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Değerli Dostlar; 

 

“Çifte Kavrulmuş Nefesler” Şiir Kitabımız bu serinin 

dördüncü kitap çalışması olarak sizlerin beğenisine sunulmuştur. 

İlk Kitabımız “Hû Nefesler”e albüm yapamamıştık. İkinci 

çalışmamız olan “Kırkdokuz Nefes”e albüm yaptık lakin 

kitaplaştıramadık. Üçüncü çalışmamız olan “Nacizane Nefesler”i 

ise hem albüm olarak hem de kitap olarak huzurunuza çıkardık. 

İnşallah 2023 yılı içerisinde “Çifte Kavrulmuş Nefesler”i üçüncü şiir 

albümü olarak sizlerin beğenisine sunmayı planlıyoruz. Muhakkak 

ki Tevfik Allah’tandır. 

 

Horasan Erenleri’nden beri tasavvuf kültürünün bir parçası 

olan “Nefesler” onların gönül dünyasından kopan bir seslenişini 

ifade etmektedir. İşlenen temalar; Allah Aşkı, Peygamber sevgisi, 

Ahiret, Ölüm, Hayat ve İnsan’dır. Zaman içerisinde unutulmuş ve 

önemini yitirmiş bir kültürün devamı niteliğindeki çalışmalarımız 

devam etmektedir. 

 

Nefes Serimizin dördüncü kitabı olan “Çifte Kavrulmuş 

Nefesler”in yayın aşamasında desteklerinden dolayı İksad 

Yayınevi’ne, gönül dünyamda beni yalnız bırakmayan rahmetli 

eşim Safiye Gülay’a, beni sürekli diri ve uyanık tutan oğlum Akif 

Sinan'a, can dostlarıma, sevenlerime ve bütün aileme 

teşekkürlerimi sunarım. 

Naci Özsoy / Bitlis 2023 
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 “ BEKLİYOR YÂR HASBİHÂL ” 

 
Gir gönlün bahçesine!  
Bir gülistân gibidir! 
Her râyihâ bin çiçek!  
Her biri misk gibidir! 
Eğlenme! Boş kîl-u kâl!  
Bekliyor Yâr hasbihâl!  
Bir muhabbet eylesen!  
Herşey sende gibidir! 
 
Kimi bir göl kimi sel! 
Kimi umman gibidir! 
Hasret varsa içerde! 
Dumanlı dağ gibidir! 
Eğlenme! Boş kîl-u kâl!  
Bekliyor Yâr hasbihâl!  
Eğer çözdüysen aşkı! 
Bir nefes hâr gibidir! 
 
Yedi semâ yedi gök! 
Derdi “Sonsuz” gibidir! 
Sana anlatır durur! 
Geçmiş masal gibidir! 
Eğlenme! Boş kîl-u kâl!  
Bekliyor Yâr hasbihâl!  
Bir küçücük tohumla! 
Aşk’a gelmiş gibidir! 
 
Aç gözünü gör Sultan! 
Bahta inmiş gibidir! 
Tahtı senin gönlündür! 
Er meydanı gibidir! 
Eğlenme! Boş kîl-u kâl!  
Bekliyor Yâr hasbihâl!  
Bil ki sendedir ayna!  
Sûretin yok gibidir!  
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“ İKBÂL ” 

 

Şu âlem ki mümkündür !  

Hükmetme hemen ! 

Dön bir bak etrafına !  

Her şey değişken ! 

Bir Tek Ehad Hû olan !  

Değişmez asla ! 

Aldanma sen kesrete ! 

Tezahür evren ! 

 

Her şeyde bir ibret var !  

Alırsan sen al ! 

Kimsesizin sahibi !  

O’ndadır ikbal ! 

Bir Tek Ehad Hû olan !  

Değişmez asla ! 

Nereye kaçarsan kaç ! 

O’nladır final ! 

 

Aşk ile geldin ! Âlem 

Senin emrinde ! 

Bilmez misin bunca şey ! 

Sana âmâde ! 

Bir Tek Ehad Hû olan !  

Değişmez asla ! 

İraden güçlü ise ! 

Kalkacak perde ! 

 

Yürü ! Yol sana açık !  

Bekler semâlar ! 

Biter o zaman kışlar ! 

Yağar baharlar ! 

Bir Tek Ehad Hû olan !  

Değişmez asla ! 

Görmesen de O görür ! 

Vuslatın Dîdâr ! 
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NE ÇARE !  

 

Ne söylersen söyle ! 

Sözler bir yere kadar !  

Ey Talip ! 

İstersen en hakikatli şeylerden bahset ! 

Duyan anladığı kadar ! 

Duyan kavradığı kadar ! 

 

Yorma yorulma ama vazgeçme ! 

Acele etme ve sabret ! 

Her tohum bir gün ! 

Yeşerir sabahında ! 

Güneşini bulur aldırma ! 

Sür yüzünü bir daha toprağa ! 

 

Ve hayal et o canı ! 

Kurulmuş gönül tahtına ! 

Adın unutulsa üzülme ! 

O andıkça zaten ! 

Anılacak olan sen ! 
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“ İNTİZAR ! ” 

 

Gördüm dost meclisini !  

Eyledim nazar ! 

Kimdir kim diye sorma !  

Görünmez mazhar ! 

Aç gönlünü sen de gel !  

Uyan uykudan ! 

Kiminin derdi Allah !  

Kiminin Pazar ! 

  

Dik kalbine Hüdâyı !  

Nokta-i nazar ! 

Bırak artık nizâyı !  

Sensin bergüzar ! 

Aç gönlünü sen de gel !  

Uyan uykudan ! 

Bin gülistan üstüne ! 

Bin de lalezar ! 

 

Kınanacak kişi sen ! 

Eyle âh-u zar ! 

Eğer dengen bozuksa ! 

Neylesin bîzar ! 

Aç gönlünü sen de gel !  

Uyan uykudan ! 

Ömür bitti bak yakın ! 

Bekliyor mezar ! 

 

Bir damlacık su idin ! 

Büyüdün azar ! 

Bak elbise giydirdi ! 

O Terzi Yazar ! 

Aç gönlünü sen de gel !  

Uyan uykudan ! 

Beşer kalma aslına ! 

İnsan intizar ! 
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“ AVUÇ ” 

 

Bir avuç bile değil !  

Tuttuğun şunca malın ! 

Zaman geçiyor ki vâh !  

Ne olacak bu halın ! 

 

Elde avuçta olan !  

Terkedecek hep seni ! 

Nasıl üryan geldinse !  

Musalla bekler yalın ! 

 

Anladık biliyorsun !  

Ne ? Nerden ? Nasıl ? Niçin ? 

Bunca alamet varken !  

Sızlamıyor mu için ? 

 

Elde avuçta olan !  

Terkedecek hep seni ! 

Aldırmayacak kimse !  

Yâr ağlar senin için ! 
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“ SULTAN KİMMİŞ ! ” 

 

Her nefesin bir hali! Her canda Canan gibi! 

Sen üzülme ey Talip! Hallerin cihan gibi!  

Dönüp gönlüne baksan! Anlarsın Sultan kimmiş! 

Giydiğin bunca libas! Haktan tecelli gibi!  

 

Ömrüne ömür katsan! Elli binin bir gibi!  

Salar kendini eşya! Anda süzülür gibi!  

Dönüp gönlüne baksan! Anlarsın Sultan kimmiş! 

Sayılmaz ki aynalar! Hepsi sanki bir gibi!  

 

Bir geldiğin yere bak! Sanki gelmemiş gibi! 

Uzun zaman olmadı! Bir arpacık yol gibi!  

Dönüp gönlüne baksan! Anlarsın Sultan kimmiş! 

Bin esma var Bir’inde! Sen anla sonsuz gibi! 

 

Nice sudur şu yollar! Her meşrebe ark gibi! 

Eğer susadıysan sen! Haydi iç şerbet gibi! 

Dönüp gönlüne baksan! Anlarsın Sultan kimmiş! 

Balın sütün şarabın! Her biri Aşk’tan gibi! 
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“ GÖNÜL GENİŞTİR ! ” 

 

Ellerini açan açtıran kimdir?  

Düşün dersin! Düşüne düşen kimdir? 

Bir küçücük semâ! Gönül geniştir! 

Vardığında misafir eden kimdir? 

Sözün bilmez! Sözü bildiren kimdir? 

Özün açıp seren serpilen kimdir?  

Bir daracık kabir! Gönül geniştir!  

 

Vardığında seven sevilen kimdir? 

Kalbe dolan bunca muhabbet kimdir? 

Aşk ateşin cana yaktıran kimdir? 

Bir ufacık seda! Gönül geniştir! 

Dua dua sana saydıran kimdir? 

Gözün hakka diken diktiren kimdir? 

 

Sıratı müstakim üzere kimdir? 

Bir incecik yoldur! Gönül geniştir! 

Şimşek hızı geçen geçtiren kimdir! 

Sanma tevfik benden! Sahibi kimdir? 

Can eğrilir canı affeden kimdir? 

Bir ince hesaptır! Gönül geniştir! 

Kul şaşınca onu doğrultan kimdir? 
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“ SENDENİM ” 

 

O kadar bendensin ki! Bir o kadar sendenim! 

Aşk oku vurdu canı! Derde derman sendenim! 

Kimse görmez halimi! İçten içe hallenen! 

Yağan yağmur misali! Damla damla sendenim! 

 

Darılmam kimselere! Rahmet olan sendenim! 

Biraz kızsam ellere! Sevdiğimden! Sendenim! 

Kimse bilmez halimi! İçten içe demlenen! 

Şevkat elin üstümde! Gönül derdim sendenim! 

 

Yollar uzun ve sarptır! Eğri olsam! Sendenim! 

Dönüp duran hep nefstir! Değişmeyen sendenim!  

Kimse duymaz bendeni! İçten içe söylenen! 

Denge bulan bu kalptir! Derûn olan sendenim! 

 

Nûr’a meftun doğdum ben! Nûrum olan sendenim! 

Kalan ibretim dünden! Hikmet veren sendenim! 

Kimse istemez beni! İçten içe tellenen! 

Sana hasret hep hemen! Muhabbetle sendenim! 
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“ DELİ YÂR ” 

 

Bir avuç toprak ile, bekler seni nasibin! 

Ne kaldı ki O İl’e! Bekler seni nasibin! 

Şunca vakit şunca ân! Kıyâma durdu zaman! 

Aşk odunda var dermân! Bekler seni nasibin! 

 

Aldırmadan yürüsen! Bir kalbinde bin desen! 

Hikmet ile hükmetsen! Bekler seni nasibin! 

Dikilir şunca kefen! İlmek ilmektir güven! 

Dönsen aslına dönsen! Bekler seni nasibin!  

 

Yılma sakın dik azim! Göreceksin her daim!  

Yağacak şunca ilim! Bekler seni nasibin!  

Bilirsin kimdir Hakîm! Kimdir herşeye Hâkim! 

Yorulmaz O’dur Kâim! Bekler seni nasibin!  

 

İki diyar iki dâr! Tutsa câna “Bir” ayar! 

Rahmet olur bütün bâr! Bekler seni nasibin! 

Bin latifli Gül açar! Geldi geçiyor bahar!  

Deliden delidir Yâr! Bekler seni nasibin!  
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GÖRÜNÜR ” 

 

Yine efkâr bastı gönül kuşumuz! 

Hangi yöne uçsak vuslat görünür! 

Aşk’a gönül verdik! Öyle bî hoşuz! 

Yedi semâ aşsak bitmez görünür! 

 

Bin mestâne göze bir sevdâ yeter 

Güzel O’nda güzel! Kalbe görünür! 

Aşk’la dolan her gün hemen mi biter? 

Yüz bin canım olsa Bir’de görünür! 

 

Özün bükme cahil! Bir kaderi var! 

Gece ayrı görür! Sırda görünür!  

Gündüz olunca hep bir nasibi var! 

Canda kendin görür! Canan görünür! 

 

Bitti sanma bu yol! Sonsuz olandır! 

Vardım sanan eyvah! Gaflet görünür! 

Sırrı çözen damla! Bak ki ummandır! 

Cem’i esma ile tevhid görünür! 
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“ CÂNÂN ” 

 

Dinle beni Ey Oğul! Seni takipte zaman! 

Bir zerrenin âhına! Cihanlar titrer inan! 

Belki çıkmaz yarına! Hudud bilmeyen insan! 

Kara bir zifir gibi! Sarmış zanları yalan! 

 

İçindeki o cahil! Bilmez misin pek yaman! 

Hakkı görmeyen de kim? Hani nerede eman? 

Kalbi boş kalan yetim! Öğütür seni o zan! 

Hadi uyan nefsine! Bak ki her yerde Cânân! 

 

Yazıktır nefesine! Gönül ile O’nu an! 

Alem üstüne alem! Dönüp durur deveran! 

Bak herşey senin için! Aç gözün ayan beyan! 

Hüda ile ülfet et! İşte budur armağan!  

 

Bırak yerdekileri! Seni bekler asuman! 

Kalp mutmain olmaz ki! Ancak zikir doyuran! 

Vursa malları talan! Yaksa yıksa bir boran! 

Seni Aşk’ına ister! Gerisi falan filan! 
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“ NE ZAMAN ” 

 

Ne zaman ümid kessen! Nefes olur sende Aşk! 

Ne zaman korku sarsan! Yayılır damarda Aşk! 

Ne zaman kürek çeksen! Müstekbir sandalında! 

O zaman haddi aştın! Hatırlatır sana Aşk! 

 

Ne zaman “Aşkım” dersen! Hazırlan imtihan Aşk! 

Ne zaman "Hiçim" dersen! Sözün eri dener Aşk! 

Ne zaman bela gelir! Celal ile yanına! 

O zaman razı ol ki! Can yoldaşın adı: Aşk! 

 

Ne zaman oldum dersen! Kaçar gider senden Aşk! 

Ne zaman vardım dersen! İlmi keser sana Aşk!  

Ne zaman yolun sapar! Hadd aşar sağ soluna! 

O zaman dürüst ol ki! Medet O’dan tadı Aşk! 

 

Ne zaman öldüm dersen! Diriltendir seni Aşk!  

Ne zaman ararsan dost! Bir tek dost var oda Aşk! 

Ne zaman alır sokar! Canı vicdan yoluna!  

O zaman nasiplisin! Can dostudur sana Aşk! 
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“ VE’S – SELÂM ” 

 

İstemem ham dilde bin Şâh-ı kelâm! 

Cana bil yetiyor bir Yâr-i Selâm! 

Uyumaz derdim hep Gönül ister Hakk! 

Sen bizi nâhoşda koyma Ve’s-Selâm! 

 

Sende ben Sen oldum neylesin ahkâm! 

Bende Sen ben oldum kayboldu anlam! 

Uyumaz derdim hep Gönül ister Hakk! 

Sen bizi gaflette koyma Ve’s-Selâm! 

 

Hep diridir Ruhum bu işte ikram! 

Verdiğinde aşkı doluyor ilham!  

Uyumaz derdim hep Gönül ister Hakk! 

Sen bizi kesrette koyma Ve’s-Selâm! 

 

Binbir koşturmadır sonu bir Kıyam!  

Sorgudadır makam hesapsız endam! 

Uyumaz derdim hep Gönül ister Hakk! 

Sen bizi zulmette koyma Ve’s-Selâm! 
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“ KEŞF ” 

 

Nerde şunca yaşanan! Bir torbaya mı girdi! 

Mazi ile uğraşan! Bak hiç felah bulmuyor!  

İbret alıp yol alan! Maziye selam verdi! 

Kendini keşfe duran! İlimlere doymuyor! 

 

Sen sanırsın ki ilim! Sadece okumaktır! 

İpin ucu kaçınca! Hakikati bulmuyor! 

Nefis zannı Şah-ı Şah! Sonu bilki kuraktır! 

Kendini keşfe duran! İlimlere doymuyor! 

 

Bir arpacık mal için! Nedir şunca telaşın! 

Dünya ile oynaşan! Hiç mutmain olmuyor! 

Lakin hakikat ören! Yürüyor arşın arşın!  

Kendini keşfe duran! İlimlere doymuyor! 

 

Dönüp kalbine baksan! Neler neler akıyor!  

Hakk sözünü takmayan! İnan sükûn bulmuyor!  

Bu hikâyenin sonu! Artık herkes biliyor! 

Kendini keşfe duran! İlimlere doymuyor! 

 

Bir canın bir emanet! Yürü bak ardın sıra! 

Beklediğin kehanet! Marifeti bulmuyor!  

Sıdk-ı bütün olasın! Sadakatle hep ara! 

Kendini keşfe duran! İlimlere doymuyor! 
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“ HİÇ ” 

 

Sözleri inci mercan! Dilidir baldan! 

Sevmeyi bilen gönül hiç incinir mi? 

Bülbül-ü Şeydâ olur! Şakır her daldan! 

Bilir aşkı Rabbinden! Hiç incitir mi? 

 

İçtiği âb-ı hayat! Akar pınardan! 

Her damlası O Aşk’tan! Hiç incinir mi? 

Kalbindedir hakikat! Zikri durmadan! 

Her ânına bin umman! Hiç incitir mi? 

 

Eylediysen bir cânı kendine aynan! 

Güzel davranırsan sen! Hiç incinir mi? 

Hele birde o aynan olursa candan! 

Cümle âlem önünde hiç incitir mi? 

 

İşte böyle duamız! Önünde meydan! 

Aşk atına binenler hiç incinir mi? 

Bu duaya katılan bulunca vicdan! 

Aynı Rabbe bakışan hiç incitir mi? 
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“ İLİM TÜRLÜ TÜRLÜDÜR ” 

 

Beni dinle Ey Oğul! İlim türlü türlüdür! 

Biri aklî hep lazım! Diğeri şer’i türdür! 

Ayrılır aslî diye! Şer’i ilimlerimiz! 

Bir diğeri fer’idir! Onu bilen bil hürdür! 

 

Asli ilimlere bak! Tevhid, Tefsir ve Hadis! 

Lugat ilmini bil ki! Açılsın sana bahis! 

Hele bir de fer’iler! Bilmelisin onları! 

Sırasıyla Hakku’llah, Hakku’l-İbâd Hakku’n-Nefs! 

 

Aklî ilimlere bak! Matematik mantıktır! 

Bir diğerinde ise! Tabii ve Âlâ’dır! 

İşte sana hizmette! Aklî ilimlerimiz! 

Tıp, Tasavvuf ve müzik! Can yoldaşı azıktır! 

 

Bil ki ilim tahsili! Yolları var aleni! 

Biri bir İnsan’dandır! Bir diğeri Rabbanî!  

İnsan olan öğrenir! Taallüm ve Tefekkür! 

Rabbanî olanda var! Hem Vahyî hem İlhamî! 

 

Şimdi düşün cümlesin! Ne arıyor şu Gönlün! 

Derdin olsun Hakikat! Aydın olur her günün! 

Bırak elin âlemi! Bırak aymaz hevesi! 

Ruhun Aşk’a depreşir! Yükselir ha gün be gün! 
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“ CAN’DAN HABER ” 

 

Yol nârin zaman kaba! Demir tavında baba! 

Yâr'e sat nefsini ki; Olmasın çilen heba! 

Neler yaşadın neler! Her biri Can’dan haber! 

Yolun sonu kurtuluş! Elinde kalan çaba! 

 

Aldırma heva heves! Biter arzusu bir gün! 

Nefis zulmüne bakar! Görür kendini üstün! 

Neler yaşadın neler! Her biri Can’dan haber! 

Sana ağır gelmesin! Çünkü hakikat yükün! 

 

Elbet ulaşacaksın! Aramaktan yılma sen! 

Taşlar yastığın olsa! Yorganın olsun kefen! 

Neler yaşadın neler! Her biri Can’dan haber! 

Vuslat yakın! Az diren! Miras bıraktı eren! 

 

Nerdesin Tâlib-i Aşk? Ateştesin delice! 

Hicran gönlüne işler! Muhabbet esmeyince! 

Neler yaşadın neler! Her biri Can’dan haber! 

Bin bahtiyar olursun! Yâr’dan bir çöp gelince! 

 

İşte şimdi anladın! Her nefesin bir mektup! 

Yâr istedi açmanı! Okudukça sen meczup! 

Neler yaşadın neler! Her biri Can’dan haber! 

Habib olan kim midir? Aşk’a düşen her Mahbub! 
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“ KEŞFET ” 

 

Hak sözünü bükme gel! Hesap günü yakındır! 

Koy elini vicdana! Riyâlardan sakındır! 

Önce kendin bir keşfet! Nedir nefis?Kim Gönül? 

Bâkî kalan bir tek Hû! Gerisi hep yalandır! 

 

Çalış çabala ömür! Sermayesi tükenir! 

Ne yaptıysan inan ki! Sana karşı dikilir! 

Önce kendin bir keşfet! Nedir nefis?Kim Gönül? 

Sıdkla ihlasla duran! İki cihan sevilir! 

 

Hapislerden bir hapis! Düşme sakın tuzağa! 

Bırak beklentileri! Ne kaldı ki imsağa! 

Önce kendin bir keşfet! Nedir nefis?Kim Gönül? 

O gün geldi mi eyvah! Söz geçmez ki dudağa! 

 

Beşer ne istemez ki! İşi gücü arzuda! 

Hevesi cennet sanır! Hiç bilmez ki o harda! 

Önce kendin bir keşfet! Nedir nefis?Kim Gönül? 

Bir tek bu dünya yok ki! Yolun sonu O Yâr’da! 

 

Hepimizin başında! Bir telaştır gidiyor! 

Kimi fındıkkabuğu! Kimi dağlar deliyor! 

Önce kendin bir keşfet! Nedir nefis?Kim Gönül? 

Seni yaradan Rabbin! Halife sen! Bekliyor! 
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“ TİYATRO ” 

 

Ömrün Sonbaharında! Yaprak yaprak dökülür! 

Şu kırık dallarından, ecel atı görünür!  

Toplasan cümle mâzî! Hadi üstüne âtî! 

Ne yaptıysan yaptığın! Makberinde dürülür!  

 

Diner sanma hasreti! Güçleniyor an be an! 

Ah şu firak olmasa! Anlaşılmaz armağan!  

Toplasan cümle mâzî! Hadi üstüne âtî! 

Heba olur olanlar! İbreti almadıysan! 

 

Anla artık sözümüz: Canlar ile hasbihal!  

Can verene muhtacız! Belamızdır her ihmal!  

Toplasan cümle mâzî! Hadi üstüne âtî! 

İmkândadır âh nefes! Kurtuluş bin ihtimal! 

 

Neler yaşadın neler! Baksana bir ardına! 

Önündedir mukadder! Vuslatın Yaradana! 

Toplasan cümle mâzî! Hadi üstüne âtî! 

Peşinde olduğun ne? Sanma vardın sonuna! 

 

Kimsesizler kimsesi! Gariplerin Şahı O! 

O seni andığında: İşte sana piyango! 

Toplasan cümle mâzî! Hadi üstüne âtî! 

O’na ait senaryo! Cümle âlem tiyatro! 
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“ MİS KOKULUDUR YOLLAR ! ” 

 

İnci mercan dört bir yan! Salkım salkım yakutlar! 

Billurdan basamaklar! Altındandır kapılar! 

Mis kokuludur yollar! Itır ıtır hep bahar! 

Yeşil kuşlarda zümrüt! Çırpılıyor kanatlar! 

 

Her odası atlastan! Serilmiş bunca zaman! 

Gülümsüyor âşıklar! Gülümsüyor o Sultan! 

Mis kokuludur yollar! Itır ıtır hep bahar! 

Yıkılıyor o dallar! Yıkılıyor meyvadan! 

 

Ne güzeldir o bulan! Ne güzeldir âşıkân! 

Çektiği zahmete bak! Kalbi ister hep Cânân! 

Mis kokuludur yollar! Itır ıtır hep bahar! 

Onun hülyasıdır bu! Olsa herşey bir talan! 

 

Sen bakınca zahmettir! O bakar nimet olur! 

Sen nefes alamazken, o her zaman hak solur! 

Mis kokuludur yollar! Itır ıtır hep bahar! 

Sana yağan sabırdır! Âşık olana hep nûr! 

 

Sende aynı yerdesin! Farkın yok ki âşıktan! 

Bırak geçmiş gelecek! Nimetlen sende ândan! 

Mis kokuludur yollar! Itır ıtır hep bahar! 

Aynı yoldasın bak sen! Görmüyorsun egondan! 

 

Sende yaparsın inan! Çırpınırsan az biraz! 

Göreceksin bak neler! Sen de olursun mümtaz! 

Mis kokuludur yollar! Itır ıtır hep bahar! 

Olursun Ma’şuk’ta bir! Yüzün artık hiç solmaz! 
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“ TELAŞ  ÜSTÜNE TELAŞ ! ” 

 

Bir bak semâya Oğul! Katman katman duruyor! 

Sana senden haberci! Rahmet ile yağıyor! 

Birde insanlara bak! Telaş telaş üstüne! 

Birbirine yerici! Azap olup taşıyor! 

 

Yolun mübarek senin! Riya olmaz bilesin! 

Bir taşının altında bin hakikat bin esin! 

Birde insanlara bak! Telaş telaş üstüne! 

Kınayandan hiç korkma! Bırak ne derse desin! 

 

Doğruluktan hiç şaşma! Dürüstlüktür varımız! 

Hak oldukça al onu! Marifettir dârımız! 

Birde insanlara bak! Telaş telaş üstüne! 

Sahibini unutma! İşte O’dur Yâr’ımız! 

 

Küçümseme kimseyi! Hak olanı hızır bil! 

Bırak ölüm kuşatsın! Yalan söylemesin dil! 

Birde insanlara bak! Telaş telaş üstüne! 

Bunca zül bunca kibir! Nasıl kurumasın nil! 

 

Hatırla nice anı, sarıp sarmalar bizi!  

Tatlı bir sedâ olur! Unutulmaz o mâzi! 

Birde insanlara bak! Telaş telaş üstüne! 

Anlamaz nedir zahir! Nedir onda mecâzi! 
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“ HAYAL YOKSA ! ” 

 

Taklid câna perdedir! Uyan kendi kendinden! 

Ayna temiz değilse, bakan görmez kirinden! 

HAYAL yoksa ZİKİR yok! ÇOK’ta TEK’i bilemez! 

İner çıkar anlamaz! İlmi kaçar cehlinden! 

 

Cümle âlem bir sanat! Sanatçıya bak hele! 

Uzak dur şu RİYÂ’dan! Kapılma boş bir yele!  

HAYAL yoksa ZİKİR yok! ÇOK’ta TEK’i bilemez! 

Her yer deniz olsada, hayran kalır her sele! 

 

Devşir AKLINI başa! Bak ki zaman ne diyor! 

“Nicelerini yedim! Nicesi var bekliyor” 

HAYAL yoksa ZİKİR yok! ÇOK’ta TEK’i bilemez! 

Maşuku ALLAH olan, bilki küllü seviyor! 

 

İşte dert işte derman! Herşey sana duâda! 

Boyun eğmiş kâinat! İster seni BEKÂ’da! 

HAYAL yoksa ZİKİR yok! ÇOK’ta TEK’i bilemez! 

Sen kendine bir gelsen, cümle melek selamda! 

 

Cümle zincir kırılır! Kul olan özgür olur! 

Gönle TEK’i koyanlar, salah bulur kurtulur! 

HAYAL yoksa ZİKİR yok! ÇOK’ta TEK’i bilemez! 

Hikmet arayıp bulan, hayır ile bir olur! 
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“ HER GÜN OKUNUR SELÂ ” 

 

Vurur gönül kapına, bir davetsiz misafir!  

Uyan diyor Aşk’ına! Zaten bekler teneşir! 

Her gün okunur selâ! Duymaz mısın göçen kim? 

Sen de varsın sırada! Kâr etmez bu zevâhir! 

 

Geç olmadan bir gelsen, kendi kendine kâim! 

Kurtulursun şu tenden! Huzur bulursun dâim! 

Her gün okunur selâ! Duymaz mısın göçen kim? 

Bilemez ki musalla! Kimdir câhil kim âlim! 

 

Nice masal dinledin! Daha niceleri var! 

Sana selam söylüyor! Mektubu gönderen Yâr! 

Her gün okunur selâ! Duymaz mısın göçen kim? 

Aman aldanma sakın! Âşıkta olmaz ağyâr! 

 

Bak küçücük bir kandil! Ha söndü ha sönecek! 

Ne yaptıysan dünyada, hepsi sana dönecek! 

Her gün okunur selâ! Duymaz mısın göçen kim? 

İnsan olan kurtulur! Beşer kalan ölecek! 

 

Ne olduysa bir anda! Hepsi Kitap içinde! 

Anlayana fazilet! Anlamayan beyhûde! 

Her gün okunur selâ! Duymaz mısın göçen kim? 

O cenaze senindir! Alacaklar peşinde! 
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“GÜL EY GÖNLÜM ! ” 

 

Neyler âlem bir pazar ki Emr’e âmâde! 

Sen sanırsın boşta gezer her şey âvâre! 

Görmez misin cümle işler hepsi bîçare! 

Gül Ey Gönlüm! Gül ki sende bahar bulasın! 

 

Âşıklara helal olsun gör ki dîvâne! 

Riyâkara savaş açmış yalan virâne! 

İhlası var sıdkı bütün aşkı nişâne! 

Gül Ey Gönlüm! Gül ki sende bahar bulasın! 

 

Yetim kalır bu dünyaya bulan bahane! 

Haydi gayret! Ne yapsan da onda bigâne!  

Bırak lafı! Düş aslına halde hazine! 

Gül Ey Gönlüm! Gül ki sende bahar bulasın! 

 

Anlamadın hâlâ sen ki nerde karîne! 

Bak gönlüne bak ki aksi Hakk’tan numûne! 

Başka yok ki görmez misin O’dur yegâne! 

Gül Ey Gönlüm! Gül ki sende bahar bulasın! 

 

Yetmez mi ki kaldın burda canda rehine! 

Hayal olur Vech’i görsen cümle kâşâne! 

Bak gidiyor umman içre Nuh’un sefîne! 

Gül Ey Gönlüm! Gül ki sende bahar bulasın! 
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“ BERİ ! ” 

 

Şu elvanlı kuyuda beklerim her gün! 

Yusuf’un gözyaşları düşeli beri! 

Hasretim hep katlanır, büyür gün be gün! 

Gözlere o gömleği süreli beri! 

 

Hakikat rüyasını görmeye görsün! 

Dökülür tüm rahmeti evvelden beri! 

Bir avuç zemheri düşmeye görsün! 

Yakar bu yüreğimi firakdan beri! 

 

Sözüm kimseye değil sade banadır! 

İncitmem ben idrakten sevmekten beri! 

Meramım altındaki çözüm sanadır! 

İncinmem ben baharı çözeli beri! 

 

Kitaplar yazmıyor ki nedir bu haller! 

Yaşarım ben özümden geleli beri! 

Bilmiyor hem kalemim nedir bu dertler! 

Aşk oduna düşen ben çileli beri! 
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“ BUL ÖZÜN OL BAHTİYÂR ! ” 

Kaç pazara düşen biz!  

Nefs dolanır! Ruh haciz! 

Boş değiliz! Gayesiz!  

Bul özün ol bahtiyâr! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

 

Büyüdün mü? Ne ara?  

Gönül bakar Dîdâr’a! 

İpin çekildi Dâr’a!  

Bul özün ol bahtiyâr! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

 

Yazdıkların hep masal! 

Dünya Âhire misâl! 

Varın yoğun Hakk Visâl! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

 

Kalbe girendir Sultan! 

İşleri elvan elvan! 

Herbirinde var eman! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

 

Girdiğin hân vakitli! 

Misafir var çeşitli! 

Sefer eden ümitli! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

 

Sebeplere aldırma! 

Aşk atına bin amma! 

Sahtelere aldanma! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

Gör gerekgönle koy 
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Sanma kimsen yok diye! 

Bunca sevgi ne diye? 

Rabb’den sana himaye! 

Bul özün ol bahtiyâr! 

Bul özün ol bahtiyâr 
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“HAYDİ KIMILDA ! ” 

 

Ne diyeyim Ey Oğul! Zaman türlü türlüdür!  

Biri geçmiş zaman ki cenazesi kalkmıştır!  

Biri gelecek zaman! Her yeri pütür pütür! 

Kalan sana tek bir Ân! Bulan hayır almıştır! 

 

Şöyle bir bak etrafa! Her yerde var bin hüsran! 

Gaflet ile savaşan, inan çok şey yapmıştır! 

Sen uyusan an be an! Uyumaz ki O Sultan! 

Senin için âlemde, Rahman rahmet saçmıştır! 

 

Çizdin elinde kitap! Kalemin kurumadı! 

Kapağında çiçekler! İçi neler açmıştır? 

Yazan yazdıran Allah! Henüz yüzün solmadı!  

Sen kitaba yazmasan, siman neler yazmıştır? 

 

Kim hakikat kim kurban? Bırak teslim ol artık! 

İbrahim’e bin selam! Bıçak kesmez olmuştur! 

Sanma Yunus bilmiyor! Nedir onda o balık! 

Duasına bakınca nice hayır dolmuştur! 

 

Haydi, kımılda Oğul! Zaman sana savaşta! 

Hakikate gömül ki sahte zâil olmuştur! 

Sakın pes etme sakın! Olsa yalan revaçta! 

Aşk’a giren bir defa, Sırâtını bulmuştur! 
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“ VEDA ” 

 

Kulp bulduğun yalanlar,  

Gün gelir elde kalır! 

O sevdiğin yılanlar,  

bir günde baş dolanır! 

 

İki lafın birine, 

Dilini tutamazsın! 

O acayip kibrine,  

Bir laf anlatamazsın! 

 

Gariplerin belini,  

Kırıp durmak ne diye! 

Bilirsin Mâlikini!  

Hesap sorar hediye! 

 

Pul oluyor insanlık, 

Geçer akçe sandığın! 

Sürdüğün şu sefâlık,  

Biter elbet tattığın!  

 

Seni yuğarlar işte!  

Cenazen musallada! 

Çıkardılar bir üste!  

Helale muhtaç veda! 
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 “ GÖR GEREK ! ” 

 

Sevmek ile başla can cümlesine! 

Sevmeyenden bakan her şey kör gerek!  

Seven uçar Yâr dağın zirvesine! 

Sevmeyende kanat olmaz gör gerek! 

 

Âşık ile sohbet gönül gözüyle! 

Bunu yoktan sayan her kim kör gerek!  

Aşka giren Hakk’a seyyah özüyle! 

Sırât ile hemhâl olur gör gerek! 

 

Bir küçücük tohum gebe meyvaya! 

Hikmetini bilmeyene kör gerek! 

Ağaç durmuş Rabbe dönük sevdaya! 

Onu kuldan say ki İnsan gör gerek! 

 

Gafil olma! Hayat sensin cânına! 

Bunca nimet şükür bilmez kör gerek! 

İdrak ile düşsen o hayatına! 

Rü’yetullah! Gönül aslı gör gerek!  

 

Kimi tennûr kimi tûfan kendine! 

Kimi bilmez nedir bunlar kör gerek! 

Ne iş olsa yazar O’nun şe’nine! 

Her şey O’dan ilmi ile gör gerek! 
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“ KİRACI ! ” 

 

Hepimiz bir hedefe uçan oklar gibiyiz! 

Ne tereken bir miras! Ne kalanlar mirasçı! 

Hepimiz bir limana bağlı gemilerdeniz!  

Ne yelkenler haberdar! Ne kaptanlar yazıcı! 

 

Yarılıyor bak gökler! Kıyamete gebeyiz! 

Kimi sorun kendinde! Kim kimine alaycı! 

Yüzleşecek her densiz! Hak sahipleri dilsiz!  

“Günün Sahibi” Savcı! O’dur haklı Davacı! 

 

Sen sanırsın sendendir! Cümle âlem habersiz!  

Girdiğin bunca rolün! Bırak hanı be hancı! 

Bir küçücük toz olsa, kıpırdamaz nedensiz! 

Bırak yalan ve riya! Hakikat olsun Avcı! 

 

Ardına bak defterin, yazdın çizdin hep kalpsiz! 

Dertli olan kurtuldu! Dertsizlere ne acı! 

Sana verilen günler, sanma sakın vadesiz! 

Ev sahibi de O’dur! O’dur sende kiracı! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D r .  N a c i  Ö Z S O Y  | 32 

 

“ GÖNLE KOY DEDİYSEK ! ” 

 

Âşıklar diyor ki: İsteme hânı! 

Neylersin dünyada köşkü sarayı? 

Yokla sen şu cânı! Eyle Cânân’ı! 

Gönle koy dediysek, budur hüsnühâl! 

 

Giderken belâya, düğün kahrımız! 

Biliriz, lütuftur imtihânımız! 

Dosta var dosta ver, kurban cânımız! 

Gönle koy dediysek, budur hüsnühâl! 

 

Herkesin kalbinde üç kırık kandil! 

Tamiri mümkündür, olunca âdil! 

Halince mutmain, varınca nâil! 

Gönle koy dediysek, budur hüsnühâl! 

 

Eriyor her liman, yanıyor gemi!  

Bu denizde inan, herkes acemi! 

Aşığa gelince, Rabbidir hâmi! 

Gönle koy dediysek, budur hüsnühâl! 

 

Zorlama dostluğu, sevmez ikilik! 

Şu dünya dediğin, bir su içimlik! 

İhlas ve sadâkât, değil isimlik! 

Gönle koy dediysek, budur hüsnühâl! 
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“ EY GÜZELLER GÜZELİ ! ” 

 

Ey Güzeller Güzeli! Sen her şeyin Sahib’i! 

Mâlik-i Mutlak’sın Sen! Sen Melik-i Dâimi! 

İsteyen Sen İsteten! Cümle Esmâ’n dileyen! 

Kulun olur Bir’leyen! Sensin onlara Hâmî! 

 

Hep merhamet edensin! Seni bilen biliyor! 

Hakkı ile değilde, o lütfundan diliyor!  

İsteyen Sen İsteten! Cümle Esmâ’n dileyen! 

Sırrına mazhar olup, Aşk atına biniyor!  

 

Bir küçücük âlemiz, Câna sığmaz Âdemiz! 

Verdiğin bunca nimet! Şükürdedir hep dilsiz!  

İsteyen Sen İsteten! Cümle Esmâ’n dileyen! 

Hükmüne boyun kesmiş! Bilir ne kadar âciz! 

 

Muhabbetin çok tatlı! Tadın bilen tattırır! 

Kışı bahar eylersin! Kokusu ıtır ıtır! 

İsteyen Sen İsteten! Cümle Esmâ’n dileyen! 

Zikrin ile hemhaldir! Cem eder lütuf kahır! 

 

Tevhid başa Aşk başa! Gerisi Allah Kerim! 

Hak muradın ermiyor, Sana olmayan teslim! 

İsteyen Sen İsteten! Cümle Esmâ’n dileyen! 

İçinde var muallim! İşte o gerçek Hekîm! 
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“ GÖNLÜ AŞK’A ERENLER ” 

 

Aşk yoluna girenler, huzur sıhhat afiyet! 

Korku biter sükûnet, hâsıl olur nihayet! 

Gönlü Aşk’a erenler, binbir âlem gezerler! 

Aşk deryasın girenler, Yâr’i görür selamet! 

 

Sanma sakın zor bir iş, biraz ister cesaret!  

Birazında delalet, birazında dirayet! 

Gönlü Aşk’a erenler, binbir âlem gezerler! 

İşte odur feraset! İşte odur ganimet! 

 

Bulur ise marifet, yakındadır keramet! 

Başka bir şey aramaz! Oradadır haysiyet! 

Gönlü Aşk’a erenler, binbir âlem gezerler! 

İncelince letafet! Aşk’tan sızar muhabbet! 

 

Atma sözüm yabana! Bırak artık şikâyet! 

Nedir Allah aşkına! Şu tutulan variyet! 

Gönlü Aşk’a erenler, binbir âlem gezerler! 

Bırakınca riyaset, yüklenirler velayet!  

 

Gülümsüyor musibet! Bize düşen metanet! 

Hala neyi bekliyor! Kaç tanedir kıyamet!  

Gönlü Aşk’a erenler, binbir âlem gezerler! 

Cana düşer hamiyet! Aşk’a bakar hidayet! 
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“ DELİL DELİLİ DÖVER ” 

 

Bilir misin A Oğul! Delil delili döver! 

Zaman gelir sahibi, durmadan kendin över! 

Zannı sanır tefekkür! Düşünceler hep ilham! 

Bir türlü fark edemez! Kendi kendine söver! 

 

Toplamadır bilgisi! Kıyasları hep nâkıs!  

Nefsi bak şâha kalkmış, aklını görsen tırıs! 

Memnundur yine neden? Çünkü sanır bilmeden! 

İlimler ona çerez, kendisi mütehassıs!  

 

Tanırsın böyleleri, simaları besbelli! 

Birazcık konuşursan, beşi yaparlar elli! 

Hadi desek ilmi var! Belki gizli bir bahar! 

Boşa yorma kendini! O nefsinden afilli!  

 

Şimdi uyan şimdi gör! Çok olur böyleleri! 

Sen Sırâte müstakîm! Cem et irfan delili! 

Sığ sular seni kesmez! Umman ziyanı sevmez!  

Batıl ile savaşın, hem zahiri hem kalbî! 
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" MÜCELLA " 

 

Bilir misin Ey Oğul? Nedir beşerin derdi? 

Elinde tokmak davul! Sanır kendi efendi! 

 

Yürür nefsi boyunca, vakit bir bir düşerken! 

Elin kalbe koyunca derki: Eyvah n’aptım ben! 

 

Yolu derde çıkıyor, kaçmak ister hepsinden! 

Bir bilse ne bekliyor: Kahır lütuf derdinden! 

 

Varır bir gün menzile, o yazdığı kitapla! 

İnsan olana müjde: Hayrı şerden mücella! 

 

Vakit geldi be Oğul! Şimdi uyanma vakti! 

Şifâlı Ma’şûku bul! O’dur kalplere Hâdî! 
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“ YÂR’İN YARASI ” 

 

Ömür verdiğin değer kimin mirası? 

Hangi ipin ucuna bağlı hayatın? 

Çekmediysen eğer sen Yâr’in yarası 

Varsın Dicle ve Fırat olsun sür’atın! 

 

Hızla geçiyor zaman kaçırdıkça ân! 

Herkes bil unutacak ahd-i vefatın! 

Hayalleri katleder dağılır divân! 

Ahirete kalacak asıl vüs’atın! 

 

Her sürünün başında durur bir çoban! 

Kimi bilmez kendini, nedir sanatın! 

Kimi bilir nasıldır her esen boran! 

Kimi râzıdır işte! Bilir muradın! 

 

Eylemez seni beni taşımaz aslan! 

Aslına uygun değil! İşte beratın! 

Bakıp gördüğün hayat sadece eyvan! 

Yâr’i al evine ki bitsin inadın! 

 

Sana hasret sana gül, bekliyor ihsân! 

Sen Yâr’ini görmesen düşer sıfatın! 

Sanma sakın kalmadı sana bir imkân! 

Aşk atına bindirir! Hiçlik pusatın! 
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“ YÂR’İMİZ GEREK ” 

 

Âşığın sohbetine bir âşık gerek! 

O Yâr’in bahçesine yüzün sürende! 

Muhabbet semâsına kanatlar gerek! 

Bela musibetleri lütuf görende! 

 

Yâr yoluna girmeyen “erdim” ne gerek! 

Korkup vazgeçme sakın zahmet çekende! 

Hakk bağına girmeyen “vardım” ne gerek! 

Hercâi mevtâ gibi dönme kefende! 

 

Akıl yetmez gönüle inanmak gerek! 

Dost bilince Yâr’ini müdrik sevende! 

Nardan eyle hicreti korunmak gerek! 

Esareti hürriyet sanıp bilende!  

 

Nede güzeldir sevmek! Sevilmek gerek! 

Bin âb-ı hayat içip ölüm biçende! 

Bu gönül tahtımızda Yâr’imiz gerek! 

Şu kalan ömrümüzde cânın içinde! 
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“ GÖNÜL İŞLE KALBİ SÜZ ” 

 

Noldu sana Ey Tâlib? Yitik misin bitik mi? 

Arandığın o Habîb, Mâlik olan Melik mi?  

 

Yutar bir gün senide, tûfan tutan dalgalar! 

Alır mı o sefîne? Çift’i bilmez adamlar! 

 

Düşen gözyaşı sele, karıştığından beri! 

Tennûr kavuşur yele! Toprak yer diri diri! 

 

Koşar âh ardın sıra, eğilmezse o başın! 

Çıkarırlar bir dara! Gözün bakmazlar yaşın! 

 

Yükü yüklendin ayâ! Kaçış var mı sanırsın! 

Hakk’a tutmalı maya! O’na bakan aynasın! 

 

Gönül işle kalbi süz, Aşk’a gir adım adım! 

Dökülüyor semâdan, esmalar salkım salkım! 

 

Bırak gücü kudreti! Sıdkı ihlasa harç et!  

Eğer hakkı dilersen, kıble olur her cihet! 

 

Hiçliktedir kemâlat! Varı yoklaman gerek! 

Hala beklentin varsa, görev bitmemiş demek!  

 

Yedi cihan yedi yön, sığmaz bu siklet cana! 

Gelen gidiyor hemen, akıl yetmez bu hana! 

 

Şimdi düşün şimdi yap, gerisi Allah Kerîm! 

Hüküm vermeyi bırak! Hikmetine ol hekîm! 
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“ AĞLAYIP DURMA ! ” 

 

Yeryüzünde rahat yok!  

Ağlayıp durma! 

Kalpte de mutluluk yok!  

Sonsuz zikirse bambaşka! 

 

Gönülde bakan var!  

Sanki o gençleşmiştir! 

Her yere serpilmiş Aşk için, 

(haydi) kanatlar tak!  
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“ DEFİNE ” 

 

Dinler misin Ey Tâlip! Söyleyeceklerim var!  

Hani Hızır’la Musa, yıkılmıştı bir duvar! 

İki yetim sahibi, bilmezlerdi âtîyi 

Altındaydı hazine, çıkmasına zaman var! 

 

Say ki duvar nefsindir, ruhun gizli hazine! 

Sabret zaman gelecek, gitme burnun dikine! 

Onlar iki yetimdir, yedi nefis bir gönül 

Buluşurlar Maşuk’ta, işte sensin define! 

 

İlim sahibi olmak, ona Hakk’la tutunmak! 

Sahib-i zaman odur, odur âna uyanmak! 

Gör ki neler biliyor, ne anlatıp duruyor! 

Bilen bildirene bak, hepsi tezâhür-ü Hakk! 

 

Şimdi sende uyan kalk, misale al Hızır’ın! 

Kaynıyor için için, tennûr denen o fırın! 

Teslimiyet gösteren, rıza ile beslenen 

Hakk’a kavuşur yarın, sükûn bulur o hârın! 

 

Sözün özü güzeldir, tohum tutmayagörsün! 

İhsan olunca herşey, bereketli ömürsün! 

Senin çıktığın bu yol, Aşk yoludur tasasız! 

Allah içindir herşey, başka bulunmaz hüsün! 

âtî: gelecek, hüsün: güzellik 
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“ NİYE? ” 

 

Derya ile boğuşmak niye? 

Nedendir bunca feryat niye? 

Şimdi öldün ölecen diye! 

Rıza kalemin kırmak niye? 

 

Aşk’a olan küskünlük niye? 

Nedendir bunca âhlar niye? 

Geçmiş seni üzecek diye! 

Âna olan husûmet niye? 

 

Câna binen şu keder niye? 

Aslı takdîr! Anlamaz niye? 

Gelecek ki korkutur diye! 

Moralin kırmak bozulmak niye?  

 

Serde Yiğit! Görmemek niye? 

Riyakâra bağlanmak niye? 

Nefisleri hoş tutar diye! 

Gerçek Dost’u atlamak niye? 

 

Sende Cânân! Bilmemek niye? 

Gönül aynan karartmak niye? 

Zülmettin bak kendine diye! 

Yâr’dan ümitsiz kalmak niye? 
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“ AH BENİ ” 

 

Bir dost isen gel yanıma deş beni 

Harda pişen gül kokusu hoş beni 

Kalbe şifa “Ol” demişe olandır  

Aşk’ın ile bin hatrıma düş beni 

 

Esen yele eğer tutmaz koş beni 

Bir savrulur bin yıl alır yaş beni 

Serde riyâ yol bilene yılandır 

Câna sığmaz harman eder Yâr beni 

 

Üç kuruşa satar cengi şaş beni 

Bir nalına bir mıhına çak beni 

Yeter iken yetmez olan hevândır  

Nâr ateşe üfle üfle sön beni 

 

Sen “Bir” iken kesret yazar beş beni 

Hiç yoğiken hasret dona biç beni 

Hak dağına lale sümbül etektir 

Aşk’ın ile Aşk dağına dik beni 
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 “ DENİZDE HÜR ” 

 

Eser martıların kanatlarında 

her insanın poyrazı 

hayat denizinden dalga dalga 

iner çıkar gelir gider 

kimi kıyıdan seyreder martısını 

kimi bir vapurun arkasından besler 

ama her martı bilir 

konacağı damı seveceği adamı 

her martı bilir 

sükun ile uçmayı 

her martı bilir  

denizde hür olmayı! 

 

Sende söyle şarkını 

bir martının gözlerinde 

korkma üzülme ve cayma 

sakın canı bunaltma 

her zaman olacak  

lodos poyraz karayel  

her zaman olacak  

imtihanlar hep mesel 

her martı bilir  

derdi ile uçmayı! 

her martı bilir  

kul ve özgür olmayı! 
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“ NAKIŞ ” 

 

Ne baharlar büyücü, ne sabahlar müneccim! 

Cânânda aşkın gücü, gönül canda mütercim! 

Sevda ile coşturan, nârdan nûra koşturan! 

Huzur selamet öncü, sıdk ve ihlas iticim! 

 

Gönül canda dîdebân Hakk’tır gönülde bağbân! 

Aşktır hâra sâyebân, Dost’tan olmaz ki yaban! 

Sevda ile coşturan, nârdan nûra koşturan! 

İşte O’dur doyuran, işte O’dur Yaradan! 

 

Sende bahar sende kış, üstündedir her nakış! 

Rahmet ince incedir, görmeyende aldanış! 

Sevda ile coşturan, nârdan nûra koşturan! 

Sende varsa uyanış, işte O’ndandır bağış! 

 

Aşka varan evvelâ, Yâra olur müptelâ! 

Âhirini unutur, Rahîm eyler istilâ! 

Sevda ile coşturan, nârdan nûra koşturan! 

Bir toz eyler meselâ, belki odur muallâ! 

 

*dîdebân: bekçi, gözcü 

*bağbân: bahçıvan 

*sâyebân: gölgelik 

*muallâ: yüksek, yüce 
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“ EY İLÂHÎ ! ” 

 

Güvendim Öldüren’ime! 

Biliyorum kurtuluş yok! 

Haydi! Yar göğsümü! 

Koy gönlüme ve kalbime! 

İlâhî Ey İlâhî! 

Âziz olan! Bana cömert davran! 

Hakikatini ömrüme koy! 

Ruhuma nefesin gibi! 
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“ DEVERÂN ” 

 

Döner dolaşır insan, bir kapıya ulaşır! 

Görür candan mâziyi, idrâk ona yakışır! 

Âlem deverân eder, özler Öz’e dizilir! 

Câhdan kurtulan insan, kemâlata yaraşır! 

 

Zaman öyle zaman ki, bilen bilmiş değildir! 

Bildiğini sananlar, câhdan öte eğriltir! 

Âlem deveran eder, özler Öz’e dizilir! 

İşin aslı çıkınca, hepsi nefse seğirtir! 

 

Bir kapalı kutuyuz, kimin haddi, kime ne! 

Açılacak o kutu, ölüm vakti Rabbine! 

Âlem deverân eder, özler Öz’e dizilir! 

Bilmişlere bakma sen, boşa yorma, neyine! 

 

İşte yine doğan gün, işte yine heyecan! 

Varsa hayatta bir gün, Rabbin ile ol âyân! 

Âlem deverân eder, özler Öz’e dizilir! 

Dikkat et vakit yakın, ekin görmesin boran! 
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“ DEĞİL ! ” 

 

Gördüğün şunca şeyler, bildiğin gibi değil! 

Aldığında alan sen, verdiğinde sen değil! 

Güneş diye sandığın, aydan aya saydığın! 

Ne sandıysan sandığın, inan o senden değil! 

 

Çıkar gözünden humma, ağladığın yaş değil! 

Ezilir şunca zaman, değirmende un değil! 

Saat diye sandığın, saniyeler saydığın! 

Ne yazdıysan yazdığın, inan o senden değil! 

 

Koca dersin kâinat, bir zerrecik su değil! 

Bir damla âlem olsa, sığar küçücük değil! 

Deniz diye sandığın, dalga dalga saydığın! 

Ne aldıysan aldığın, inan o senden değil! 

 

Şimdi düşün bir daha, düşündüren sen değil! 

Sahip oldun sanırsın, Mâlik olan sen değil! 

Bu bendendir dediğin, lime lime dittiğin!  

Ne bildiysen bildiğin, inan o senden değil! 
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“ BİLMEZDİM ” 

 

Bir sevdacık canım varmış!  

Bunu bilmezdim! 

Candan cana konar imiş!  

Bunu sezmezdim! 

Âh vâh ile vakit geçmiş!  

Âna zulmetmiş! 

Ölüp ölüp diriltirmiş!  

Bunu görmezdim! 

 

Göreceksin sende yakın!  

Sevenin kimdir? 

Cazip gelen cümle sahte!  

Aslolan nedir? 

İbrahim’e selam olsun!  

O ki yiğitmiş!  

Dikme gözün her yükseğe!  

Kaybolan bedir*! 

 

*bedir: dolunay 
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“ HEPSİ BİR GÜN ” 

 
Gönül kuşu uçar bir gün,  
yedi semâ kaçar birgün! 
Terkeder hep ardın sıra,  
elde ne var saçar birgün! 
Bağlasan da durmaz heyhât!  
Basar gider bir meçhûle! 
Bir de bakar ömür bir gün,  
uzatsa da hepsi bir gün! 
 
Niceler var hep ednâda,  
niceleri âlâ bir gün! 
Sanma bulmaz melek-i mevt,  
adın teslim gelir bir gün! 
Bunca çaba bunca himmet!  
Doymasan da o meşgûle! 
Geldiğin yer bekler bir gün,  
sana yalan dünya bir gün! 
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 “ BAZEN ESER GÜL KOKAR ! ” 

 

Bir dinle gönül kuşu, neler söyler ne dinler? 

Saat akrebi kırık, yelkovanlar hep heder! 

Başımızdan bakan kim? Kimdedir aşkın hüner? 

Bazen eser gül kokar! Bazen saklıdır amber! 

 

Sevgi taşıp coşmalı! Aşkı içip uçmalı!  

Şu bilinmez âlemler, sana gıpta bakmalı! 

Biliriz tozan bulut, özü sudan şaşmalı! 

Bazen eser gül kokar! Bazen saklıdır amber! 

 

Kaybetme ümidini! Rahmet yazmış kendine! 

Kaygı yanından geçmez! Şefkat sana pervane! 

Kaldırda başını bak! Döner felek mestane! 

Bazen eser gül kokar! Bazen saklıdır amber! 

 

Yazdığın hikâyeyi, okutacaklar sana! 

Neler biriktirmişsin, dökecekler meydana! 

Hangi yöne dönersen, vuslatı var orada! 

Bazen eser gül kokar! Bazen saklıdır amber! 
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“VAR GİBİSİN” 

 

Gurbet hasret kokuyor, her esmede rüzgârın! 

Hiç bitmeden yanıyor, işte canda o aşkın! 

Kimi bilmez konuşur, kimi bilir amelsiz! 

Semaların cezbede, meşke dolanmış arzın! 

 

Uzattın ellerini, tutan yoksa tutan çok! 

Şu kocaman kâinat, zerre zerre Sana tok! 

Kimi bilir amel ne! Kimi yapar idraksiz! 

Bilen bilir illâ Sen, başka sebep sonuç yok! 

 

Dili olan konuşur, bak ki nerden konuşur? 

Söyleyince olmuyor, cümle korkak bir cesur! 

Kimi yapar idrakle, kimi bak muhabbetsiz! 

Duydukların değil sen! Yaşa öl yaşa huzur! 

 

İşte aynalardasın! Hangi sen hangisi sen? 

Bakacaksan Bir’le bak! Hepsi sen hiçbiri sen! 

Kimi muhabbetlidir, ancak Aşk’a mecalsiz! 

Vâcibu’l-Vücûd O’dur, var gibisin yoksun sen! 
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“ VUR SİNEME ” 

 

Hû der gönlüm başka bir şey diyemez! 

Aşk atına binmiş! Artık inemez! 

Ankâ bile gelse Kâf’a dönemez 

Vur sineme vur ki dirilsin cânım! 

 

Biri bire çarpsan yine bir eder! 

Hakk deyince gönül bini bir eder! 

Sanma gece uyur! Günü bir eder! 

Vur sineme vur ki dirilsin cânım! 

 

Ağlar isen bilki dağlar iniler! 

Keyfiyeti geçtik! Dertler iniler! 

Hele birde güller çağlar iniler! 

Vur sineme vur ki dirilsin cânım! 

 

Gelip geçer zaman sanki hep bir ân! 

Başım deli ser hoş! Hep duman duman! 

Hâmuşlara inat! Sükûn pek yaman! 

Vur sineme vur ki dirilsin cânım! 
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“HAK GETİRENE” 

 

Ne garip bir dünya bu! Ezen ezene! 

Şefkat merhamet îzân! Hak getirene! 

Damarda kan mı bitti? Su mu kurudu? 

Aslı unutunca hep kesen kesene! 

 

Bir dur a güzel insan! Bak bir âleme! 

Denge nizam intizam bakar âdeme! 

Kalbinde his mi bitti? Can mı kurudu? 

İster iste yâ reddet! Her şey ademe*! 

 

Yılanın tabiatı! Bil ısırmaktır! 

Sana düşen o görev! Bil sınanmaktır! 

Ne o sabrın mı bitti? Kalp mi kurudu? 

Bir canın var say ki o Hakk’a sunaktır! 

 

Niceleri gidiyor! Yok daha dönen! 

Düştüğün dünya var ya! Sadece mahzen! 

Yoksa aklın mı bitti? göz mü kurudu? 

Sen atmadın O attı! Vazgeç şu halden! 

 

* adem: yokluk, hiçlik 
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SEN OLMASAN 

 

Sende tutuldu ahit 

Cânın Cânân'a şâhit 

Ne yapardık Ey Şehit 

Ön safta Sen olmasan 

 

Alnında emanetin 

Hakk'a bakar o kalbin 

Rahmet inmezdi bilin 

Ön safta Sen olmasan 

 

Kimi anne kimi kız 

Kimi onbeşte yağız 

Dua olmaz bir ağız 

Ön safta Sen olmasan 

 

Gözün korkmadı toptan 

Sindi sendeki haktan 

Uyanmazdık uykudan 

Ön safta Sen olmasan 

 

Ne çok özledik bilsen 

Bin âhda bir inlesen 

Aldanıyor kükreyen(!) 

Ön safta Sen olmasan 

 

Helâl et hakkını Sen 

Vatan bize hediyen 

Olamazdık hür gezen 

Ön safta Sen olmasan 
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“ANKÂ KOKUSU AMBER” 

 

Herkes gelip geçiyor şu yalancı dünyadan! 

Kimi ülfet ediyor, kimi canda bî haber! 

Kimi binmiş sırtına hevâ heves ve yalan! 

Kimi gör ki ulyâda Ankâ kokusu amber! 

 

Tahtına oturmazsa ne yaptıysan başıboş! 

Aşk atına binenler inan ki vuslatı hoş! 

Gönül bir devrim ister içi dışı coş a coş! 

Kimi gör ki ulyâda Ankâ kokusu amber! 

 

Yılgın tufanlarla ben kaç tennûru harladım! 

Geri dönüp bakınca Sebeb’ime ağladım! 

Birde şu koca dağlar tahayyülü sırladım! 

Kimi gör ki ulyâda Ankâ kokusu amber! 

 

Bir gemide senmişsin hani nerede liman? 

Şu bir içim deryada verilmez sana eman! 

Sakın sanma kaptanlar olacak sana derman! 

Kimi gör ki ulyâda Ankâ kokusu amber! 
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“DUMAN DUMAN!” 

 

Gelebilsem huzûruna, demlensem duman duman! 

Zaman yansa ben demeden, sen kaynasam ân be ân! 

Bir ihtiyâr Âdem olsam, bir bahtiyâr kul olsam! 

Aşk-ı niyâz ededursam, içe içe durmadan! 

 

Keyfe keder geçmez ki ân, bin yeleli bir arslan! 

Ayak izin ayak izim, ard ardadır deveran! 

O ki Canan canda kurban, bende duran sen olsam! 

Ne gördüysem bildik değil, kim bilir hangi cihan! 

 

İçilmez bu âb-ı deryâ, her bir damla bin elvan! 

Yaşa yaşadığın kadar, toplanacak hak divan! 

Aşk’ı buldum Aşk’la ölsem, Dost’a aşkla dirilsem! 

Verse bana hak yolunda, aşkla Canan’ım eman! 

 

Vazgeç! Vakit terki terket, cümle âlem bir beyan! 

Ondan eser kalmaz artık, vurunca tek bir boran! 

Sana döner bütün yüzler, ben sana aşkla dönsem! 

Yoktur senden başka bana, sığınacak tek liman! 
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“ KURT ” 

 

Duymadın mı Ey Oğul! Hani o kurt kapıda! 

Ulumakta ayazla! Tutunmakta bir nazla! 

Görmedin mi Ey Oğul! Sana inat hayatta! 

Bir dirhemcik etine, gözün dikmiş iştahla! 

 

İşte içindeki kurt, kemiriyor her şeyin! 

Bir vesvese oluyor, karışıyor o nefsin! 

Hem düşünce oluyor, iknacıdır nefesin! 

Bir dirhemcik etine, gözün dikmiş iştahla! 

 

Sen sanırsın hak hukuk, bende olur temaşa! 

Var sahibi o hakkın! Ezelden etmiş inşa! 

Şahidi ol gerçeğin! Sana düşmez her ifşa! 

Bir dirhemcik etine, gözün dikmiş iştahla! 

 

Sevmek ile şifa bul! Gözün korkmaz o kurttan! 

Bak o zaman ne olur? Canın vazgeçmez Hakk’tan! 

Hele birde aşk atın, iner ise semadan! 

Bir dirhemcik etine, göz dikemez iştahla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 | Ç İ F T E  K A V R U L M U Ş  N E F E S L E R  

 

 

“İDRAK” 

 

Farklı farklıdır bu çark!  

Canda can bulur idrak! 

İnsan insan ile can!  

Canlar tevhitte inan! 

Maşuk âşıkta ocak!  

Tüter enfüs ve âfâk! 

Aşığa düşer Cânân!  

İşte o ân itminan! 
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“ SULAR MISIN BENİDE ! ” 

 

Yağan yağmurlar Aşk’tan! Duyar mısın sesimi? 

Nasıl boşalır gökten! Fütursuzca gönülden! 

Sende böyle bir yağmur! Tutar mısın elimi? 

Sular mısın benide? O Aşk’ınla derinden! 

 

Bir ağaca göz diktim! Kocamandır gövdesi! 

Kökleri çivilenmiş! Dalları var göresi! 

Sen yağmurla sulanmış! Bilirim var ötesi! 

Sular mısın benide? O Aşk’ınla derinden! 

 

Şu kısacık yollarda, yürüyen yürüyene! 

Kimi bilmez nedeni! Kimi yürür kâşane! 

Sırrı çözenler de var! Can’ı katmış dostane!  

Sular mısın benide? O Aşk’ınla derinden! 

 

Derdin çeşmesi açık! Akmaz mı sanıyorsun? 

O akan dertler değil! Derman ne sanıyorsun? 

Deveran ile dönüp, hep Aşk’a sarıyorsun! 

Sular mısın benide? O Aşk’ınla derinden! 
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“ NAZ NİYÂZ ” 

 

Ne derlerse desinler! Aşk’a gelen kurtulur! 

Bilmez misin a Oğul! Cümle âlem naz niyâz! 

Can’da canlar bir olur! Cennet’inde bulunur! 

Görmez misin a Oğul! Cümle âlem naz niyâz! 

 

Bir bakarsın böcekte! Bir bakarsın bir gülde! 

Bir anlasak bir bilsek! Aşk içinde bülbülde! 

Bir başakta bin tohum! Tûba gibi gönülde! 

Görmez misin a Oğul! Cümle âlem naz niyâz! 

 

Sırrımı verdim sana! Değişmez fıtrat budur! 

Aşk oduna düşenler, sevda ile yoğrulur! 

Hele birde sevilse! Tadı ânda bulunur! 

Görmez misin a Oğul! Cümle âlem naz niyâz! 

 

Kapanmaz sana kapı, sev ki harmanın ola! 

Yüceler Yüce’sinden, aşkı gönlüne kona! 

Vuslat bildiğin o şey, varacak Sonsuz Son’a! 

Görmez misin a Oğul! Cümle âlem naz niyâz! 
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“ CAN YOLDAŞI ” 

 

Nedir aradığın senin? Nedir sana esenlik! 

Bir dost bulmak Ey Tâlip! Mesele budur işte! 

Dertlerine bir ortak, gönlüne bir serinlik! 

Hanene can şenliği! Can yoldaşıdır işte! 

 

Yalan bilmez o gönül! Yalana pirim vermez! 

Kim ne derse ne desin, dostuna zül sürdürmez!  

Cümle insan bilense, o dostuma bilenmez! 

Canına can şenliği! Can yoldaşıdır işte! 

 

Aradığın dost kimdir? Kaldır başını bir bak! 

Cümle mahlûkat fânî, kalan Bâkî bir tek Hakk! 

Ol dediğinden beri, Aşk ateşi canda yak! 

Haline can şenliği! Can yoldaşıdır işte! 

 

Sende nâkısı duyan, hep geriye kaçmakta!  

Olduğun gibi kabul, anca dosta bakmakta! 

Affa yelken açanlar, dosta dostça akmakta! 

Ruhuna can şenliği! Can yoldaşıdır işte! 
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“ EMANET ’’ 

 

Bir arıda vahiy var,  

bin insanda emanet!  

Ne çıkacak sabahın! 

Ne de seyran geceler! 

Mânâ madde üstünde,  

kıvranıyor kehanet! 

el-Hakk Zâhir olunca,  

büzülüyor heceler! 

 

Murâd nedir bilmezdik!  

Deli olduk bizde biz! 

Âh ettikçe dirildik!  

Âh dedikçe can temiz! 

İrşad ile hemhaliz, 

 hoca olur bin tilmiz* 

Kilitlenmiş kapı çok!  

Nerde açacak eller! 

 

* tilmiz: talebe 
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 “ O GÜZEL VEKÎL ” 

 

Sığınacak yer yoksa yuva olur canlara! 

Kimsesizin kimsesi! Hak’tır o güzel Vekîl! 

Korkular kovalasa, afakanlar hep bassa! 

Kimsesizin kimsesi! Hak’tır o güzel Vekîl! 

 

Dağda küçük serçeye, denizdeki yengece! 

Doğan şunca bebeye, genci yaşlı herkese! 

Bilen bilse bir kere! Canda Canan hep sende! 

Kimsesizin kimsesi! Hak’tır o güzel Vekîl! 

 

Yuvarlanıp duruyor, Allah aşkı ile taş! 

Bırak kibri bir yana, bak kullukta kuru yaş! 

Letafet mi istersin? Gözetsene canla baş! 

Kimsesizin kimsesi! Hak’tır o güzel Vekîl! 

 

İster isen nasihat, sağ cebimdedir ölüm! 

Eğer beni çözdüysen, asla solmaz o gülüm! 

İnsan olan ne mutlu! Değemez ona zulüm!  

Kimsesizin kimsesi! Hak’tır o güzel Vekîl! 
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“ ALLAH ” 

 

Ne çok yaramız varmış!  

Dermanımızdır Allah! 

Bitmez tükenmez bir yol!  

Vuslatımızdır Allah! 

Aşk atına binmeyen,  

bulur mu ki simyayı? 

Gönül oldu hercümerç!  

Tek sığınak var Allah! 
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 “ EL VURUR CANAN YAKAR ! ” 

 

Kimi kime şikâyet? Gücün yetmez sormaya! 

El vurur Cânân yakar! El vurur can can yakar! 

Sevmek hakkınca sevmek! Hesap girmez sorguya! 

El vurur can can yakar! El vurur Canan yakar! 

 

Gönül hoştur bulana! Kalp değişken bilene! 

Her makamda heft* kapı! Kendi halin görene! 

Aşk atına binince ancak gelir kendine!  

El vurur can can yakar! El vurur Canan yakar! 

 

Kırılmada hayâlât! Bilinmez cümle hayat! 

Bir bakarsın hızır var! Bir yanında zuhurât! 

Bir bakarsın Kalem var! Tek kelime hakikât! 

El vurur can can yakar! El vurur Canan yakar! 

 

Gören gözlerin olsa hayrette kalır her ân! 

Hak ile ünsiyetin talip matlup deverân! 

Kaldır başını bir bak! Sevmek nasıl sıradan? 

El vurur can can yakar! El vurur Canan yakar! 

 

*heft: yedi sayısı 
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“ TAZE CANDADIR ” 

 

Koşa koşa geldim hazret-i Câna! 

Duy sesimi duy ki hasret kandadır! 

Boşver zamanı sen dal hadi Âna! 

Arza dolan güneş taze candadır! 

 

Sermayesi aşktır serde hak olan! 

Bahre düşen balık aslını bulan! 

Bir murad ile can gör elvan elvan! 

Arza dolan güneş taze candadır! 
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“ KONUŞ EY TÂLİP ” 

 

Konuş ey Tâlip Konuş! Aç yüreğini bana! 

Var sandığın şu âlem, yokluğunun esiri! 

Bir köşede sûretler, bir köşe sîret sana! 

Şâhid olan tek İnsan! Tek Hâlık’ın eseri! 

 

Bunca yol gittin ise, arpa boyu kadardır!  

Şu dünyanın işleri, biri lütuf bir kahır! 

Neden diye sorarsın, bu insanlar hep sağır? 

Şâhid olan tek İnsan! Tek Hâlık’ın eseri! 

 

Sonsuz olan muhabbet, Hâdî’den bir hediye! 

Bırak gafleti artık! Uyan bitsin hikâye! 

Korkma artık özgürsün! Bak Hafîz’den himaye! 

Şâhid olan tek İnsan! Tek Hâlık’ın eseri! 

 

İlim ilim yağıyor, mürşidin tüm kâinat! 

Ne yaparsan yap yine, bırakmaz seni fıtrat! 

Değer mi üzülmeye? Bak nefesler hasenât! 

Şâhid olan tek İnsan! Tek Hâlık’ın eseri! 
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“ YÜREĞİM SEN’CE ” 

 

Issız gecelerde Yâr ince ince! 

Âh edemem billah! Kalamam ben’ce 

Dillerim sürüyor teslimim erce! 

Birinde Sen Yüce! Yüreğim Sen’ce! 

 

Yolların çıkıyor hasrete yine! 

Harabât gülüyor! Kurban define! 

Batmakta sefine, hayat bahane! ! 

Geceler geceler! Koynuma sokul! 

 

Birinde Sen Yüce! Yüreğim Sen’ce 

Yürekler kaval, gönüller davul! 

Korkudan fayda yok! Bekleyen vusul! 

Birinde Sen Yüce! Yüreğim Sen’ce! 

 

Aşk ile coşuyor bak İnsan olan! 

Utanma sıkılma! Var O’na inan! 

Can ile sohbette Canan’dır yaman! 

Birinde Sen Yüce! Yüreğim Sen’ce! 
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“ SERDEN GEÇİLİR ” 

 

Candan içe can vardır, dinle sesini! 

Aşk meydanı bu meydan! Dertten geçilir! 

Bir Gül’ün sevdasına ver nefesini! 

Aşk meydanı bu meydan! Serden geçilir! 

 

Yârin ile hasbihal, çok kıymetlidir! 

Ne isterse o murâd, bil değerlidir! 

Aynalarda suretin, gör perdelidir! 

Aşk meydanı bu meydan! Serden geçilir! 

 

Bir minicik damlada, buldun âlemi! 

Göz kararı değildir, boldur keremi! 

Çuvaldızı kendine! İşte erdemi! 

Aşk meydanı bu meydan! Serden geçilir! 

 

Kimim kimsem yok benim, demekten sakın! 

Bulduğunda izini, mürşidin Aşk’ın! 

Bir tarafı hep yakın! Belki de yarın! 

Aşk meydanı bu meydan! Serden geçilir! 
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“ NEDEN KIYAMET KULLAR ? ” 

 

Öldük mü cancağızım! Neden sustu şu âlem! 

Gözler neden kapandı? Duymaz oldu kulaklar! 

Neden çığlık atmıyor bilip çeken bin elem? 

Neden vicdanlar sustu? Neden kıyamet kullar? 

 

Bitmez sorular gelir, şu küçücük âdeme! 

Hasret kalanlar varır, tadı baldan özleme! 

Yazan yazmış bir kere, helal olsun kaleme! 

Bunca zerre Aşk bilir! Neden kıyamet kullar? 

 

Ezel ebed cem olur, yaşa gör Kâlû Belâ! 

Aşk oduna düşmeden, görünmez hiç bir kula! 

Şu mevcudat hayaldir, varacaksan var illâ! 

Huve’l Bâki sen fânî! Neden kıyamet kullar? 

 

Sırrı arayıp durdun, ne var elinde bak ki! 

Her an seni suluyor, cahiller görmez Sâkî! 

Sil gözlerinden pusu, tektir inan ki iki! 

Rahmet olmada her an! Neden kıyamet kullar? 
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“AŞK’A DÜŞMEK VAR! 

 

Dinle beni Ey Tâlip! Sen sevmeye bak!  

Hatır bilir olmak var, şevkat rahmet var! 

Sevilmek mi şu derdin! Allah’a bırak! 

O’dur bildik tek Sultan, Aşk’a düşmek var! 

 

Kimler gelmişti geçti, adı bilinmez! 

Kimi Levh-i Mahfûz’da, şânı silinmez! 

Kimi melek secdede, kimi bükülmez! 

O’dur bildik tek Sultan, Aşk’a düşmek var! 

 

Yâr’i ağyar ile gör, gayrı yok Yâr’sız! 

Çile çile büyüyor, hasretim sessiz! 

Kaldık yine bugün de, cansız nefessiz!  

O’dur bildik tek Sultan, Aşk’a düşmek var! 

 

Kapı kapı dolaşsan, her kapıda O! 

Niyet niyet ulaşsan, derde devâ O! 

Hadi bir de bulaşsan, Aşkta sefâ O! 

O’dur bildik tek Sultan, Aşk’a düşmek var! 
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“ AŞK İLE KANAR ” 

 

Mevsim mevsim insan, deverânı çok! 

Bir kalbine baksa, özlem’le yanar! 

Hubba tutulur ahhh, feverânı çok! 

Hû’da karar kılsa, Aşk ile kanar! 

 

İner çıkar âlem, hep hizmetinde! 

Boyun büker olmuş, esaretinde! 

Ne isterse Âdem, âmâdesinde! 

Hû’da karar kılsa, Aşk ile kanar! 

 

Görmez misin yollar, kesret kesrettir! 

Her insanı tutan, O’na hasrettir! 

Bu yolların hakkı, canda nusrettir! 

Hû’da karar kılsa, Aşk ile kanar! 

 

Bir selâmın eksik, bırakma sakın! 

Hızır tâcını giy, merhamet takın! 

İnsan-oğlu muhtaç, sonu pek yakın! 

Hû’da karar kılsa, Aşk ile kanar! 

 

Söyle şimdi sende, değer mi zillet? 

Akıl gazap şehvet, nedir bu illet? 

İtidale gelse, işte Adâlet! 

Hû’da karar kılsa, Aşk ile kanar! 
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“ AŞK’A SELAM O VAKİT ” 

 

Şu gördüğün kâinat, ne varsa hepsi Yâr’in! 

Zât’a selam o vakit, câna üfledi ümit! 

Zerre zerre hakikat, ne bulsan hepsi Yâr’in! 

Aşk’a selam o vakit, câna üfledi ümit! 

 

Katar katar gidiyor, rûhu ervâh baş tâcı! 

Kimi halden biliyor, kimi halsiz ne acı! 

Sanma rahmet bitiyor, lütfu değil davacı! 

Aşk’a selam o vakit, câna üfledi ümit! 

 

Biliyorsun bu dâvâ, senden Hû’ya yolculuk! 

İşte o zaman tokluk, tadı damakta kulluk! 

Bir fırsatı bulmuşken, yaşa yaşat son yokluk! 

Aşk’a selam o vakit, câna üfledi ümit! 

 

Koş ardından durmadan, arşa kadar meylin var! 

Budur bildiğim o dâr, budur işte nevbahar! 

Sana sunuldu bir nâr, içtikçe gönül çarpar! 

Aşk’a selam o vakit, câna üfledi ümit! 
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“ DEDİK ÂMENNÂ ” 

 

Duydun mu Ey Tâlip! Selâ verdiler! 

Akıl şaştı mevtine, kalpler istisnâ! 

Gönül Aşk’a geldi, selam verdiler! 

Vardık o kapıya, dedik âmennâ! 

 

Bilmedik zamanı, yorduk ruhları! 

Ânda O’nu bulduk, terk-i ağyârı! 

Değişmez şiârı, ölmez Dîdârı! 

Vardık o kapıya, dedik âmennâ! 

 

Kimsesiz değiliz, farketsek bunu! 

Mâlik Velî O’dur, hazmetsek şunu! 

Karışmaz kafamız, biter bu konu! 

Vardık o kapıya, dedik âmennâ! 

 

Bak ki şunca gece, ne söyler gize? 

Sabahım yakındır, gelsen bir dize! 

Zâhirde gördüğün, gebedir bize! 

Vardık o kapıya, dedik âmennâ!  
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“ SANA MUHTACIZ ” 

 

Görürsün bizleri bekler kapında! 

Gönlü yankılarız! Garibanlarız! 

Anlarsın yüzleri, eller duada! 

Umudumuz Sen’sin, Sana muhtacız! 

 

Varacak yerimiz, yok senden başka! 

Merhametin lütfun, sarılmış hırka! 

Bilirsin aşkınla kalbimiz yufka! 

Umudumuz Sen’sin, Sana muhtacız! 

 

Eğildik önünde, yamacındayız! 

Bir işaretin ile huzurundayız!  

Sen sevmezsen bizi, ne durumdayız? 

Umudumuz Sen’sin, Sana muhtacız! 

 

Aşk’ın ile doldu, koca kâinat! 

Senden bize bir sır, işte hakikat! 

Yazmışsın fıtrata, Kalem’le bizzat! 

Umudumuz Sen’sin, Sana muhtacız! 
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“ AŞK’A MÜPTELA ” 

 

Gördüğüm şu âlem, havası hoştur! 

İnce ince yağar Aşk’a müptela! 

Lafa gelmez amel, ruhumu coştur! 

Kâinat âmâde Aşk’a müptela! 

 

Çeker beni hüzün, anlamazı çok! 

Nice yokuş bugün, bilmeyeni yok!  

Hele birde hüsün, yaşayanı tok! 

Kâinat âmâde Aşk’a müptela! 

 

Toplasam sevdalar serpsem havaya 

Kimin gözü kalır, kimi hevâya 

Bilmez olur câhil, sebep devâya 

Kâinat âmâde Aşk’a müptela! 

 

Senden ayrılamam kaderimsin sen! 

Sanma sebep benden, müsebbibimden! 

Bu muhabbet bitmez, Aşk’a gömü sen! 

Kâinat âmâde Aşk’a müptela! 
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“ BİN ŞÜKÜR LAZIM ” 

 

İnsanın içinde, umut ekili 

Baş vermesi için bin şükür lazım! 

Tûba ağacı ki Aşk’la dikili 

“Meyve” olduğunda bin şükür lazım! 

 

Tohum tohum büyür Ma’şuka hasret! 

Sabret O’na güven! Geçer bu fetret! 

İşin sonu avdet! Bırakma gayret! 

“Âdem” olduğunda bin şükür lazım! 

 

Kâinata sorsan söyler sebebi! 

Bak ki kimden bunlar? Kimin talebi? 

Hayır düşün işte budur edebi! 

“İnsan” olduğunda bin şükür lazım! 

 

Var dediğin şeyler bir hayal gibi 

Yoka düşer hicrân hırpalar seni 

Varlık yokluk hepsi, O’dur sahibi! 

Bir “Hiç” olduğunda bin şükür lazım! 
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“ YÂR ” 

 

Sema ile eyleşir İnsan olan her zaman! 

Kimi zaman düğümdür! Kimi zaman Vuslat Yâr! 

Şöyle bir endamıyla dua döker kabından 

Kimi zaman kapıda! Kimi zaman Hasret Yâr! 

 

Görenler zanna düşer anlamadan halinden 

Derdine ortak olsa dermân olur sahiden 

Ah bir kopsa görecek şu küçücük sahilden! 

Kimi zaman limandır! Kimi zaman Umman Yâr! 

 

Sözler ağır kurşûnî yollar balçık gitmiyor 

Sevdayı bilmeyen cân hırpalanıp eriyor 

Veche gelen Âşıkân bak nasıl öğretiyor 

Kimi zaman celladın! Kimi zaman Kurbân Yâr! 

 

Esmâ yağar durmadan! Gök yarılır döker cân! 

Rahmetiyle buluşur Tevhîd eder ân be ân! 

Koştur sen de bir kap al! Sana yarar bu dermân! 

Kimi zaman ilacın! Kimi zaman Nefes Yâr! 
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“ KİMİN ? ” 

 

Ne hoş açarsın bahar! İçinde ki kış kimin? 

Aşkı zemheri kokar! Kalbte diken Gül kimin? 

Gökte arar yer bulur! Şu çilede şan kimin? 

Sabah akşam derd olur! Canda ki Cânân kimin?  

 

Solan güller değil ki! Her günün solup söner! 

İnsan olan bir beşer Asuman delip geçer! 

Çeşit çeşittir kader! Kimi hoş kimi keder! 

Canda yazılı eser! Yazan o kalem kimin? 

 

Hep sorup duruyorsun! Ne neden niçin şimdi?  

Aklın sorusu bitmez! Bir gönlüne sor hadi! 

Şevkat merhamet sevgi, kim neden sana verdi? 

Sayılmaz şükre düşer! Bak ki o hamdler kimin?  

 

Zorlama gönülleri! Hepsi bir ayna sana! 

Hakkı Yaşa ve yaşat! Gerisi boştur cana! 

Bir bak Tûbâ ağacı, düşüyor hangi yana? 

Arşa dönüp yücelen, sadrında ki kalp kimin?  
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“ ADIN KALKAR DEFTERDEN ” 

 

Akıp dursun mevsimler, damla damla hayalden! 

Bulamazsan yol izin, adın kalkar defterden! 

Hatırla ve hatırlat, sözün fikrin bir olsun! 

Çok geçmesin zuhûrun, hayra koşsun Evvel'den! 

 

Gerçek değil hülyadır, ne zannettin dünyayı! 

Berzah ile ülfettir, perde yırttı rüyayı! 

Şimdi bakışın keskin, şimdi âna gebesin! 

Zorla değil Aşk’la Hû! Sür canına boyayı! 

 

Kalbi kararandan kork! Zulmet o zaman zulüm! 

Kesilmez arkası hiç, cürüm üstüne cürüm! 

Vakit tamam olunca, defterin dürülünce 

Hakîm’den hüküm beğen, ne yapsın sana ölüm! 

 

Bir yücedir sır imiş, serde mertlik dolanır! 

Adam olan adamlar, birbirine adanır! 

Heyecanın yok ise, cehdine bak ne halde! 

Eğer nefsi beslersen, cümle âlem bulanır! 
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“ CÂNDA BU GÖNÜL ” 

 

Gökler ile anlaş bulsun hedefin! 

Yüce olur yüce cânda bu gönül! 

Sevda ile bağlan ölmez delîlin 

Aşk’a döner bir gün cânda bu gönül! 

 

Geçen ömür değil âna bin zarar! 

Aşk’la dolan vakit Maşuk’u arar 

İşte bak o zaman ne güzel yarar! 

Aşk’a döner bir gün cânda bu gönül! 

 

Yollar gözler seni nerde can diye! 

Anla artık sırrı muhabbet diye! 

Sûret n’apsın nefsin? Neden ne diye! 

Aşk’a döner bir gün cânda bu gönül! 

 

Bir eline dürmüş koca kâinât! 

Boyun eğmiş sana bekler hakikat! 

Cânân ile mânân özünde hilkat! 

Aşk’a döner bir gün cânda bu gönül! 

 

Hasret ile sevdik bırak âh-u zâr! 

Kalbe dolar gönül yakar hâr-u hâr 

Bir incecik perde gören nûr-u âr 

Aşk’a döner bir gün cânda bu gönül! 
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" ÂLEM SANA HAYRAN CÂN SANA KURBAN! " 

 

Nerde durdun nerde? Şöyle bir baksan! 

Âlem sana hayran, yol sana kurban! 

Dağlar ile coşsan kalplerde tozsan 

Âlem sana hayran cân sana kurban! 

 

Girdiğin her gönül şaşıp kalmakta 

Binbir kibrit ile ateş almakta 

Nârdan nûra candan bir yol bulmakta 

Âlem sana hayran cân sana kurban! 

 

Kimsesizin kimi garip dostusun 

Dilde dua ile kader dokursun 

Sabrı geçen işler dedik hamdolsun 

Âlem sana hayran cân sana kurban! 

 

Kimi çeper olmuş kimi hikâye 

Kimi kimden çıkar kalmaz geriye 

Sanma gökten iner bekler ne diye? 

Âlem sana hayran cân sana kurban! 

 

Ağır ağır uçan şu Ankâ var ya! 

Hürriyete koşar onda yok riya 

Bir Kâf dağı eksik göğsündedir ya! 

Âlem sana hayran cân sana kurban! 
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“ UYANIR ” 

 

İnsan ola insan! Gönül uyanır! 

Hasretine cânın Cânân uyanır!  

Yârda gizli bahçe, güller uyanır!  

Nergis sümbül lâle, cümle uyanır! 

 

Yağdı rahmet nûru hâlâ yağmakta 

İnsan olan arzda kalbe bakmakta 

Kalmaz o an ruhun gamda azapta! 

Vakit gelir oda Aşk’a uyanır! 

 

Sözler biter bak ki konuşur gözler! 

Kalbe bakan yüzü Cânânı özler! 

Bitmez cânda hasret muhtaçtır yüzler! 

O ki Rabbe döner Hakk’a uyanır! 

 

Ankâ ile uç ki seyret âlemi! 

Gönül ile sohbet kıldı Âdemi 

Esmâ ile özde bildi keremi! 

Sende yapış sev ki cânın uyanır! 
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“ ÇIKMIŞ EZELDEN ” 

 

Garipler diyârı sanki bu diyâr 

Rahmânın nefesi esmiş ezelden! 

Dört mevsim geçiyor sanki hep ihtâr 

Rahmetin kokusu çıkmış ezelden! 

 

İdrâkin sabahı akşamı olmaz! 

Arasan şu dünya eşi bulunmaz! 

İmtihan dedik yâ! Sebep sorulmaz! 

Rahmetin kokusu çıkmış ezelden! 

 

Anlasan kendini varın sonsuza! 

Çıkamaz sırâtın asla O’nsuza! 

Çözersen kalbini bakar Mahfûz’a 

Rahmetin kokusu çıkmış ezelden! 

 

Sevdiğin O olsun! Yok başka ilah! 

Akibet takvâda! Yoksa hep eyvâh! 

“Belâ Rabb” dedikte unuttu ervâh! 

Rahmetin kokusu çıkmış ezelden! 
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“ ESER ÂN BE ÂN ” 

 

Gördün mü kalbinde nedir mübarek? 

Rahmânın nefesi eser ân be ân! 

Bildin mi muallim nasıl bürümek? 

Rahmânın sevgisi eser ân be ân! 

 

Şimdi sen diyorsun ne öğrendim ben? 

Aynıyım değişmez sabittir dümen! 

Sahilde gezenler ne bilsin ummân! 

Rahmânın sevgisi eser ân be ân! 

 

Kibirli bilemez nedir bu ilim? 

Zannı çok sanır ki kıymetli dirim 

Ölümden ne anlar sadece bitim 

Rahmânın sevgisi eser ân be ân! 

 

Sözüm son! Diyemem bir daha cana 

Düştüyse kalbine bir tek şu ikna 

Sevilmek ne güzel öğretti sana 

Rahmânın sevgisi eser ân be ân! 
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“ SIRÂTIMIZ BU BİZİM ” 

 

Yârimden ayrı kaldım, ben hasrete gark oldum! 

Enginlerde uçardım, ednâlarda haps oldum! 

Âşıkan "Sensin" derken, bensizlikte dermanım 

Damla damla ummândım, deryalarda hût oldum! 

 

Âlem alem içinde, ben ademde yok oldum! 

Alem âlem içinde, ben Âdemde var oldum! 

Kimi cân da cân derken, Cânânımda dermânım 

Âlem Âdem içinde, ben kendimde kayboldum! 

 

Yüce dağlar dertlenir, ben aşkımla şah oldum! 

Bin taşına seslenir, ben başıma âh oldum! 

Yollar dizili kervan, hangi yöne dermanım? 

Şaha Gülşah istenir, ben câna dergâh oldum! 

 

Basit görme kimseyi, bak bana ibret oldum! 

Hoşla geç her hâneyi, berzahta bekçi oldum! 

Misafiriz hepimiz, her birimiz dermanım 

Sırâtımız bu bizim, belki sana dost oldum! 

 

Hût: balık 

Ednâ: en aşağı 

Alem: işaret 

Adem: yokluk 

 

 

 

 

 

 

 

 



D r .  N a c i  Ö Z S O Y  | 88 

 

“ BÎÇÂRE ” 

 

Gurbete düşünce eller ne yapsın? 

Seninle iyiyim sensiz idâre! 

Soluğum kendime vursa ne yapsın? 

Nefesin cânımı kıldı bîçâre! 

 

Sanma dağlar soğuk bir ümidim yok! 

Gezer durur hicran vakit aşka tok! 

Bir kardelen gibi sokul bana çok! 

Nefesin cânımı kıldı bîçâre! 

 

Bir göz değer diye saklanıp durdum 

Kendimi deliden deliye vurdum 

Gördüğüm rüyayı hep hayra yordum 

Nefesin cânımı kıldı bîçâre! 

 

İçtiğim su mudur? Neden serhoşum? 

Bir avuç toprağa düştüm bîhuşum 

Ellerim neden boş? Neden mayhoşum? 

Nefesin cânımı kıldı bîçâre! 
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“ HANNÂN ” 

 

Salkım salkım asılır gökteki yıldız 

Bin ardına takılır nerdedir lafız? 

Koca burçlar yıkılır kesilir nabız 

Dönüp küle bakılır bak yine Ham'ız! 

 

Gördün düşecek devrân yamaçlarından 

Hani nerde âsumân? Nerdedir ummân? 

Issız kalmış bir liman dalgalarından 

Taşar dökülür tûfân duyulmaz isyân! 

 

Zifir vakitlerdedir ağulu kuytu 

Zemheride demlenir şerbeti buydu! 

Ölüm gelip gidendir kabirler doydu 

Hasretinde tellenir hâr-u nâr O’ydu! 

 

Kimi Dost’una hazan kimidir Cânân! 

Hani nerde o Aslan? nerdedir Civân? 

Kimi hasrette pinhân kimi âşiyân! 

Eyle gönlünü seyrân bekliyor Hannân! 

 

 

âsumân: gök, gökyüzü 

âşiyân: yuva, ev, kuş yuvası 

pinhan: gizli, sırlanmış 

Hannân: çok merhametli 
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" HER GÖRDÜĞÜN AYETTİR " 

 

Be hey gaflete meftûn! Arz’a arzun cinnettir! 

Arz’da Aşk’ına meftûn, Arzın aşkta cennettir! 

Ânda gâfil durursan bak ki sana mihnettir! 

Vakte sahip olursan Hakk’a giden minnettir! 

 

Yıkıl! Yılkı gibi ol! Söz mühürlü senettir! 

Arş’a uzanan bir yol! Her gördüğün ayettir! 

Şehâdetin ne senin? Uyan! Uyku hasrettir! 

Toprak kokuyor tenin uyumayan illettir! 

 

Yanıp yanıp söndüğün bak ki Ma'şuk hacettir! 

Hırsu hevâ ise can hebâsı hep hasettir! 

Eğer Hakk’a yürürsen her ânın bir ismettir! 

Cennet koşar ardından yorulur hep izzettir! 

 

Dön özüne dön hele! Her nefesin ibrettir! 

Kimi savurur yele kimi cânda nefestir! 

Dön yüzünü dön hele! Aşk'a muhtaç iffettir! 

Kimi yanar pervâne kimi cânda nimettir! 
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“ FITRAT GÖZÜ AŞK’TA ’ 

 

Sen kalbine münkîr sevdâdan gâfil!  

Hangi şey altında ezilmektesin? 

Görmez misin hâlin ne kadar sakîl! 

Fıtrat gözü Aşk’ta Hakk bilmelisin! 

 

Şunca zaman geçti dönüp bir baksan! 

Dertler sana yoldaş ızdırap derman  

Sen ne sanıyordun önünde ferman!  

Fıtrat gözü Aşk’ta Hakk bilmelisin! 

 

Yol incelir kapar sen inceldikçe 

Tutar câna katar sen bilindikçe 

Dosta kapı açar can silindikçe 

Fıtrat gözü Aşk’ta Hakk bilmelisin! 

 

Sözden gönle varsa bir yol bulalım!  

Haydi şimdi deyip selam duralım! 

Gönlümüze huzur Hazret sunalım! 

Fıtrat gözü Aşk’ta Hakk bilmelisin! 

 

Münkîr: örten gizleyen  

Sakîl: ağır 
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“ RAHMET KAPILARI ” 

 

Sevgiyle seslenir için dışına 

Rahmet kapıları kapanmaz kula! 

Ölüm gelse dursa varsa kapına 

Rahmet kapıları kapanmaz kula! 

 

Sever cümle âlem O sevdiceği  

Yarılır ki gökler sular çiçeği 

Bir âhına besler börtü böceği 

Rahmet kapıları kapanmaz kula! 

 

Şimdi sende düşün ne âlemdesin? 

Geçer bunca zaman hangi haldesin? 

Yürü yolun yürü bak ki kimdesin? 

Rahmet kapıları kapanmaz kula! 

 

Acze düşen sensin burnun havada! 

Küçük dağlar kimin sanki ovada! 

Var mı bir bekleyen aşkla yuvada? 

Rahmet kapıları kapanmaz kula! 
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" MA'ŞUK GÖRÜNÜR ! " 

 

Yine efkâr çırptı gönül kuşumuz 

Hangi yöne baksan Ma'şuk görünür! 

Aşk’a gönül verdik öyle bir hoşuz 

Yedi semâ uçsan Ma'şuk görünür! 

 

Bin mestâne göze bir sevdâ yeter! 

Güzel O’nla güzel, hep katmer katmer 

Aşk’la dolan bir gün hemen mi biter? 

Yüz bin ânın olsa Ma'şuk görünür! 

 

Yak kendini yak ki aslın görünsün! 

Hak'ta olan sende esmâ bürünsün! 

İki cihan işte tek bir ömürsün! 

Ne yaşarsan yaşa Ma'şuk görünür! 

 

Gönül gözlerinde aşkın karası 

Bitmez sanma sakın cânın yarası 

Çekecekler bir gün ruhun darası 

Âfak enfüs her gün Ma'şuk  
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“DERMAN NEREDE ! ” 

 

Kimi cana susamış kimi can cana 

Vefa sadakat ile gir başka câna 

Sorma huzur nerede derman nerede! 

Hızırlardan Hızır ol uzan bir câna 

 

Merhametin kapısı pek yüce olur 

Mâfiretle mağfiret yoldaşın olur 

Sorma huzur nerede derman nerede! 

Bir garibe tebessüm sadaka olur 

 

Hak pazarı bu pazar canlar satılır 

Karşılığında bunun cennet alınır 

Sorma huzur nerede derman nerede! 

Semâ titreyen ışık nurlar saçılır 

 

Edilen her duânın bir hükmü vardır 

Arş’a varırken kimi yüze çarpılır 

Sorma huzur nerede derman nerede! 

Gariplerin duası önce tartılır 

 

Kaldır a ellerini Yüce Mevlâ’ya 

Hasret bitsin bu yana bir öbür yana 

Sorma huzur nerede derman nerede! 

Bulduğunda kendini tevhidden yana 
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“ NE GEREK? ” 

 

Beyhûde zamanlar aştın aşalı 

Karlar düştü başa ağlaman gerek! 

Zârın ile Âh’a şaştın şaşalı 

Başın erdi yaşa anlaman gerek! 

 

Âh’ın ile Yâr’e taştın taşalı 

Yaşın erdi Arş’a bir görmen gerek! 

Yâr’in ile Aşk’a piştin pişeli 

Arş’ın erdi fâşa kime ne gerek? 

 

Âfâkları sardın Aşk’ı göreli 

Eğ yüreğin eğ ki ona bu gerek! 

Can’da ayna Cânân sevdin seveli 

Bak ki “Güzel” kimmiş bileni gerek! 

 

Can’da varmış gibi nefsi sileli 

İbrahim’de ateş serinlik gerek! 

Görmez misin ruhun Can’da çileli 

Yâr ile sohbete Âşıklar gerek! 
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“ ADAMDIR ADAM! ” 

 

Er meydanı bu meydan gelen denenir 

Aşk oduna düşenler adamdır adam! 

Bin kılıca bir yürek Âdem bilenir 

Aşk oduna düşenler adamdır adam! 

 

Yürü meydan senindir aç sancağını! 

Düşman kalkmış geliyor vur pusatını! 

Cân Cânâna gidiyor at gamlarını! 

Aşk oduna düşenler adamdır adam! 

 

Bir alıcı kuş gibi zaman avlanır  

Her bir vakit dakika başa dolanır 

Sabah akşam durmadan gönül aranır 

Aşk oduna düşenler adamdır adam! 

 

O bildiğin şu liman nice yürünür! 

Zannetme ki yolcu çok neye bürünür? 

Kimi sırra kademli kimi görünür 

Aşk oduna düşenler adamdır adam! 
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“ YÂR DEYİNCE ” 

 

Elde yiten derde düşenler hani? 

Yâr deyince düşen kimdir ardıma? 

Canda biten gönle girenler hani? 

Yâr deyince düşen kimdir ardıma? 

 

Ehli olan cânı bulanlar hani? 

Mâlike râm yolda duranlar hani? 

Ten gömleğin atıp sıyrılan hani? 

Yâr deyince düşen kimdir ardıma? 

 

Sende bahar bende kış diyen hani? 

Eyyüb ile yoldaş tabibin hani? 

Bir taş ile yastık yorganın hani? 

Yâr deyince düşen kimdir ardıma? 

 

Aşkına müptela kalender hani? 

Çölünde koşturup susmayan hani? 

O câna Cânânı sırlayan hani? 

Yâr deyince düşen kimdir ardıma? 
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“ İNCELİR ” 

 

Bulduysan dostunu gözünden sakın! 

Yâr elinde âlem incelir sana! 

Letâfetle gör ki basiret yakın 

Ferâsetle işler incelir sana! 

 

Bir gemi dolusu âdemiz işte! 

Kimimiz oynaşta kimimiz işte 

Meçhule gitmiyor bilindik işte! 

Hatırlarsan işler incelir sana! 

 

Yârime söylerim bekler nihâyet! 

Buldun mu hak yolu göster dirâyet! 

Aldanma bu güne biter vâriyet! 

Yok olursan işler incelir sana! 

 

Sevdin mi aşk ile sev cümle cânı! 

Zannetme biliyor koca divânı 

Mahşere az kaldı bas şu cihânı! 

Vâr olursan işler incelir sana! 
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“ KIŞTA BİN BAHAR ” 

 

Az değiliz bilki deryâda çokuz! 

Görenler aldanır rızada tokuz! 

Sevgi ve merhamet sarmış Âdem’i 

Şu acayip kalbe Aşk düşer yokuz! 

 

Dalında bin incir bine bin tohum 

Ektiğin bir amel niyette durum 

Uzak dur zannından düşer ağlarsın 

Tutan kim baksana! Rabbimde doyum! 

 

Sakındıkça sakın derde yerinme! 

Bir derman zannedip çabuk sevinme! 

Kahırda var lütuf, şerde bin hayır 

Gönlüne bir sorsan! Düşün bak bu ne? 

 

Ruhun bu bekle gör! Kanatla uçar 

Yüz bahar birikmiş gönlünde açar 

Sabret be hey gönül! Sabret o Canan! 

Aslında gizlenmiş kışta bin bahar! 
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“ HER ŞEY KÖR GEREK ” 

 

Sevmek ile başla cân cümlesine 

Sevmeyenden bakan her şey kör gerek! 

Seven uçar Cândan Yâr zirvesine 

Sevmeyenden bakan her şey kör gerek! 

 

Aşka yolcu bulur bu cân kervanı 

Bırakmaz yollarda inci mercanı 

Yiğitler doludur gönül meydanı 

Sevmeyenden bakan her şey kör gerek! 

 

Aldanma sen canım hoş tut kendini! 

Elbet bulur ânda can nefesini 

Kalbi tutan bilir Aşk’ın fendini 

Sevmeyenden bakan her şey kör gerek! 

 

Yıkıl nefsim yıkıl eğ şu başını! 

Çıksın canın alsın ahyâr yaşını! 

Yazsın “Kalem” hubbun dağı taşını 

Sevmeyenden bakan her şey kör gerek! 

 

Ahyâr: en hayırlı 

Kalem: kâinatın başlangıcından kıyamete kadar meydana gelecek 

bütün nesne ve olayları kaydeden ilâhî kalem. 

Hubb: sevgi 
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“ YÜREK YİYORSA ” 

 

Yalnız bir gemiyim eski limanda 

Denizi çekilmiş sessiz ve sakin 

Martılar ümitli balık isyanda 

Sevdalar yüklenmiş rotası engin 

 

Bir garip yolcuyum aslında bende 

Sevenler sevsinler yürek yiyorsa 

Aşka yol vermişim gözüm hep sende 

İçlerim yanıyor ma’şuk diyorsa 

 

Yüzümü sürerim sevda yoluna 

Yolcusu pek kibar olsa ne yazar  

Sımsıkı tutup da yapış koluna 

Kalbimden ayrılma değmesin nazar 

 

Bu yağan kar değil sevdam oluyor  

Sadece sen diyen beyaz bembeyaz 

İnan ki yoruyor her şey yoruyor 

Aşk dışında kalan her şeyde niyaz 
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“ O İMİŞ ” 

 

Bilir misin Ey Talip Hakk Teâla resmetti! 

Her gönül tâlibine “yollarıma” gel demiş 

Yâr ile sohbet eden Âşıkân onlar idi 

Akıl gazap şehveti adaletle mühretmiş! 

 

Zannı zanna eklesen bir Arpacık yol olmaz! 

Ondan hayır beklesen edepsize yol imiş! 

Gece gündüz zikretse hep dilinde sen olsan 

Vefâ nedir bilmezse o adam olmaz imiş! 

 

Hak adalet işidir görür ama bilmezsin 

Hikmet onun eşidir Arif tuş olmaz imiş! 

Çekip çekişip durur dili var sevemezsin  

Kahpe arkadan vurur hain dost bulmaz imiş! 

 

Çakal düşmeni bekler aslını bil Hakk’a dön 

Neler unuttun neler hatırla şifâ imiş! 

Adam olmazsan olmaz bulacağın tek bir yön 

Lâ ğalibe illâ Hû Rahmân Rahîm O imiş! 
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“ AŞK’A GÜVENMEK ” 

 

Âhım ile geldim derdimle sana 

Tek çaremdir sevmek Aşk’a güvenmek 

Merhamet ve şefkat yolumdur sana 

Tek bildiğim sevmek Aşk’a güvenmek 

 

Çile çile büyür içimde Rahmân 

Tavında dövülür ezilir zaman 

Dökülür o güman hep elvan elvan  

Tek andığım sevmek Aşk’a güvenmek 

 

Hasrete ğarkolduk canlar ötesi 

Sonsuza meylimiz neyler nefesi 

Düşürdük kâseyi kırdık kafesi 

Tek gördüğüm sevmek Aşk’a güvenmek 

 

Uyandır içini kaldır perdeyi 

Ziyaret vaktidir doldur hâneyi 

Gelen tek misafir sever rıhleyi 

Tek vardığım sevmek Aşk’a güvenmek 

 

Güman: vehim, endişe, şüphe 

Rıhle: yola koyulmak 
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“ BUNCA TANTANA ” 

 

Aşk misal-i suret kalpler de ayna 

Ya Âlâ görünen yâ nefsi-i ednâ 

Bir katre su iken rahminde fenâ 

Esmâlar bezendi dikildi binâ 

 

“Men arefe” sırrın erişti câna 

Cezbededir âlem dillerde senâ 

Gani buldun sende eriştin âna 

Fakir oldun câna sığındın O’na 

 

Murad ettin vuslat bir telli turna 

Avcı olma ona yardımcı sana 

Aldırma sen artık bunca tantana 

Bekâ olup gider bakmaz ardına 

 

Bildin bugün sana bayram Yârına 

Misal imiş gördün ardında mânâ 

Sundular şerbeti ölmeden sana 

Uzat leblerini iç kana kana 

 

 Misal-i sûret: yüz gibi 

Âlâ: yüce 

Nefs-i ednâ: nefs-i emmare 

Fenâ: yok, yokluk 

Men arefe (nefsehu): kim (kendini) bildi 

Gani: zengin 

Senâ: övgü 

Bekâ: sonsuzluk 

Lebler: dudaklar 
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“ YÂRDA NEVBAHAR ” 

 

Ne eylülü bildin ne de sonbahar 

Nice geçti ömrün nice ilkbahar 

Zaman düşman oldu saatler hunhar 

Yâre ramak kaldı Yârda nevbahar! 

 

Bir denize düştün dediler ummân 

Battın taa diplere inci ve mercan 

Nice anlar gördün sonu hep pinhân 

Yâre ramak kaldı Yârda nevbahar! 

 

Şu âleme bir bak işi câzibe 

Ne anlatır söyler üç beş garibe 

Hadi sen de katıl ol bir mevhibe 

Yâre ramak kaldı Yârda nevbahar! 

 

Kaçmak ile olmaz yakalar seni 

Aşka yelken aç ki keşfet evreni 

Unut artık sen de gelip geçeni 

Yâre ramak kaldı Yârda nevbahar! 

 

Ramak kalmak: çok az kalmak 

Nevbahar: ilkbahar, ilk yaz 

Pinhân: sır, gizli kalmış 

Mevhibe: Bağış, vergi, ihsan 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159952224977048&set=a.10151453939567048&__cft__%5b0%5d=AZXLSlfyzgQX6aLR4v-UgUx72JrwyaZ74Gdct35OnbCv3_iSOSQyfoUNjmkSybxgNSSCblWz37PIODePpoBx-GwzE56WowgF7RcjQAKSpCl5KPZtahGCaJyxEXrsu1eeITAVqqWucZUqCvf1iXXVAjYm01rScTat9t9fbaBx-Rn8bg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159952224977048&set=a.10151453939567048&__cft__%5b0%5d=AZXLSlfyzgQX6aLR4v-UgUx72JrwyaZ74Gdct35OnbCv3_iSOSQyfoUNjmkSybxgNSSCblWz37PIODePpoBx-GwzE56WowgF7RcjQAKSpCl5KPZtahGCaJyxEXrsu1eeITAVqqWucZUqCvf1iXXVAjYm01rScTat9t9fbaBx-Rn8bg&__tn__=EH-R
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“ ÜZENLER ÜZÜLÜR ” 

 

Muhtaçsın sen anla Aşk’a Hüdâ’ya 

Unutma emdiğin sütü sahanı! 

Alanlar aldılar cömertçe amma 

Unutma o veren El’i Âyân’ı 

 

Kimbilir daha kaç kabuğun kaldı! 

Zannetme yolun çok azığın kaldı! 

Cânândan bir sadâ soluğun kaldı! 

Unutma o veren El’i Âyân’ı 

 

Dedi ki: Rahmetim gazabım geçti 

O’nu hep Salihler Âşıklar seçti 

Ağlayan gözlerdi yüzler güleçti 

Unutma o veren El’i Âyân’ı 

 

Umutsuz olma sen Vedûd yanında 

Dertlerin toplanır biter bir anda 

Üzenler üzülür harbî meydanda 

Unutma o veren El’i Âyân’ı 
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“ EY YÜREĞİM ” 

 

Ey yüreğim söyle bana hangi gök 

Bir âşığın âhı ile gürlemiş! 

Sağnak olmuş dökmüş o gözyaşların 

Her kalpteki aşkı sevmiş demlemiş! 

 

Uzak sanma câna duyur aşk sesin! 

Kimi garip kimi derdi ile harlamış 

Uzat sende varsa elin sevdiğin 

Derman nedir bilmez yanıp ağlamış  

 

Küçük görme bir minicik tebessüm! 

Nice âhı sönüp derdi dindirmiş 

Bir ufacık sözün varsın terennüm 

Dertten alıp onu aşka bindirmiş 

 

Zaman geçer yürür cümle kâinat 

Geri dönen yoktur dava getirmiş 

Cânan ile sohbet kılsın hakikat 

Her bir aşkın dua ile bitirmiş 
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“ AŞK İLE YOĞRULDUN ” 

 

Aşk ile yoğruldun bunca zamandır 

Unuttun Asl’ını derde ğarklandın! 

Sıdk ile doğruldun o ne yamandır! 

Uruc edip Asl’a buldun dermanın! 

 

Kalbin ile gördün bunca kâinat 

Dipdiridir câna işte hakikat! 

Kaldır başını bak yağar futûhat 

Uruc edip Asl’a buldun dermanın! 

 

Yolkesenin çoktur aldırma sakın! 

Melekler ki sana düşmandan yakın 

Ebed ile taçlan ihlâsı takın! 

Uruc edip Asl’a buldun dermanın! 

 

Zor değildir kolay sadece rikkat! 

Yolun yürü amma edesin dikkat! 

İstikamet sana yazılmış fıtrat! 

Uruc edip Asl’a buldun dermanın! 

 

Ğark: suya batmak 

Uruc: yükselmek, yukarı çıkmak 

Futûhat: açılan şeyler, basiretler 

Rikkat: incelik, nezaket 
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“ ÂLEM İÇİ HEP AŞK ” 

 

Aşka bir tutulda göreyim seni 

Diken üstü yatar kalkar hep şükür 

Gönlünü serde bir bileyim seni 

Âlem içi hep aşk işlenmiş ömür 

 

Korkak olma sev de anla zerreyi 

Cezbe olur döner çeker cemreyi 

Umman ile raksa oturt katreyi 

Âlem içi hep aşk işlenmiş ömür 

 

Nice canlar göçtü aşk ile harab 

Kimi battı suya kimi âbu âb 

Çekti gülşen oldu canlandı turâb 

Âlem içi hep aşk işlenmiş ömür 

 

Vardı sırça saray Belkıs’a inat 

Aşkla doldu hayat yıkıldı memât 

Habib ile güldü bunca mahlûkât 

Âlem içi hep aşk işlenmiş ömür 
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“ BİR PINAR BAŞIN ” 

 

Gele gele geldik bir pınar başın 

Kimi içer doyar kimi yanar âh! 

Âb-ı hayat olur gençleşir yaşın 

Kimi pişer yolda kimi yakar âh! 

 

Doldur sende kabın zaman bu zaman! 

Görmez misin âlem üstünde duman! 

Güleç yüzlerde an âşıkta emân! 

Kimi ermiş vuslat kimi bekler âh! 

 

İkinci bahardır zikredip durdun 

O sefil nefsine sorular sordun 

Bin zandan kalkıpta kendini yordun 

Kimi kendine hapis kimi şifâ âh! 

 

Gül ruhuna ver cân! Sakın utanma! 

Aklını şaşırıp şerre bulaşma! 

Gönüller efendi nefse karışma! 

Kimi arşa talip kimi siccîn âh! 
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“ GEÇ” 

 

Sevmek basit mi sandın?  

Önce özünden bir geç! 

Kapanmış kapılardan  

süzülde öyle bir geç! 

Bir bedel ödemeden  

hiç bir şey istemeden 

Dayanırsan bak eğer  

nefsini ezde bir geç! 

 

Kimsesize kimse ol  

dertlerine ortak ol! 

Varlığında yokluğu  

yudum yudum içen ol! 

Zehrini alıp alıp  

yerine panzehir ol! 

Yapabilirsen eğer  

bir canını silde geç! 
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“ ÂŞIĞIN ATEŞİ YANDI BİR KERE ” 

 

Sormadan söylerim aşk kelâmını 

Âşığın ateşi yandı bir kere! 

Yüklenir dururum her merâmını 

Âşığın ateşi yandı bir kere! 

 

Kapatan açtıran açan o Allah 

Gönülde taht kuran oturan Allah 

Şerrine hayrını oturtan Allah 

Âşığın ateşi yandı bir kere! 

 

Âşıklar duyarlar Ma’şukun sesi 

Harfi yok dili yok alır nefesi 

Canda can Cânânın kırdı kafesi 

Âşığın ateşi yandı bir kere! 

 

Vakitsiz ötüyor ah bu âşıklar! 

Bilenler biliyor neden âşıklar! 

Dünyanın düzeni yıkan âşıklar! 

Âşığın ateşi yandı bir kere! 
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“ HİSSETMEZ MİSİN? ” 

 

Bıkmadın mı tâlip hep aramaktan? 

Şah damarın atar hissetmez misin? 

İçin dışın çıktı hep taramaktan? 

Rabbin seçmiş seni hissetmez misin? 

 

Koca dağlar bilir hiç devrilmeyen! 

Sende kalan nedir ah sevilmeyen? 

Canın ister neden hep çekilmeyen? 

Cânân kalpte sultan hissetmez misin? 

 

Moral bulmak zormuş heder keder çok! 

İnan canda tuzak senden başka yok!  

Bir silkelen hemen hedeftedir ok! 

Yârin korur seni hissetmez misin? 

 

Kalan bize sade aşk ile safâ 

Büyür büyür hemde cânlara şifâ 

Yaradana yönel hakkıdır vefâ 

Rahmet eder sana hissetmez misin? 
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“UYUYAMADIM” 

 

Yine sevdalandım yine bu gece 

Gönlüm bir hoş oldu uyuyamadım! 

Cânân ile coştum yine bu gece 

Heyecandan öldüm uyuyamadım! 

 

Duydum tanış sesler âşıklar diyor: 

Vakit bitti gör ki kervan gidiyor 

Yetiş sende haydi ecel eriyor 

Harâreti sebep uyuyamadım! 

 

Bir küheylan gördüm sırtında yiğit 

Zülfikâre benzer elinde divit 

Bir tek Allah’ı var gökyüzü şahit  

Üzerime çöker uyuyamadım! 

 

Masal değil gerçek lafzıma dolan 

Hiç hazzetmez gönlüm yalan ve dolan 

Aşk ile gelirsen bu câna dolan 

Kavline hayran ben uyuyamadım! 
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“MİSALDEN MİSAL” 

 

Gönül hanemizde bekler dururum 

Salkım üzüm gibi misalden misal 

Şemsin raksı ile yanar dururum  

Aşkın ile deli visalden misal 

 

Kaldır ellerini sonsuz Hüdâ’ya  

Dokun naif naif cümle esmâya 

Belki vakit budur düşer semâya 

Sabır ile doğar celalden misal 

 

Ruhun ile bekle olma sen hoyrat!  

Kalbin olsun hemen bin dolu hayrât 

Yazar sana inan Cânânın berât 

Kuş gibi olursun cemalden misal 

 

Dinle beni cânım gelirim ânda 

Dökülür gazeller sonbaharında 

Seven gönül toplar aşk çuvalında 

Her bir yaprak sevdâ canımdan misal 

 

Misal: örnek 

Visal: kavuşma 

Hayrât: hayırlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D r .  N a c i  Ö Z S O Y  | 116 

 

“NEREDEDİR CÂN” 

 

Kafanda bin soru deli dalgalar! 

Nerde biter zaman? Nerededir cân? 

Sen uyurken geçti kervan aşikâr! 

Nerde durur Cânân? Nerededir cân? 

 

Bildiğini sanma! Başka bilen var! 

Sever seni anlar! Oldun bahtiyâr! 

Gönül O’nun evi! İşte intizâr! 

Nerde arar civân? Nerededir cân? 

 

Kulun kulu olma! Aczine âciz! 

Yakar bilmez odu, kendine tâciz 

Görmez misin fendi, nefsine haciz! 

Nerde yatar aslan? Nerededir cân? 

 

Eyle sende Aşk’ı alnına kader! 

Kalmaz hüzün yeis başkaca keder 

Sanma ecel biter olursun heder! 

Nerde alır Mennân? Nerededir cân? 

 

Âşikâr: apaçık 

İntizâr: bekleyiş, gözleme 

Heder: boşa gitme, ziyan olma 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159935560422048&set=a.10151453939567048&__cft__%5b0%5d=AZVjUcq_fdCVB4aDY-SZZ_YqQrj3jar1S5H1ftdlGvWBafAUXT81IW_oqH6jSYJrx86c3A4jzVqVnQHosQ9GQo-7hbc7wUBQ7AR_FLHG7TUjCtiH1m33Fm3G2PHZ4Q4wqr-o9ospbohxVMCt6BV-HEnJz1nSRh31QkSmsr981RBvNQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159935560422048&set=a.10151453939567048&__cft__%5b0%5d=AZVjUcq_fdCVB4aDY-SZZ_YqQrj3jar1S5H1ftdlGvWBafAUXT81IW_oqH6jSYJrx86c3A4jzVqVnQHosQ9GQo-7hbc7wUBQ7AR_FLHG7TUjCtiH1m33Fm3G2PHZ4Q4wqr-o9ospbohxVMCt6BV-HEnJz1nSRh31QkSmsr981RBvNQ&__tn__=EH-R


117 | Ç İ F T E  K A V R U L M U Ş  N E F E S L E R  

 

 

“İŞİTİN YARENLER! İŞİTİN DOSTLAR” 

 

Sevda ile girdim sarıldım hakka 

İşitin yarenler! İşitin dostlar! 

Gönlüm hoştur dilim çeker bin okka 

İşitin yarenler! İşitin dostlar! 

 

Basit değil! Kolay bulur söylerim! 

Vakit tamam! Ânı bilir söylerim! 

Cânda umar! Hakk’ı sever söylerim! 

İşitin yarenler! İşitin dostlar! 

 

Ayna olur kalpte parlar o nurlar 

Sahip olmaz câna sahip çıkarlar 

Gece gündüz yolda selâm dururlar  

İşitin yarenler! İşitin dostlar! 

 

Kâkülüne bakıp zanda bulunma! 

Her gördüğün eğri düzeltip durma! 

Sınırsızdan gelip sınırda kalma! 

İşitin yarenler! İşitin dostlar! 
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“SEN’DE KAYBOLDUM” 

 

Sır tutamaz oldum elim isyanda 

Dağa taşa yazdım: Sen’de kayboldum! 

Yanımdan geçiyor cümle gurabâ 

Yola hana yazdım: Sen’de kayboldum! 

 

Misaldir halime derd ile dermân 

İkircik içinde: Sen’de kayboldum! 

Musa’da Hızır’da kazılmış fermân 

Sırra sır girince Sen’de kayboldum! 

 

Arz-ü hâl ile ben yağıp dururum 

Anlamaz dilekçem Sen’de kayboldum! 

Kahrına lütfuna katar dururum 

Bende Sen iç içe Sen’de kayboldum! 

 

Durulmaz ki gönlüm görenler olur 

Hangi nefstir nefes? Sen’de kayboldum! 

Giderken gülerim şaşanlar olur 

İşte ben işte ben: Sen’de kayboldum! 

 

Gurabâ: düşkünler 
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“BİZ BİZİ SEVERİZ” 

 

Gelin dostlar gelin aşk otağı bu 

Biz bizi severiz bize biz gerek! 

Güzellikler dolu aşk yoludur bu 

Biz bizi severiz bize biz gerek! 

 

Dipsiz bir ummandır giren arınır 

El elden üstündür tutan barınır 

Sevgi ile tevhid eden sarınır 

Biz bizi severiz bize biz gerek! 

 

Cümle canlar bilir Cânân kim diye 

Kimi kimden kime kimi hediye 

Rahîm ile ülfet işte himaye 

Biz bizi severiz bize biz gerek! 

 

Derman arayanlar gelsin bu yana 

Muhabbet sadâsı duyan duyana 

Âşıklar pazarı alan satana 

Biz bizi severiz bize biz gerek! 
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“ İSTEYEMEM ”  

 

İsteyemem ki ben câna kafesim 

Ellerim semâda tutuklu kaldım! 

Anlayamaz nefsim hârda nefesim 

Gözlerim sevdâda tutuklu kaldım! 

 

Öyle bir yoldur ki sorsan bulunmaz 

Kavrayamaz idrâkim tutuklu kaldım! 

Bulunsa bile hem suâl olunmaz 

Gönüller vechine tutuklu kaldım! 

 

İnceden inceye sızan ben miyim? 

Hâlimi bilende tutuklu kaldım! 

Enfüse âfâka misafir miyim? 

O çapkın sadâya tutuklu kaldım! 

 

Sevdânın kanadı değer vuslata  

Meşrebin şurbuna tutuklu kaldım! 

Kimim var kimim yok değer fıtrata 

Maşukun hubbuna tutuklu kaldım! 

 

Mahpes: hapis 

Vech: yön, yüz 

Enfüs: iç dünya 

Âfâk: dış dünya 

Meşreb: yaradılış 

Şurb: içmek 

Hubb: sevgi 
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“ ELLİ ÜÇ YAŞIM ” 

 

Vara vara vardım elli üç yaşım 

Kimi bilir beni! kimi afili! 

Derde düşer başım döker gözyaşım 

Kimi tanır beni! kimi ebrûlî! 

 

Aşkın yollarını ezber edenler 

Kimi iter beni! kimi temkinli! 

Karanlıkta nurla siperlenenler 

Kimi yıkar beni! kimi rikkatli! 

 

Deliler meclisi kuruldu ânda 

Kimi nazlı beni! Kimi şevketli! 

Mahbublar bir yana Cânan bir yana 

Kimi tevhid beni! kimi kesretli! 

 

Tutuştu aşk odu söndürülemez 

Kimi yakar beni! kimi kül beni! 

Evveli bilinir sonu bilinmez 

Kimi yaşat beni! kimi öl beni! 

 

Afili: gösterişli, alımlı 

Rikkatli: nazik, ince 

Şevketli: güçlü, heybetli 

Mahbub: sevgili 

Kesret: çokluk 
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“YOLUMUZ AŞK’TIR” 

 

Delice severiz kelle koltukta 

Esaret bilmeyiz yolumuz Aşk’tır 

İçtik âb-ı hayat tadı damakta 

Ölümü görmeyiz yolumuz Aşk’tır 

 

Bir hamur olmuşuz sîreti nefis 

Sûreti hârika macunu hâlis  

Fırında pişmekte kokusu mûnis 

Dağılır ruhlara yolumuz Aşk’tır 

 

Ecel teri döken nice canlarız 

Zamanda koşarız anda yaşarız 

Cümle kâinata aşkla bakarız 

Şefkat merhametle yolumuz Aşk’tır 

 

Gülün hikayesi bu şemmine yattık 

Diken olduk evvel kendine battık 

Derdi ile coştuk hubbunu kattık 

Dermân oldu bize yolumuz Aşk’tır 

 

 

Âb-ı hayat: hayat suyu 

Sîret: manevi durum 

Sûret: görünen durum 

Hâlis: katışıksız, öz 

Mûnis: cana yakın, sevimli 

Şemm: koku 

Hubb: sevgi 
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“FEVERÂN” 

 

Veren vermiş işte sual olunmaz 

Yüce dağlar başı dumansız olmaz! 

Sarpadır yolları kolay bulunmaz 

Erimez karları vakitsiz olmaz! 

 

Bekler bin Kardelen aşk ile ânı 

Derbeder olupta ümitsiz olmaz! 

Vakit tamam ise hoplatır cânı 

Yırtar çıkar tenden hicabı olmaz! 

 

İster isen Tâlip cem-i ervâhı 

Mennân ile coş ki ikilik olmaz! 

Yorulmak olamaz bırak tamâhı 

Canân ile koş ki atâlet olmaz! 

 

Neden sanıyorsun şunca deverân? 

O istemiyorsa isteyen olmaz! 

Sıdk ile ihlâsın işte feverân 

O dökmedikçe cân dolduran olmaz! 

 

 

Hicap: utanma 

Tâlip: isteyen 

Cem-i ervah: bütün ruhlar 

Mennân: Çok ihsan eden, veren. Allah’ın isimlerinden 

Tamâh: açgözlülük 

Atâlet: tembellik, uyuşukluk  

Deverân: dönme, dolaşım 

Feverân: fışkırmış, kaynayış 
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“ SIRÂT ” 

 

Dîdâra demişler güzelsin güzel! 

Rahmân’ın sûreti sırrındır senin! 

Gözlerinde Aşk var özelsin özel! 

Kalbinin aynası defînen senin! 

 

İki dudak bir dil nedir hikayen? 

İçinde sükûtun sedeftir senin! 

Âşikâr olunca düşer vikâyen 

Dökülen inciler çerçöptür senin! 

 

İki kulak verilmiş duyasın diye 

Zâhire bâtına yolundur senin! 

İşitip itaat olunur diye 

Va’dine vurulan mühürdür senin! 

 

Cennetin kokusu gelir burnuna 

Hakk’ı demlenince müjdendir senin! 

Cümle dîdârına ve de aşkına 

Bakınca sırâtın görülür senin! 

 

Dîdâr: çehre, yüz, vech 

Sûret: form, biçim, görünüş 

Vikâye: koruma 

Sırât: yol 
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“ ZÜLFÜYÂR” 

 

Perdeler kalktıkça belirir İnsan 

Telaşı o ânda derbeder olur  

Sükûna erince görünür İnsan 

Huzurda Selâm’la kalender olur 

 

Biçare gönüller ülfeti bekler 

İnsanı insana aynalar olur 

Can’da can Canan’ı canına ekler 

El-Vedûd ile can Canan’da olur 

 

Derd ile inleyen bir garip kuşum 

Külümden semaya savrulan olur 

İçimde deveran aşk ile odum  

Dokunan ağyara merhamet olur 

 

Sabahlar doğuyor yedi cihana 

Her biri bir anda bahtiyar olur 

Vuslata erişen kadirşinasa 

Maşuktan haber var zülfüyâr olur 

 

Derbeder: perişan 

Kalender: alçakgönüllü 

Ülfet: kaynaşma 

Ağyar: yabancı kimseler 

Kadirşinas: değer bilen 

Bahtiyar: mutlu 

Zülfüyar: Sevgilinin saçı 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159919621907048&set=a.10151453939567048&__cft__%5b0%5d=AZXhaemhcM9CRlhvPP9YEXIVQfQZvAvuDuTiqEDv8GYNDi3DoS71TlHLNiDZkw6uzjHxhV918zxJI4kRQHFMkVN-NdQcFGUTKRU3HpKHx6JWp0_Cr4aWj9A680W73YT6nukR-_I-dTGWIRktyUk47zHXpp0JNfzr-AfY19c16MsGHA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159919621907048&set=a.10151453939567048&__cft__%5b0%5d=AZXhaemhcM9CRlhvPP9YEXIVQfQZvAvuDuTiqEDv8GYNDi3DoS71TlHLNiDZkw6uzjHxhV918zxJI4kRQHFMkVN-NdQcFGUTKRU3HpKHx6JWp0_Cr4aWj9A680W73YT6nukR-_I-dTGWIRktyUk47zHXpp0JNfzr-AfY19c16MsGHA&__tn__=EH-R
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“ CAN YORULMASIN ” 

 

Gönülden gönüle düşen kurtulur 

Avare boşlukta can yorulmasın! 

Celal’den Cemal’e varlık cem olur 

Muvakkit ecelde can yorulmasın! 

 

Sebepler dizilir arz-ı denâya 

Bilenler biliyor; hubbu Hüdâ’ya 

Özde can Canan’a düşmez cüdâya 

Unutup maksadı can yorulmasın! 

 

Kimsesiz kimsenin kimsesi olan 

Hayırhâh olupta heyecan bulan 

Dost ile yürüyüp dostane kalan 

Bir canın içinde can yorulmasın! 

 

Keyfine bin keder bulaşsa bile 

Ruhuna bin nazar ilişse bile 

İmtihan ile can yoğrulsa bile 

Gamlanma! Allah var! Can yorulmasın! 

 

Muvakkit: vakitli 

Cem: toplanma, bir araya gelme 

Hubb: sevgi 

Arz-ı denâ: dünya 

Cüdâ: ayrılık 

Hayırhâh: iyilik seven, hayır sahibi 
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“ CÂNIM KÜL BENİM ” 

 

Gelde gör halimi, neler yaşarsın? 

Devrime karışma, yüzüm cüz benim 

Soğuk bir kış gibi karlı sanırsın 

İçimde bin bahar, cânım yüz benim 

 

Ellerim uzandı arş-ı semâya  

Bülbüle kim inat? Rûhum gül benim 

Derdime kavuştum; Aşk-ı Hüdâ’ya 

Eylenir huzûrda cânım kül benim 

 

Gönlüme sordular dermân ne diye? 

Aynada aksi yok, câna cân benim 

Kiminle oynaşır teni dürr diye 

Dönüş var emre koş! Yâr’da yâr benim 

 

Halime bakıpta horlama beni 

Sende ben bende sen, görünen benim 

Cihâna bakıpta harlama şeni 

Ateşte tutuşan konuşan benim 

 

Devr : dönmek 

Cüz: parça 

Dürr: inci 

Şen: mutlu 
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“ ÇİFTE KAVRULMUŞ ” 

 

Her yanında Zâhir, Bâtına bakar 

Şu âleme bir bak, çifte kavrulmuş! 

Bir yanında Rahmân, Rahîme bakar 

Hayırlardan ummân, şerde savrulmuş! 

 

Kımıldamaz sanma, gölgede firâk 

Gören göze furkân, çifte kavrulmuş! 

Ölen ölmez asıl, kesmez o bıçak 

İsmail’e bir bak, nerde savrulmuş? 

 

Ellerime düştü kanatsız melek 

Elest meclisinde çifte kavrulmuş! 

Anda diril sende, düğmesiz yelek 

Dikilmiş şu posta, canda savrulmuş! 

 

Müsaade ile sevgi yayılır 

Kimi düşmüş derde, çifte kavrulmuş! 

Kimi geçer gider, bağda dağılır 

Ayaz vurmuş öyle, perte savrulmuş 
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“ DOST ” 

 

Dost deyipte geçme gönül azizim! 

Melek yağar ona iki cihanda 

Yaban eller hoyrat olur azizim! 

Dosta el ver huzur sükûn O ânda!  

 

Kimsesize kimse olur azizim!  

Yolda yolcu belki de yol olanda  

Aşkı sürer Can’da Canan azizim! 

Rütbesi yok Dostu bulan cihanda! 

 

Yalan dolan barınamaz azizim! 

Sıdka düşer İhlas ile dolanda 

Senin için candan geçer azizim! 

Gönül bilir dostu dosta bakanda 
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“ ER MEYDANI ” 

 

İşte yine zaman, yine geçiyor 

Hiç kimsenin haddi hesabı değil! 

İşte yine gurbet, yine geliyor 

Canan’ı bırakmak olası değil! 

 

Kalpleri uyuyan güruhdan olma 

Gecesi gündüzü sayası değil! 

Hazineye varıp çalandan olma 

Şu gömdüğün cânın kasası değil! 

 

Ahal Teke ile koşturup durdum 

Belimdeki kılıç vurası değil! 

Aşk odunda heyhât! Ocağım kurdum 

Gelen gelsin ahrâr! Durası değil! 

 

Elinde kitaplar ne söylemekte? 

Yazının harfi çok turası değil! 

Aşığın gözü kör ne beklemekte? 

İşte er meydanı, kaçası değil! 
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“HARMAN” 

 

Cân’a candan yakın görünende kim? 

Derûnunda bilen seni demleyen! 

Aşkı sevdâ ile harmanlayan kim? 

Cânân’ında seven seni cem’leyen  

 

Kimi derde devâ kimi fukarâ 

Sefâ ile gelen hoşa sırlayan! 

Kimi sırma kaftan kimi cühelâ 

Vefâ ile gelen coşa dirleyen! 

 

Gönül içer hubbu ah etmez câna 

Elem acı keder derman binleyen  

Her şe’ninde Â’lâ sürer ânına 

Tevhîd ile coşan rûha birleyen 

 

Derûn: iç, gönül 

Cem: toplama 

Hubb: sevgi, aşk 

Şe’n: iş 

Â’lâ: Yüce, Hû 
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“ LİBAS GİBİ ” 

 

Gözlerin yağıyor her gece bana 

Hasretin canıma buz döker gibi 

Muhabbet bir yana gülüşün bana 

Kalbimde köksalan bir çınar gibi.  

 

Kim bilir kaç gece üşüdüm sana 

Özlemin omzuma bir libas gibi 

Ölümsüz ölümün bir ucu sana 

Dünyada hapis ben! garip kuş gibi 

 

Diyardan diyara sürgünüm bana 

Elimde sıktığım bir diken gibi 

Gülistan içinde gülümsün bana 

Rabbimden düşüme hakikat gibi 
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“ ZAMANSIZ ” 

 

Gönlümün aynası çarptı ruhuma 

Telaşsız tasasız mevte umarsız 

Savaşım karıştı şefkat sulhuma 

Ânda gel gör beni vakit zamansız 

 

Ellerim uzattım kendi cânıma 

Tuttuldu kanadım kârsız tuzaksız  

Aşkı gör ne yaptı canda hânıma 

Arşta çık sadrıma bensiz gümansız 

 

 

Mevt: Ölüm 

Sulh: barış 

Sadr: Kalp, göğüs, bağır 

Güman: şüphe, zan 
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“KALAN SANA BİR TEK HAKK’TIR BİLESİN! 

 

Gelse başa musibetler ne diye? 

Ne duyduysan senden sana hikâye 

Gayrı yoktur cümle vücûd hediye 

Kalan sana bir tek Hakk’tır bilesin 

 

Eyle cânân hasmın sensin kendine 

Kim ne demiş külfet biçme geynine 

Neden vurdun zillet zulüm gönlüne? 

Kalan sana bir tek Hakk’tır bilesin 

 

Vardı Simurg Kâf dağında ne buldu? 

Şeker oldu kimi yolda tuz oldu 

Hayâl diyen duydu saçların yoldu 

Kalan sana bir tek Hakk’tır bilesin 

 

Bak tezâhür ne gördüysen işâret 

Hikmet ile gönül buldu imâret 

Hayvan olsa onda bile basîret 

Kalan sana bir tek Hakk’tır bilesin 

 

Görmez misin coşan koşan kâinat 

Sendeki ruh can kuşudur bin kanat 

Aşka tüner yükselir arza inat 

Kalan sana bir tek Hakk’tır bilesin 

 

Hangi canda yok ki senin bir cânın 

Kırdığında çekilmiyor mu kanın? 

Cümle mahlûk haykırmada murâdın 

Kalan sana bir tek Hakk’tır bilesin 
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“ BİR NEFESLE GİRDİN SEN ” 

 

Kıymetini bilmezsen 

Kıymette göremezsin! 

Tıkarsan kulakları 

Hak sözü işitmezsin!  

Bir nefesle girdin sen 

Şu dolambaç nefise! 

Eğer âdil olursan 

incinmez incitmezsin! 

 

Bir bak şu etrafına 

Canlardan geçemezsin! 

Aşık olmayan kula 

Hiç boyun bükemezsin! 

Bir nefesle girdin sen 

Şu dolambaç nefise! 

Kimdir veli kim deli 

Sen ölçüp biçemezsin! 

 

Kalbin ile sohbet et 

Ondan vazgeçemezsin! 

Hüdâ bilir içini 

Yalan söyleyemezsin! 

Bir nefesle girdin sen 

Şu dolambaç nefise! 

Onu öyle bırakıp 

saklanıp kaçamazsın! 

 

Dinle kainatı sen 

Boşa eğlenemezsin! 

Allah ile hasbihal 

Aşk’ı terkedemezsin! 

Bir nefesle girdin sen 

Şu dolambaç nefise! 

Onu teslim etmeden 

Sultanlık edemezsin! 
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“ ÂMENNÂ!” 

 

Ey Oğul! Dinle dinle! 

Zaman geçer nafile! 

Nasıl başladıysak biz 

Öyle biter ihale! 

Kimi arşa bir Ankâ 

Kimi cesur bir Serçe! 

Kimi filler çökertir 

Kimi güçlü bir Kale! 

 

Vur ayağın toprağa 

Haykır Hakk’ı cihana! 

İlan et şu Aşk’ını 

Doyulmaz o civana! 

Kimi arşa bir Ankâ! 

Kimi cesur bir Serçe! 

Kimi yardı semayı  

Çıktı Yüce Divan’a! 

 

Kulluğun özgürlüktür 

Bildin ise böyle gel! 

Sana yol gösterecek 

Yazılan cümle mesel! 

Kimi arşa bir Ankâ 

Kimi cesur bir Serçe! 

Endâmına hayrandır 

Seyirde yedi düvel! 

 

Korkularınla yüzleş 

Hepsi sana bir ayna! 

Nerde zaafın varsa 

Oradadır itina! 

Kimi arşa bir Ankâ 

Kimi cesur bir Serçe! 

Dertler sağanak yağsa 

Sana yoldaş “Âmennâ” 
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“ AŞK’TA ÖZGÜRLÜK!  ” 

 

Muhtacız hepimiz! Anlasak hemen! 

Şu gökler yırtılır! Savrulur evren! 

Kulluğun bilene düzelir dümen! 

Sen seni bırak gel! Aşk’ta özgürlük! 

 

Ay ile rakseder o med ve cezir! 

Cezbede coşuyor uçuyor âhir! 

Aşk’a gel Aşk’ı gör! Cümlesi zâhir! 

Sen seni bırak gel! Aşk’ta özgürlük! 

 

Eğrilir hamdır söz! Hak olmayınca! 

Sıratı bulanlar! Odur hakkınca! 

Aç gözün hep sahte! İdrak varınca! 

Sen seni bırak gel! Aşk’ta özgürlük! 

 

Bilirim korkarsın tecrübelerden! 

Hesaplaş onlarla! Kurtul hepsinden! 

Yaşandı yaşanan! Tevbe ettiysen! 

Sen seni bırak gel! Aşk’ta özgürlük! 

 

Vehmetme ne olur! Güven kendine! 

Sesimi işit duy! Bak nefesine! 

Hûda’dan verildi! Azmet nefsine! 

Sen seni bırak gel! Aşk’ta özgürlük! 
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“ OLAN OLUP DURMAKTA ” 

 

Her günün şafağıda  

Haberciler geliyor! 

Aç gözün! Dinle neler 

Bilki neler söylüyor!  

Şu küçücük dünyanda 

Olan olup durmakta! 

Birazcık aklı olan 

Bin günü bir sayıyor! 

 

Akıp durur her zahir 

Mânâ seni bekliyor! 

Daracık tabutunda 

Hesap kitap işliyor! 

Şu küçücük dünyanda 

Olan olup durmakta! 

Geçmiş gelecek diye 

Bir şeyi bin sayıyor! 

 

Varıp yanında dursa 

Şerri hayır sanıyor! 

Eğer o uzaktaysa 

Vahlar ile anıyor! 

Şu küçücük dünyanda 

Olan olup durmakta! 

Elinde varsa eğer 

Gerisi hiç sayıyor! 

 

İşte insanın hali 

Ne istese bilmiyor! 

Vesvese dolu kalbi 

İlham dolu sanıyor! 

Şu küçücük dünyanda 

Olan olup durmakta! 

Eğer Aşk’ı olmasa 

Bocalayıp duruyor! 
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“ GÖRÜNCE AŞK’I ” 

 

Misalsiz gönlüme düştükçe gülün! 

Bil ki tennur taştı! Tufandır bugün! 

Aklımı yitirdim görünce Aşk’ı! 

Oyundur bu cihan! Sefamdır hüzün!  

 

Çekinme hayattan! Korkmasın gözün! 

Baharlar gülümser! Sonunda güzün! 

Aklımı yitirdim görünce Aşk’ı! 

Geceler yetmiyor! Ekle gündüzün! 

 

Kim kime bağlanmış! Kim kime düşkün! 

Hazırlan imtihan! Ensemde yükün! 

Aklımı yitirdim görünce Aşk’ı! 

Çoğalsam azalır ömrümden bütün! 

 

Bedenler mutmain ruhları üzgün! 

Amaçtan uzaksa neylesin gücün! 

Aklımı yitirdim görünce Aşk’ı! 

Varlıkta hapsolmuş! Yoklukta hüsün! 
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