutlu olur, 

Muhabbeti tatlı olur, 

Doyamazsın demedim mi? 

 

Pir Sultân Abdâl şâhımız, 

Hak’ka ulaşır râhımız, 

On iki imam katarımız, 

Uyamazsın demedim mi? 

  

Pir Sultan Abdâl 
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HAK BİR GÖNÜL VERDİ 

 

Hak bir gönül verdi bana, 

Hâ demeden hayrân olur, 

Bir dem gelir şâdi olur, 

Bir dem gelir giryân olur. 

 

Bir dem sanarsın kış gibi, 

Şol zemherî olmuş gibi, 

Bir dem beşâretten doğar, 

Hoş bağ ile bostân olur. 

 

Bir dem gelir söyleyemez, 

Bir sözü şerh eyleyemez, 

Bir dem dilinden dür döker, 

Dertlilere dermân olur. 

 

Bir dem çıkar arş üzere, 

Bir dem iner taht es sera, 

Bir dem sanarsın katredir, 

Bir dem taşar ummân olur. 

 

Bir dem cehâlette kalır, 

Hiç nesneyi bilmez olur, 

Bir dem dalar hikmetlere, 

Câlînus u Lokmân olur. 

 

Bir dem dev olur yâ peri, 

Vîrâneler olur yeri. 

Bir dem uçar Belkîs ile, 

Sultân-ı ins ü cân olur. 
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Bir dem varır mescidlere, 

Yüz sürer orda yerlere, 

Bir dem varır deyre girer. 

İncil okur ruhbân olur. 

 

Bir dem gelir İsa gibi, 

Ölmüşleri diri kılar. 

Bir dem girer kibr evine, 

Fir’avn ile Hâmân olur. 

 

Bir dem döner Cebrâil’e, 

Rahmet saçar her mahfîle, 

Bir dem gelir gümrâh olur, 

Miskin Yunus hayrân olur. 

 

Âşık Yunus 

 

 

 

“Sevdiğiniz insanlara güler yüzle selam verin, 

sadaka-yı cariyedir.” 

“Sadaka belâları def eder.” H.Ş. 

“Belâ sadakayı geçemez.” H.Ş. 

“Güzel tebessüm sadakadır.” H.Ş. 

 

“Dua, inzal olmuş olacak, bütün belâları def eder.” H.Ş. 

“Dua ibadetin iliğidir, özüdür.” H.Ş. 

“Dua mü’minin silâhıdır.” H.Ş. 

 

“İnsanoğlu hayra dua ettiği gibi şerre de dua etmektedir.” 

buyruluyor, onun için dua ederken “Ya Rabbi, muradınla 

muradımı bir eyle” diye dua edin. 
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HAK ŞERLERİ HAYREYLER 

 

Hak şerleri hayr eyler, 

Zannetme ki gayr eyler, 

Ârif anı seyreyler. 

 Mevlâ görelim neyler, 

 Neylerse güzel eyler. 

 

Bir işi murad etme, 

Olduysa inâd etme, 

Hak’tandır o reddetme. 

   

Deme niçin şu şöyle, 

Yerindedir o öyle, 

Bak sonuna sabreyle. 

 

Hep işleri fâiktir, 

Birbirine lâyıktır, 

Neylerse muvâfıktır. 

 

Nâçar olacak yerde, 

Nâgâh açılır perde, 

Dermân eder ol derde. 

 

Sen Hak’ka tevekkül kıl, 

Tefvîz et hem rahat bul, 

Sabreyle hem râzı ol. 

   

Gâh kalbini boş eyler, 

Gâh hulkunu hoş eyler, 

Gâh aşkına düş eyler. 
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Hiç kimseye hor bakma, 

İncitme, gönül yıkma! 

Sen nefsine yan çıkma. 

 

Bil elsine-i halkı, 

Aklâm-ı Hak ey Hakkı, 

Öğren edebi hulki. 

  

Vallâhi güzel etmiş, 

Billâhi güzel etmiş, 

Tallâhi güzel etmiş. 

 

Mevlâ görelim netmiş, 

Neylerse güzel etmiş.  

 

İbrahim Hakkı Hz. 

 

 

 

“Kardeşlerden incinirseniz, aleyhlerinde konuşmayın, 

gece teheccüd namazına kalkın, o kardeşe de duâ edin.” 
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HAK YOLUNA GİDENLERİN 

 

Hak yoluna gidenlerin, 

Âsâ olsam ellerine, 

Er Pîr vasfın edenlerin, 

Kurban olsam dillerine. 

 

Torunuyuz bir dedenin, 

Sulbündeniz bir bedenin, 

Münkir ile cenk edenin, 

Silah olsam ellerine. 

 

Bir üstada olsam çırak, 

Bir olurdu yakın ırak, 

Yapsalar kemiğim tarak, 

Yâr zülfünün tellerine. 

 

Yönüm yâre çevirseler, 

Bedenimi kavursalar, 

Harman gibi savursalar, 

Muhabbetin yellerine. 

 

Seyrâni kaldır parmağın, 

Vaktidir Hak’ka varmanın, 

Deryâya akan ırmağın, 

Katre olsam sellerine. 

 

Âşık Seyrânî 
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HAKİKAT OLAMAZSA 

 

Hakikat olamazsa insân-ı kâmil, 

Her kim ki velîler râhına gitmez,  

Yalanı irtikâp etme ey âkil, 

İmân ile yalan imtizâç etmez. 

 

İlm i ledünnîden haberdar olan, 

Ne incitir yılan, ne söyler yalan,  

Bir aşka düşmeden dünyâda kalan, 

Ukbâda menzil i maksûda yetmez. 

 

Emrahi tâ cândan eyle gel tevhîd, 

Sıhhat değil imiş îmân ı taklit, 

Elde sünnet gerek, dilde akâid,  

Kuru dâva ile maslâhat gitmez. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Şeriatte seninki senin benimki benim,  

tarikatta benimki de seninki de senin,  

hakikatte ne senin ne benim, hepsi Allah’ındır.” 

 

“Herkesi kendine göre değil, 

Kendi terazisine göre tart.” Hz Ali (k.v.) 
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HAKKA ÂŞIK OLANLAR 

 

Hakka âşık olanlar, 

Zikrullahtan kaçar mı? 

Âlim olan cevherin, 

Boş yerlere saçar mı? 

 

Gelsin mâ’rifet olan, 

Yoktur sözümde yalan, 

Emmâreye kul olan, 

Hayrı şerri seçer mi? 

 

Sen bir kovuk servisin, 

Hemen şöyle durursun, 

Sen bir palaz yavrusun, 

Kuş kanatsız uçar mı? 

 

Gerçek bu söz erenler, 

Gördüm demez görenler, 

Kerâmete erenler, 

Gizli sırrın açar mı? 

 

Üftâde yanıp tüter, 

Bülbüller gibi öter, 

Dervişlere taş atan, 

Îmân ile göçer mi? 

 

Üftâde Hz. 
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HAKKA PERVÂZ EDERLER 

 

Hak’ka pervâz ederler, 

Halvetî dervişleri, 

Subh ü dem zâr ederler, 

Halvetî dervişleri. 

    Halvetîler dururlar, 

    Dersi Hak’tan okurlar, 

    Zât-ı Hak’kı bulurlar, 

    Halvetî dervişleri. 

İkilikten geçerler, 

Vahdet meyin içerler, 

Dost eline düşerler, 

Halvetî dervişleri. 

    Süleyman’a mûr olur, 

    İsrâfil’e sûr olur, 

    Her biri Mansûr olur, 

    Halvetî dervişleri. 

Dâim ezkâr ederler, 

Sarf-ı efkâr ederler, 

Dilde tekrâr ederler, 

Halvetî dervişleri. 

    Ârif olur ednâsı, 

    Ednâsıdır âlâsı, 

    Âşıklar intihâsı, 

    Halvetî dervişleri. 

Seherlerde kalkarlar, 

Şevki zikre katarlar, 

Bülbül gibi öterler, 

Halvetî dervişleri. 

 

Şevki 
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HALKAYI ZİKİRİ KURMUŞ 

 

Halka-yı zikiri kurmuş âşıklar, 

Toplanıp dizilmiş zâkir sâdıklar, 

Bugün Allah desin bağrı yanıklar, 

 

De Sultanım de de, de kurbânım de de, 

Seherlerin içinden gel gel Allah de, 

Âşıkların dilinden gel gel Allah de. 

Yak Sultanım yak yak, yak kurbânım yak, 

O elâ gözlerinle gel sen bize bak, 

Gel Sultanım gel gel, gel kurbânım gel gel, 

Aşkın kılıcı ile vur sînemi del. 

 

Kurulsun halkalar başlar sallansın, 

Sultanına âşık olan ağlasın, 

Benim nâzım geçmez, geçen yalvarsın, 

 Nakarat 

 

Kaynayan kazanlar, durmadan taşar, 

Sana âşık olanlar her yerde coşar, 

Münkir münâfıklar bu işe şaşar, 

 Nakarat 

 

 

 

“İbadetin temeli tahâret ve güzel abdesttir” 

“Bir damla sirke bir teneke balı bozar.” 

“Bir kötünün yedi mahalleye zararı olur.” 
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HARABAT EHLİYİZ  

 

Harabat ehliyiz mestaneyiz biz, 

Âlemin nâdânı bigâneyiz biz, 

Vahdet şarabından içmek istersen, 

Bizden iç şarabı meyhaneyiz biz. 

 

Serimizden esen sevdâ yelidir, 

Bizi sarhoş eden aşkın selidir, 

Muhabbet Kevser’dir, sâkî Ali’dir, 

Ol sâkî elinden mestâneyiz biz. 

 

Âlem-i mânânın bir dönesiyiz, 

Lâ mekân şehrinin dürdânesiyiz, 

Şarabı elestin meyhânesiyiz, 

Tekke-i uşşaka demhâneyiz biz. 

 

Enfüsümüz hâki kâşâne kılar, 

Harabat ehlini odhâne kılar, 

Semâmızda döner aylar ve yıllar, 

Tekke-i merdâne şehraneyiz biz. 

 

Nazarımız Hak nazarıdır cânâ, 

Pazarımız açık bulunmaz dâvâ, 

Mesnetsiz bir dala yapılmaz yuva, 

Emaneti ferd-i merdâneyiz biz. 

 

Nihat güller açmış Dost’un bağında, 

Güneşler yayılır her cenahında, 

Muhabbet bezminde yâr ocağında, 

Nazımız çekilir cânâneyiz biz.  

 

Nihat 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

235 

 

HAZAN İLE GEÇTİ  

 

Hazan ile geçti gülşeni bostan, 

Eyle dertli bülbül zâr garip garip, 

Harebe yüz tuttu bezm-i gülistan, 

Ağla şimden geru var garip garip. 

 

Hançeri feleğin ucu ciğerde, 

Durmayıp artıyor yara bu serde, 

Gurbet diyârında tutuldum derde, 

Gel Şeyhim yâremi sar garip garip. 

 

Emrah bu ellerin gonca gülleri, 

Seherde ötüyor dost bülbülleri, 

Şu sefil sergerden gurbet elleri, 

Gezeyim bir zaman yâr garip garip. 

 

Âşık Emrah  
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HAZÂNA ERMEDEN 

 

Hazâna ermeden bahârı ömrüm, 

Bir muhabbet nâme yaz bana gönder, 

Hicrinle yanmıştır, dayanmaz bağrım, 

Sitemli sözleri yaz bana gönder. 

 

Şu bana ettiğin cevr ile zârı, 

Hep sana yaptığım arz u niyâzı, 

Hatıra geldikçe yaz bâzı bâzı, 

Ağla gözyaşınla yaz bana gönder. 

 

Emrah sana âşık ey pîr-i ruhsâr, 

Hasretinle oldum derde gîriftar, 

Muhabbet sırrına ermesin ağyâr, 

Sakla derûnunda yaz bana gönder. 

 

Âşık Emrah 
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HAZER KIL BİZLERE  

 

Hazer kıl bizlere dahl etme zâhit, 

Mademki nâmusu âr ı bilmezsin, 

Âşık ı sâdıklar Merd i Hüdâ’dır, 

Onların sevdiği yâri bilmezsin. 

 

Hidâyet ehlinden gel olma menfûr, 

Sûrette vîrândır, sîrette ma’mûr, 

Ne yüzden söyledi Ene’l Hak Mansûr, 

İşitmişsin amma dâr ı bilmezsin. 

 

Emrahî âh etme cevr i fenâdan, 

Tâallûk riştesin koy mâsivâdan, 

Var sofu hazer kıl kendin riyâdan, 

Sen bu yokluktaki vârı bilmezsin. 

 

Âşık Emrah  

 

 

 

“Ey Ashabım, siz dinin onda dokuzunu yaparsanız  

Cennet’e girersiniz. Ahir zamanda benim kardeşlerim 

gelecekler, onlar dînin onda birini yaparlarsa Cennet’e 

girecekler. Kardeşlerimi özledim.” Hadis-i Şerif 

 

“Ümmetimin âlimleri,  

Benî İsrail’in peygamberleri gibidir.” H.Ş. 

 

“Müslüman her yerde temiz ve intizamlıdır” 
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HEY BRE GÖNÜL SENİ  

 

Hey bre gönül seni, 

Ni’delim senin ile, 

Gel imdi Dost’tan yana, 

Gidelim senin ile. 

 

Gel imdi uy sen bana, 

Meyletme önden sona, 

Adımı Dost’tan yana, 

Atalım senin ile. 

 

Uyma münkir sözüne, 

Gel gide gör bizimle, 

Dost’a cân gözü ile, 

Bakalım senin ile. 

 

Ecel ökçemiz basar, 

Ömrümüz kökün keser, 

Gel ol Dost ile pazar, 

Edelim senin ile. 

 

Söyle sözün âlâsın, 

Çek bu yolun cefâsın, 

Hırs ve nefis kal’asın, 

Yıkalım senin ile. 

 

Gör zâhiri bâtını, 

Anmaz mısın âhiri, 

Gel bu yolun kahrını, 

Çekelim senin ile 
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Varalım bir belliye, 

Bir mürşîd, bir uluya, 

Adlarımız deliye, 

Takalım senin ile. 

 

Yüksek yerden su çıkar, 

İner alçağa akar, 

Irmak ile alçağa, 

Akalım senin ile. 

 

Gel varalım şeyhime, 

Danışalım senin ile, 

Biz dahi aşk oduna, 

Yanalım senin ile. 

 

Gör Yûnus’un hâlini, 

Kimse bilmez dilini, 

Dost bahçesin gülünü, 

Derelim senin ile. 

 

Âşık Yunus 

 

 

 

“Dervişlik olsa idi tâc ile hırka, 

Biz de alırdık otuzbeş kırka.” Yunus Emre 

 

“Şu anda benim sünnetimi devam ettiren iki yol var. 

Birisi Kur’an-ı Kerim, diğeri benim Ehl-i Beytim’dir.” 

Hadis-i Şerif 
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HÎLEYE YÜZ TUTTU  

 

Hileye yüz tuttu, asırda insan, 

Mürüvvet, merhamet, hürmet kalmadı, 

Fısk ile âlûde oldu, âbidân, 

Cihânda bir temiz, tîynet kalmadı. 

 

Herkes mâil oldu, süse, zînete, 

Erenler çekildi, kenc i vahdete, 

Bir ehli gelmiyor, sadri devlete, 

Feyz alacak sahip himmet kalmadı. 

 

Bu pendim üşşâka, olsun yadigâr, 

Daim fitne, fesât oldu âşikâr, 

Cümlemiz hıfzetsin ol perverdigâr, 

Pâk î dâmen ehl i iffet kalmadı. 

 

Gafletle geçirme, ömrünü Emrah, 

Kime arzedersin, hâlini Emrah, 

Hâle tebdil eyle, kâlini Emrah, 

Seni kûş edecek, şefkât kalmadı. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, 

kadınların da sizin üzerinizde hakları vardır. 

Onlara nazik davranın, 

Allah’ın yarattığı şekle uygun davranın.” H.Ş. 
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HİZMET EYLEYENLER  

 

Hizmet eyleyenler bâb ı âlîde, 

Huzûr u sultanda, kabahat etmez, 

Belki olur deyu bir hât keşîde, 

Arzuhâl sunmaya, cesâret etmez. 

 

Cem olmuş bir yere, erbâb ı dîvân, 

Bir iki müptelâ, ettiler kurban, 

Gazâp tahtındadır, ol şâh ı hûban, 

Zümre yi uşşâka, adâlet etmez. 

 

Gülün ünsiyeti, nâçar hâr ile 

Âşıklar mâşukun, bekler zâr ile 

Gönül ister sarılmasın yâr ile 

Bir iki bûseye, kanâat etmez. 

 

Dertliler subha dek, olur uyanık, 

Tabib arar iken, zahmine hâzık, 

Mansûr gibi dâra, çekilse âşık, 

Yârini ağyâre, şikâyet etmez. 

 

Neylesin Emrahî, bâb ı kesrette, 

Gelip pervâneler, dönmez hizmette, 

Kûşeyi vahdette, şeb i zûlmette, 

Şem i ziyâsiyle, şecâat etmez. 

 

Âşık Emrah 
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HU DİYEN ÂŞIKLARA  

 

Hû diyen âşıklara ermez zevâl, 

Hû diyen gönüllere, gelmez melâl, 

 

Hû diyenlerdir, gürûh u ehl i Hak, 

Hû diyenler görürler, yarın cemâl. 

 

Hû diyenlerdir, Muhammed ümmeti, 

Hû diyenlerde, bulunur her kemâl. 

 

Hû diyenler, aça cennet kapısın, 

Hû diyene, ne cevap, var ne suâl, 

 

Hû diyenler, varlığından geçtiler, 

Hû diyene, nefs edemez mekr i kâl. 

 

Hû diyenlerdir, Hak’kın aynası, 

Hû diyenlerde, görünür zülcelâl. 

 

Hû de Seyyid Seyfi Hû’dan gayrı yok, 

Hû’dan özge bir vücûd olmak muhâl. 

 

Seyyid Seyfi 

 

 

 

“Bir kadın kocasına ismiyle hitap ederse; 

o eve lânet yağar.  

Bir erkek hanımına ismiyle hitap ederse,  

o eve rahmet yağar.” H.Ş 
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İÇİN DIŞIN MURDAR İKEN 

 

İçin dışın murdar iken, 

Dost neylesin senin ile 

Gönlün gözün nefsü hevâ, 

Aşk neylesin senin ile. 

 

Zâkir ile yoldaş olup, 

Sâdıklara yâr olmadın, 

Ölmezden evvel ölmedin, 

Dost neylesin senin ile. 

 

Dünya gözün rûşen edip, 

Gönül gözün kör eyledin, 

Zulmet dolacak gönlüne, 

Nûr neylesin senin ile. 

 

Dünya dolu derviş ile, 

Bize gerçek derviş gerek, 

Yalan dava eder isen, 

Aşk neylesin senin ile. 

 

Yunus Emre’m hoş derd ile, 

Merdâne sür devrânını, 

Âşık isen dost yolunda, 

Âr neylesin senin ile. 

 

Yunus Emre 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

244 

 

İÇMEREM BÂDE SENİ 

 

İçmerem bâde seni, 

Vermezem yâd a seni, 

Namerdin ne haddi var, 

Zerrece dâda seni,  

 

İçmişiz mest olmuşuz, 

Bâde perest olmuşuz, 

Eskiden bilmez idim, 

Yeniden dost olmuşuz. 

 

İnci serptim havuşa, 

Serhoşam serim hoşa, 

Sarığından gül kokar, 

Tesbihinden menekşe. 

 

Kal’anın kulâsıyam, 

Dibinde lâlâsıyam, 

Burada bir güzel var, 

Ben onun kölesiyem. 

 

Kebabım közüm sâkî, 

Kurbanam özüm sâkî, 

İçmişiz mest olmuşuz, 

Et himmet gözüm sâkî. 

 

Âh çektim cân u dilden, 

Gam salmaz yakam elden, 

Giderse cânım gitsin, 

Gitmesin yârim elden. 
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Elâ gözde kara var, 

Yüreğimde yâre var, 

Ne ben öldüm kurtuldum, 

Ne bu derde çâre var. 

 

Keşke derviş olsaydım, 

Âbâ giymiş olsaydım 

Ayda bir haftada bir, 

Yâri görmüş olsaydım. 

 

Mekke Halil binâsı, 

Gönüldür Hakk yuvası, 

Garip gönlün yapanın, 

Yüz hac yazar Hûda’sı. 

 

Muâllimde dersim var, 

Derse çok hevesim var, 

Ben seni çok severim, 

Bende çok emeğin var. 

 

Adüv kimin ad olmaz, 

Gamlı gönlüm şâd olmaz, 

Kınamayın gardaşlar, 

Sevdâdan ırak olmaz. 

 

Ağlarım yaşım gider, 

Dursam yoldaşım gider, 

Sevdim yârdan geçmezem, 

Bilsem de başım gider.  
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İKSÎR-İ AZÂMDIR 

 

İksîr-i azâmdır nutk u ehlûllah, 

Bir nefeste hâki kimyâ ederler, 

Hak’kın esrârından onlardır âgâh, 

Velâkin surette ihfâ ederler. 

 

Bakma hâkaretle dervîşânlara, 

Köhne aba giyen ârifanlara, 

Vâris i enbiyâ denmiş onlara, 

Mürde gönülleri ihyâ ederler. 

 

Emrahî cehd eyle, kâl-i hâl eyle, 

Kâl ehli olandan infisâl eyle, 

Erenleri bunda imtisâl eyle, 

Seni de vâsıl-ı Mevlâ ederler. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Bir kavme benzeyen ondandır.” H.Ş. 

“Bir kimse sapık bir kavmin yaptığını yapmasa da  

benimsese; onlarla haşr olunur, onlarla hesap verir.” H.Ş. 

 

“Niceler geldiler bu virâneyi tamir için, 

bir yanını yaparken, bir yanı oldu harap.” 

 

“Kimsenin âhı kimsede kalmaz,  

dedesinin yediği ekşi elma torununun dişini kamaştırır.” 
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İLİM İLİM BİLMEKTİR 

 

İlim, ilim bilmektir, 

İlim, kendin bilmektir, 

Sen kendini bilmezsin, 

Bu nice okumaktır. 

 

Okumaktan murad ne, 

Kişi Hak’kı bilmektir, 

Çün okuyup bilmezsen, 

Ha bir kuru emektir. 

 

Okudum bildim deme, 

Çok tâat kıldım deme, 

Eğer Hak’kı bilmezsen, 

Abes yere gitmektir. 

 

Dört kitabın mânâsı, 

Bellidir bir elifte, 

Sen elif dersin hoca, 

Manâsı ne demektir? 

 

Yunus Emre der hoca, 

Gerekse var yüz hacca, 

Hepisinden iyice, 

Bir gönüle girmektir. 

 

Yunus Emre 
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İSM-İ SÜBHÂN VİRDİN Mİ VAR 

 

İsm-i sübhân virdin mi var? 

Bahçelerde yurdun mu var? 

Bencileyin derdin mi var? 

Garip garip ötme bülbül. 

 Ötme bülbül, ötme bülbül, 

 Derdime dert katma bülbül, 

 Benim derdim bana yeter, 

 Bir dertte sen katma bülbül. 

Bilirim âşıksın güle, 

Gülün hâlinden kim bile, 

Bahçedeki gonca güle, 

Dolaşıp söz atma bülbül.   Nakarat 

 Bilirim âşıksın virde, 

 Cünûnun var gâyet serde, 

 Bu sînemde olan derde, 

 Sen de bir dert katma bülbül.  Nak. 

Pervâz urup uçar mısın? 

Deniz deryâ geçer misin? 

Bencileyin nâçar mısın? 

Sen de hâlin söyle bülbül.   Nak. 

 A bülbülüm uslu musun,? 

 Kafeslerde besli misin,? 

 Bencileyin yaslı mısın,? 

 Garip garip ötme bülbül.  Nak. 

Yunus vücûdun pâk derken, 

Cihanda mislin yok derken, 

Seher vakti Hak, Hak derken, 

Bizi de unutma bülbül.   Nak. 

 

Âşık Yunus 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

249 

 

İRFAN MECLİSİNE  

 

İrfan meclisine erişebilsem, 

Varıp onlar ile görüşebilsem, 

Aşkın kervânına karışabilsem, 

Yolda bırakmazlar alırlar seni. 

 

Âşıkların solmaz taze gülleri, 

Zikr-i tevhîd eder dâim dilleri, 

Evliyâullahın doğru yolları, 

Yolda buluna gör alırlar seni, 

 

Derviş olan abâ giyer eğnine, 

Sîncabı, samuru koymaz gönlüne, 

Cihân zerre kadar gelmez aynına, 

Buna razı isen, alırlar seni. 

 

Hazreti Nureddin aşkın rehberi, 

Âtıf dervişlerin ednâ kemteri, 

Gelirsen demezler gelme, dön geri, 

Kapıdan savmazlar, alırlar seni. 

 

M. Âtıf Efendi 
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KABÛL ET NİYÂZIM  

 

Kabûl et niyâzım Ey Gânî Mevlâ, 

Koyma râh-ı Hak’ta bîçâre bizi, 

Ol cemâl-i pâk kemalin hakk için 

Nâil et rû’yet-i dildâre bizi. 

 

Sultân-ı aşkın da gönlümde mihmân, 

Yüce ihsânından eyle bir ihsân, 

Böyle lâubali sefil sergerdan, 

Gezdirme âvâre âvâre bizi. 

 

Emrah kaldı nefsin kûy-î belâda, 

Geçti ömrüm hemen bu mâcerâda, 

Bakma noksanıma rûz-i cezâda, 

Bağışla Ahmed-i Muhtâr’a bizi. 

 

Âşık Emrah 
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KADEM BASTI GÖNÜL TAHTI 

 

Kadem bastı gönül tahtı, 

A sultânım safâ geldin, 

Dili pür rengi tâbûde, 

Derde derman safâ geldin. 

 

Gel ey dilberi alişân, 

Çün sensin hüsrev i devrân, 

Sana ben hep olam hayrân, 

Benim cânım safâ geldin. 

 

Gel ey dilberlerin şâhı, 

Melahât burcunun mâhı, 

Gedânın hâli nigâhı, 

Sorup şâhım safâ geldin. 
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KARA GÜN KARARIP KALMAZ 

 

Kara gün kararıp kalmaz, 

Hemen Allah de, Allah de, 

Hangi akşam sabah olmaz, 

Aman, Allah de, Allah de. 

 

Var amma yetmiş bin perde, 

Ne göktedir, ne de yerde, 

Karıncasın koymaz darda, 

İnan, Allah de, Allah de. 

 

Sâhibimiz çok nazlıdır, 

Yanında geçer sözlüdür, 

Hemen kalbinde gizlidir, 

İmân, Allah de, Allah de. 

 

Sen seni gel çalma taşa, 

Niyaz eyle gitmez boşa, 

Kulu gibi değil hâşâ, 

Uyan, Allah de, Allah de. 

 

Ne derdin var ise söyle, 

Kalbini müberrâ eyle, 

Bu da geçer, kalmaz böyle, 

Dayan, Allah de, Allah de. 

 

Ruhsâtî olma dîvâne, 

Günde beş yoldur divâne, 

Sıdk ile düş âsitâne, 

Uzan, Allah de, Allah de. 

 

Âşık Ruhsâtî 
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KÂDİR MEVLÂM SENDEN 

 

Kâdir Mevlâm senden bir dileğim var, 

Bizi Hak râhına gidenlerden et, 

Yâ Allah çağırır kalb i beyazın, 

Lisân-ı cevheri seçenlerden et. 

   Allah, Allah diyen kurtuldu yastan, 

   Gönlümüz açılsın gam ile pastan, 

   Bu can pervâz edip uçar kafesten, 

   Bu burçtan, o burca uçanlardan et. 

Kavim kardeş seni kabre koyanda, 

Üryan edip her libâsın soyanda, 

Rabb’in kimdir, nebin kimdir soranda, 

Orda hâk cevâbın verenlerden et. 

   Ben beni bilirim Hak’kın kemteri, 

   Gel bu nefsin öldür gel şerden berî, 

   Orada verilir amel defteri, 

   Sağ yanından açıp alanlardan et. 

Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali, 

Hazreti Resûlün cihâr yârleri, 

Orada görünür Hak’kın cemâli, 

Cemâl-i âşığa yananlardan et. 

   Muhammed’dir cümle kulların hası, 

   Ameli sâdıklar çekerler yası, 

   Göğsüne uğrarsa ecel pençesi, 

   Bir elmayla candan geçenlerden et. 

Sümmânî söyledi kendi özünden, 

Nakış aldı üç dervişin sözünden, 

Şol cennette bismillâhın gözünden, 

Akan Âb-ı Kevser içenlerden et. 

 

Âşık Sümmânî 
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KALMADI BİR TADI 

 

Kalmadı bir tadı devr-i cihânın, 

Devleti bizlere olmuş olmamış, 

Çünkü yok vefası bezm-i fenânın, 

Zineti bizlere olmuş olmamış. 

 

Nûş eyle dildârın lâl-i şarâbın, 

Yakma ateşlere kalb-i harâbın, 

Gururla mest olan nazlı ahbâbın, 

Ülfeti bizlere olmuş olmamış. 

 

Emrah, râh-ı Hak’tan kesme niyâzın, 

Başına teselli olsun bu râzın, 

Tarikat azdırmış şeyh-i mecâzın, 

Himmeti bizlere olmuş olmamış. 

 

Âşık Emrah 
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KARANLIĞIN ORTASINDA 

 

Karanlığın ortasında, 

Parlayan bir güneş gibi, 

Îmânın doğduğu şehir, 

Mekke, Mekke güzel şehir. 

 

Döneceğiz, döneceğiz, 

Vahyin kalbi döneceğiz, 

Geleceğiz, geleceğiz, 

Mekke bir gün geleceğiz. 

 

Bir kuş olsam uçsam sana, 

Süzülsem sokaklarında, 

Çiğdem olsam, çiçek açsam, 

Kavrulan o toprağında. 

 

Senden uzak kalabilmek, 

Taşlar gibi yürek ister, 

Zâlimin eline vurmak, 

Zulmün kalkmasına yeter. 

 

Rasûlünü, seviyoruz, 

Kâbe’yi çok özlüyoruz, 

Bekliyorsun biliyoruz, 

Bekle bir gün geleceğiz. 

 

Her vakit, kıble, Kâbe’ye, 

Namaz için yöneliriz, 

Kâfir orda gezer iken, 

Biz nasıl secde ederiz. 
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Kovacağız, kâfirleri, 

Süreceğiz, Yahûdi’yi, 

Seveceğiz, Mü’minleri, 

Mekke bir gün geleceğiz. 

 

Biz İslâm’ı, yaymak için, 

Biz dostlar, kazanmak için, 

Biz Cihâd-ı Ekber için, 

Mekke bir gün geleceğiz. 

 

Çarpar yürek, kalkar bilek, 

Sana İbrahimler gerek, 

Yüreğimde binbir çiçek, 

Bir gün haykıracak lebbeyk. 

 

 

 

“Bu dünya geçici ve aldatıcıdır. 

Âhiret daha hayırlı ve bâkidir” 

 

“Mazlum en zalim kadar cesur olmadıkça, 

zülumden zilletten kurtulamaz” Hz. Ali (k.v.) 
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KEREM EYLE SEYYİD SEYFİ 

 

Kerem eyle Seyyid Seyfi, 

Gel Allah’a dön Allah’a, 

Kendine eyleme hayfi, 

Gel Allah’a dön Allah’a. 

 

Ceddin çün Muhammed, Ali, 

Nic olur bunların yolu, 

Nefse uyup olma deli, 

Gel Allah’a dön Allah’a. 

 

Bülbüller gibi ötersin, 

Halka mürşîdlik satarsın, 

Sen hod onlardan betersin, 

Gel Allah’a dön Allah’a. 

 

Seyyidim der övünürsün, 

Bu hâline sevinirsin, 

Sakın bir gün dövünürsün, 

Gel Allah’a dön Allah’a. 

 

Ceddin eğer derse sana, 

Ne getirdin benden yana, 

Armağanın var mı O’na? 

Gel Allah’a dön Allah’a. 

 

O’na varacak yüz gerek, 

Cevâp verecek söz gerek, 

Dîdâr görecek göz gerek, 

Gel Allah’a dön Allah’a. 
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Seyyid Nizamoğlu hele, 

Amelsiz Seyyid’e nola, 

Şimden geru bula gele, 

Gel Allah’a dön Allah’a. 

 

Seyyid Seyfi budur sözüm, 

Seyyid’lere toprak yüzüm, 

Kerem eyle iki gözüm, 

Gel Allah’a dön Allah’a. 

 

Seyyid Seyfi 
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KARADIR KAŞLARIN  

 

Karadır kaşların ferman yazdırır, 

Bu aşk beni, diyar diyar gezdirir. 

Lokman Hekim gelse yarem azdırır, 

Yaramı sarmaya yâr kendi gelsin. 

 

Ormanlardan aşağı aşar gelirim, 

Nazlı yâri kaybettim, ağlar gezerim. 

Ormanların gümbürtüsü başıma vurur, 

Nazlı yârin hayali, karşımda durur. 

 

Karadır kaşların benzer kömüre, 

Yârdan ayrılması zarar ömüre. 

Kollarımdan bağlasalar zincire, 

Kırarım zinciri giderim yâre. 

 

Ah neyleyim karşımızda ölüm var, 

Ölüm dedikleri kanlı zalim var. 

Ne ağlayıp, ne gülecek, halim var, 

Yaramı sarmaya yâr kendi gelsin. 
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KERVÂNIM GAM ÇEKER 

 

Kervânım gam çeker bir tığlı kater, 

Hakîkat yolundan bir râha geldim, 

Derde dermân ise mürşîdim yeter, 

Bir nefsi dayr ile ıslâha geldim. 

 

Şu anda daraldım eyle bir yardım, 

Sefînem sel aldı deryâda kaldım, 

Kebâir günâhla kemâle erdim, 

Emmâre yolundan ikrâha geldim. 

 

Mâsivâ defterim sensiz silinmez, 

Emirsiz abdine ihsân olunmaz, 

Kapından başka bir kapı bulunmaz, 

Yüz yere vurmaya dergâha geldim. 

 

Bülbül bir kuş iken gülün terk etmez, 

Hak kulunu kapısından reddetmez, 

Zerre günâhıma kudretim yetmez, 

Aff-ı berât için bir şâha geldim. 

 

Yokluktan var oldum, her varım sensin, 

Ağlarım, inlerim efkârım sensin, 

Ezelî ervahta, ikrarım sensin, 

İkrara, îmâna bir daha geldim. 

 

Sitemkâr Seyyid’im günâhım çoktur, 

Ne yöne yönelsem yol vermez takdîr, 

Lâkin senden başka bir ilâh yoktur, 

Bâbına bağlanıp miftâha geldim. 

 

Seyyid Nizâmoğlu 
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MECNUN OLUP ÇIKSAM 

 

Mecnun olup çıksam fezâyı aşka, 

Sadâ-yı âhıma sâhâ dayanmaz,  

Düşse benim gibi belâyı aşka, 

Tahammül eyleyip Leylâ dayanmaz. 

 

Sakın ey sevdiğim âhımdan sakın, 

Goncalar şâd olmaz ateşe yakın, 

Gözümden kanlı yaş eylese akın,  

Bu sel-i aşkıma derya dayanmaz. 

 

Emrahî yandırdı neşeyi hûma, 

Sâkî başın için eyleme ısrar,  

Eğer nâr-ı aşkım eylese izhâr,  

Şulesinden yanar dünya dayanmaz. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Uyku sevgisi, rahatlık sevgisi ve taam sevgisinden 

Allah’a sığınırım.” H.Ş. 

 

“Dolu mide ile sıhhat olmaz. 

Az yiyin, hasta olmayın. 

Seyahat edin, sıhhat bulun.” H.Ş. 

 

“Hastalıkların başı midedir. 

Devaların başı perhizdir.” H.Ş. 
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KİMDEN SUÂL EDEM  

 

Kimden suâl edem, kimden öğrenem, 

Canândır bildiren hâl kapısını, 

Canânım var iken kime gideyim, 

Canândır bildiren yol kapısını. 

   Bir güzel severim göze görülmez, 

   Bahçıvansız bağın gülü derilmez, 

   Yağma yoktur, sır şehrine girilmez, 

   Girmek istersen bul kapısını. 

Her belâya tahammül kıl sabreyle, 

Her kelâmı derûnunda fikreyle, 

Her nefeste yaratanı zikreyle, 

Açma malâyâni dil kapısını. 

   Amelde zayıfım, cürmüm de pek çok, 

   Yarar söz sîneme değer sanki ok, 

   Ne insanım sinek kadar fehmim yok, 

   Bekler harâmîden bal kapısını. 

Şeriât, tarikât maksûda yoldur, 

Hâlk eden Hâlik’tir, hâlk olan kuldur, 

Sağ yanında olan evrâkı doldur, 

Cehd et kapatasın sol kapısını, 

   Divâneler kendi kendin överler, 

   Nihayet huzurda boyun eğerler, 

   Şüphe yoktur gelir kapın döğerler, 

   Eğer sen döğdünse el kapısını. 

Sümmânî bir haber gittiğin râhtan, 

Asla kurtulmadım hicrândan âhtan, 

Ne istersen iste güzel Allah’tan, 

Derde devâ sanma kul kapısını. 

 

Âşık Sümmânî 
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LEBLERİNLE EMRİNE 

 

Leblerinle emrine âmâdedir cânım benim, 

Alda bir bûseyle öldür haydi cânânım benim, 

Lâl olur birden dilim bilmem neden görsem seni, 

Görmesem kalmaz kararım dinmez efgânım benim, 

 

Hasta gönlüm çok zamandır iftirâkından harab, 

Olmadım bir lahza rahat geçti devrânım benim, 

Mübtelâyım çok zamandır gizli derdin zehrine, 

Bu sebepten her geçen gün düştü dermânım benim, 

 

Yok teselliden nasibim vermeyin zahmet bana, 

Etmeyin bunca eziyet az mı hicrânım benim, 

Kan tutar sen her bakışta kastedersin cânıma, 

Yâremi sar merhem olda akmasın kanım benim, 

 

Ârif Emre karşı gelmez razıdır fermânına, 

Sahibimsin, hem efendim hem de sultânım benim. 

 

Süleyman Ârif Emre 
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MAKÂM-I MUKADDES ÂLÎ 

 

Makâm-ı mukaddes âlî, 

Efendim Pîr Şâbân’dır bu, 

Penâh-ı mücellâ Yâ Hû, 

Gürûh-u âşikândır bu. 

 

Tevâf eyler mübâreki, 

Ravzâ-i pâk mücellâsın, 

Cünûd-u ins ü cân tûru, 

Melek-i âsumândır bu. 

 

Resîd-i bâb-ı arş olmuş, 

Binâsı, tâkı, eyvânı, 

Velâyet necm ile tezyîn, 

Bir burc-u kehkeşândır bu. 

 

Gözüne tûtiya için, 

Gubâr-u feyz-i hâkinden, 

Ziyâretgâh-ı âlemdir, 

Kâbe-i dervişândır bu. 

 

Vücûd-u kâmilen ile, 

Münevver sahn-ı firdevsî, 

Civârı lâ mekânına, 

Hakîkât âşiyândır bu. 

 

Medfen-i muktât olmuşsun, 

Yatır nûr-u velâyetin, 

Samimen beyt-i âlâdır, 

Secdegâh ins ü cândır bu. 
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Libâs-ı hâremi ile, 

Okunsa âyeti, makâm, 

Sezâdır zâtına ancak, 

Cenâb-ı Pîr Şâbân’dır bu. 

 

Velâyette, hüviyyette, 

Tamamen burc-u eflâktır, 

Avâlim sırrına mazhâr, 

Mülûk-ü lâ mekândır bu. 

 

Bu sırr-ı noktayı kuran, 

Bu sırr-ı çeşmeyi pîrân, 

Budur ol fâtih-i vicdân, 

Kemâlde ulu sultân bu, 

 

Nazîri gelmemiş gelmez, 

Bu ümmette sakın zinhâr, 

Libâs-ı gavs ile yektâ, 

Kutbu’l aktâb-ı cihân bu. 

 

Bahr-i imkân vücûbunu, 

Ferid-i pür cilâsıdır, 

Şems-i iklimi hakîkat 

Nücûm-u âsumândır bu, 

 

Adem sahrâsına kurmuş, 

Hakîkat haymesin şöyle, 

Nişânı yok hüviyyette, 

Vallahi bî nişândır bu. 

 

Verâsette nice kâmil, 

Gubâr-ı hâk-i pâyîdir, 

Devam etmekte verâset, 

Mevrus-u kâmilandır bu. 
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Vekil-i post nîşinidir, 

Bu Cenâb-ı Âkif sultan, 

Cenâh-ı rıfkı elbette, 

Umûma sâyebândır bu. 

 

Var ey Şevki, huzûruna, 

Hatânın affını iste, 

Elin aç iste matlûbun, 

Muhakkak bâb- ı ihsân bu. 

 

Şevki 
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MAKAMIMIZ KUŞ MİSÂLİ  

 

Makamımız kuş misâli, 

Daldan dala konabilir, 

İnsanoğlu hiç misâli, 

Bir gün olur ölebilir. 

   

Dağlar taşlar kül misâli, 

Bir gün olur tozabilir, 

İnsanoğlu gül misâli, 

Bir gün olur solabilir. 

 

Hakîkâte eren erler, 

Mevlâ’sını bulabilir, 

Kendini hâkir görenler, 

Bir gün yüce olabilir. 

   

Bu cân sana emânettir, 

Bir gün olur çıkabilir, 

Dünya malı bir zînettir, 

Ancak amel kalabilir. 
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MENBA-I SIRR-I VELÂYET 

 

Menba-ı sırr-ı velâyet, 

Şâh-ı Merdân yâ Ali, 

Kâşif-î remz-i hakîkat, 

Nûr-u iman yâ Ali. 

 

İbn-i Amm-i Mustafa’sın, 

Hem dahi Sâhib Livâ, 

Vâkıf-ı sırr-ı Hüdâ’sın, 

Şîr-i Yezdân ya Ali. 

 

On sekiz bin âlemin, 

Sırrına mazhârsın sehâ, 

Ârif-i ilm-ü ledünni, 

Sırr-ı Kur’an yâ Ali. 

 

“Lahmike lahmî” dedi, 

Şânında Fahr-i Kâinat, 

Mürtezâ vü hem Müctebâ, 

Cânda cânân ya Ali. 

 

Enbiyâlar mahremisin, 

Evliyâlar serveri, 

Esfiya ü eşkiyâya, 

Hükm ü bürhan yâ Ali. 

 

 

 

“Sol eliyle yenileni kusmak gerekir.” H.Ş. 

“İstişare eden yanılmaz.” H.Ş. 
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MEST Ü HAYRÂNIM 

 

Mest ü hayrânım, zâr u giryânım, 

Her dem lisânım, Hû demek ister, 

 Gözümden yaşlar, akmaya başlar, 

 Cümle kurt, kuşlar, Hû demek ister. 

Pendimi tut gel, bir ere ver el, 

Ölmezden evvel, Hû demek ister. 

 Gece ol kâim, gündüz ol sâim, 

 Ehl i Hak dâim, Hû demek ister. 

Gezme yabanda, bul Hak’kı sende, 

Olmaya bende, Hû demek ister. 

 Gayriyi koyan, kalbini yuyan, 

 Âşığım diyen, Hû demek ister. 

Terk et sivâyı, olma mürâî, 

Seven Hüda’yı Hû demek ister.  

 İrfân isteyen, ihsân isteyen, 

 Cânân isteyen, Hû demek ister. 

Ol nefse mâlik, olma gör hâlik, 

Sıdk ile sâlik, Hû demek ister. 

 İns ü melekler, yerler, felekler, 

 Suda semekler, Hû demek ister. 

Hû İsm i Âzam, Hû, Hû de hocam, 

Kuddûsî her dem, Hû demek ister. 

 

Kuddûsî 
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MEVLÂ’M VER AŞKINI BANA 

 

Mevlâ’m ver aşkını bana, 

Hayrânın olayım senin, 

Bülbül gibi cemâline, 

Nâlânın olayım senin. 

 

Yandır beni, yandır beni, 

Aşk meyine kandır beni, 

Sarhoş edip döndür beni, 

Mestânın olayım senin. 

 

Mansûr’um aşkın dârına, 

Mazhar olup didârına, 

Şem i cemâlin nârına, 

Sûzânın olayım senin. 

 

Al bende benlik kalmasın, 

Kimseler hâlim bilmesin, 

Nâm ü nişânım kalmasın, 

Pinhânın olayım senin. 

 

Bu cân kuşum sana uçur, 

Aşk mey inden bana içir, 

Bu tâc ı hırkadan geçir, 

Uryânın olayım senin. 

 

Vasl eyle yâri yârine, 

Koyma bu günü yarına, 

Yak beni aşkın nârına, 

Büryânın olayım senin. 
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Seyyid Nizamoğlu hocam, 

Ayırma kendinden yücem, 

Eğer gündüz, eğer gecem, 

Mihmânın olayım senin. 

 

Seyyid Nizamoğlu 

 

 

 

“Harabat ehline hor bakma şâkir,  

Defineye mâlik viraneler var.” 

 

“Define yıkık yerde olur.” Mevlânâ Hz. 

Mevlânâ’dan bahsedince O:  

“Peygamber değil, ama kitabı var.” 

 

Hazreti Pîr için ise: “Kur’ân-ı Kerim’de  

O’na dair bir işaret vardır.” buyuruyor. 

 

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” 

H.Ş. 

 

“Dedikoducu, Cennet’e girmez.” H.Ş. 

“Duyduğunuz her sözün peşine düşmeyin.” 

 

“Parasının peşine düşen parasını vermesin.” 
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MİSKİNLİK İLE GELSİN 

 

Miskinlik ile gelsin, 

Kimde erlik var ise, 

Merdivenden iterler, 

Yüksekten bakar ise. 

    Gönül yüksekte gezer, 

    Dâima yoldan azar, 

    Dış yüzüne o sızar, 

    İçinde ne var ise. 

Ak sakallı bir hoca, 

Bilmez ki hâli nice, 

Emek vermesin hacca, 

Bir gönül yıkar ise. 

    Gönül Çalap’ın tahtı, 

    Çalab gönüle baktı, 

    İki cihân bedbahtı, 

    Kim gönül yıkar ise. 

Sağır işitmez sözü, 

Gece sanır gündüzü, 

Kördür münkirin gözü, 

Âlem münevver ise. 

    Az söz er öğütüdür, 

    Çok söz hayvan yüküdür, 

    Bilene bu söz yeter, 

    Sende cevher var ise. 

Sen seni ne sanırsın, 

Hep ayruğa anırsın, 

Dört kitabın mânâsın, 

Budur eğer var ise. 

    Bildik gelenler geçmiş, 

    Konanlar geri göçmüş, 

    Aşk şârabından içmiş, 

    Kim mani duyar ise. 
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Yûnus yoldan ırmasın, 

Yüksek yerde durmasın, 

Sinle sırat görmesin, 

Sevdiği Dîdâr ise. 

 

Âşık Yunus 

 

 

 

“Başınızdaki emir, kuru başlı, kıvır kıvır saçlı,  

siyah Habeşli bir köle de olsa; masiyet emretmedikçe  

itaat edin.” H.Ş. 

 

“Zulm ile âbad olanın, âhiri berbat olur.” 

 

“Tütün içenin îmanı firar eder.” 

“Necat-ül-Mü’minin isimli eserinde Of’lu Mehmet Emin 

Efendi sigaranın haram olduğunu 20 maddede  

şer’î delillerle ispat etmiştir.” 

 

“Bidat işlemeye devam eden kimse  

gün gelir imandan soyunur.” 

 

“Bir menkîbe anlat bizi kandır, 

Anlat ki hepsi yalan, hepsi yalandır.” 
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MÜLK-Ü BEKÂDAN GELMİŞEM 

 

Mülk-ü bekâdan gelmişem, 

Fâni cihânı neylerem. 

Ben dost cemâlin görmüşem, 

Hûri cinânı neylerem. 

    Vahdet meyin cür’âsını, 

    Ben dost elinden içmişim. 

    Ben dost kokusun almışım, 

    Miski reyhânı neylerem 

Îsâ gibi dünyâ koyup, 

Gökleri seyrân eylerim. 

Musa’ya dîdâr olmuşum, 

Ben “Lenterâni” neylerem. 

    İbrahim’im Cebrâil’e, 

    Hiç ihtiyacım kalmadı. 

    Muhammed’im dosta gidem, 

    Ben tercümânı neylerem. 

İsmâil’em Hak yoluna, 

Cânımı kurban eylerem. 

Çünkü bu cân kurban sana, 

Ben koç kurbanı neylerem. 

    Eyyûb’leyin şol mâşukun, 

    Cevrin tahammül eylerem. 

    Cercis’leyin Hak yoluna, 

    Çıkmayan cânı neylerem.  

Âşık Yûnus mâşukuna, 

Vuslat bulunca mest olur. 

Ben şişeyi çaldım taşa, 

Ârı nâmusu neylerem.  

 

Âşık Yunus 
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MÜRŞÎD-İ KÂMİLE EYLERSEN  

 

Mürşîd-i kâmile eylersen hizmet, 

Riyâdan kurtulur alırsın himmet, 

Kendisin bilmezle eyleme ülfet, 

Ârif ol mektebi irfâna yürü. 

    Ehlûllah yoludur râh-ı târikat, 

    Erişir maksûda edenler hizmet, 

    Ey kardeş var ise sende bir niyet, 

    Mert olup bu yolda merdâne yürü. 

Erer marifetle dilerin sâfî, 

Eğer saf dil isen bu sözler kâfi, 

Dinle sen beyhûde eyleme lafı, 

Hemen var gayreti îmâna yürü. 

    Târik-i Halvetî’den al haberi sen, 

    Şeytana yüz verme huzur ararsan, 

    Nefsinle cenk eyle eğer er isen, 

    İki âlem içre mestâne yürü. 

Dinle bu kıssadan hisse al bâri, 

Takmadan boynuna iblis yuları, 

Bîçâre taşradan eyleme zari, 

Durma gel şu bezm-i cânâna yürü. 

    Deryâyı ulûmun bulunmaz dibi, 

    Böyle buyurmuştur Sultân-ı Nebî, 

    Sıyretin pâk ise sûretin gibi, 

    Ol zaman tevhîd-i devrâna yürü, 

Emrâhî her kâr’a eylemez heves, 

Eğer arif isen söyle bir nefes, 

Muhabbet riştesin mâsivadan kes, 

Var kendi halinde mestâne yürü. 

 

Âşık Emrah 
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NASIL VASFEDEYİM  

 

Nasıl vasfedeyim seni sultânım, 

Rumeli, Bosna’yı değer gözlerin, 

Akranın bulunmaz rûh u revânın, 

İzmir’i, Konya’yı değer gözlerin. 

 

Hiç duymadım cânân sendeki hazzı, 

Tunus, Trablus’u, Mısır, Şirâz’ı, 

Bağdad’ı, Yemen’i, Acem, Sivas’ı, 

Belh’i, Buhâra’yı değer gözlerin. 

 

Yüzüne dizilmiş, Yusuf nişânı, 

Gören üftâdeler, eyler figânı, 

Bütün Gürcistan’ı, Erzurum, Van’ı, 

Ahıska’yı, Kars’ı değer gözlerin. 

 

Gafûrî daimi, eyler medhini, 

Ver bâdeyi et sen, bize himmeti, 

Yüz bin sarraf gelse, bilmez kıymeti, 

Büsbütün dünyâyı, değer gözlerin. 

 

Âşık Gafûrî 
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NE KAÇARSIN BENDEN 

 

Ne kaçarsın benden melek sevdiğim? 

Ateş sakınır mı pervânesinden? 

Bezmi muhabbette cânım efendim, 

Mey esirgenir mi mestânesinden. 

 

Cânım hastasıdır kûy-i visâlin, 

Gönül teşnesidir, âb-ı zülâlin, 

Gözden nihân olsa hüsn ü cemâlin, 

Muhabbetin çıkmaz dil hânesinden. 

 

Ezelden seninle eyledim ikrâr, 

Parçalansa kalbim eylemem inkâr, 

Hakîkat bâbında sâdâkatli yâr, 

Geçer mi âşık-ı dîvânesinden. 

 

Bana senden oldu, bu aşk-ı sevdâ, 

Senden gayri kime eyleyim şekvâ, 

Ricâm budur senden ey Ganî Mevlâ, 

Ayırma Emrah’ı bir tânesinden. 

 

Âşık Emrah 
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NE ZAMAN ANARSAM SENİ 

 

Ne zaman anarsam seni, 

Karârım kalmaz Allah’ım, 

Senden gayri gözüm yaşın, 

Kimseler silmez Allah’ım. 

    Sensin ismi bâki olan, 

    Sensin dillerde okunan, 

    Senin aşkına dokunan, 

    Kendini bilmez Allah’ım. 

Sen yarattın cism ü cânı, 

Sen yarattın bu cihânı, 

Mülk senindir kerem kânı, 

Kimsenin olmaz Allah’ım. 

    Okunur dilde destânın, 

    Açılır bağ-ı bostânın, 

    Sen baktığın gülistânın, 

    Gülleri solmaz Allah’ım. 

Aşkın bahrine dalmayan, 

Cânını fedâ kılmayan, 

Senin cemâlin görmeyen, 

Meydâna gelmez Allah’ım. 

    Zor olur âşığın işi, 

    Senden ayrı düşen kişi, 

    Durmaz akar gözün yaşı, 

    Didârı görmez Allah’ım 

Âşık Yûnus seni ister, 

Lûtfeyle cemâlin göster, 

Cemâlin gören âşıklar, 

Ebedi ölmez Allah’ım. 

 

Âşık Yunus 
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NİCE AĞLAMAYIM 

 

Nice ağlamayım, kılmayım feryât, 

Giriftâr-ı aşkın bînevâsıyım, 

Mecnûndur Leylâ, Şîrîn’in Ferhat, 

Ben de Şâh Nigâr’ın müptelâsıyım. 

 

Neylerim dünyâyı, neylerim malı, 

Neylerim Keşmir’i neylerim şalı, 

Ben dîvân-ı aşkın, zülfün pâmâli, 

Server-i hûbânın bir gedâsıyım, 

 

Halka-yı rindânın çekerim yayın, 

Giriftâr-ı aşkım, çalarım nây ın, 

Tanımazam mezheb, bilmezem âyin, 

Kilisa-yı aşkın Mesîhasıyam. 

 

Zâhiri Melâmi, bâtını bî kin, 

Peymânesi memlû, bâdesi rengîn, 

Sahn-ı meyhânede, seccâde nişîn, 

Zümre-yi rindânın, muktedâsıyım. 

 

Ey Seyyid Nigârî, ey aşkı tûğyân, 

Ey âşık-ı şeydâ, ey kâr-ı efgân, 

Gârîbân-ı aşka, menem serebân, 

Ferhad-ı Şîrîn’in rehnümâsıyım. 

 

Seyyid Nigârî  
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NEYLERİZ HAYAT SUYUN 

 

Neyleriz hayat suyun, 

Biz cân yağmaya verdik, 

Cevherleri sarrafa, 

Mâden yağmaya verdik. 

 

Bizim il bezirgânı, 

Hiç assı gözetmedi, 

Çünkü assı bizim değil, 

Ziyân yağmaya verdik. 

 

Bizim il kâfilesi, 

Geçirmezler her malı, 

Biz burda üryân geldik, 

Dükkân yağmaya verdik. 

 

Küfr ile îmân dahi, 

Hicâb imiş bu yolda, 

Sefâlaştık küfr ile, 

Îmân yağmaya verdik. 

 

Sen ü ben olacağız, 

İş ikilikte kalır, 

Çıktık ikilik evinden, 

Sen ben yağmaya verdik. 

 

Bizim pazarımızda, 

Yokluk olur sermâye, 

Çünkü bu iş böyle olur, 

Satan yağmaya verdik. 
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Zühd ile çok istedik, 

Hiç müyesser olmadı, 

Terkedüben küllîsin, 

Gümân yağmaya verdik. 

 

Pâyânlı devr ü zaman, 

Çok eğledi Yûnus’u, 

Pâyânsız devre erdik, 

Devrân yağmaya verdik.  

 

Âşık Yunus 
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NE AĞLARSIN BENİM ZÜLFÜ SİYAHIM 

 

Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, 

Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. 

Göklere erişti feryadım âhım,  

Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. 

 

Bir gülün çevresi dikendir hârdır, 

Bülbül hâr elinden âh ile zârdır, 

Ne de olsa kışın sonu bahardır, 

Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. 

 

Dâimî’yem, her can ermez bu sırra,  

Yusuf sabır ile vardı Mısır’a, 

Gerçek âşık olan erer o nûra, 

Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. 

 

Dâimî  
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NOLDU BU GÖNLÜM 

 

Noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm, 

Derdi gam ile doldu bu gönlüm, 

Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm, 

Yanmada derman, buldu bu gönlüm. 

   

Yan ey gönül yan, yan ey gönül yan, 

Yanmada oldu derdime derman,  

Pervâne gibi, pervâne gibi, 

Şem’ine aşkın yandı bu gönlüm. 

 

Gerçi ki yandı, gerçi ki yandı, 

Rengine aşkın cümle boyandı, 

Kendinde buldu, kendinde buldu, 

Matlubunu hoş, buldu bu gönlüm. 

 

Sevadı âzam, sevadı âzam, 

Belki oluptur, arşı muazzam, 

Meskeni cânan, meskeni cânan, 

Olsa acep mi şimdi bu gönlüm. 

 

Seyri Billâhtır, seyri billâhtır, 

Lima Allah’tır, fena fillâhtır, 

Ayînesinde, ayînesinde, 

Gerdi sîvayı, buldu bu gönlüm. 

 

El fakrü fahri, el fakrü fahri, 

Demedi mi ol âlemler fahri, 

Fahrini zikret, fahrini zikret, 

Mahvü fenada buldu bu gönlüm. 
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Bayram’ım imdi, Bayram’ım imdi, 

Bayram ederler yâr ile şimdi, 

Hâmd ü senâlar, Hâmd ü senâlar, 

Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm. 

 

Hacı Bayram Velî 

 

 

 

“Ümitvar olun, bu hengâme içerisinde 

En gür sedâ, İslâm’ın Sedâsı olacaktır.” 

 

“Öyle bir zaman gelecek ki  

insanlar ülke ülke dolaşacaklar da  

zekat verecek kimseyi bulamayacaklar.” H.Ş. 

 

“Türkler hakkında dokuz tane Hadis-i Şerif vardır.  

Bu milletin sahibi Cenab-ı Allah’tır. 

Necib Millet; bu milleti Allah c.c. ve  

Resûlüllah Efendimiz seviyor.” 

 

“Türkiye’de israfın önüne geçilse iktisadi hayat düzelir.” 
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NÛR-U İLÂHİDİR  

 

Nûr-u ilâhidir, nâr-ı hakikât, 

O nardan hakikât, nûr olur peydâ, 

Nûrun alâ nûrdur, o nârın nûru, 

O nûrun nârından, sûr olur peydâ. 

 

Bir derdimi açsam gülşen bağına, 

Bülbüller zâr edip gül ağlar bana, 

Başım alıp düşsem Mecnûn dağına, 

Vahşiler dem çekip hûn ağlar bana. 

 

Aşkınla çak ettim, hırka-i ârım, 

Yokluk makamında mahvoldu varım, 

Bî hîcâp tecelli eylerse yârim, 

Kande olsam bana Tûr olur peydâ. 

 

Bu derde düşeli gülemem bir dem, 

Çektiğim cefâyı çekmesin âdem, 

Aşk elinden olsam seyyâh ı âlem, 

Hemen göz göz olup yâr ağlar bana. 

 

Ah şeyhim gör benim bedbâht halimi, 

Kemâne döndürdün kadd i dârımı, 

Bir gün ben suna bilsem arz û hâlimi, 

Şâhlar rahme gelir kul ağlar bana. 

 

Emrah bu rütbeyi eyledin hâsıl, 

Hakiki visâle olursun vâsıl,  

Cennet i irfana oldunsa vâsıl, 

Ravza’yı gönülde har olur peydâ. 

 

Âşık Emrah 
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OLSAYDI BENDEKİ GAM  

 

Olsaydı bendeki gam, 

Ferhat’ı mübtelâda, 

Bir âh ile verirdi, 

Bin bir sütûnu bâde. 

 

Verseydi âh-ı Mecnûn, 

Feryâdımın sedâsın, 

Kuş mu karar ederdi, 

Başındaki yuvada. 

 

Ferhat’a zevk-i sûret, 

Mecnûn’a seyr-i sahrâ, 

Bir rahat içre herkes, 

Ancak menem belâda. 

 

Aşkın revânıma al, 

Cem oldu vâr ümidim, 

Kim ola vara vara, 

Cemiyetim ziyâde. 

 

Gâh gamzem içmek ister, 

Kanımı, gâhı çeşmim, 

Korkum budur ki nâgâh, 

Kanlar ola orada. 

 

Ger görmemek dilersen, 

Resm-i cefâ Fuzûlî, 

Olma vefâya tâlib, 

Dünyâyı bî vefâda. 

 

Âşık Fuzûlî 
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ÖMÜR BAHÇESİNİN 

 

Ömür bahçesinin, gülü solmadan, 

Uyan gel gözlerim, gafletten uyan, 

Ecel bir gün bize devrân dönmeden, 

Uyan gözlerim gafletten uyan. 

 

Kaba döşekte uyuma döne döne, 

Mağrûr olup yatma sen kana kana, 

İletirler seni, karanlık yere, 

Uyan gel gözlerim gafletten uyan. 

 

Niçin gaflet ile mağrûr olursun, 

Kervân göçer gider yolda kalırsın, 

Be vallâhi sonra pişmân olursun, 

Uyan gel gözlerim gafletten uyan. 

 

Ne kadar tatlıdır gaflet uykusu, 

Dünyevî uhrevî yoktur korkusu, 

Eğer ister isen dostun kokusun, 

Uyan gel gözlerim gafletten uyan. 

 

Şeydâ bülbül gibi düşmüşüm zâre, 

İyi olmaz yürek azıyor yâre, 

Halimiz mâlumdur Perverdigâr’e, 

Uyan gel gözlerim gafletten uyan. 

 

Derviş Yûnus söyler sözü tutulmaz 

Senin kumaşların bunda satılmaz, 

Böyle yatmak ile dosta gidilmez, 

Uyan gel gözlerim gafletten uyan. 

 

Âşık Yunus 
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PADİŞAHI YARATAN 

 

Padişahı yaratan, 

Seçer akı karadan, 

Ben şeyhimi görmedim, 

Hayli geçti aradan, 

Allah Hû, Haydar Hû. 

 

Pîrlere baha yetmez, 

Aşkı gönlümden gitmez, 

Onlar gecede yatmaz, 

Hû derler seherlerde, 

 

Pîr bize bu gün geldi, 

Gülleri tazelendi, 

Önü seyran Kamber’i, 

Ali Mürtezâ geldi, 

 

Halvetî’nin gülleri, 

Kur’an okur dilleri, 

Seherlerde ötüyor, 

Halvetî bülbülleri, 

 

Yatsam kuru hasırda, 

Kurtulamam kusurdan, 

Halvetîler huzurda, 

Hû derler seherlerde, 

 

 

 

“Cihanı âleme padişah olmak bir kuru kavga imiş. 

Bir velîye bende olmak cümleden âlâ imiş.” 

Yavuz Sultan Selim 
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PÎR ŞÂBÂN’IM BU DÜNYÂYA 

 

Pîr Şâbân’ım bu dünyaya, 

Dolu geldim dolu benim, 

Bilmeyenler bilsin beni, 

Ben Ali’yim Ali benim. 

 

Bilmeyenler bilsin bizi, 

Biz Ali’yi seviyoruz, 

Bilmeyene söylüyoruz, 

Biz Hasan’ı seviyoruz. 

 

Coşma deli gönül coşma, 

Coşupta bendinden taşma, 

Üçyüz altmışaltı çeşme, 

Ser çeşmenin gözü benim. 

 

Çarşı pazar dolaşırım, 

Ben Hak’kım Hak’tan gelirim, 

Ben hakkımı Hak’ka verdim, 

Dedikleri deli benim. 

 

 

 

Efendi Hazretleri namaza çok değer verir, vaktini gözler, 

vaktinde namazını cemaâtle kılar ve şöyle buyururdu: 

“Namazı aceleye getirmeyin.” 

“Namazı gaile edinmeyin, vakti girince kılmak gerekir.” 
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PLEVNE MARŞI 

 

Tuna nehri akmam diyor, 

Etrafımı yıkmam diyor, 

Şanı büyük Osman Pasa, 

Plevne'den çıkmam diyor. 

 

Olur mu böyle olur mu, 

Evlât babayı vurur mu, 

Sizi millet hainleri, 

Bu dünya size kalır mı? 

 

Düşman Tuna'yı atladı, 

Karakolları yokladı, 

Osman Paşa'nın kolunda, 

Beş bin top birden patladı! 

 

Kılıcımı vurdum taşa, 

Taş yarıldı baştan başa, 

Şanı büyük Osman Paşa, 

Askerinle binler yaşa! 

 

 

 

“Namaz, kişiyi bütün kötülüklerden alıkoyar. 

Namaz kâfirlerle bizim aramızdaki perdedir.” H.Ş. 
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RÛM’DA VE ACEM’DE  

 

Rûm’da ve Acem’de âşık olduğum,  

Yemen illerinde Veysel Karâni. 

Hak Peygamber sevdi ve dostum dedi, 

Yemen illerinde Veysel Karâni. 

 

Anasından doğdu dünyâya geldi, 

Melekler kanadın altına serdi, 

Resûl’ün hırkasın tâc’ını giydi, 

Yemen illerinde Veysel Karâni. 

 

Erenler önünde, kemer belinde, 

Ak nûrdan beni var hem sağ elinde, 

Veyis Sultân derler Hak dîvânında, 

Yemen illerin Veysel Karâni. 

 

Sabah namazını kılar giderdi, 

Gizlice Rab’bine niyâz ederdi, 

Ânın işi gücü deve güderdi, 

Yemen illerinde Veysel Karâni. 

 

Bin deveyi bir akçeye güderdi, 

Onunda nısfını zekât ederdi, 

Deve bilesince tevhîd ederdi, 

Yemen illerinde Veysel Karâni. 

 

Elinde asası hurma dalından, 

Eğninde hırkası deve yününden, 

Aslâ hatâ gelmez onun dilinden, 

Yemen illerinde Veysel Karâni. 
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Yastığı taş idi döşeği postu, 

Cennetlik eylemek ümmeti kastı, 

Hak’kın sevgilisi Habîb’in dostu, 

Yemen illerinde Veysel Karâni. 

 

Anasından destûr aldı durmadı, 

Kâbe yollarından gözün ırmadı, 

Vardı ol Râsûl’ü evde bulmadı, 

Yemen illerinde Veysel Karâni. 

 

Peygamber mescitten evine geldi, 

Veyis’in nûrunu kapıda gördü, 

Sordu Fâtımâ’ya eve kim geldi, 

Yemen illerinde Veysel Karâni. 

 

Yûnus eydür şimdi bizde varalım, 

Ayağı tozuna yüzler sürelim, 

Hak nasîb eylesin komşu olalım, 

Yemen illerinde Veysel Karâni. 

 

Âşık Yunus  
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SABAHTAN UĞRADIM 

 

Sabahtan uğradım ben bir fidana, 

Dedim mahmur musun, dediki yoh yoh, 

Ak ellerin boğum boğum kınalı, 

Dedim bayram mıdır, söyledi ki yoh yoh. 

 

Dedim inci nedir, dedi dişimdir, 

Dedim kalem nedir, dedi kaşımdır, 

Dedim onbeş nedir, dedi yaşımdır, 

Dedim daha var mı, söyledi ki yoh yoh. 

 

Dedim ölüm vardır, dedi aynımda, 

Dedim zulüm vardır, dedi boynumda, 

Dedim ak ellerin, dedi koynumda, 

Dedim ver ağzıma, söyledi ki yoh yoh. 

 

Dedim Erzurum ne, dedi ilimdir, 

Dedim gider misin, dedi yolumdur, 

Dedim Emrah nendir, dedi kulumdur, 

Dedim satar mısın, söyledi ki yoh yoh. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Bir kimsenin iyi mi, kötü mü olduğu  

eline fırsat geçince belli olur.  

Eline fırsat geçince herkes mayasını ortaya koyar.” 
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SÂKÎ YÂ CAMINDA 

 

Sâkî yâ camında nedir bu esrâr, 

Kıldı bir katresi, mestâne bizi 

Şarâb ı lâl’inde ne keyfiyet var, 

Söyletir efsâne, efsâne beni. 

 

Ref et nikâbını ey vech i enver, 

Zûlmette gönlümüz olsun münevver, 

Şarâb ı lâl’inin lezzeti dilber, 

Gezdirir meyhâne meyhâne bizi. 

 

Âşığın çok belâ gelir başına, 

Tahammül gerektir adüv taşına, 

Şem i ruhsârına aşk ateşine, 

Yanmakta seyretsin pervâne bizi. 

 

Bakmazlar Dertli’ye algındır deyu, 

Hakîkat bahrine dalgındır deyu, 

Bir saç-ı leylâya mecnûndur deyu, 

Yazmışlar deftere, dîvâne bizi. 

 

Dertli 

 

 

 

“En büyük nimet iman nimetidir.  

Bu kapıda ne kadar şükretsek azdır.  

Kıymetini bilin, ona göre çalışın.” 
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SEHER VAKTİ BÜLBÜLLER  

 

Seher vakti bülbüller, 

Ne de güzel öterler, 

Açınca tüm çiçekler,  

Birlikte zikrederler. 

    Aman Allah illallah, 

    Dertlere dermân Allah, 

    Gönüle şifâ veren, 

    Lâ ilâhe illallah. 

Akşam olur giderler, 

Boyun büker çiçekler, 

Kimbilir ne söylerler,  

Feryât eder bülbüller. 

    Onlarda bütün dertler, 

    Yine de şükrederler, 

    Salât selâm söylerler, 

    Hak’ka niyaz ederler. 

Sen Allah’ı seversen, 

Allah seni sevmez mi? 

Emrince hizmet etsen,  

Hak ecrini vermez mi? 

    Sen rızâ kapısında, 

    Aman Allah’ım dersen, 

    O Âlemler Sultânı, 

    Lebbeyk kulum demez mi? 

Âşık Yûnus ne söyler, 

Söyler de kimler dinler, 

Bu yollar Hak’ka gider, 

Gidenler rahat eder. 

 

Âşık Yunus 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

296 

 

SALINDI BAHÇAYA GİRDİ 

 

Salındı bahçaya girdi, 

Çiçekler selâma durdu, 

Mor menekşe boynun eğdi, 

Gül kızardı hicâbından.  

Yâr Ali Yâr, Yâr Ali Yâr 

 

Eğildim bir dolu içtim, 

Pîrin elinden elinden, 

Yandı yüreğim kül oldu, 

Nârın elinden elinden. 

 

Dostun bahçasında güller, 

Şakıyıp öter bülbüller, 

Konuşmuyor dudu diller,  

Ecel elinden elinden. 

 

Bahçanın kapısın açtım, 

Sandım ki cennete düştüm, 

Ben dost ile ayrı düştüm, 

Elin dilinden dilinden. 

 

Bahçanın kapısı güldür, 

Dalında öten bülbüldür, 

Sefil aşık sana kuldur, 

Bağışla geç günâhından. 

 

Tutmuşum pîrin elinden 

Korkum yok Sırat yolundan, 

Sakın Kul Hüseyin sakın, 

Ha bu dilinden dilinden. 
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SEHER YELİ TATLI ESER  

 

Seher yeli tatlı eser, 

Uyku ibâdeti keser, 

Çok uyuma gaflet basar, 

Uyart bizi seher yeli. 

 

Seher vakti sâkin miskin, 

Olalım Mevâ’ya yakın, 

İmanı şeytandan sakın, 

Uyart bizi seher yeli. 

 

Tesbihleri uzun uzun, 

Hak’kı zikreylesin özüm, 

Nasihattır size sözüm, 

Uyart bizi seher yeli. 

 

Tesbihleri yeşil taştan, 

Yatamıyom kara düşten, 

Haber aldım uçan kuştan, 

Uyart bizi seher yeli. 

 

Bindirirler cansız ata, 

Götürürler tuta tuta, 

Ancak düştüm ben rahata, 

Uyart bizi seher yeli. 
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SEHERDE UYANDIM  

 

Seherde uyandım, aşka boyandım, 

Bülbül feryat etme ben de uyandım. 

   Eşinden ayrıldın geldin ilinden, 

   Avâzın hob kimse bilmez dilinden. 

Âşık olan bilir senin hâlinden, 

Bülbül feryat etme bağrımı deldin. 

   Bülbül senin kanadında allar var, 

   Giymişsin alları sende bir hâl var. 

Seher vakti dâim, Hûdâ’ya yalvar, 

Bülbül feryat etme bende uyandım. 

   Yine bahar geldi derdim alıştı, 

   Dîdem yaşı deryâlara karıştı. 

Sana gülden tecelli mi erişti? 

Zâr eyleme bülbül, sinemi deldin. 

   Ahmedî der çoktur benim günâhım, 

   Vâris i Enbiyâ benim penâhım. 

İnşallah avfeder Mevlâ günahım, 

Âh eyleme bülbül, bağrımı deldin. 

 

Ahmedî 

 

 

 

“Bu kapıya varlık ve servet sahibi olmak için gelen  

gelmesin. Bu kapıda kendi nefsini kurtarmaya çalışan 

zaten insan değil. Bu kapıya gelen vatana, millete,  

mukaddesata, bütün Ümmet-i Muhammed’e  

dua etmesi gerekir.” 
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SEHERİN VAKTİNDE  

 

Seherin vaktinde dil cûşa geldi, 

Dağlar yâ Muhammed Ali çağırır. 

Bülbülün feryâdı bağrımı deldi, 

Bağlar yâ Muhammed, Ali çağırır. 

 

Vird verilmiş gökte uçan kuşlara, 

Bakmaz mısın gözündeki yaşlara, 

Sular yüzün vurur taştan taşlara, 

Çağlar yâ Muhammed, Ali çağırır. 

 

Gördüm çark ı felek semâ dönmek de, 

Âşık olan üstâdından kanmak da, 

Gönlüme de bir od düşmüş yanmak da, 

Dağlar yâ Muhammed, Ali çağırır. 

 

Âşık olan gelir derdin üsteler, 

Dertliler de gelir derman isterler, 

Ya buna kail olur mu hastalar, 

Sağlar Ya Muhammed, Ali çağırır. 

 

Pîr Sultan Abdal’ın vardır âşığı, 

Âşık olanların yanar ışığı, 

Hasan ile Hüseyin’in beşiği, 

Sallar yâ Muhammed, Ali çağırır. 

 

Pîr Sultan Abdal 
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SEMÂDA SIRR-I TEVHÎDİ  

 

Semâda sırr-ı tevhîdi, 

Duyan gelsin bu meydâna, 

Derûnunda bu gün Hak’kı, 

Bulan gelsin bu meydâna. 

 

Salâdır ehl-i irfâna, 

Yetiş hem cân-ı cânâna, 

Bu gün başını kurbâna, 

Koyan gelsin bu meydâna. 

 

Görenler nûr-u Gaffâr’ı, 

Bilenler sırr-ı Settâr’ı, 

Cihânda şişe-i ârı, 

Kıran gelsin bu meydâna. 

 

Derilsin cümle âşıklar, 

Ciğeri aşka yanıklar, 

Görün münkir ne sayıklar, 

Duyan gelsin bu meydâna. 

 

Gönül maksûdunu buldu, 

Cihân envâr ile doldu, 

Bu gün Nûri imâm oldu, 

Uyan gelsin bu meydâna. 

 

Nûri Sivasî 
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SEN NİÇİN UYURSUN  

 

Sen niçin uyursun uyanmaz mısın? 

Göçtü kervân kaldık dağlar başında, 

Çağrışır tellâllar inanmaz mısın? 

Göçtü kervân kaldık dağlar başında. 

 

Emir Hac göçeli hayli zamandır, 

Muhammed cümleye dindir îmândır, 

Delilsiz gidilmez yollar yamandır, 

Göçtü kervân kaldık dağlar başında. 

 

Bülbül olup dost bağında öte gör, 

İyi amellerle yükün tuta gör, 

Muhammed’in kervânına yete gör, 

Göçtü kervân kaldık dağlar başında. 

 

Dağılmadı şu dağların dumanı, 

Çıkar kalbindeki şekki gümânı, 

Cümlemize yoldaş eyle îmânı, 

Göçtü kervân kaldık dağlar başında. 

 

Yûnus sen bu dünyâya niye geldin, 

Gece gündüz Hak’kı zikretsin dilin, 

Muhammed’e uğramaz ise yolun, 

Göçtü kervân kaldık dağlar başında. 

 

Âşık Yunus  
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SENİ SEVEN ÂŞIKLARIN 

 

Seni seven âşıkların, 

Gözü yaşı dinmez imiş, 

Seni maksûd edinenler, 

Dünyâ, ahret bilmez imiş. 

 

Gönlün sana verenlerin, 

Eli sana erenlerin, 

Gözü seni görenlerin, 

Devrânları dönmez imiş. 

 

Ölmez imiş âşık canı, 

Hiç çürümez imiş teni, 

Aşk her kimi kıldı fâni, 

Ona zeval gelmez imiş. 

 

Aşkına düşen cânların, 

Yoluna baş koyanların, 

Aşka bülbül olanların, 

Kimse dilin bilmez imiş. 

 

Aşkın ile bilişenler, 

Senin ile buluşanlar, 

Sen mâşûka erişenler, 

Ezel ebed ölmez imiş. 

 

Eşrefoğlu Rûmî senin, 

Yansın aşk oduna cânın, 

Aşk oduna yanmayanın, 

Kalbi sâfi olmaz imiş. 

 

Eşrefoğlu Rûmî 
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SENİ HAK’TAN YIĞANI 

 

Seni Hak’tan yığanı, 

Her ne ise ver gider, 

Ne beslersin bu teni, 

Sinde kurt kuş yer gider.  

 Yiğit ol yiğit ol, 

 Ali gibi yiğit ol. 

Ölene bak gözün aç, 

Dökülür sakal u saç, 

Yılan çıyan gelir aç, 

Yiyüp içüp şir gider. 

 Yiğit ol yiğit ol, 

 Hasan gibi yiğit ol. 

Bize bizden ulular, 

Pek de güzel huylular, 

Şol iyi amelliler, 

Haber söyler gider. 

 Yiğit ol yiğit ol, 

 Hüseyin gibi yiğit ol. 

Kesgil haramdan elin, 

Çekgil gıybetten dilin, 

Azrail el atmadan, 

Bu dükkânı der gider. 

 Yiğit ol yiğit ol, 

 Pîrim gibi yiğit ol. 

Ecel erer kurur baş, 

Tez tükenir uzun yaş, 

Düp düz olur dağ u taş, 

Gök dürülür yer gider. 

 Yiğit ol yiğit ol, 

 Haydar gibi yiğit ol 
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Çün cân ağar Hazret’e, 

Hazır et Ahirete, 

Tanla duran taife, 

Hak evine er gider. 

 Yiğit ol yiğit ol, 

 Şeyhim gibi yiğit ol. 

Miskin Yûnus ölecek, 

Sini nûrla dolacak, 

Îmânı yoldaş olanlar, 

Ahirete şir gider. 

 Yiğit ol yiğit ol, 

 Yunus gibi yiğit ol. 

 

Âşık Yunus 

 

 

 

“Her şeyin sonu mühimdir,  

bir şeyi anlamak için sonunu bekleyin.  

Bir kimsenin nasıl olduğunu anlamak için sonuna bakın,  

çünkü itibar son nefesedir.” 
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SENİN AŞKIN KAMU DERDE 

 

Senin aşkın kamu derde, 

Devâdır yâ Rasûlâllah, 

Senin yanında hâcetler, 

Revâdır yâ Rasûlallah. 

 

Yüzünden şâd olur kullar, 

Ter inden açılır güller, 

Seninle dertli gönüller, 

Şifâdır yâ Rasûlallah. 

 

Senin yüzün gören gözler, 

Ne ay görür, ne yıldızlar, 

Seninle gece gündüzler, 

Ziyâdır yâ Rasûlallah. 

 

Sultânsın cümle şâhlara, 

Muzaffersin sabahlara, 

Şefâatin günâhlara, 

Şifâdır yâ Rasûlallah. 

 

Kabîlendir Benî Hâşim, 

Neslin Hazreti İbrahim, 

Seni sevmez ise her kim, 

Hatâdır yâ Rasûlallah. 

 

Sana âşık olup eflâk, 

Okundu yolunda levlâk, 

Hâkanî cânına emlâk, 

Fedâdır yâ Rasûlâllah. 

 

Hâkanî 
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SENSİN BİZE BİZDEN YAKIN 

 

Sensin bize, bizden yakın, 

Görünmezsin hicâb nedir? 

Çün aybın yok, gökçek yüzün, 

Yüzündeki nikâb nedir? 

 

Sen buyurdun ey pâdişâh, 

Yehdillâhi limen yeşâ, 

Şerîkin yok senin hâşa, 

Suçlu kimdir, azâb nedir? 

 

Rahîm durur senin adın, 

Rahmanlığın bize dedin, 

Âsileri muştuladın, 

Lâ teknetû hitâb nedir? 

 

Ganî bu mülkün sultânı, 

Sen cânısın, kanı teni, 

Bu göz görmek diler seni, 

Bu merci ü meâb nedir? 

 

Yûnus bu göz ânı görmez, 

Görenler hod haber vermez, 

Bu menzîle akıl ermez, 

Bu kurduğun serâb nedir? 

 

Âşık Yunus 
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SEYREYLE GÜZEL  

 

Seyreyle güzel kudretli Mevlâm neler eyler, 

Allah’a sığın adl i Teâlâ neler eyler. 

 

Elbet yürütür fermânını Kadir i Kayyum, 

Herkese lâyık sırrı tecellâ neler eyler. 

 

Alemleri var eyleyen Allah’u âlîm’dir, 

Gözler görecek mihr i muallâ neler eyler, 

 

Eltâf ı kadim Rahm i âzim Bar i Teâlâ, 

Kerem i Kerîm şems i mücella neler eyler. 

 

Lütfî derki dergâh ı ilâhide sebat eyle, 

Nazlı niyâz et Hak’ka temenna neler eyler. 

 

M. Lütfi Efendi 

 

 

 

Mehmed Emin Efendi, sadeliği sever, düzenli ve tertipli 

giyinirdi. Sade ve anlaşılır konuşurdu. Süslü cümleler 

kurmaz, dolaylı anlatım yapmaz, herkesin anlayabileceği 

misaller verirdi. Ehl-i Beyt’i, Osmanlı’yı, kahramanlığı ve 

yiğitliği çok severdi. Sohbet meclislerinde ilahi ve çay 

eksik olmazdı. İlahiye göre neşelenir yahut gözleri yaşa-

rırdı. 
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SEVDİM SENİ BEN MABUDUMA 

 

Sevdim seni ben mabuduma, 

Cânân diye sevdim, 

Bir ben değil âlem sana, 

Hayran diye sevdim. 

 

Evlâdu ıyâlden geçerek, 

Ravzana geldim, 

Ahlâkını methetmede, 

Kur’an diye sevdim. 

 

Kurbanın olam Şah ı Resûl, 

Kovma kapından, 

Dîdârına müştâk olacak, 

Yezdân diye sevdim. 

 

Mahşerde Nebiler bile, 

Senden medet ister, 

Gül yüzlü melekler sana, 

Hayran diye sevdim. 
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SOFULAR HARAM DEMİŞLER 

 

Sofular haram demişler, 

Aşkımın bâdesine, 

Ben doldurur ben içerim, 

Günâh benim kime ne. 

 

Gâh giderim medreseye, 

Ders okurum Hak için. 

Gâh giderim meyhâneye, 

Dem çekerim aşk için, 

 

Gâh çıkarım gökyüzüne, 

Seyrederim âlemi, 

Gâh inerim yeryüzüne, 

Seyreder âlem beni. 

 

Ben melâmet hırkasını, 

Kendim giydim eğnime, 

Ben melâmette gezerim, 

Âh u zârım kime ne. 

 

Sordular ki, Nesîmî’ye 

Yârin ile hoş musun? 

Hoş olayım olmayayım, 

O yâr benim kime ne. 

 

Seyyid Nesîmî 
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SÖZ İLE BİR KALBE  

 

Söz ile bir kalbe doğmaz ledünnî, 

Bütün âzâların dil olmayınca, 

Nefsi emmârenin bilinmez fendi, 

Gönül şehri, bahr i nil olmayınca. 

 

Söz ile bulunmaz bir sâdık muhip, 

Derde düşmeyince aranmaz tabib, 

Her şükûfeye de konmaz andelib, 

Meğer ki içinde gül olmayınca. 

 

Her âşıkta vâsıl olmaz yârine, 

Berdâr olmayınca vuslat dârına, 

Pervâne veş düşüp aşkın nârına, 

Mansûr gibi yanıp kül olmayınca, 

 

El çek mâsivâdan, bırak bu câhı, 

Râzı derûnundan gel eyle âhı, 

Cânân illerinin aşılmaz râhı, 

Varıp bir mürşîde kul olmayınca. 

 

Sâlih bu sözlerin yalan olamaz, 

Her beşer sûretli insan olamaz, 

Her kimsede ehli irfân olamaz, 

Kırk yerden yarılıp kıl olmayınca. 

 

Salih  
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SUNMA BANA SÂKÎ  

 

Sunma bana sâkî bâde i hâbı, 

Câmı aşkın mest i meşhûnuyum ben, 

Zerrece kalmamış gözümün tâbı, 

Külbe i ihsanın mahsûnuyum ben. 

 

Cüdâ düştüm yârden kârarım yoktur, 

Gamzeleri cellat, kirpiği oktur, 

Hûrîde gılmanda emsâli yoktur, 

Bir âhu gözlünün meftûnuyum ben. 

 

Titreşir damarda ilikte kanım, 

Yaş döker dem a dem çeşm i giryânım, 

Kime arzedeyim derdi nihânım, 

Kimse bilmez kimin vurgunuyum ben. 

 

Emrah bir yâr için sarf eyler emek, 

Görünmez gözüne emsâli melek, 

Görün kim ne âfet, ne şirin melek, 

Bir saçı Leylâ’nın meftûnuyum ben. 

 

Âşık Emrah 

 

 

 

“Oğlum siz sağın solun sözüne bakmayın,  

kendi işinize bakın.  

Rabıtanızla zikrinizle iyi bir abdest alın, iyi bir namaz kılın, 

bütün Ümmet-i Muhammed’e dua edin.” 
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ŞÂD OLMAK DİLERSEN  

 

Şâd olmak dilersen ey dil i nâşâd, 

Fâriğ ol cihânın ferâgatinden, 

Meclis i devrânda kalmadı bir tad, 

Sefer kılmak yeğdir, ikâmetinden. 

 

Gel dinle bu fendi, ey nûr u dîdem, 

Bu sözü ârifler demiştir akdem, 

Kendi şerâfetin bilmeyen âdem, 

Ne bilsin gayrinin şerâfetinden. 

 

İhlâs ile Hak’ka olanlar bende, 

Emrâhî olanlar aşkında zinde, 

Eğer kâbiliyet yok ise sende, 

Ne fayda şeyhinin kerâmetinden. 

 

Âşık Emrah 
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ŞAFAK SÖKTÜ YİNE  

 

Şafak söktü yine sunam uyanmaz, 

Hasret çeken gönül derde dayanmaz, 

Çağırırım sunam sesin duyulmaz, 

Uyan sunam uyan derin uykudan. 

 

    Çektiğim gönül elinden, 

    Usandım gurbet ilinden, 

    Hiç kimse bilmez halimden, 

    Uyan sunam uyan derin uykudan. 

 

Bunca diyar gezdim gözlerin için, 

Niye küstün bana el sözü için, 

Dilerim Allah’tan sızlasın için, 

Uyan sunam uyan derin uykudan. 

 

    Nakarat  
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ŞEHİTLERİN SER ÇEŞMESİ  

Şehitlerin ser çeşmesi, 

Evliyânın bağrı başı, 

Fatma ana gözün yaşı, 

Hasan ile Hüseyin’dir. 

    Hazreti Ali babaları, 

    Muhammed’dir dedeleri, 

    Arşın iki gölgeleri, 

    Hasan ile Hüseyin’dir 

Dedesiyle bile varan, 

Kevser ırmağında duran, 

Susuz ümmete su veren, 

Hasan ile Hüseyin’dir. 

    Kerbela bir dağ içinde, 

    Gülleri var bağ içinde, 

    Yatan alkanlar içinde, 

    Hasan ile Hüseyin’dir 

Kerbelâ’nın yazıları, 

Şehit olmuş gâzileri, 

Fatma ana kuzuları, 

Hasan ile Hüseyin’dir. 

    Kerbela’da yatan taşlar, 

    Kur’an okur kesik başlar, 

    Ağlayalım ey kardaşlar, 

    Hasan ile Hüseyin’dir, 

Kerbela’ya vardı kondu, 

Şehit olacağın bildi, 

Döne döne şehit oldu, 

Hasan ile Hüseyin’dir.  

    Yûnus söyler dünyâ fâni, 

    Bizden evvel gelen hani, 

    İki cihânın sultânı, 

    Hasan ile Hüseyin’dir. 

Âşık Yunus  
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ŞİMDİ İRFÂN VAKTİDİR 

 

Şimdi irfân vaktidir, 

Takvâya hâcet kalmadı, 

Zevk ü vicdan vaktidir, 

Feryâda hâcet kalmadı. 

 

Ehl i vahdetten alanlar, 

İlm i tevhid dersini, 

Gizli irfan buldular, 

Fetvâya hâcet kalmadı. 

 

Lim e Allah bâdesi çok, 

Canı sermest eyledi, 

Doldu dîl peymânesi, 

Sahbâya hâcet kalmadı. 

 

Hâmdülillâh sofuya aldık, 

Müsemmâdan haber, 

Zâta mazhardır gönül, 

Esmâya hâcet kalmadı. 

 

Ravza i bâğ ı behişttir, 

Cümle âlem ârife, 

Askerî ya cennet’ül,  

Me’vâya hâcet kalmadı. 

 

Askerî 
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ŞEYHİM SENİN HİKMETİNE 

 

Şeyhim senin hikmetine, 

Kalam hey dost deyu Hû Hû, 

Aklım ermez kudretine, 

Benim hey dost deyu Hû Hû. 

 

Hey benim cânım cânânım, 

Sensiz bu dünyâyı nidem, 

Yoluna cânımı verem, 

Gidem hey dost deyu Hû Hû. 

 

Yalan dünyânın yüzünde, 

Hayalin kaldı gözümde, 

Mevlâ’m aşkın denizinde, 

Yüzem hey dost deyu Hû Hû. 

 

Bu yalancı dünyâ fâni, 

Alma sen boynuna kanı, 

Boğazıma gelen cânı, 

Verem hey dost deyu Hû Hû. 

 

Ben deli oldum olam mı? 

Firkâtle böyle kalam mı? 

Bir kâğıda bin kelâmı, 

Yazam hey dost deyu Hû Hû. 

 

Yüksekten alçağa inem, 

Aşkın oduna yanam, 

Yana yana ben kül olam, 

Tozam hey dost deyu Hû Hû. 
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Nerden nere geldim niye, 

İnanma yalan dünyâya, 

Varır olacak sinliğe, 

Girem hey dost deyu Hû Hû. 

 

Yûnus yoktur aşkla aram, 

Aşksızlara sohbet haram, 

Soranlara haber verem, 

Diyem hey dost deyu Hû Hû. 

 

Âşık Yunus  

 

 

 

Efendi Hz., sol elinin baş parmağını sağ avucun ortasına 

koyup ellerini birleştirirdi(nefsi bağlardı). Hû esmasına 

geçen kardeşlere de bunu tavsiye ederdi. Duâya ellerini 

açarken yüzüğüne dokunarak ellerini birleştirir, sonra 

ellerini iyice açardı. Ellerini yüzüne sürmeden önce de 

sağ elini sol eline sürer, “Sol el mikrop taşımaz” buyurur-

du. Bazen Fâtiha derken de “Fâtiha te mâ salâvat.” buyu-

rurdu. Abdest alırken bir kardeşe “Boynunu mesh 

etmezsen Cehennem nârı mesheder” buyuruyor. 
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ŞOL BENİM ŞEYHİMİ 

 

Şol benim şeyhimi, 

Görmeye kim gelir? 

Zevk ile sefâlar, 

Sürmeye kim gelir. 

    Şeyhimin illeri, 

    Uzaktır yolları, 

    Açılmış gülleri, 

    Dermeye kim gelir. 

Şeyhimin özünü,  

Severim sözünü, 

Mübârek yüzünü, 

Görmeye kim gelir. 

    Şeyhimin ilini, 

    Sorarım evini, 

    Ol sebepli elini,  

    Öpmeye kim gelir. 

Şeyhimin ilinde, 

Âsâsı elinde,  

Muhammed dilinde, 

Olmaya kim gelir. 

    Şeyhimin ilinde, 

    Bir kadeh elinde, 

    Susamış âşıklar, 

    Kanmaya kim gelir. 

Âh şeyhim sen bizi, 

Yandırdın dert ile,  

Bu derdin dermânı, 

Sormaya kim gelir. 

    Ahd ile vefâlar, 

    Zevk ile sefâlar, 

    Bu yolda cefâlar, 

    Çekmeye kim gelir. 
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Şeyhimin şem’ine, 

Bu cânım pervâne,  

Salâdır âşıklar, 

Yanmaya kim gelir. 

    Şehîdin donunu, 

    Yumazlar kanını,  

    Dost için cânını.  

    Vermeye kim gelir, 

Hak için malını, 

Hep vere vârını, 

Aşk için kanını,  

Dökmeye kim gelir. 

    Âh ile gözyaşı, 

    Yûnus’un haldaşı, 

    Zehr ile pişen aşı, 

    Yemeye kim gelir. 

Âşık Yunus 

 

“Seccade ile namaz kılarken, seccadenin ucuna basılma-

sını tasvip etmez, “Seccade senin uçağındır, ona iyice bin 

(ayağını tam olarak bas).” buyururdu. 

 

“İlmiyle amel etmeyen kimseler, 

Kitap yüklü merkebe benzer.” 

 

“Gıybet etsem annemin babamın gıybetini ederim, çünkü 

onların günahını almış olurum.” 

 

“Ümeranın hayırlısı ülemayı ziyaret edendir, 

Ülemanın şerlisi ümerayı ziyaret edendir.” 

 

Meclisine oturulduktan bir süre sonra  

“Merhaba” der rahatlatırdı. 
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ŞOL CENNETİN IRMAKLARI 

 

Şol cennetin ırmakları, 

Akar Allah deyü deyü, 

Çıkmış İslâm bülbülleri,  

Öter Allah deyü deyü. 

 

Salınır Tûbâ dalları, 

Kur’an okur hem dilleri, 

Cennet bağının gülleri, 

Kokar Allah deyü deyü. 

 

Kimi yiyip, kimi içer, 

Hep melekler rahmet saçar, 

İdris nebî hûlle biçer, 

Diker Allah deyü deyü. 

 

Altındandır ağaçları, 

Gümüştendir yaprakları, 

Uzandıkça budakları, 

Biter Allah deyü deyü. 

 

Aydan aydındır yüzleri, 

Şekerden tatlı sözleri, 

Cennette hûri kızları, 

Gezer Allah deyü deyü. 

 

Hak’ka âşık olan kişi, 

Akar gözlerinin yaşı, 

Pür nûr olur içi dışı, 

Söyler Allah deyü deyü. 
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Ne dilersen Hak’tan dile, 

Kılavuzla gir hak yola, 

Bülbül âşık olmuş güle, 

Öter Allah deyü deyü. 

 

Açıldı gökler kapısı, 

Rahmetle doldu hepisi, 

Sekiz cennetin kapısı, 

Açar Allah deyü deyü. 

 

Rıdvân’dır o kapı açan, 

İdris’dir o hûlle biçen, 

Kevser ırmağından içen, 

Kanar Allah deyü deyü. 

 

Miskin Yûnus var yârine, 

Koyma bu günü yarına, 

Yarın Allah divânına, 

Varam Allah deyü deyü 

 

Âşık Yunus  
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ŞOL HALKA-YI ZİKİRDE  

 

Şol halka-yı zikirde, 

Dön Mevlâ’nın aşkına, 

Gecelerde gündüzde,  

Yan Mevlâ’nın aşkına, 

 

Aman Allah illâllah, 

Dertlere dermân Allah, 

Gönüle şifâ veren, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Yalvar güzel Allah’a, 

Vakti seher uyuma, 

Makâmın cennet ola, 

Dön Mevlâ’nın aşkına. 

 

Oku Kur’an zikreyle, 

Mâsivâyı terkeyle, 

Açılır sana perde, 

Yan Rahmân’ın aşkına, 

 

Göz yaşların kan ola, 

Hep günâhlar avf ola, 

Ağla gönül gel ağla, 

Dön Mevla’nın aşkına. 

 

Sanki cennet bahçesi, 

Halaka-i zikrullah, 

Gelir cümle erenler, 

Yan Mevlâ’nın aşkına. 
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Gel giresin meydâna, 

Feyiz gelir cânına, 

Bu erenler yoludur, 

Dön Mevlâ’nın aşkına. 

 

Her cân buna giremez, 

Girer Mevlâ dostları, 

Dost yolunda cân fedâ, 

Kıl Allah’ın aşkına. 

 

Döndü Sümbülü Sinan, 

Ol Hazreti Mevlâ’na, 

Daha nice ehlullah, 

Bil Rahmân’ın aşkına. 

 

Hep hacılar dönerler, 

Kâbe’nin etrafında, 

Gel ey Nâci ibret al, 

Dön Allah’ın aşkına. 

 

Sıddık Nâci Eren 

 

 

 

Uydurmacılığı, taklitçiliği sevmezdi. Yanında uydurma 

kelime konuşanı düzeltirdi. Mesela görev yerine vazife, 

öğrenci yerine talebe, öğretmen yerine muallim kelimele-

rini tavsiye ederdi. 
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ŞU CİHANDA BİR AY İDİ  

 

Şu cihanda bir Ay idi bir Güneş, 

Biri Nigâr, biri Hatice anam. 

Hak âşığı şeyda bülbül, hem sırdaş, 

Biri Nigâr, biri Hatice anam. 

 

Sadakâtli has kul idi, Sübhana, 

Bahri ne ki, benzer idi ummana, 

Misalidir Fatıma tüz Zehra’ya, 

Biri Nigâr, biri Hatice anam. 

 

Vasf edilmez kelâm ile dil ile, 

Yoldaş idi Azîzanla, pîr ile, 

Hak katında iki eşsiz velîye, 

Biri Nigâr, biri Hatice anam. 

 

İhvânlarım iyi tutsun yâdında, 

Has gül idi onlar Dost’un bağında, 

Cennet durur ayakları altında, 

Biri Nigâr, biri Hatice anam. 

 

Ecel geldi döndü yine aslına, 

Hak’tan geldi yine döndü Rabbine, 

Cefakârdı Yaradan’ın aşkına, 

Biri Nigâr, biri Hatice anam. 

 

Hizmet eyle gardaş rızasın bulam, 

Öf demeyi dahi nehy eyler Kur’an, 

Doğruluk köşkünde tahta oturan, 

Biri Nigâr, biri Hatice anam. 
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Makbul olur her dileği, duâsı, 

Çok şefkatli bu ümmetin anası, 

İsa miskin ister daim rızasın, 

Biri Nigâr, biri Hatice anam.  

 

İsa Katrancı 

 

 

 

Mehmet Emin Efendi, Ehl-i Beyt’i çok sever, Muharrem 

ayına çok hürmet ederdi. Muharrem ayına hürmeten bu 

ayda berrak su içmez, yine bu yüzden top oyunlarını tas-

vip etmezdi. Ehl-i Beyt’in acılarını yeni olmuş gibi yaşar, 

Ehl-i Beyt’e karşı derin sevgi ve saygı beslerdi. 

 

M. Emin Efendi; namaz vakitlerini, kerahat durumuna 

göre, Osmanlı dönemine ayarladı. Böylece namaz vakitle-

rindeki şüpheyi gidermiş oldu. 

 

“Üzerinizde bütün Ümmet-i Muhammed’in hakkı var, 

ona göre çalışın, buranın kadrosu boş kalmaz.” 

  



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

326 

 

TAŞTI RAHMET DERYASI 

 

Taştı rahmet deryâsı, 

Gark oldu cümle âsı, 

Dört kitâbın mânâsı,  

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Kitapta yazılıdır, 

Gönüllerde gizlidir 

Söylenecek söz budur,  

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Cennetten çıktı Âdem, 

Dünyâya bastı kadem, 

Bunu der idi müdâm,  

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Erenlerin kılıcı 

Arşa çıkar bir ucu, 

Her dertlerin ilâcı, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Budur esmânın hası, 

Kalbinden siler pası, 

İsm i âzam duâsı, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Gönüllere yol eder,   

Dağı taşı kül eder, 

Sultanları kul eder, 

Lâ ilâhe illâllah. 
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Gönül burcundan doğar, 

Aleme rahmet yağar, 

Hak’kın birliğin över,  

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Erenlerin burağı,  

Yakın eder ırağı,  

Arşın kürsün direği, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Yûnus bunu der idi 

Yanar dilde aşk odu, 

Mevlâ’nın güzel adı, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Pîrim Şâ’ban’ı Veli, 

Kastamonu mekânı, 

Geldi zikir zamanı, 

Lâ ilâhe illâllah. 

 

Âşık Yunus 
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TARİKAT MÜNKİRİ  

 

Tarikat münkiri bir takım kallâş, 

Kimin Mecnun, kimin Leylâ ederler, 

Başlarına değer, attıkları taş, 

Yine durmaz, kuru dâvâ ederler. 

 

Felek döndürmeden değirmenini, 

İçirmeden sana ecel şem’ini, 

Yürü bir mürşîdin tut dâmenini, 

Onlar nice zağı, şeydâ ederler. 

 

Emrahî bu dünya, bir hayâl i ham, 

Az yaşa çok yaşa ölümdür encâm, 

Nüfûz u ehlûllâh, iksir i âzam, 

Taşı cevher, hâki kimya ederler.  

 

Âşık Emrah 
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TECELLÂ-YI CEMÂL İSTER  

 

Tecellâ-yı cemâl ister, 

Gönül eğlenmez, eğlenmez, 

Tesellâ-yı visâl ister, 

Bu dil eğlenmez, eğlenmez. 

 

Sivâ savmini kim tuttu, 

Visâlin ıyd’ine yetti, 

Cemâlin vasfın eşitti, 

Gönül eğlenmez, eğlenmez. 

 

Cihânı gezse sertâser, 

Görünmez ona bâhri berr, 

Meğer yâ Rabb seni özler, 

Gönül eğlenmez, eğlenmez. 

 

Şu can kim buldu cânânı, 

Nider mülkü Süleyman’ı, 

Koydu aşk hayrette ânı, 

Gönül eğlenmez, eğlenmez. 

 

Ne dünyada ne ukbâda, 

Gönül bir özge sevdâda, 

Dem a dem fikri Mevlâ’da, 

Gönül eğlenmez, eğlenmez. 

 

Ne halvette, ne celvette, 

Ne kesrette, ne vahdette, 

Ne tûbâda, ne cennette, 

Gönül eğlenmez, eğlenmez. 
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Cemâlin nurunu ister, 

Ona kâr eylemez sözler, 

Fikri daim seni özler, 

Gönül eğlenmez, eğlenmez. 

 

Gerek dünya gerek ukbâ, 

Visâlinsiz kuru sevda, 

Hüdâi netsin ey Mevlâ, 

Gönül eğlenmez, eğlenmez. 

 

Aziz Mahmud Hüdâî 

 

 

 

İmam olup bir kişi ile namaz kılarsa  

duâ için geriye dönmezdi.  

“Arka safta tek kişi kalsa namaz olur mu?” sorusuna 

“Olur” buyurdu. 
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TECELLİ ŞEVKİ DÎDARIN  

 

Tecelli şevki dîdarın, 

Beni mest eyledi hayran, 

Enel Hak sırını canım, 

Anın çün kılmadı pinhan. 

    Acep hayranı mestin kim, 

    Bilişten bilmezim yâri, 

    Gözüm her kande kim baksa, 

    Görünen Sûreti Rahman, 

Benim her dertli dermanı, 

Benim her madenin kânı, 

Benim ol dürrü hemta, 

Benim ol bahri bi payân. 

    Semâda seyreder sırrım, 

    Cihanı tuttu envârım, 

    Mukaddeslerin cemisi, 

    Benim sırrımda sergerdan, 

Bu ay, bu gün, bu yıldızlar, 

Bu geceler, bu gündüzler, 

Bu yazlar, bu kışlar, güzler, 

Benim emrimdedir yeksan. 

    Çürümüş tenlere bir kez, 

    Eğer der isem bi izni kum, 

    Yalın ayak, başı açık, 

    Duralar kamusu üryan, 

Benim ilmü ledünnümde, 

Hezeran Hızr olur aciz, 

Benim her bir tecellimde, 

Nice bin Mûsa’lar hayran. 

    Cihan tılsımının pendi, 

    Benim elimdedir şimdi, 

    Benim bu gün bu meydanda, 

    Benimdir top ile çöğen. 
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Benim şâhı bu meydanın, 

Benim devri bu devranın, 

Benim canı bu canların, 

Benimle diridir her can. 

    Benim Mansur’u dâr eden, 

    Benim ağyarı yâr eden, 

    Benim her varı var eden, 

    Benim hem giden, hem duran. 

Değildim oddan ve sudan, 

Veya toprak veya yelden, 

Ben erden var idim erden, 

Henüz yok idi bu ezman, 

    Zamansız bi zamanım ben, 

    Nişansız bi nişanım ben, 

    Bu âlemde hemanım ben, 

    Benim görünen ile gören. 

Görürsün surete âdem, 

Benim emrimdedir âlem, 

Feleklerle melekler hep, 

Bana mahkumdur insücan, 

    Sanırsın Eşrefoğlu’yum, 

    Ne Rumi’yim ne İznikî, 

    Benim evvel Daim, Bâki, 

    Göründüm sûreta insan. 

 

Eşrefoğlu Rûmî  
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TEDBİRİNİ TERK EYLE  

 

Tedbirini terkeyle, 

Takdîr Hüdâ’nındır, 

Sen yoksun o benlikle, 

Hep vehmi gûmânındır. 

 

Âşık da keder neyler, 

Gam halk ı cihânındır, 

Koyma kadehi elden, 

Söz Pîrim Şâ’bân’ındır. 

 

Birden bire bul aşkı, 

Bu tûfe bulanındır, 

Devrân olalı devrân, 

Erbâbı safânındır. 

 

Mahzûn idi dil bir gün, 

Meyhâneyi mânâda, 

Efkâra düşenmişti, 

İnkâre düşüp bâde. 

 

Bir gün gelip nâgâh, 

Nûş etti alelâde, 

Al destine bir bâde, 

Derdi gamı ver bâda. 

 

Meyhâneyi seyrettim, 

Uşağa mutâf olmuş, 

Teklifi tekellüften, 

Sükkânı muâf olmuş. 
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Pûr neşe olup meclis, 

Bi havf i hilâl olmuş, 

Gam sohbeti yâd olmaz, 

Meşrepleri sâf olmuş. 

 

Ey dil sen ol Dîdâre, 

Lâyık mı değilsin ya. 

Dâvâyı muhabbete, 

Sâdık mı değilsin ya. 

 

Ecri nedir azanın, 

Vâmık mı değilsin ya, 

Bu gam ne gezer sende, 

Âşık mı değilsin ya. 

 

Bir bâde iç, çok efsûn, 

Mecliste zeberdeş ol, 

Atma ayağın taşa, 

Meyhânede bâdest ol. 

 

Aşağı akar sular, 

Payûhuma düş mest ol, 

Pür cûş olayım dersen, 

Gâlip, gibi sermest ol. 

 

Âşık Gâlip 
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TENDE CÂNIM CÂNDA  

 

Tende cânım, cânda cânânımdır Allah, Hû diye, 

Dilde sırrım, sırda sübhânımdır Allah Hû diye. 

 

Desti kudretle yazılmış yüzüne âyâtı Hak, 

Gönlümün tahtında sultânımdır Allah Hû diye. 

 

Cümle âzâdan gelir zikri Enel Hak narası, 

Cism içinde zâr ı efgânımdır Allah Hû diye. 

 

Geceler tâ subh olunca, inletir bu dert bizi, 

Derdimin içinde dermânımdır Allah Hû diye. 

 

Yere göğe sığmayan, bir mü’minin kalbindedir, 

Katremin içinde ummânımdır Allah Hû diye, 

 

Kisveyi tenden muarra seyreder bu gönlümü, 

Çarh uran ebdâl ı uryânımdır Allah Hû diye, 

 

Her kişiye kendinden akreb olan dost zâtıdır, 

Ey Niyâzi dilde mihmânımdır Allah Hu diye. 

 

Niyâzi Mısrî 
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TERK-İ DÜNYA TERK-İ UKBÂ 

 

Terk-i dünya terk-i ukbâ olanlar, 

Pirezen suretli dünyayı neyler, 

Bâb ı aşkın miftâhını bulanlar, 

Ben âşığım deyu dâvâyı neyler. 

 

Eğer oldun ise pür çeşmi pür hûn, 

Alemde söylenir, ol tâb ı mevzun, 

Aşkı hakîkîyle olanlar Mecnûn, 

Maksûdu Mevlâ’dır, Leylâ’yı neyler. 

 

Bizim sırdaşımız cümle erenler, 

Kırklar meclisinde kadeh sürenler, 

Vücûdun allemel esma bilenler, 

Hıfzında nüshayı kübrâyı neyler. 

 

Şem e yaktım dostla ben perrü bali, 

Çıkmıyor fikrimden dostun hayâli, 

Âşık olan ister elbet cemâli, 

Cânânsız cenneti âlâyı neyler. 
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TÜRBESİNİN ÖNÜNDE  

 

Türbesinin önünde, belim büküldü, 

Sordular suâli dilim tutuldu, 

Evvel böyle değildim, şimdi doğruldum, 

 Yanıyor Allah’ım içim yanıyor, 

 Beni böyle görenler deli sanıyor. 

 

Türbesinin önünde vardır bir kuyu, 

Kuyudan çekerler hep zemzem suyu, 

Muhammed’den almış bu güzel huyu, 

 Nakarat 

 

Türbesinin önünde feyiz ırmağı, 

Sağında solunda sallar sancağı, 

Âhiret gününde hazır burağı, 

  Nakarat 

 

Türbesinin önünde feyiz çeşmesi, 

Çevirin önünü münkir içmesin, 

Allah bizi iyilerden seçmesin,  

  Nakarat 

 

Türbesinin önünde büyük bir mersin, 

Açın kapıları Muhammed gelsin, 

Cemâl isteyenler murada ersin. 

  Nakarat 
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UŞŞÂK-I CİHAN AŞKINI 

 

Uşşâk-ı cihan aşkını eylerse hikâyet, 

Sen sanma şikâyet, 

Âşık kişi mâşûkunu görmekliğe tâlib, 

Elbet olagör rakib. 

 

Derdine deva etmeye muhtac mı tabîbim, 

Öyledir habîbim. 

Lokman dahi bulmazdı bunun şimdi devâsın, 

Hâşâ ki gedâsın. 

 

Ârif olayım dersen eğer, kâl ile olmaz, 

Kimse de bulunmaz, 

Bir mürşîd i Hak emrine gir bakma geriden, 

Ayrılma sürüden. 

 

Bildire senin aslını insan ne demektir, 

Bahr içre semektir, 

Ric’at ede gör aslına ahlâkı hamîdle, 

Sen çalış edeple. 

 

Gel tevhide gir canı gönül muhkem olasın, 

Allah’ı bulasın, 

Kâmil bu imiş lezzet hemen, gayriye bakma, 

Billâhi bırakma. 

 

Kâmil 
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VARDIM EŞİĞİNE  

 

Vardım eşiğine yüzümü sürdüm, 

Gördüm etrâfını dikenler almış, 

Yüksek mihrâbında yazılar gördüm, 

Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış. 

 

Türk’ün en bahtiyâr bir zamanında, 

Âb ı hayat varmış şadırvânında, 

Şimdi harâp olmuş sâyebânında, 

Tekbîr sadâları artık bunalmış. 

 

Batan güneşlerin dalgın nigâhı, 

Karanlık bırakmış o kıblegâhı, 

Mazlûm bir milletin bahtı siyâhı, 

Vîrân kubbesine gölgeler salmış. 

 

Âyât ı hikmet var kitâbesinde, 

Bir dersi ibret var hitâbesinde, 

Bağı cennet olan harâbesinde, 

Yas çeken kulların ömrü azalmış. 

 

Hey Rızâ, secdeye baş koyda inle, 

Taşlar dile gelsin senin derdinle, 

Efsâne söylerim Allah emriyle, 

O şerefli mâzî meğer masalmış  

 

Tevfik Rızâ Bölükbaşı 
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VARDIM Kİ YURDUNDAN  

 

Vardım ki yurdundan ayağ göç etmiş, 

Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı, 

Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, 

Sâkîler meclisten çekmiş ayağı. 

 

Hangi dağda bulsam ben ol marâli, 

Hangi yerde görsem çeşm i gazâli, 

Avcılardan kaçmış ceylân misâli, 

Gitmiş dağdan dağa yoktur durağı. 

 

Lâleyi, sümbülü, gülü hâr almış, 

Zevk u şevk ehlini âh u zâr almış, 

Süleyman tahtını sanki mâr almış, 

Gama tebdîl olmuş ülfetin çağı. 

 

Zihni derd elinden her zaman ağlar, 

Vardım ki bağ ağlar, bâğbân ağlar, 

Sümbüller perîşân, güller kan ağlar, 

Şeydâ bülbül terk edeli bu bağı. 

 

Bayburtlu Zihni 
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VAZ GEL HEKİM VAZ GEL  

 

Vaz gel hekim vaz gel yârem üstünden, 

Sen benim derdime devâ bilmezsin, 

Sen nasıl tabibsin yoktur ilâcın, 

Yârem yürektedir sarabilmezsin. 

 

İçerim yanıyor gönlüm havâi, 

Çekmeyen ne bilir bu aşkın nârı, 

Yıktın vîran ettin gönlüm sarayı, 

Çünkü bir taşın koyabilmezsin. 

 

Emrahî der dinlen benim sözlerim, 

Muhabbetin cân evimde gizlerim, 

Ne duruyon ağlasana gözlerim, 

Bir daha yârini görebilmezsin. 

 

Âşık Emrah  

 

 

 

“Cübbe, sarıkla namaz kılmanın farkı yetmiş iki derecedir. 

Bir derece yerle gök arası kadar farklıdır.” 
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YÂ RABBİ NÛRUN HAKKIÇÜN 

 

Yâ Rabbi nûrun hakkiçün, 

Ayırma aşkından bizi, 

Cennât ı nûrun hakkiçün, 

Ayırma aşkından bizi. 

 

Rûh u Resûlüllah içün, 

Sırrı veliyullah içün, 

Lillâh içün, billâh içün, 

Ayırma aşkından bizi. 

 

Âhım göğe olsun direk, 

Sen ol hemen kalbimde tek, 

Ne o gerek, ne bu gerek, 

Ayırma aşkından bizi. 

 

Sermest olayım gezeyim, 

Gönlümde nakşın yazayım, 

Cümle cihandan bezeyim, 

Ayırma aşkından bizi. 

 

Seyyid Nizamioğlu’nun, 

Maksûdu dîdardır ânın, 

Dûr etme vâslından senin, 

Ayırma aşkından bizi. 

 

Seyyid Nizamoğlu 
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YÂ RABBENÂ YÂ RABBENÂ 

 

Yâ Rabbenâ, yâ Rabbenâ, 

Yardım eyle kıyâmette, 

Vağfirlenâ zünübenâ, 

Yardım eyle kıyâmette, 

    Şu dünyada yoktur vefa, 

    Gelen çeker cevr ü cefa, 

    Ey Hak Habîbi Mustafa, 

    Yardım eyle kıyâmette, 

Bahçelerde bülbül şakır, 

Dâim Allah zikrin okur, 

Ey Hazreti Ebûbekir, 

Yardım eyle kıyâmette. 

    Yücede durur âsuman, 

    Gerek olur din ü iman, 

    Ey iki nûr ıssı Osman, 

    Yardım eyle kıyâmette. 

Şu dünyada çoktur velî, 

Kâmusuna dedik belî, 

Ey Allah arslanı, Ali, 

Yardım eyle kıyâmette. 

    Yaramaz huyum keseyim, 

    Nefis şeytanın basayım, 

    Ey canım Hasan, Hüseyin, 

    Yardım eyle kıyâmette. 

Yunus Emre’m gâfil yatma, 

Kıyâmet günün unutma, 

Mü’minler anası Fatma, 

Yardım eyle kıyâmette. 

Yunus Emre 
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“Bu alçaklara, bu dünya gibi bir dünya daha vereceğiz, 

yeter ki, bir parmağını ateşe sok desek yapamazlar ama 

ahmaklıklarından bütün vücutlarını ateşe atarlar da farkı-

na varmazlar.” 

 

“Bizim kardeşlere de o an gelip çattı mıydı, öbür taraftaki 

makamını gördükten sonra bu dünya gibi bir dünya daha 

verseler dönüp bakmazlar.” 

 

“Oğlum son nefeste ümitsiz olmayın, murdar etmezler bir 

bıçak çalarlar. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir.” 

 

Yeni bir teşebbüse “Allah utandırmasın” buyururdu. 
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YÂ RABBİ AŞKIN VER BANA 

 

Yâ Rabbi aşkın ver bana, 

Hû diyeyim döne döne, 

Âşık olayım ben sana, 

Hû diyeyim döne döne. 

 

Koyma hiç benliğim bende, 

Varlığım yok eyle sende, 

Seni görüp her mekânda, 

Hû diyeyim döne döne. 

 

Câha düştüm Yûsuf gibi, 

Derde düştüm Eyyüp gibi, 

Ağlayayım Yakûp gibi, 

Hû diyeyim döne döne. 

 

Senden gayrisin al benden, 

Ayırma ben kulun senden, 

Sevdir bana seni candan, 

Hû diyeyim döne döne. 

 

Gönlümde ağyâr kalmasın, 

Senden gayrı yâr olmasın, 

Nolduğum kimse bilmesin, 

Hû diyeyim döne döne. 

 

Şevkin ver bana döneyim, 

Tâ kül olunca yanayım, 

Gördüğüm seni sanayım, 

Hû diyeyim döne döne. 
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Mevlâ’m koyma beni bana, 

Al gönlümü senden yana, 

Müştakın olayım sana, 

Hû diyeyim döne döne. 

 

Seyyid Nizamoğlu kuldur, 

Gerek dir gör gerek öldür, 

Aşkınla gönlümü doldur, 

Hû diyeyim döne döne. 

 

Seyyid Nizamoğlu 

 

 

 

Geçme namerd köprüsünden, ko aparsın su seni. 

Yatma tilki gölgesinde, ko parçalasın aslan seni. 

Yavuz Sultan Selim 
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YÂR YÜREĞİM YÂR 

 

Yâr yüreğim yâr, 

Gör ki neler var, 

Bu halk içinde, 

Bize gülen var. 

    Koy gülen gülsün 

    Hak bizim olsun, 

    Gâfil ne bilsin, 

    Hak’kı seven var 

Bu yol uzaktır, 

Menzili çoktur, 

Geçidi yoktur, 

Derin sular var. 

    Girdik bu yola, 

    Aşk ile bile, 

    Gurbet ellere 

    Bizi salan var 

Her kim merdâne, 

Gelsin meydâne, 

Kıymaya cana, 

Kimde hüner var. 

    Gözleri giryan 

    Ciğeri püryan 

    Olmuşlar hayran 

    Divâneler var 

Yunus sen burda, 

Meydan isteme, 

Bu meydanlarda, 

Merdâneler var. 

 

Âşık Yunus  
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YİNE BAHAR OLDU  

 

Yine bahar oldu açıldı güller, 

Bülbül ü şeydâlar bağlarda gezer, 

Bir saç ı Leylâ’ya gönül verenler, 

Elbet mecnûn olur dağlarda gezer. 

 

Ne yaman ateştir aşkın ateşi, 

Gittikçe artıyor dilde savaşı, 

Yâr senin elinden gözümün yaşı, 

Bahar seli gibi çağlarda gezer. 

 

Emrah’ı dinleyin bağrı yanıklar, 

Bezm-i muhabbette kalbi sâdıklar, 

Sevdiğinden cüdâ düşen âşıklar, 

Rûz-u şeb âh eder ağlar da gezer. 

 

Âşık Emrah  

 

 

 

“Fakirlik ateşten bir gömlektir,  

giyebilene aşk olsun. 

Zenginlik de ateşten bir gömlektir, 

onu da giyebilene aşk olsun.” 
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YİNE CÂN BÜLBÜL OLDU  

 

Yine cân bülbül oldu, 

Hâr açıldı gül oldu, 

Göz kulak her ne ki var, 

Hepisi de dil oldu. 

 

Uyandı çün nâr ı aşk, 

Kaynadı ebhâr ı aşk, 

Her tarafa çağlayıp, 

Aktı çeşmim sel oldu. 

 

Ferhat bugün ben oldum, 

Varlık dağını deldim, 

Şîrîn’ime varmaya, 

Her cânibim yol oldu. 

 

Gönül bir bahre daldı, 

Dilim tutuldu kaldı, 

Düşeli yâr aşkına, 

Âzâlarım dil oldu. 

 

Geç ak ile karadan, 

Halkı çıkar aradan, 

Niyâzî der buradan, 

Durma sana gel oldu. 

 

Niyâzî Mısrî  
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YOK İSE ELDE SERMÂYE  

 

Yok ise elde sermâye, 

Muhammed’e selâvat ver. 

Temiz, tâhir ise mayan, 

Muhammed’e selâvat ver. 

 

Kulum der, Rahîm ür Rahmân, 

Senden ırak olur şeytan, 

Nasîb olur sana îmân, 

Muhammed’e salâvat ver. 

 

Hem müjde, hem şerâfettir, 

Hem de haccı ziyârettir, 

Bin günâha kefârettir, 

Muhammed’e selâvat ver. 

 

Hûriler Hak kerîm desin, 

Bu zât benim yârim desin, 

Melekler âferin desin, 

Muhammed’e salâvat ver. 

 

Ruhsatî ol Hak’ka vâsıl, 

Varıp bir mürşîde yasıl, 

Koğdan, gıybetten ne hâsıl, 

Can Ahmed’e salâvat ver. 

 

Âşık Ruhsatî 
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ZÂHİD BİZE TA’N EYLEME  

 

Zâhid bize ta’n eyleme, 

Hak ismin okur dilimiz, 

Sakın efsâne söyleme, 

Hazrete varır yolumuz. 

     Halvetî yolun güderiz, 

     Çekilir Hak’ka gideriz, 

     Gazâyı ekber ederiz, 

     Hazreti Ali ulumuz. 

Her kim bu tarîka girdi, 

Hasan-ı Basrî’ye erdi, 

Her seher okunur virdi, 

Seyyid Yahyâ’dır pîrimiz. 

     Erenlerin çoktur yolu, 

     Cümlesine dedik belî, 

     Koy desinler bize deli, 

     Usludan yeğdir delimiz. 

Tevhîd eden deli olmaz, 

Allah diyen mahrum kalmaz, 

Her seher açılır solmaz, 

Bahara erer gülümüz. 

     Sayılmayız parmak ile, 

     Tükenmeyiz kırmak ile, 

     Taşramızdan sormak ile, 

     Kimse bilmez ahvâlimiz. 

Muhyî sana olan himmet, 

Âşık isen câna minnet, 

Elif Allah, mim Muhammed, 

Kisvemizdedir dalımız. 

 

Muhyiddin Halvetî 
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ZAT-I HAK’TA MAHREMİ  

 

Zât ı Hak’ta mahremi irfân olan anlar bizi, 

İlm ü sırda bahrî bî pâyân olan anlar bizi. 

Bu fena gülzârına bülbül olanlar anlamaz, 

Vecdi bâki hüsnüne hayrân olan anlar bizi. 

 

Dünya ve ukbâyı tamir eylemekten geçmişiz, 

Her taraftan yıkılıp vîrân olan anlar bizi. 

Biz şol ebdâlız bıraktık eğnimizden şâlımız, 

Varlığından soyunup üryân olan anlar biz. 

 

Kahri, lûtfu, şey i vahid bilmeyen çekti azâp, 

Ol azapdan kurtulup sultân olan anlar bizi. 

Zâhidâ ayık dururken anlamazsın sen bizi, 

Cür’âyi sâfi içip mestân olan anlar bizi, 

 

Ârifin her bir sözünü duymaya insan gerek, 

Bu cihânda sanmayın hayvan olan anlar bizi. 

Ey Niyâzî katremiz deryâya saldık biz bu gün, 

Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi. 

 

Niyâzî Mısrî 
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ŞU BENİM DİVANE GÖNLÜM 

 

Şu benim divane gönlüm  

Yine hubdan huba düştü 

Mah cemalin şulesinden 

Parçalanıp göle düştü. 

 

Ah ben nidem şeyhim nidem 

Yaralıyam kime gidem 

Ya halim kime arzedem. 

 

Felek bir gün cana kıyar  

Bizi kabdan kaba koyar 

Kimi atlas ziba giyer 

Şükür bize aba düştü. 

 

Kul Yusuf’undur bu demler 

Akıtır dideden nemler 

Benim çektiğim sitemler 

Yardan bize caba düştü. 

  

Kul Yusuf 
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SÖZLÜK 

 

-A- 

abd: kulluk makamı 

âb: su 

Âb-ı Hayat: içenin ölümsüzlüğe kavuşacağına inanılan 

su 

abdallar: kırklar, yediler 

abes: mantık dışı 

âb-ı firak: ayrılık suyu 

Âb-ı Kevser: Kevser ırmağı (Cennette) 

âb-ı zülâl: berrak su  

âbidân: ibâdet ehli 

âbide: eser, yapıt 

Acem: iran, iranlı olan 

acib: acayip 

âdab: edebler bütünü 

adem: yokluk 

Adl-i Teâlâ: Allah’ın adaleti 

adüv: düşman 

âfak: ufuklar 

âfet: dilber, güzel 

âfitab: güneş gibi parlayan yüz 

âgâh: uyanık, haberdar 

ağyâr: yardan gayri olan 

âh u zâr: âh edip ağlamak 

âhir: son, nihayet 

ahit: sözleşme, yemin 
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Ahlâk-ı Hâmide: güzel ahlak 

Ahmed-i Muhtar: Peygamberimiz (S.A.V.) 

âhu: ceylan gözlü 

ahvâl-i perişan: perişan haller 

akdem: daha eski, daha önce 

âkıl: akıllı kimse 

âkıbet: son sonuç 

aklâm: kalemler 

akreb: yakın 

âlâ: en iyisi 

âlâyiş: boş, yalan 

Âlem-i Ervâh: Ruhlar Âlemi, bir mertebe 

Âlem-i Lahut: bilinmeyen ilâhi âlem 

âlî şân: şan ve şerefi büyük olan 

âli: yüce, yüksek 

Allemel-Esmâ: Âdem a.s.’a öğretilen isimler 

âlûde: bulaşmış olmak 

âmade: emre hazır 

andelîb: bülbül 

ar: namus 

ârif, ârifân: okumadan müşahade yolu ile Allah’ı bilen 

Ârif-i İlm-i Ledün: gayb ilmini bilen 

Arş: dokuzuncu gök 

Arş-ı A’lâ: En Yüce Arş 

Arz: yer, toprak, dünya 

arz-ı dîdar: yüz gösterme 

arzuhal: dilekçe 

âsân: kolay 

âsar: eserler 

Âsar-ı zikrullah: zikrullahın eserleri 

asfiyâ: saf, temiz 

âsitân, âsitâne: eşik, dergâh, tekke 

âsuman: gökyüzü, gökler 

âşık-ı bîçâre: çaresiz, âşık 
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âşık-ı dîdâr: cemâle âşık olan 

âşık-ı divâne: aşkından deliye dönmüş 

âşık-ı ferzane: aşk filozofu 

aşkın ezeli: ezeli aşk 

âşiyân: mesken, ev 

âşk sayrusu: aşk hastası 

aşk-ı bipayan: sonsuz aşk 

aşk-ı cünun: aşk çılgınlığı 

aşk-ı tûğyan: aşk ile coşma 

atlas: ipekli elbise 

avâl: kefaleti üstlenen kimse, kefil 

âyağ: kadeh, kadeh tutan 

ayal: aile 

âyan: açık, meydanda 

Âyât-ı Hak: Allah’ın ayetleri 

Âyât-ı Hikmet: hikmet âyetleri 

âyin: dini merasim 

ayine: ayna, gönül 

ayn: göz 

aynel-yakıyn: sahip olunmuş, manevi ilim  

âzâ: organ 

âzad: bağışlanmış 

azizler: erenlerin ileri gelenleri 

azm-i rah: yola gitmek, irade 

-B- 

Bâb-ı Âli: yüce kapı, yüce huzur 

Bâb-ı Hayber: Hayber kapısı 

bâb-ı ihsan: ihsan kapısı 

bâb-ı kesret: bolluk, bereket kapısı 

bac: vergi 

bâd: rüzgar, seher yeli 

bâd-ı sabâ: seher yeli 

bâde: dolu kadeh 

bâğbân: bahçıvan 
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Bağ-ı Bekâ: Cennet Bahçesi  

Bağ-ı Cennet: Cennet Bahçesi 

baha: kıymet, paha, bedel 

bahadır: cesur, yiğit 

bahillik: cimrilik 

bahr: deniz 

Bahr-i Fenâ: fena denizi 

bahr-i pî pâyân: sonsuz, uçsuz bucaksız deniz 

bahrî: denizle ilgili, denizci 

bahş: bağış 

baht-ı siyah: kara tâlih 

Bâki: dâimî, ebedî, sonsuz, Allah, âhiret 

baran: yağmur 

Bârî Teâlâ: Yaratan, Yaratıcı, Allah 

baş: yara 

bâtın: içten, gizli 

bâtıl: doğru olmayan 

batn: karın veya nesil, soy 

battal pelit: meşe odunu 

bedbaht: kötü talihli 

bedest - bedesten: alışveriş merkezi 

bek: sağlam, kuvvetli 

bekâ: devamlılık, bâkilik; âhiret 

Bekâ Billah: Allah’ta baki olmak 

bekrî: sarhoş 

belî: evet 

bende: kul, köle, bağlı 

Benî Haşim: Peygamberimizin kabilesi 

berâd: af, kurtuluş, tapu belgesi 

berdâr: darağacında asılma 

Berg-i gül-ü müşgübar: misk yağdıran, gül yaprağı gibi, 

sevgili 

berhevâ: havaya gitmiş 

berk: sağlam, katı 
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berkişmek: pekişmek 

Berzah: kabir âlemi 

beste: düğüm 

beşâret: müjde, muştu 

beyhûde: boşuna 

beyt: ev; Kâbe; gönül 

Beyt-i Âlâ: yüce türbe, yüce makam 

Beytullah: Allah’ın evi gönül 

Beyt-i Nazârgah-ı Hüda: Allah’ın bakmış olduğu ev 

bezir, bezirgan: alışverişle uğraşan, tüccar 

bezm: ortam 

Bezm-i Hak: Allah’ın meclisi 

bezm-i muhabbet: sevgi ortamı, aşk ortamı 

Bi Hadd Müstean: sınırsız yardım eden (Allah) 

bi hadd: hadsiz, sınırsız 

bi havfi: korkusuz 

bîâr: ar’sız 

biçütab: dermansız 

bîgâne: kayıtsız, ilgisiz 

bigüman: şüpesiz 

bikarar: kararsız 

bîmâr: hasta 

bîmekân: yersiz, mekânsız 

bînevâ: nasipsiz 

bînişan: nişansız 

bîpâyân: sonsuz, desteksiz 

bivefa: vefasız 

bîzâr: huzursuz; bezgin, bıkkın 

burc: kalenin en yüksek yeri 

burc-u beden: kale burcu 

burc-u eflâk: feleklerin burcu 

burc-u kehkeşan: saman yolu 

burhân: delil, ispat 

bûse: öpücük 
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bûy: koku 

bûy-i eser: kokulu işaret 

bühtân: yalan, iftira 

bülbül-ü nâlân: ağlayan bülbül 

bülbülü- şeydâ: aşk elinden çılgına dönmüş bülbül 

Bünyad-ı Hüda: Allah yapısı 

-C- 

caba: bedava 

câh: mevki, makam 

Calinus (Kalinus): eski çağda yunanlı doktor 

câm: kadeh, dolu, kalb 

câm-ı elest: kalbi sözleşme 

cânip: taraf, yön 

cânn: cinler 

câvid: ebedi, sonsuz 

câvidan: dâimi kalacak olan, ebedî 

ced: dede, ata 

cehd: şiddetle istemek 

Cellâ Senâüke: senin adın Allah için yüce ve aziz olsun 

Celvet: Allah’ın sıfatları ile sıfatlanma durumu 

cem: toplama toplanma 

cemal: çehre, sima, yüz 

Cemâl: yüz güzelliği (Allah c.c.) 

cemâl-i pâk kemal: çok temiz yüz 

cemâl-i yâr: Sevgilinin yüzü 

Cemâlullah: Allah’ın cemâli 

Cem ul cem: toplananların toplandığı yer, en yüksek 

makam 

cenah: yön 

Cercis: Beni İsrâil peygamberlerinden 

cevher: değerli taş 

cevlan: gezme, dolaşma 

cevr: eziyet 

ceyb: cep 
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ceyb-i hırka: hırkanın cebi 

cezbe: ilâhi coşku 

cezbe-i aşk: aşk coşkusu 

cihar yâr: dört halife 

civan: genç 

cunût: askerler, ordular 

cûş: coşma, kaynama 

cüdâ: ayrı düşmüş, uzak düşmek 

cünûn: delilik, çılgınlık 

cür’â: yudum 

cürm: günah 

-Ç- 

çâk: yırtık 

çâk etti: yırttı 

Çalab: gücü yeten Allah 

çarh-ı sema: sema dönmek 

çektiri: bir çeşit büyük gemi 

çerağ: fitilli kandil 

Çeşme-yi pîran: Pîrlerin başı 

çeşme-i hayran: gözüne, yüzüne hayran 

çeşm-i cemal: yüz, göz güzelliği 

çeşm-i giryân: ağlayan göz 

çeşm-i hakaret: hakaret gözü ile bakmak 

çeşm-i meste: mest olmuş göz 

-D- 

dâd: imdad, ihsan 

dahledenler: mudahale edenler 

dâl: Arapçada bir harf 

dâm-ı dehr: zamanın tuzağı 

dâm: tuzak 

dâme: daim, devamlı 

dâmen: etek 

dâne-yi nâçiz: değersiz önemsiz tohum 

dar: dar ağacı 
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dâr: ev, yer, yurt 

dâr-ı fena: geçici dünya 

Dârul Bekâ: baki olan âlem, ahiret 

dârul eman: emin yer 

delalet: işaret 

dem: dönem 

dem: nefes, kan, can 

dembedem: durmadan, ara ara 

dembeste: soluğu kesilmiş 

demhâne: demlenme yeri, meyhâne, tekke 

denî: alçak, soysuz 

derd-i mend: dertli 

ders-i ibret: ibret dersi 

derûn: iç âlem 

derviş: eşik, yol ehli 

derya: deniz 

deryâ-yı ulüm: ilim denizi 

deryâ-yı zenb: günah denizi 

dest: el 

Dest-i Kudret: kudret eli (Allah) 

dest-i tövbe: tevbe eli 

destur: izin 

devran: zaman, devir,  

Deverân: zikir halkasının ayakta devam etmesi 

didar: sevgilinin yüzü 

dide: göz, gözyaşı 

dil: gönül 

dil hânesi: gönül evi 

dil harab: gönlü yıkılmış, kırılmış 

dil şâd: gönlü, hoş, sevinmiş 

dilber-i âlişan: şanı yüce güzel 

dilde-i fettan: gönül alıcı sevgili 

dil-i nâlân: inleyen gönül 

dil-i nâle: inleyen gönül 
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dil-i nâşad: hüzünlü gönül 

dil-i zâr: kırık gönül 

divan: âşıkların özel eserleri 

dîvâne: deli 

dulunmak: sığınmak 

dûr: uzak 

dûr etme: uzak etme 

dür: inci 

dürrülâl: kırmızı inci 

dürdâne: inci tanesi, sevgili 

dürer: inciler 

dürr-i hülle: incili cennet kıyafeti 

dür-ü hemtâ: inci benzeri 

dür-ü yektâ: eşsiz inci 

-E- 

ebdâl: âhiret için çalışan derviş 

ebed: sonsuz 

ebkem: söz söylemeye muktedir olmayan 

ebrar: hayır sahipleri 

ebyat: beyitler 

ecdat: dedeler, atalar 

edep: terbiye 

edna: âciz, en âciz, en az 

ef’al: fiiller 

ef’al-i efkâr: yapılan her şey 

efgan: figanlar, çığlıklar 

efkâr: fikirler 

efsûn: büyülü 

eğni: sırtı 

ehad: bir, tek 

ehl: sahip 

ehl-i aşk: aşk sahibi 

Ehl-i Beyt: Peygamberimizin ailesi; kendisi, Hz Ali, Hz 

Fatıma, Hz Hasan, Hz Hüseyin 
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ehl-i dil: gönül ehli 

ehl-i hâl: hâl ehli derviş 

Ehl-i Hak: Evliyaullah 

ehl-i iffet: namuslu (mürşid) 

ehl-i irfan: okumadan öğrenen 

ehl-i kâl: söz erbabı 

el aman: imdat, isteme 

elem: acı, dert 

El Fakr-ü Fahri: “Fakirlik ile iftihar ederim.” Hadis-i 

Şerif 

El Tâfî Kadim: kalıcı, latiflik (Allah) 

Elestü: “değil miyim”; ruhlar âlemindeki sözleşmeden 

elsine: diller 

emlak: mal, mülk 

emmâre: günah işlemeyi emreden nefis 

Emr-i İrade: Kesin emir (Allah) 

en kemi, en kemteri: en âcizi, en kötüsü 

Enbiya: Peygamberler 

encâm: âkibet, nihayet, son 

Enel Hak: Hallac-ı Mansur’un “Ben Hakkım” demesi 

enfüs: nefesler, canlar 

engür: üzüm 

envâr: nurlar, aydınlıklar 

envâr- ı bâr: yoğun aydınlık 

erbab: ehil, usta 

erbab-ı divan: mecliste bulunanlar 

erbab-ı safa: ehli keyf 

erbâb-ı zâhir: dış görünüşe değer veren, dış görünüşe 

bakan 

erkân: ileri gelenler 

esfel: en aşağı 

Esma: isimler (Allah) 

Esma-i Hüsna: Allah’ın güzel isimleri 

esrar: sırlar gizemler 
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eş’ar: çokça bildirme, çokça anma 

Evlad-ı Resul: Peygamberimizin soyundan gelen 

eyvan: mekân, köşk 

Ezeli Âlem Ervah: Ruhlar aleminde iken 

ezkâr: zikirler 

 -F- 

Fahr-i Kâinat: kâinatın bir tanesi 

fahri: seçkin 

fakr, fakir: yokluk, yoklukta olan 

fasık: günahkar 

faik: üstün 

fâk: kapan 

fâni: geçici, dünya 

fâriğ: boş, vaz geçen 

fasl-ı gül: gül mevsimi 

fâtih-i vicdan: vicdanlar açan, merhamet dağıtan 

fazl: fazilet 

fehm: anlayış 

felek: gezegen, dünya 

Fena: geçici dünya; bir mertebe 

Fenâ Fillah: Alllah’ın varlığında yok olma 

fenar: fener 

fend: hüner 

feramuş: unutmak 

feraset: görmeden bilme hali 

ferid: tek, eşsiz 

ferişteh: melek 

ferzâne: filozof 

Fettah: açan, açıcı 

fettan: gönül alan 

fetva: hüküm, karar, cevap (yetkili kişi verir) 

feyiz: manevi haz 

feyz-i cavid: sonsuz feyiz 

fezâ: gökyüzü 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

365 

feza-yı aşk: aşk göğü 

fısk: günah 

fikrullah: Allah’ı düşünmek 

firak: ayrılık 

firaş: yatak 

firkât: ayrılık, hasret 

Furkan: kur’an’ı kerim 

 -G- 

Gaffar: bağışlayıcı olan Allah 

Gaffar üz Zünub: günahları bağışlayan (Allah) 

gâhi gâhi: ara sıra, bazen 

gamgin: gamlı 

gamgüsâr: dert ortağı 

gamhâne: kaygı yurdu, dünya 

Gâni: zengin, Allah; zamanın büyüğü, sahibi 

gavvas: dalgıç (batında) 

gayrullah: Allah’tan gayri şeyler 

gaza-yı ekber: büyük savaş, nefis ile mucadele 

geda: kul, köle, yoksul âşık 

genc - kenci: hazine 

genc-i pinhan: gizli hazine 

gerd-i sîvâ: üzüntüye kavuşmuş 

gevher: cevher 

gıll u gîş: laf, söz, yalan karışmış söz 

gılman: cennet hizmetlileri 

giriftar: tutkun müptela 

giriftar-ı aşk: aşka tutkun 

gonca dihen: kibar ağızlı 

gökçek: güzel 

göynümek: içten yanmak 

gubar: toz 

gubar-ı feyz-i hâki: toprağının feyiz tozu 

gufrân: bağışlama, acıma 

gul-i ruhsar: gül yanak 
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gulgule: büyük gürültü 

gussâ: keder, tasa 

gûş-u hûş: dikkatle dinlemek 

güftar: söz, laf, lakırtı 

gülam: erkek esir 

gülizar: gül yanaklı sevgili 

gülşen: gül bahçesi 

gülüstan: gül bahçesi 

güm geşte: kaybolmuş 

güman: şek, şüpe 

gümrah: yolunu şaşırmış 

güruh: topluluk 

güruh-u âşikan: âşıklar topluluğu 

güzaf: boş konuşmak 

-H- 

hâb: uyku  

hab-ı gaflet: gaflet uykusu 

hab-ı naz: naz uykusu 

habibim: sevgilim 

habir: her şeyden haberdar, Allah c.c. 

hadd: sınır 

hadden tecavüz eylemek: haddi aşmak 

hadd-i kenar: sınır kenarı 

hadim: hizmetçi 

Hadis: Peygamberimize ait söz ve fiiller 

hâk: toprak 

hâk-i pâye: ayağın tozu 

Hakkal-Yakîyn: Hakka yakın olarak 

Halaka-i Zikrullah: Zikir Halkası 

halâs: kurtlumla 

hâlet: özel durum,  

Halka-yı Rindân: Erenler meclisi 

Hallak-ı Âlem: Âlemin Yaratıcısı 

hall-ü hat: hal çizgisinde sınır 
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halvet: gizlilik; yalnız kalmak, tenhaya çekilmek 

hamd: iyi ve kötü her şeye şükretmek 

Hamd-ü Senâ: Allah’a hamd etmek ve O’nu övmek 

hamr: şarap 

Hamr-ı Vahdet: birlik şarabı 

handan: gülen, neşelenen 

hamkerden dest beste: ham iken aşkına düşmek 

hâr: ateş, sıcak, yakıcı; diken 

har: hor, hakir 

harâbat: aşağı, âciz, meyhane 

harim-i bezm-i lahut: Allah’ın harem ortamı 

hârim-i kuts-i lahut: Allah’ın haram mekanları 

Hasbetenlillah: Allah rızası için, karşılıksız 

hâşâ: asla 

haşr: ahiret günü toplanma; yeniden diriliş 

hat: çizgi 

hâtif-i esrar: gizli sırların haber verilişi 

havf: korku 

haya: utanma 

hayf: vah, yazık 

hayme: çadır 

haz: sevgi duymak 

hazan: sonbahar 

hazan-ı firkât: ayrılık sonbaharı 

hazer: sakın, sakınma 

hâzeran: bülbüller; hazer kılıcı 

hâzık: usta, ehil 

hemdem: yakın arkadaşı 

hemişe: her zaman 

hercâi: kararsız, sebatsız 

hergiz: her an 

hevâ: nefsin hoşuna giden istekler 

heyhat: eyvah, yazık 

hezen: direk, öz 
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hıfz: ezberlenmiş 

hicap: perde 

hicr: ayrılık acısı 

hicran: ayrılık acısı 

hikayet: anlatım 

hilaf: muhalif, karşıt 

himmet: manevi yardım 

hikmet: özel ilim ve hal 

hilkat: yaratılış,  

hob-hub: iyi, güzel, sevimli 

hôd: kendi 

Hû: O, Allah c.c. 

hûb: sevgi 

hûblar: güzeller 

hulk: yaratılış, huy 

hulkum: boğaz 

hulle: cennet elbisesi 

hum: küp 

hûn: kan 

hûri: cennet güzeli 

hurşid: güneş 

hurşid-i dirahşan: parlayan güneş 

huruç: çıkış 

hurûş: coşku 

Huzur-u Âlâ: yüce huzur, Allah’ın huzuruna çıkma 

huzur-u sultan: sultanın huzurunda bulunmak 

hüsn: güzellik, cemâl 

hüsrev-i devran: dünya padişahı 

hüviyyet: kimlik 

-I- 

ıdlal: sapıtma 

ıssı : sahip 

ıyâl: aile 
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-İ- 

İbn-i Amm-i Mustafa: Peygamberimiz’in amcaoğlu Hz 

Ali 

iftirak: ayrılık perişanlığı 

ihfâ: gizleme 

ihlas: samimiyyet 

İhtiyar: iradesi elinde olma, hür 

ihvan: kardeşler 

ihya: yeniden canlandırma 

ikbal: baht açıklığı 

ikrar: açıklamak, tasdik etmek 

iksîr-i azam: devalı ilaç 

İlham-ı Hüda: Allah’tan gelen ilham 

İlm-i Ledün: Allah’ın verdiği özel ilim,  

İlm-ü şefaat kânı: şefaat ilminin kaynağı Hz Muham-

med sav 

iman-ı taklid: taklid iman, geçersiz iman 

imtisal: Allah ile bir olma 

imtizaç: bağdaşmak 

infisal: dünya ve Ahiret’ten ayrılma 

ins ü can: insanlar ve cinler 

insan-ı kâmil: olgunlaşmış insan 

intihâ: bitme son bulma 

irâde: emir 

irfân: özel ilim, okumadan öğrenme, anlama 

İrşad: doğru yol gösterme 

irtikâp: kötü yol 

isar: bahşetmek 

İsm-i Azam: Allah’ın en büyük ismi 

işar: çokça bildirme, çokça anma 

îtâb: azarlama 

itîkat: iman esasları 

izhar eylemek: açıklamak 
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-K- 

Kâbe kavseyn: iki kâbe kavisi; Peygamberimizin Mi-

rac’da Allah’a yakınlaşışı 

kabil-i derman: derman sahibi 

kabil-i idrak: anlayış sahibi 

kad: bel 

kad-di bülend: uzun boylu 

kaddim yayoldu: belim büküldü 

kadem: ayak 

kadîm: eski, kalıcı 

kadîm-i âşina: eski dost, devamlı dost 

kâil: razı 

kâim: dimdik, devamlı 

kâl: söz, laf 

kal’a: kale, hisar 

kallaş: kalleş, dönek 

Kalû Bela: ruhlar alemindeki sözleşme 

kalyon: bir çeşit büyük gemi 

kamer: ay 

kâmet: dimdik durma 

kâmil: olgun kimse 

kamu: herkes 

kân: kaynak, maden 

kân-ı mürüvvet: iyilik kaynağı 

kâni: kanaat eden 

karga: ayrılık 

kâr-ı efgan: kârı, bağırıp çağırma olan 

kari turab: kara toprak 

kâsavet: sıkıntı 

kasr-ı eyvan: köşk, saray 

kâşâne: güzel görünümlü yapı, saray, mâlikane 

kâşif-i remz: şifre çözücü 

katre: maddenin en küçük birimi, zerre 

kavl: söz, sözleşme 
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kebâir: büyük günahlar 

Kehkeşân: Samanyolu 

kemâl: olgun, yetişmek 

kemâne: ok atılan yay 

kemend: ilmekli ip 

kemhâ: kıymetli kumaş 

Kenc-i Vahdet: birlik hazinesi, Tevhid 

Kenz-i irfan: ilim hazinesi 

Kerbelâ: Ehli Beyt ve Hz Hüseyin Ef. şehadet şerbetini 

içtiği yer 

keremkâr: kerem sahibi 

kesel: tembellik 

kesret: çokluk,  

keşîde: hata 

keşkül: dervişlerin kabı 

kevn-ü mekan: iki cihan 

Kevser: cennette Peygamberimize vaad edilen Havz-ı 

Kevser 

Kıyl-u kâl: boş söz, yalan dünya 

kibriyâ: Allah’ın yüceliği, azameti 

kil ü kâl: dedikodu 

kilisa-yı aşk: aşk kilisesi 

kimyâ: çok kıymetli şey 

kisve: elbise 

kisve-yi ten: dış görünüşü 

kitâbe: İslam eserlerinde tarihçesini anlatan kapı üstü 

yazısı 

Koknüs: Benî İsrâil peygamberlerinden 

Kubbe-yi İzzet: Yüce Kubbe, Azamet Kubbesi (Allah 

c.c.) 

Kudret Yed’i: Allah’ın eli 

Kulhüvallah: De ki O Allah’tır (İhlas Suresi) 

kulüb-ü âşikan: âşıkların kalpleri 

Kurb: yakınlık 

Kurb-u İlahî: Allah’a yakınlık 



 Gönül Sultanlarından İnciler  

 

 

372 

kurb-u visal: yakınlığa kavuşma 

kûş: kulak, dinlemek; yükselmek, uçmak 

kûşe: köşe 

kûşe-i meyhane: meyhane köşesi 

Kutub: en yüksek mertebe 

Kutbul Aktap: kutupların kutubu, merkez 

kûy: köy 

kûy-i visal: kavuşma yeri 

külhan: hamam ocağı 

külbe-i fen: hile kulübesi (dünya) 

külbe-i ihsan: ihsan kulübesi,  

külli: bütün, her 

küllü şey: her şey 

künc-ü mihnet: sıkıntı köşesi (dünya) 

Küntü Kenz : “Ben bir gizli hazine idim”; hadis-i kutsi-

nin baş tarafı 

Kürs: Arş’ın altında Levh-i Mahfuz’un bulunduğu yer 

kütb-ü hakîkat: hakikat kitapları 

-L- 

Lâ ilâhe illâ Hû: O’ndan başka ilah yoktur 

Lâ İlâhe İllallah: Allah’tan başka ilah yoktur 

Lâ mâ’buda illallah: Allah’tan başka tapılacak yoktur 

Lâ maksuda İllallah: Allah’tan başka istenecek yoktur 

laf-u güzâf: boş laf 

Lafza-i Celâl: Allah 

Lahmike Lahmi: “Senin etin benim etimdir”; Peyg., Hz. 

Ali Ef. için buyurdu 

Lâhut: İlâhi Âlem 

lâl: dil; kırmızı taş, yakut 

lala: kapıdaki vazifeli 

lalezâr: lale bahçesi 

lâl-i şeker: şeker gibi tatlı dudak 

lâmekan: mekansız 

lâne: ev, dünya 
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Lâ teknetü: Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin 

Lâ yezel: sonu olmayan 

leb: dudak, öz, cevher 

lebbeyk: buyur 

lebler: dudaklar, sözler 

ledünni: mânevi ilim 

Lem yezel: sonu olmayan 

Lenterani: “Beni göremezsin” Araf 143; Cenab-ı 

Hakk’ın Hz. Musa’ya hitabı 

letâfet: güzellik, hoşluk 

Levh - Levh-i Mahfuz: Hak katında kader yazılı olan 

levha 

Levlâke: “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” 

hadîsinin ilk kelimesi 

leyla: sevgili 

libas: elbise 

Lima Allah: Allah için 

lûtf - lütuf: dost ikramı 

-M- 

mâ’rifet: hüner, ustalık, Allahı bilme 

mabud: ibadet edilen (Allah) 

mağrur: gururlu, kibirli 

mâh: ay 

mah cemal: güzel yüz 

mahbub: sevgili 

mâh-ı taban: parlayan ay 

mâhi: balık 

mah cemal: ay yüzlü, çok güzel 

mahrem: gizli 

mahrum: nasibi kesilmiş 

mahsun: güzel 

mahv: yokluk, Allah’ta yok olma 

mahzun: hüzünlü 

mail: meyilli 
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Makam-ı Hak: Allah’ın makamı 

makber: mezar 

maksud: istek,  

mâlâyâni: boş sözler 

mâlum: bilinen 

mâmur: yeniden yapılmış 

mancınık: sıçratma tahtası, büyük sapan 

Mansur: Hallac-ı Mansur isimli mutasavvuf 

mâr: yılan 

maral: ceylan 

masivâ: Allah’tan gayri şeyler 

mâsiyet: isyan, günah 

maslahat: uslûb, âdab 

mâşuk: Aşık olunan 

matlub: istenilen 

mazhar-ı sırr-ı Hüda: Allah’ın sırrına ermiş 

meâb: sığınılacak yer 

mecâl: güç, tâkat 

mecme-i mehasin: toplanmış güzellikler 

mecm-u veş: peri özelliklerini toplamış 

mecnun: âşık 

meddah: medh edici, taklitçi 

medfen: mezar, türbe 

medfen-i muktad: türbesine tâbi (Şaban-ı Veli’ye tabi) 

medh: övmek 

meftûn: âşık, vurgun 

meh didar: ay yüzlü sevgili 

mekteb-i irfan: irfan mektebi, degâhlar 

mekr: hile 

mekr-i kâl: hileli söz 

melâhat: güzellik, hoşluk 

melâl: keder, bıkkınlık 

melâmet: kınama, kınanmış,  

melâmi: göründüğü gibi olmayan, gerçeği gizleyen yol 
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Melek-i Âsuman: Meleklerin bulunduğu gökler 

melul: kızgın, üzüntülü 

memlü: dolu (kadeh) 

menend: eş, benzer 

menfur: nefret edilen 

menzil: varılacak yer 

meram: arzu istek 

merci-i meab: geri dönüşüm yeri  

merdane: mertçe 

mes’ul: sorumlu 

Mesiha: kilisenin Mesihi İsa a.s. yerine 

mesken: ev, hane  

mesken-i canan: sevgilinin mekanı 

mestân: mest olmuş, sarhoş 

mesti: sevgilinin yüzüne bakma 

mest-i bâki: ebediyyen mest olmuş 

mesrur: sevinçli 

meşhun: dolu 

meşk: aşk sonucu ortaya çıkan hareketler,  

meşrep: âdet, tavır, huy 

mevkûf: Tutuklanmış,  

mevrûs: mîras 

mevrûs-u kâmilen: başlı başına bir miras 

mevrus-u peder: babadan kalma mîras 

mevt: ölü,  

mey: içki, içecek 

meyhâne: büyük tekke 

mezat: açık arttırma ile satış 

mezheb: yol, dört hak mezheb 

Mi’rac: Peyg. Ef. göğe çıktığı mucizesi, Mirac Misâli 

miftah: anahtar 

mihman: yardımcı hizmetkâr 

mihnet: sıkıntı 

mihr: bedel; Güneş; sevgi; sevgili 
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mihrab: imamın namaz kıldırdığı yer 

mihr-i mualla: yüksek bedelli (sevgili) 

mihr-i vefa: vefalı sevgili 

Minhac-ı Hüda: Allah’ın yolu 

mîr-i kallaş: döneklerin başı 

misk-i amber: güzel kokular 

miskin: zavallı, aciz 

miyar: ölçü,  

mîzan: Ahiretteki adalet ölçüsü, terazi 

mu’tekit: itikafa giren,  

muarra: çıplak 

muhabbet bezir: muhabbet dağıtıcısı 

muhal: imkansız 

muhib: muhabbetli dost 

muhkem: sağlam 

mukadder: takdir edilmiş 

muktedâ: halkanın başındaki 

murâi: ikiyüzlü, gösterişçi 

musalla: namazı kılınmakta olan cenazenin konulduğu 

yer 

muş: fare 

mutaf: kıl dokuma 

muteber: kıymetli 

muvâfık: uygun 

muvahhid: tevhid inancına sahip kimse,  

muzaffer: Zafer kazanmış 

müberra: arınmış 

mübtela: tutkun 

mücellâ: cilalanmış, parlak 

Mücteba: Seçilmiş, Hz. Ali’nin lakabı 

Mücrim: günahkar 

müdam: daim, devam eden 

mügâne: bk. pîr-i mügâne 

mülâzım: stajyer, hevesli 
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mülhak: ilhak edilmiş, katılmış 

Mülk-ü Bekâ: ebedilik yuırdu (Ahiret) 

münecaat: duâ, yalvarma 

münevver: aydınlık 

münkesir: parçalanmış, bölünmüş 

münkir: inkar eden 

mur: karınca 

mürde dil: ölü gönül 

mürde: ölü,  

mürg-i zâri: üzüntü kuşu 

mürşid: irşad eden 

Mürşid-i Kâmil: doğru yolu işaret eden, olgun kılavuz 

Mürteza: beğenilmiş, razı olunmuş, Hz. Ali’nin lakabı 

mürüvvet: iyilik, cömertlik 

müsemma: isimlendirilmiş  

Müstâğni: kimseye minneti olmayan 

Müstean: yardım beklenilen (Allah) 

müşerref: şerefli, şereflenmiş 

müştak: şevkli, arzulu 

müyesser: nasib olmak 

-N- 

naçar: çaresiz 

nâdan: kaba, cahil 

nâgâh: ansızın 

nâil: kavuşmuş 

nâlan: ağlayan, inleyen 

nâle: inlemek 

nâmahrem: mahrem olmayan 

nâmert: mert olmayan 

nâr: ateş 

nâr-ı visal: kavuşma ateşi 

nâtüvan: zayıf, âciz 

nây: ney 

nazar: bakış 
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Nazargâh-ı Hüda: Allah’ın nazar ettiği yer 

nâziri: eşi, benzer 

nebi: peygamber 

necât: kurtuluş 

necm: yıldız 

nedâmet: pişmanlık 

nefs-i deni: alçak nefis 

nesim-i feyz-i akdes: bereketli rüzgarlar 

neşe-yi hum: neşe küpü 

nev: yeni 

nev bahar: ilkbahar 

nevâ: ses, âhenk 

nevş-ü nümâ: büyüme, yetişme, gelişme 

nısfı: yarısı 

nigâh: bakış 

nigâr: sevgili 

nihan: gizli, saklı 

nikâb: perde 

Nufuz-u Ehlüllah: Evliyaların gücü 

nûrun âlâ nûr: nur üstüne nur 

nûr-u ziya: nûr ışığı 

nûş: içmek 

nutk-u beyan: konuşarak anlatma 

Nutk-u Ehlullah: Evliyanın sözleri 

nükte: ince espirili, ibretlik 

nüsha: suret 

Nüsha-yı Kübra: büyük nüsha, insan; tılsım 

-O- 

od: ateş  

od hâne: ateş evi 

-Ö- 

özge: özel, başka 

-P- 

pak: temiz 
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pâk-i damen: temiz etek (Mürşid) 

pâmal: çiğnenmiş 

pâyan: son 

payansız: sonsuz, desteksiz 

pejmürde: perişan 

penah: sığınılacak yer, kimse 

pend: nasihat, öğüt 

pergâr: pergel 

per-i ruhsar: peri yanaklı 

perizat: peri yavrusu 

per-rü bâl: kol ve kanat 

pervane: ışığın etrafında dönen (kelebekler gibi) 

pervaz: uçmak, uçuş 

perverde-i irfan: bilgi ile yetiştirilen 

Perverdigar: besleyici olan Allah 

peydah: ortaya çıkmak, meydana gelmek 

peyman: yemin 

peymane: bardak, kadeh 

peymânesi memlü: kadehi dolu 

pâyuhum: şarap küpü 

pinhan: gizli 

Pir: tarikat kurucusu, yenilik getiren; mucit 

Pir-i Sâni: tarikatın ikinci kurucusu 

pîrezen suretli: kocakarı suretli 

pîr-i mügâne: Mürşid-i Kamil; meyhaneci 

pîr-i ruhsar: pir yanaklı 

pîşe: huy, sanat, iş 

post nişin: posta oturacak olan yahut oturan 

pür: dolu, sahip 

pür çeşmi: gözyaşı içinde 

pürcuş: dolu dolu coşku 

pürhûn: kan içinde 

püryan: büryan, kebap 
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-R- 

rabıta: manevi bağ, bağlılık 

râh: yol 

Râh-ı Hak: Hak yolu 

râh-ı uşşak: âşıklar yolu 

râh-ı hidayet: hidayet yolu 

râh-ı mustakıym: dosdoğru yol 

râh-ı talip: isteklilerin yolu 

rahmedip: merhamet edip 

rakip: karşıt düşün-celiler 

rânâ: güzel 

Ravza-i Mutahhara: Peygamberimizin (S.A.V.) Türbesi 

ravza: yeşillik güzel bahçe 

rayigân: pek bol, pek çok 

rayiha: güzel koku 

ref et: kaldır, aç 

refiğ: rahat ve bolluk içindeki adam 

reha: bolluk, genişlik 

rehnûmâ: rehber, kılavuz, yol gösterici 

remz: şifre 

resid-i bâb: erişme kapısı 

Resul-ü Emced: Şerefli Resul 

revan: akıp giden 

revnak: güzellik, parlaklık 

reyhan: fesleğen 

Rezzak: rızık verici Allah 

Rıdvan: cennetin bekçisi melek 

rıfk: yumuşaklık 

ricat: geri, geri dönüş 

rifat: itibar 

rind: şaşkın 

rind-i şeyda: çılgın şaşkın 

riya: iki yüzlülük 

riyazet: perhiz, nefis terbiyesi 
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Rû’yet: yüz (Allah’ın Cemali) 

ruhsar: yanak 

ruh-u revan: ruhumu saran 

Rûm: Rum diyarı, Anadolu 

rûşen: parlak, aydınlık 

rûy: yüz 

Ruz-i Arasat: Arasat günü 

ruz-i şeb: her gün 

rücû: geri dönüş 

rükû: namazda eğilme 

rüsva - rusvay: rezil olmak 

-S- 

saadet: mutluluk 

sabâ: seher yeli 

sadâ: ses, ses yankısı 

sâdık: güvenilir 

sadr-ı devlet: devlet yetkilisi 

saf dil: temiz gönüllü 

Sahib Livâ: “Liva i Hamd” sancağının sahibi (Hz. Ali) 

sahn: avlu, orta yer 

Sahn-ı Firdevs: Firdevs cenneti 

sahn-ı meyhane: meyhanede 

sahra: çöl 

sail: dilenci 

sâim: oruçlu 

sakâleyn: insan ve cin (birlikte anılması) 

sâki: kadeh sunan, garson 

sâlâ: çağırma 

sâman: servet, zenginlik 

savm: oruç 

savm-u salat: oruç namaz 

sâyeban: gölgelik 

sayvan: gölgelikten yapılmış mekan 

saz: kamış 
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seccade nişin: seccadede oturan Efendi 

secdegâh: secde edilen yer 

sefîne: küçük gemi 

sehâ: kerem sahibi, cömert 

selâvat: Peygamberimize salat ve selam getirmek 

Semâ: gökyüzü 

semek: balık 

senâ: övmek, medhetmek 

ser: baş 

Ser çeşme: baş çeşme (şehitlerin başı) Hz Hasan ve Hz 

Hüseyin 

serap: hayal, halisünasyon görmek 

sereban: baştanbaşa 

serfirâz: seçkin, özel 

serfürü eylemez: söz dinlemez 

sergerdan: serseri, saşkın 

sergüzeşt: olaylar, maceralar 

ser-i berdar: başı bu yolda asılmış 

sermest: Sarhoş 

sertâc: baş tacı 

sertaser: baştanbaşa 

server: baştaki, reis 

server-i hûban: baştaki sevgili  

servet-i sâman: büyük zenginlik 

serv-i hâris: uzayan serviler 

serzeniş: sitem, azarlama 

Settarul uyb: ayb örtücü (Allah) 

Seyr-i billah: Allah’ın varlığı ile seyretme 

seyr-i sahra: sahra gezintisi 

seyyah: gezgin 

Seyyid: Peygaberimizin soyundan gelen 

sezâ: lâyık 

sıdk: doğruluk, bağlılık 

sırat: ahirette var olduğuna inanılan köprü 
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sırbâbı: sır kapısı 

sırr-ı hikmet: hikmetli sırlar 

Sır-rı Mutlak: Allah ‘ın sırları 

sıyret: hali, durumu, davranışların bütünü 

Sidretül Münteha: Arş’ın sağ tarafında beşerin geçeme-

yeceği yer 

simâ: çehre, rabıta 

sîn: mezar, kabir 

sitemkâr: sevdiğine küskün 

sivâ: başka, gayri 

siva savmi: kavuşma orucu 

sofu: tasavvuf erbabı,  

son dem: ölüm döşeği 

sual: soru 

subh: sabah 

Sultan-ı Kevneyn: iki cihan sultanı Pey. Ef. 

suzan: yakan, yakıcı 

sûzân-ı firkat: yakıcı ayrılık 

suzişi âh: yakıcı âh 

sübhan: her şeyden münezzeh olan (Allah) 

sücûd: secde, namazda kapaklanma 

sükkân: sakinler 

sükkân-ı muaf: sakinler muaf olmuş 

sülb: soy, sop 

sülbündeniz: soyundanız 

sülüsâni: üçte iki 

sürur: sevinç 

-Ş- 

şâd: sevinç 

şâd-ı hurrem: neşeli, sevinçli olma durumu 

şadırvan: camilerde abdest alınan yer 

şâduman: sevinçli, neşeli 

şâh: padişah, saltanat sahibi 

şahen: şahlar 
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Şah-ı Ethem: Dervişlerin şahı, İbrahim Ethem 

şâh-ı hûban: sevgililer şahı 

şah-ı levend: delikanlılar şahı 

Şa-hı Merdan: Hz Ali 

şam: akşam 

şam-u seher: akşam sabah 

şâr: şehir 

şarab-ı lâ yezel: bitmeyen şarab 

şarabı lâl: kırmızı şarab 

şebâb: gençlik, tazelik 

şeb-i hicran: ayrılık gecesi 

şeb-i zulmet: karanlık gece 

şecaat: kahramanlık 

şedid: şiddetli 

Şefaat-i Mustafa: Peygamberimizin Şefaati 

şekk: şüphe 

şekva: şikayet 

şem: ışık, mum ışığı 

Şem-i Tevhid: Tevhid ışığı 

şem-i ziya: ışık, aydınlık, mum ışığı 

Şems: Güneş 

şemsi iklim: güneş iklimi 

şemsi mücella: güneş parlaklığı 

şer: kötü, kötülük 

Şer’i: Şeriat 

şerafet: şeref sahibi 

şerbet-i vasl: buluşma şerbeti 

şerheyler: açıklar, anlatır 

şerik: ortak 

şevk: keyif, neşe 

şey-i vâhid: belirsiz bir tek şey 

şeyh-i mecaz: sahte şeyh 

şikek: şüpe 

şikest: kırılmış 
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şimşad: şimşir ağacı 

şîr: aslan 

Şir-i Yezdan: Allah’ın aslanı (Hz Ali ) 

şive: işve, naz 

şûhud: şahitler 

şûle: ateş parçası 

şüğul: meşguliyet, iş 

şükrâne: hediye 

şükûfe: çiçek 

-T- 

ta’n eylemek: kınamak 

tâb: güç, huy, tabiat, ışık 

tâb-ı mevzun: güç konusu 

tâç: dervişlere ait özel sarık (başa takılır) 

tahir: temiz 

tahkik-i gönül: hakiki gönül, doğru gönül 

tahtessera: yerin dibine 

taht-ı melahat: güzellik tahtı 

taife: grub 

Takdir-i Hüda: Allah’ın takdiri 

takva: Allah için kötülüklerden sakınmak, iyiliklere sarıl-

mak 

Tamu: Cehennem 

tan: sabah aydınlığı 

târumâr: dağınık 

tasnif: sınıflandırma 

tavaf: ziyaret etme, dolaşma 

teâlluk riştesin: dünya sevgisi bağı 

tebdil: değiştirmek 

teber: balta, derviş eşyası 

tebessüm: gülümseme 

tecallây-ı cemal: cemalin tecellisi, sevgilinin yüzünün 

görülmesi 

tecelli: gönüle düşme, gönülde belirde 
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tecrit: terk 

tefvîz: havâle (Allah’a) 

teftiş: denetleme 

tekke-i uşşak: âşıklar tekkesi 

Teklif-i tekellüf: külfetli teklif, Allah’ın insanoğluna teklif 

ettiği emanet 

tellâl: ilan yapan kimse 

temâşa: seyretmek 

temenna: dilek; ummak, ümid etmek 

teneşir: cenaze yıkanan masa 

Terk-i Dünya: dünyadan vazgeçme 

Terk-i Ukba: ahiretten vazgeçme 

tesellâ: teselli, avunma 

tesellâ-yı visal: sevgiliye kavuşma tesellisi 

teslimin ucu: teslimiyetin ucu, rabıta 

teşne: arzulu, istekli, susamış 

teşnedil: arzulu gönül 

teşviş: dünya telaşı 

tevekkül: Hak’tan gelene razı olmak 

tezyin: zinetlenmiş, zenginleşmiş, donanmış 

tılsım: büyülü 

tîğ: kılıç 

tîğ-i gamze: çenedeki çukurun çizgileri 

timar: bakım 

tîynet: yaratılış, huy 

tûba: cennet ağacı 

tûfe: yağma 

tuğyan: taşma, coşma 

tûl-i emel: uzun vadeli emel 

tulû: doğuş 

turab: toprak 

Turdağı: Musa a.s. Hak Teala ile konuştuğu yer 

tûtiya: papağan 
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-U- 

uçmag: cennet 

uhrevi: âhirete ait 

ukbâ: âhiret 

Ussat: âsiler, günahkârlar 

uşşak: âşıklar 

-Ü- 

üftâde: âşık,  

ülfet: alışma, kaynaşma, dostluk 

ünsiyet: alışkanlık, dostluk 

üryan: çıplak 

-V- 

Vâğfirlânâ: bizi bağışla (ey Allahım) 

Vahdaniyyet: Allah’‘ın Birliği 

vahdet meyin cür’asın: birlik şarabının yudumu 

vahdet: birlik, teklik 

vaiz: vaaz veren, hoca 

vakıf-ı esrar: sırları bilen 

Vâkıf-ı Sırr-ı Hüda: Allah’ın sırlarına sahip 

vamık: âşık 

Varis-i Enbiya: Peygamberin varisi, vekili 

vasfeylemek: tarif etmek 

vasl: kavuşma 

vâsıl: kavuşmuş 

Vasıl-ı İllallah: Allah’a kavuşma 

vasl-ı eyyam: kavuşma günleri 

vecd: ilahi heyacan 

Vecd-i Bâki: kalıcı ilahi heyacan, cennet heyacanı 

vech: yüz 

vech-i enver: nurlu yüz 

vech-i hayvan: hayvan huylu 

vehm-i güman: şüphe 

Velâyet: yetkili olmak, Allah dostu 

Velî: evliya, eren 
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vesile: sebep,  

vezne etmek: düzeltmek, tartmak 

vildan: cennette erkek çocuklar 

viran: yıkık, harab 

vird: tesbih, anma, günlük zikir 

visâl: kavuşmak 

visâl-i canan: sevgiliye kavuşmak 

visâlin ıyd: kavuşma bayramı 

vuslat: kavuşma 

-Y- 

yâd: anma, hatırlama 

yad: yabancı el 

yahşi: güzel, iyi, belli 

ye’s: ümitsizlik 

yed: el 

Yehdillâhi Limen Yeşâ: Allah dilediğini doğru yola 

iletir  

yektâ: tek, yalnız 

yeksan: bir, denk, düz 

yelmâne: koşarak 

Yezdan: Allah ismi yerine kullanılır 

-Z- 

zağ-ı siyah: kara karga,  

zahid: ibadete düşkün 

zahir: gözle görülen, somut 

Zahir-i Melami: görünüşte kötü 

zahm: yara 

zahmine hazık: yarayı tedavi eden 

zail: yok olma, yok etme 

zâkir: zikreden 

zâri - zâr: ağlayıp inleyen 

zâta mahzar: cemalullaha erişmiş 

zât-ı bâri: Allah’ın zatı 

zeban: dil, lisan 
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zeberdeş: sarhoş 

zecr etmek: zorlamak 

zehî: ne mutlu, ne iyi 

zenb: suç, kabahat, günah 

zevâl: ölüm, yok olma 

ziba: süslü elbise 

Zikrullah: Allah’ın zikri 

zinhâr: sakın ha! 

zir-i hâk: yerin altı 

ziyâ: ışık 

ziyade: çoğaltılmış 

ziyan: zarar 

Ziyaretgâh-ı Âlem: dünyada başlıca ziyaret edilecek yer 

zühd: Allah için kötülüklerden sakınmak 

zülâl: hafif, tatlı su 

Zülcelâl: celal sahibi (Allah) 

Zülfikâr: Hz Ali Ef. çatal uçlu kılıcı 

zülfün pâmal: zülfün uğruna çiğnenmiş 

zülf-ü zer tar: tel, tel altın zülüflü 

Zünûbenâ: günahlarımı bağışla ey Allah’ım 

 

 


