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YÜCE ALLAH’A HAMDÜ SENALAR OLSUN. 
PEYGAMBERĐMĐZE VE ESHABINA 

SELATÜ SELAM OLSUN. 

  ����-  Kıymetli Okuyucularım! -���� 
 

Bazı tasavvufî şiirler, bir nevi nasihattir. 
Gönülleri uyarma görevini yaparlar. Her 
insanın nasihate ihtiyacı vardır. Ancak 
gönüllere ulaşmanın çok değişik yolları vardır. 
Tıpkı kalbe ulaşan değişik damarlar gibi. Bazı 
kişilerin ilâhî aşk ateşi yanar. 
�-Bazılarının ise aşk ateşleri küllenmiş olur. 
Tasavvuf şiirler bu küllenmiş ilâhî aşk ateşini 
körükleme görevini yapar. 
�Misal; Elinde yanan mumu olup da mumu 
yanmayanın mumunu alıştırması gibi tasavvuf 
şiirleri de ilâhî iman aşkının ateşini tutuşturur.            
�-Bu vesile ile okuyanların, yazanların, cümle 
Ümmet-i Muhammedi uyaranların Cenab-ı 
Hak’tan affını diliyorum. 
Yüce Mevla’dan bu kitapçığın kabul etmesini 
kusurlarımızın bağışlamasını diliyorum  
                                           Âmin     
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AŞIĞIM ĐSMĐNE 
Aşığım ismine, senin         Allah’ım, 
Hasımım hasmına, senin   Allah’ım, 
Nurun ile dolsun, göğsüm Allah’ım, 
Görelim cemalin, göster Allah’ım. 
 

Gezerken karada, hem denizlerde, 
Yaşarken gecede, hem gündüzlerde, 
Yalvarırken secdede hem seherlerde, 
Görelim cemalin, göster Allah’ım. 
 

Garipler gibiyim boynum bükerim, 
Günahkâr kulunum işte böyleyim, 
Dilim dönmüyor ki nasıl söyleyeyim, 
Görelim cemalin, göster Allah’ım. 
 

Đster hayalimde ister rüyamda, 
Đster ahirette ister dünyamda, 
Âşıklar da ermek ister murada, 
Görelim cemalin, göster Allah’ım. 

                  Nakarat 

Allah’ım, Allah’ım, güzel Allah’ım, 
Görelim cemalin, göster Allah’ım. 
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LÂ ĐLÂHE ĐLLALLAH 

Tevhit iman başıdır,      Yerler gökler yedi kat 
    Lâ ilâhe illallah.  Koy kefeye onu tart, 
Zikir mü’min işidir,  Ağır basar tevhîdât, 
    Lâ ilâhe illallah.        Lâ ilâhe illallah. 
         

Dertlilerin devası,  Gönül Allah evidir, 
Đsm-i Âzam duası,  Bu yer tevhid yeridir, 
Dört kitabın manası,  Bu günahı eritir, 
   Lâ ilâhe illallah.        Lâ ilâhe illallah, 
 

Tasdik eyle kalb ile,  Bu alem boş neylesin, 
Đkrar eyle dil ile,  Dili tevhid eylesin, 
Günahların siline,  Kalbim daim söylesin, 
   Lâ ilâhe illallah.             Lâ ilâhe illallah. 
 

Her an bunu diyelim,  Tevhid gönüller açar, 
Kalpten pası silelim,  Aleme rahmet saçar, 
Tevhid zikir edelim,  Cennet kapısın açar, 
   Lâ ilâhe illallah.       Lâ ilâhe illallah. 
 

Cehenneme atmazlar,  Dört Kitabın özü bu, 
Kusurlara bakmazlar, Kürsüdeki yazı bu, 
Tevhid ile yakmazlar, Kurtaracak bizi bu, 
    Lâ ilâhe illallah.          Lâ ilâhe illallah. 
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GONCA GÜLSÜN YÂ RASÛLLALLÂH 

Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
Güller senin için açar da kokar, 
Senin kokun için bendini yıkar, 
Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
 
Bahçedeki güller seni sorarlar, 
Sensiz gülistanlar neye yararlar? 
Bütün çiçekler de seni ararlar, 
Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
 
Gülü ben güllere soranlardanım, 
Kokunu inan ki gülde ararım, 
Hep seni bulmaktır asıl muradım, 
Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
 
Allah’ım! Habibin geldi dünyaya, 
Mis kokusu doldu bütün cihana, 
Garip der şefaât Allah aşkına, 
Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
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     ĐZĐN VER RABB’ĐM 
 

Kuşlar kanat açamaz, 
Bulut rahmet saçamaz, 
Bağlar çiçek açamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab. 
 

Ne güç olur ne derman, 
Ne yâr olur ne yâran, 
Ne can olur ne canan, 
Đznin olmazsa yâ Rab. 
 

Canlı adım atamaz, 
Bülbül bağda ötemez, 
Devri devran süremez, 
Đznin olmazsa yâ Rab. 
 

Gece, gündüz olamaz, 
Dertli, derman bulamaz, 
Can, bedende kalamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab. 
 

Ne kış olur, ne de yaz, 
Ne çok olur, ne de az, 
Kalbde nabız atamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab. 
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     TEVBE ALLAH’IM 
Geldik dar-ı dünyaya, Gizli gizli günahım, 
Düştük türlü hataya, Bilen sensin Allah’ım, 
Daldık zevk-u sefaya, Sensin benim gufranım, 
 

Türlü türlü günaha, Tutmaz olur elimiz, 
Yükler ağır cenaha, Konuşamaz dilimiz, 
Erdir Mevla’m felaha, Sana malum halimiz, 
 

Tahta ata binmeden,  Kapatırken gözümüz, 
Kara yere girmeden, Karartmadan yüzümüz, 
Sual soran gelmeden, Tevhid olsun sözümüz, 
 

Kusur ettik bilmeden, Elimden hem dilimden, 
Gözyaşımız silmeden,     Gözümden hem gönlümden, 
Melekül mevt gelmeden, Kusurum sil tenimden, 
 

Beşeriz biz insanız, Affetmezsen neyleriz, 
Olmuştur çok hatamız,  Kabul eyle tövbemiz, 
Örtüver sen Mevlâ’mız, Nasuh üzre söyler                                                                                
                                  
                             Nakarat 
              Tevbe Allah’ım tevbe 
              Tevbe sultanım tevbe, 
               Estağfirullah tevbe. 
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BAĞIŞLA KUSURUM 
Bağışla kusurum çok günahkârım, 
Her nere gitsem de yine arzındayım, 
Gücüm yetmezki şu cihandan çıkayım, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Güneşin de doğar hep üstüme benim, 
Ne kadar suçlu olsam nimetin yerim, 
Şu güzel havanı teneffüs ederim, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Đçsem senin o nurun, suyun içerim, 
Göçsem yine senin arzına göçerim, 
Kusurla huzuruna nasıl geleyim, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Bu toprağın altı da senin üstü de, 
Bu ömrümün çağı geçti hep beyhude, 
Kabul et Allah’ım her kusurum ile, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Sen yarattın beni bunu ben bilirim, 
Affetsen Garib’i kusursuz gelirim, 
Affetmezsen kimden affımı dilerim? 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 
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                  GÜZEL ANAM 
 
Bir haberin gelir diye gözledim ben       güzel anam 
 

Yavrum diyen sesini de özledim ben     güzel anam 
 

Gül yüzünü hayalimde gizledim ben      güzel anam 
 

Gizli gizli selam saldım aldın mı sen      güzel anam 
   
 
Çağırdım ben dağlar ile taşlar ile           güzel anam 
 

Seni gördüm hayâl ile düşler ile             güzel anam 
 

Selam saldım gökte uçan kuşlar ile       güzel anam 
 

Gönül dolu selam saldım aldın mı sen  güzel anam 
 
 
Yüce dağlar girdi bizim aramıza              güzel anam 
 

Bu ayrılık yazılmıştı alnımıza                  güzel anam 
 

Bu hasretlik zor geliyor yavrunuza        güzel anam 
 

Hasret dolu selam saldım aldın mı sen güzel anam 
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           GEL YÂ RASÛLALLAH 
Gel yâ Rasûlallâh şu cihana yeniden gel, 
Maşukuna ersin aşık olan mü’minler, 
Hiç susmasın Kur’ân okuyanlar bülbüller, 
Gel ya Rasûlallâh şu cihana yeniden gel, 
Nur Dağı’ndan geldiğin gibi gel yâ Rasûlallâh. 
 
Gel yâ Rasûlallâh o ay doğar gibi gel, 
Gel yâ Rasûlallâh o gün doğar gibi gel, 
Çağrını yenile cem olsun ümmetlerin, 
Hicretin yenile yeniden gel yâ Rasûlallâh. 
 
Çek sancağını semâlara bulutlar gibi, 
En büyük şefaatkâr sensin ey hak Nebî, 
Ümmetlerine uzatıver ellerini, 
Gel yâ Rasûlallâh şu cihana yeniden gel, 
Miracından geldiğin gibi gel yâ Rasûlallâh. 
 
Evvelki yârin Ebû Bekir veliyle gel, 
Hazreti Ömer’le, Osman, Ali ile gel 
Hem ol-Sahabe-i Kiram seliyle gel, 
Yâ Rasûlallâh         şu cihana yeniden gel. 
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      GÜL MUHAMMED’ĐN GÜLÜDÜR 
 

Gülistan güldür terleri, 
Hayra döndürür şerleri, 
Mis kokuyor goncaları, 
Hayran olur görenleri, 
 

Katmer katmer gül açıyor, 
Cemalinden nur saçıyor, 
Çiçekler aşka gelmişler, 
Muhammed için açıyor, 
 

Severiz biz kendisini, 
Ver Allah’ım sevgisini, 
Cennetlerde gülü açar, 
Göster Mevlâ’m bahçesini, 
 

Dili rahmet dini rahmet, 
             Sensin sensin yâ Muhammed, 

Bakışların sözün rahmet, 
             Sensin sensin yâ Muhammed,             

                                                  Nakarat 
Gül Muhammed’in gülüdür, 
Yol Muhammed’in yoludur. 
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                     AF ĐSTĐYORUM 
 

Bir sabahın seherinden, 
Gönül dönmüş seferinden, 
Şu azamın her yerinden, 
Günahım sil    istiyorum. 
 

Elim açık semalara, 
Gözüm döner pınarlara, 
Okuduğum dualara, 
Senden kabul  istiyorum. 
 

Hayat veren ruhlar gibi, 
Aydınlatan nurlar gibi, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak  istiyorum. 
       

            Nakarat; 
Đstiyorum istiyorum, 
Rabb’im senden istiyorum, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum 
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SULAR AKAR AKAR GĐDER 
Sular akar akar gider, 
Yeller eser eser gider, 
Bir Allah’ı tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 
 

Gökte yıldız akar gider, 
Mükevvenat tesbih eder, 
Gökte kuşlar saf saf gider, 
Gizlice hep Allah deyu. 

 

Seherde bülbüller öter, 
Gül için intizar eder, 
Günler aylar tesbih eder, 
Gizlice hep Allah deyu. 
 

Âşıklar hep aşka gelir, 
Hayalinde mâşuk görür, 
Geceler sehere yürür, 
Gizlice hep Allah deyu. 
 

          Nakarat;   
Allah, Allah, Allah, Allah, 
Gizlice hep Allah deyu. 
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       KORKUYORUM YÂ RAB 
 
Son nefeste ol-Rasûl’ü göremem      diye, 
Đman ile Kur’ân ile ölemem                diye, 
Münker-Nekir cevabını veremem      diye, 
 

Elbet bir gün mahşer yeri kurulur     diye, 
Sorularla dillerimiz yorulur diye, 
Günahımdan hak mizanda kırılır      diye, 
 

Cehennem üstüne Sırat kurulur       diye, 
Ettiklerim hep orada sorulur             diye, 
Bu Garip de cehenneme sürülür      diye, 
 

Mahşer günü cem ezanı duyamam diye, 
Arş altında ol Rasûl’ü göremem…   diye, 
Cennetini Cemâl’ini göremem……  diye, 
 

                  Nakarat;   
Korkuyorum azabından yâ Rab, nârından, 
Mahrum etme âlemlerin şahı sultanından. 
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AYRILIK NEDEN? 
 

Allah’ımız bir, Kitabımız bir, 
Đnancımız bir, Đmanımız bir, 
Rasûlümüz bir, Kıblemiz de bir. 
 
Din kardeşiyiz ayrılık neden? 
Osmanlı’yız hükümler veren, 
Kavga olur mu aslın bilmeden? 
 
Vatan bizimdir gafiller uyan, 
Omuz omuza savaş kazanan, 
Osmanlı’yız biz destanlar yazan. 
 
Kardeş sevgisin çok ihmal ettik? 
Birimiz ezildi onu seyrettik, 
Đnanan kardeş bizler ne ettik? 
 

                 Nakarat;   

Kardeşleriz biz imanı olan, 
Neden birbirine oluyor düşman? 
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KIYAMET 
 

Bu yalan dünyanın sonu gelecek, 
Dünyada canlılar bir gün ölecek, 
Hakk’tan başka onu yoktur bilecek, 
 

Zaman âhırında gün doğmayacak, 
Bu cihan da karanlıkta kalacak, 
Kürre-i arz da su ile dolacak, 
 

Denizler birbirine kaynaşacak, 
Dağlar da pamuk gibi atılacak, 
Bu arz, başka arza tebdil olacak, 
 

Gökten yıldızlar tek tek dökülecek, 
Melekler de bu arzda can verecek, 
Azrail de Mevlâ’ya can verecek, 
 

Gel sen Ey Müslüman! Kendini yakma, 
Dünyayı yapıp da âhireti yıkma, 
Garip der ki hakkın emrinden çıkma, 
                       Nakarat 
O gün dönüşümüz, Hakkadır Hakka! 
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                   MUHABBETE GEL 
 
Seni kusursuz yaratanı sev, 
Seni kusursuz büyüteni sev, 
Seni kusursuz yürüteni sev, 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 
Seni rızkıyla doyuranı sev, 
Seni azmiyle kayıranı sev, 
Seni ilmiyle duyuranı sev, 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 
Sen Rabb’ini sev o yakmaz nara, 
Mevlâ’yı seven kalır mı dara? 
Sevdiğin seni yakar mı nara? 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete. 
 
                 Nakarat; 
Azabından korkarsan   gel 
Rahmetinden umarsan gel 
Aşkı Hakka yanarsan    gel 
Sen Rabb’ine muhabbete gel muhabbete 
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         KUR’ÂN OKUYANLAR 
 

Elif Kur’ân başıdır, 
Kur’ân mü’min işidir, 
Okur ise çocuklar, 
Yarın cennet kuşudur. 
 
Elif çıktı heceden, 
Nur koyuldu bacadan, 
Okur ise çocuklar, 
Destur alır hocadan. 
 
Hürmet eyle Kur’ân’a, 
Şifa verir imana, 
Kur’ân okur çocuklar, 
Nurlar saçar her yana. 
 
Yar hafızın kalbine bak, 
Kur’ân çıkar durak durak, 
Mahşerde cevap verir, 
Hep Kur’ân okuyarak. 
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               KISKANASIM GELDĐ 
 

 
Bir kez sesini duymadan sevdik, 
Bir kez cemalin görmeden sevdik, 
Ne söyledinse iman eyledik, 
Seni gören gözlerden kıskanasım geldi. 

 
Seni taşıyan deven olaydım, 
Ayağına ben yemen olaydım, 
Kapında kulun kölen olaydım, 
Seni gören gözlerden kıskanasım geldi. 

 
Veysel Karânî âşık kullardan, 
Gezdiğin tozlu toprak yollardan, 
Yaşadığın aylardan yıllardan, 
Seni gören gözlerden kıskanasım geldi. 
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TÖVBE ET 
 

Aşamazsın dağları belki yetmez ömrün, 
Baharın gelmeden soluverir gülün, 
Beklemeden belki de çatıverir ölüm. 
 
Güvenme varlığına bir de gençliğine, 
Dönemezsin belki de bir daha evine, 
Bugün sen, yarın başkası geçer yerine. 
 
Ermek için varmıdır senedin yarına? 
Nazar et iman dolu olan şu bağrına, 
Hata yapma derler, gizlice hep kulağına. 
 
Elin ayağın şahit olacak mahşerde, 
Günah işledik derler işte filan yerde, 
Azalar doğruyu konuşur, hem dilinde. 
 
                      Nakarat; 

Bugün varsın ya, yarın hiç olabilir, 
Şimdi tövbe et, yarın geç olabilir. 
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ŞEFKATLĐDĐR ANALAR 
 
Anacığım kadrini de bilemedim bilemedim, 
Sen ağlarken gözyaşını silemedim silemedim, 
Başkasında şefkatini göremedim göremedim, 
 
Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 
 
Boynuna da sarılıp da akıtsam gözyaşımı, 
Dizine de koyabilsem garip dertli başımı, 
Hep özünle severdin sen indirmedin kaşını, 
 
Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 
 
Öksüz kaldım başkasına anneciğim diyemem, 
Rızan olmayınca anam cihanlarda gülemem, 
Bin yıl sırtımda taşısam hakkın yine ödeyemem, 
 
Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 
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        GĐDĐN HACI DOSTLAR GĐDĐN 
 

Arşa çıkan dualara, 
Lebbeyk lebbeyk nidalara, 
O mübarek topraklara, 
Hep bizlerden selam edin. 
 
Beytullah’a hacısına, 
Merve’sine Safa’sına, 
Arafat’a Mina’sına, 
Hep bizlerden selam edin. 
 
Gizli gizli açan güle, 
Seher vakti esen yele, 
Orda öten bülbüllere, 
Hep bizlerden selam edin. 
 
Tesbih eder hep melekler, 
Orda kabuldür tüm dilekler, 
Rasûlümüz sizi bekler, 
Hep bizlerden selam edin. 

                           Nakarat; 
Gidin hacı dostlar gidin, Beytullah’a selam edin, 
Gidin hacı canlar gidin,  Ol-Rasûle selam edin 
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SECDE EDER 
 

Hakk kulundan secde bekler, 
Secde eder gün felekler, 
Yere düşen şol gölgeler, 
 
Bahçemizde açan güller, 
Işık veren güneş giller, 
Mis kokulu o sümbüller, 
 
Dağın taşın kayasında, 
Yerin göğün arasında, 
Canlı cansız yuvasında, 
 
Nasıl olur insan rahat, 
Döner gider mükevvenat, 
Secde ile sürer hayat, 
 
Döner dünya her an gider, 
Çepeçevre secde eder, 
Kul olanlar Allah’ına. 
         Nakarat; 
Secde eder secde eder, 
Yavrum bunlar secde eder. 
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                   KAYIP OLACAĞIM 
 

 
Görebilsem olmaz nifak, 
Allah yazar yeşil yaprak, 
Yutar beni kara toprak, 
Bir gün kayıp olacağım. 
 
Duyabilsem çok şahit var, 
Tesbih eder hep mahlûklar, 
Her an gören tek Hâlik var 
Bir gün kayıp olacağım. 
 
Garip olsam dağ başında, 
Sultan olsam bin yaşında, 
Nasıl nerde, kaç yaşında? 
Bir gün kayıp olacağım. 
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                           SEVGĐ 
 

Sevgiyle hallolur bütün müşkiller, 
Sevgi hazinedir olmayan neyler? 
Güle sevgidendir öter bülbüller, 
 

Taht olur sevgiler gönül evine, 
Arkadaş olurlar, insan-ı kâmile, 
Yağ olur, gönlünde yanan kandile, 
  

Ruhuna sevgiyle işler nakkaşlar, 
Uğruna aşılır dağlarla taşlar, 
Uğruna eğilir binlerce başlar, 
 

Sevgi karşısında kul olur şahlar, 
Sevgi gönüllerde bulur hayatlar, 
Sevgiyle hastalar bulur şifalar, 
 

Yavrunun nekadar zordur mihneti, 
Analar sevgiyle çeker zahmeti, 
Sevgiyle rabbim de verir rahmeti, 
              Nakarat; 
Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtaçmış. 
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                      SÖZLERĐN DELĐL 
 

Allah’ın birliğine, 
Kur’ân’ın indiğine, 
Enbiyâ olduğuna, 
 
Sözlerin delil, 
Gözlerin delil, 
Hüsn-ü cemâlin delildir yâ 
Rasûlallah. 
 
Âlemleri nurlandıran, 
Dinimiz sensin kuran, 
Kur’ân’ı ilk okuyan, 
 
Sözlerin delil, 
Gözlerin delil, 
Hüsn-ü cemâlin delildir yâ 
Rasûlallah. 
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SENDEN GAYRĐ SULTAN OLMAZ 
 

Bu âleme Sen verdin can, 
Bizlere Sen verdin iman, 
Yalnız Sen’sin, Sen’sin Sultan, 
Sen’den gayri Sultan olmaz. 
 
Baharı getiren Sen’sin, 
Devranı sürdüren Sen’sin, 
Öldürüp hem diriltensin, 
Sen’den gayri Sultan olmaz. 
 
Bu âlemin sahibi Sen, 
Cümlesine rahmeyleyen, 
Dağı, taşı zikrettiren, 
Sen’den gayri Sultan olmaz. 
 
        Nakarat; 
Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, 
Sen’den gayri Sultan olmaz. 
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BEŞ VAKĐTLĐ NAMAZLARDA 
 

Beş vakitli namazlarda, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 
Elim açık dualarda, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 
 

O mübarek üç aylarda, 
Recep, Şaban, Ramazan’da, 
Mevlid, Regâib, Miraç’da, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 
 

Af dolu hem Beraat’ında, 
Hem Leyle-i Kadir’inde, 
Nurlar dolu bayramlarda, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 

Gecelerde gündüzlerde, 
Alnım koyup secdelerde, 
Dolaştığım her yerlerde, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 
            Nakarat ; 
Elim açık dualarda, 
Niyazım tek sana Mevla’m. 
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SEN BĐR GÜLĐSTANSIN TÜRKĐYEM 
 

Dolaşsam dünyayı hep adım adım, 
Bulunmaz Türkiye’m senin emsalın, 
Isparta’dır gerçek olan misalin, 
Sen bir gül-i gülistansın Türkiye’m. 
 
Sorarlar güllere aslın nereden? 
“Kokumu aldım” der ol-Efendi’den, 
Güldür gönülden gönüle yer eden, 
Sen bir gül-i gülistansın Türkiye’m. 
 
Gelince şu Türkiye’min baharı, 
Sensin biricik güllerin vatanı, 
Yeşile bürünür cadde, sokağı, 
Sen bir gül-i gülistansın Türkiye’m. 
 
Yücedir ülkemin şerefi şanı, 
Gülle dolup taşar her bir yanı, 
Güldür çiçeklerin piri sultanı, 
Sen bir gül-i gülistansın Türkiye’m. 
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ÇANAKKALE 
 
Şu güzel ülkeme düşman ayağı basmasın diye, 
Minaremde ezanım okunsun, susmasın diye, 
Al kanlarıyla suladı şüheda bu vatanı, 
Namusuma, zalim hain gözü değmesin diye. 
 
Sağnak sağnak ateş yağıyordu o bir felaket, 
Yâ ilahi, olmasaydı o gün senden inayet, 
Ne zafer olurdu, ne gazilik ne de şahadet, 
O Yüz binlerce şüheda yarab sana emanet 
 
Edirne’den Ardahan’a koç yiğitler yatar yan yana 
Şehit var her karışında, nur iner toprağına 
Ben şehit olursam oğlum o da şehit olursa 
Torunlarım feda olsun böyle güzel vatana 
 
Gül bahçene gider gibi doldurdunuz mevzileri 
Kefensiz kabirsiz silaha yaslanmış yatan askerleri 
Yine az başına türbe diksem gök kubbeleri 
Çok şükür Mevlaya açmış sana o güzel cennetleri 
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Ne büyük müjde ne büyük rütbe ne güzel eda 
Bulsam o yiğitleri öpsem alnından ey hüda 
Varıp seslensem şu toprağın sinesine ah bir nida, 
Lebbeyk Lebbeyk derler ah,şüheda fışkırırşüheda. 
 
Ey kalbi vatan hürriyet aşkıyle yanıp tutuşan 
Göğüs göğüse süngü süngüye cesurca savaşan 
Şehide müjde veriyor kitabımız yüce Kuran 
Çünkü cennet cemalin vaat ediyor o yüce sübhan 
 
Çanakkale Savaşını bir hemşire şöyle anlatır 
Yaklaşık yirmibin yaralıya hizmet verdim. 
Kendi askerimizle birlikte çeşitli ülkelerden 
birçok yaralı asker vardı. Dilleri ayrı ayrı ama 
hepsinin ağzından çıkan tek kelime Oda   
“annem, annem” idi. 
 
                           Nakarat 
Allah deyip  düşmana  vurmuşum annem 
Đsmailem ben kurban olmuşum annem 
Beni beslerken helal sütün içine 
Allah aşkı vatan aşkını koymuşsun annem 
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HOŞGELDĐN ŞEHR-Đ RAMAZAN 
 

Onbir aylık yoldan geldin, 
Hoş geldin şehr-i Ramazan, 
Gönüllerde bayram oldun, 
Merhaba şehr-i Ramazan. 
 

Onbir ayda bir gelirsin, 
Bizleri çok özletirsin, 
Özleyeni sen bilirsin, 
Merhaba şehr-i Ramazan. 
 

Sevmek için geldin bize, 
Nûr oldun sen kalbimize, 
Bayram oldun hepimize, 
Merhaba şehr-i Ramazan. 
 

         Nakarat; 
Onbir aydır özleriz biz, 
Yollarını gözleriz biz, 
Sen olmazsan neyleriz biz, 
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ÖLÜM ĐLAHĐSĐ 
 

Ölüm bir gün kapın çalar, 
Đnsan o gün çare arar, 
Ağla sızla neye yarar, 
Đllâ ölüm vardır ölüm. 
 
Terk edersin bütün malın, 
Kimse bilmez o gün hâlin, 
Melek sorar hem sûalin, 
Đllâ ölüm vardır ölüm. 
 
Sen gidersin yollar uzar, 
Đki kişi kabrin kazar, 
Anan, atan ağlar gezer, 
Đllâ ölüm vardır ölüm. 
 
Üstümüzde yeşil yaprak, 
Sıkar seni kara toprak, 
Kefen gider kalan çıplak, 
Đllâ ölüm vardır ölüm. 
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                     NUR KUNDAK 
 
Doğuran ana olmuştu hayran, 
Arşın üstünde eyledi seyran, 
Cemâl'in gören eyledi bayram, 
Nur kundak içinde yatar Muhammed. 
 
Adın yazarken yarıldı kalem, 
Göbeğin keserken söyledi kelam, 
Hak yanında duası makbul olan, 
Nur kundak içinde yatar Muhammed. 
 
Doğdu cümle Peygamberler başı, 
Ona uyanın kolaydır işi, 
Yerde gökte tek cihan güneşi, 
Nur kundak içinde yatar Muhammed. 
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        FANĐDĐR DÜNYA 
 

Fanidir dünya kimleri neyler, 
Hep gelen gider seferin eyler, 
Ne haber verir ne selam söyler, 
Suskun bir şehir konuşamazlar. 
 
Küskünler mi kimse konuşmaz, 
Işığı yoktur kandili yanmaz, 
Yakını gider kişi uyanmaz, 

      Suskun bir şehir konuşamazlar 
 
Sararmış benizler solmuş o güller, 
Hep susuvermiş konuşan diller, 
Üstünde bitmiş güller çiçekler, 
Suskun bir şehir konuşamazlar 
 
Kimin atası kiminin eşi, 
Kimin evlâdı kimin kardeşi, 
Ne azığı vardır, ne de bir aşı, 

      Suskun bir şehir konuşamazlar 
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                          KÂBE’M 
 

Açıverin şu Kâbe’mi, ben de varayım, 
El açıp da, Rabb’im sana yalvarayım, 
Bu Beyt senin Rabb’im şimdi kapındayım. 
 
Misafirinim Rabb’im, geldim evine, 
Mahşer elbisesini sardım belime, 
Biçare bu kulum! Diye yaz defterine, 
 
Kâbe’m tektir, dünyada eşi bulunmaz, 
Ne sırlarla doludur sual olunmaz, 
Misafire hürmet vardır geri kovulmaz, 
 
Uzaklardan geldim Rabb’im her an, ağlarım, 
Rahmetin çoktur senin ben ümitvarım, 
Çiçek gibi avuç açtım şimdi kapındayım, 

Nakarat 
Güzel Kâbe’m, güzel Kâbe’m, dönmeye geldim, 
Ellerimi yüzlerimi sürmeye geldim, 
Güzel Kâbe’m, güzel Kâbe’m, coşmaya geldim, 
Safâ-Merve arasına koşmaya geldim. 
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GÜNAHIM ÇOK 
 

Günahım çok yüzüm kara, 
Nolur affet sen Allah’ım, 
Senin için gönlüm yara. 
Aman affet sen Allah’ım 
 

Kapına geldim ağlarım, 
Korkudan gönlüm dağlarım, 
Affına umut bağlarım. 
Aman affet sen Allah’ım 
 

Sen Rabb’imsin yakma nara, 
Nolur beni koyma dara, 
Garip pişman hem bîçâre. 
Aman affet sen Allah’ım 
 

Günahımı bilen sensin, 
Feryadımı duyan sensin, 
Umudum var affedersin, 
Aman affet sen Allah’ım. 
         Nakarat 
Allah’ım Allah’ım, 
Aman affet sen Allah’ım. 
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             YARATTIN AYRI AYRI 
Mevlâ’m sahralar yarattın,çöller      ayrı ayrı, ayrı  
Ol-Rasûlün terindendir, güller          ayrı ayrı, ayrı 
Seni tesbih eder Mevlâ’m, diller        ayrı ayrı, ayrı 
 
Aşıkların yanar gönlü, yüzler              ayrı ayrı, ayrı 
Kalbi ile yalvarırken, sözler                 ayrı ayrı, ayrı 
Hayalinde Mevlâ vardır, özler             ayrı ayrı, ayrı 
 
Dağlar taşlar tesbih eder, dallar           ayrı ayrı, ayrı 
Eller açar semâlara, kollar                    ayrı ayrı, ayrı 
Münâcatlar sana Mevlâ’m, yollar          ayrı ayrı, ayrı 

         NĐYE DOĞDUN 
 

Doğru eğri seçemezsen, 
Helâlinden içemezsen, 
Đman ile göçemezsen, 
Söyle kardeş niye doğdun? 
 

Secde görmez alınların, 
Haram dolu karınların, 
Zarardaysa yarınların, 
Söyle kardeş niye doğdun? 
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MUTLULUK ARAYANLARA 
 

Mutluluk imandadır. 
Mutluluk Kur’ân’dadır. 
Mutluluk zamandadır. 
Đmanla namazdadır. 
 
Mutluluk göklerdedir. 
Mutluluk yerlerdedir. 
Mutluluk seherdedir. 
Niyazlı her yerdedir. 
 
Mutluluk evlerdedir. 
Mutluluk işlerdedir. 
Mutluluk gençlerdedir. 
Tevhidli dillerdedir. 
 
Mutluluk yürektedir. 
Mutluluk ahirettedir. 
Mutluluk ameldedir. 
Zikreden kalplerdedir 
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TERAVĐH KASĐDESĐ 
 

Gökyüzünde saf saf olmuş melekler, 
Sefasından çarka döner felekler, 
“Bu ayda hep kabul olur dilekler”, 
 

Sekiz cennet kapısını açarlar, 
Göklerden yerlere rahmet saçarlar, 
Teravih kılana hülle biçerler, 
 

Teravih kılanın köşkü yücedir, 
Teravih kılmışlar yarın hocadır, 
Mübarek geceler iş bu gecedir, 
 

Teravih kılmayan yüzü karalar, 
Hakk’ın divanına nasıl varalar? 
Teravih sevabın ayrı yazarlar, 

           

    Nakarat 
  “Merhaba, merhaba yâ şehr-i Ramazan”, 
        El-fırak el-fırak gidiyor mübarek 
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                  YAVRULARIM 
 

Evlatlarım görmeyince özlerim de,     özlerim, 
Yoluna da bakar bakar gözlerim de, gözlerim, 
Sevginizi hep gönlümde gizlerim de, gizlerim, 
Yalan değil hep gerçektir sözlerim de sözlerim, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 
 
Evlat gülü yetişir hep ataların bağrında, 
Sevmeseydi taşırmıydı dokuz ay hiç karnında? 
Yavrum diye çağırır hep ister olsun doksanında, 
Bebek gibi sevgisi var ataların yanlarında, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 
 
Olmasaydı evlatlarda, gelirmiydi baharlar? 
Geçermiydi şu zamanlar leyl-i nehar leyl-i nehar, 
Atasını unutamaz has evladlar has evladlar, 
Rabbeneğfirlî okuyacak evladlar var evladlar var, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 
 
Evlat ciğer parçasıdır hem özüdür hem özü, 
Ataların ilk muradı hem dünyası hem gözü, 
Garip Yılmaz hep söylerdi içten gelen bu sözü, 
Bahar geçti, yazı geçti şimdi sonbaharın güzü, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 
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    HACET 
 

Türkiye’den yola çıkıp, 
Đhramı sırtıma takıp, 
Beytullah’ı hem dolaşıp, 
Çağırayım Mevlâ’m seni. 
 
Hak Hak diye coşar iken, 
Aşk başımdan aşar iken, 
Safa-Merve koşar iken, 
Çağırayım Mevlâ’m seni 
 
Esved denen taşıyınan, 
Gözlerimin yaşıyınan, 
Ol-Muhammed aşkıyınan, 
Çağırayım Mevlâ’m seni. 
 
Âşık olan böyle yanar, 
Kevser’ine kimler kanar? 
Dilimin döndüğü kadar, 
Çağırayım Mevlâ’m seni 



 42 

                     HAKK’A BAK 
 

Elin kaldır dualara, 
Gözün döndür pınarlara, 
Nazar eyle semalara. 
 

Yağmur yükler bulutlara, 
Şevkin veren umutlara, 
Güneş verir ufuklara. 
 

Bize inen kitapları, 
Müjde veren hitapları, 
Geceleri mehtapları. 
 

Göğü tutan melekleri, 
Kader yazan felekleri, 
Kabul olan dilekleri. 
 

Seher vakti kalkana bak, 
Aşk fenerin yakana bak, 
Gariplere bakana bak. 

 

                   Nakarat; 
Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’ya şüküreyle, 
Fikireyle fikireyle, gel Mevlâ’yı zikireyle. 
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                MELEKSĐN ANNEM 
 

Evladın kalesi sûrusun………………...annem, 
Karanlık gecemin nûrusun…………..annem, 
Kahırlar çekenin birisin………............annem, 
Güzeller güzeli hûrisin…………………annem. 
 
Öksüzün baharı kış olur………...........annem, 
Düz olan yolları kaş olur……………...annem, 
Gözleri de nemli yaş olur…….………annem, 
Ağlarken yüreği taş olur………..........annem. 
 
Ağlarken yavrular der annem..…….annem, 
Yaram çok derindir gör annem…....annem, 
Şu yarama merhem ver annem.......annem, 
Canımdan çok severim bil annem.....annem. 
 
                   Nakarat; 
Affındır Mevlâ’dan dileğim………...…annem, 
Benim de bir tanem meleğim……….annem 
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BABA EVĐN DĐREĞĐDĐR  

�Babalar evin direğidir. Evladın ise 
yüreğidir. Direksiz evin ne kadar 
dayanıksız olduğunu düşün. Annenin 
hakkı neyse babanın hakkı da odur. Ana 
olmadan evlat olmayacağı gibi baba 
olmayınca da yine evlat olmaz. 
�Peygamberimiz buyuruyor ki: “3  kişinin 
burnu sürtülsün; 1) Yanında anıldığım halde 
benim üzerime salavât getirmeyen kişinin 
burnu yere sürtülsün. 2) Ramazân ayı girip de 
bağışlanmadan çıkan kişinin burnu yere 
sürtülsün. 3) Anne ve babası yanında yaşlılığa 
erişip de onlar sâyesinde cennete giremeyen 
kişinin burnu yere sürtülsün.” (Hadis-i Şerif) 
� “Cennetin kokusu beş yüz senelik 
mesafeden duyulur. Yaptığı iyiliği başa 
kakan, anaya babaya karşı gelen ve içki 
tiryakisi bu kokuyu alamaz.”  

                                      (Hadis-i Şerif) 
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BABALAR ĐÇĐN 
 
Küçüktüm ben canım babam,doya doya sevemedim 

 

Bir demet gül verip sana, ellerinden öpemedim, 
 

Baba hakkı o kadar çok, hiç birini veremedim, 
 

Affet beni canım babam, kıymetini bilemedim. 

 

 
Şefkat dolu kanadını, açıp beni incitmedin, 
 

Şu dünyada sefa sürüp, rahat bir gün göremedin, 
 

Ağır hasta yatağımda derman, derman ağlarken ben 

 

Hep yanımda bulundun, sen babasızlık çektirmedin. 
 

 
Olmasaydı babalar da, olur muydu analar? 
 

Đkisi de olmasaydı, olur muydu yavrular? 
 

Yavrum diye ana-baba canlarını paralar, 
 

Rahmet için evlatlara kanatların açarlar. 
                

                      
                         Nakarat 

 

Canım babam, kanım babam, 
Şol cennete yolum açar, 
Duaların senin babam. 
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      YALAN DÜNYAYA GÜVENME 
 
Đnsanlara güvensen ölürler, 
Ağaçlara güvensen çürürler, 
Ah! Dağlara güvensen erirler, 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 
 
Bir gün soyup açarlar bağrını, 
Kimse bilmez o günkü halini, 
Kefende cebi yok, koysan malını, 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 
 
Mihnet ile geçti hep günlerin, 
Gidiyorsun terk edip her şeyin, 
Avucunda kaldı mı bir şeyin? 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 
 
Sen ver kardeş ver, olmaz keder, 
Verdikçe Mevlâ ziyâde eder, 
Garipler der, verdiğin senle gider, 
Neyine güveneceksin şu yalan dünyanın? 
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BENĐ ANCAK ÂŞIKLAR ANLAR 
 

Her haykırışımda yüreğim kan ağlar, 
Beni ancak âşık olanlar anlar, 
Aşkı tatmayanlar sıradan söz sanar, 
Beni ancak âşık olanlar anlar. 
 

Sorun şu yerlere âşıktır göklere, 
Sorun kâinata, âşıktır Rabb’ine, 
Benim aşkım, bütün âlemin Rabb’ine, 
Beni ancak âşık olanlar anlar. 
 

Aşkınla mü’minleri kandırsan Allah’ım, 
Aşk deryasına da daldırsan Allah’ım, 
Gönlümüzü aşkınla yandırsan Allah’ım, 
Beni ancak âşık olanlar anlar. 
 
Yazarım bu aşkı, dökerim satıra, 
Şan şöhret neyime sadece hatıra, 
Đstediğim sizden yalnızca Fâtihâ, 
Beni ancak âşık olanlar anlar. 
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Đşte Hayat Bu, Đyi Düşün! 
 

Dünyada insan ömrü ortalama 70 
yıldır. 

Bunun 15 senesi çocukluk çağlarına 
gidince geriye 55 yıl kalır. 
55 yılın toplamı 20.075 gün eder. Eğer 
günde beş vakit namaz kılsan; her 
vakit namaz da 20 dakikanı alsa 
günde 100 dakika yapar. 55 yılda 
namaza ayırdığın zaman; 1.394 gün 
veya 33.458 saat eder. 70 yıllık 
koskoca bir ömür de namaz ibadeti 
için harcanan vakit 3 yıl 9 ay 29 gün 
eder.                    

                          *** 
Sana çok cömert birisi 70 altın verse, 
senden bu altınların 3.5’unu 
kendisine geri hibe etmeni istese, 
bunu vermemek nankörlük olmaz mı? 
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DERSE ALLAH NECEVAP VERECEKSĐN 
 
Ezanlar okundu sen hiç duymadın, 
Yatıp yerlere yüzün sürmedin, 
Ben de seni defterime koymadım, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim! 
 
 
Beş vakit namazı kılmaz yatardın, 
Boylu boyunca küfre batardın, 
Benim has kullarıma çalım satardın, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim! 
 
 
Geldin amma kulum günahın ağır, 
Şeriata oldu kulağın sağır, 
Cehenneme gir de, ‘yâ medet!’ Çağır, 
Derse Allah ben ne cevap vereyim! 
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           HACILARA UĞURLAMA 
 

Hakk yolunun yolcuları, 
Lebbeyk diyen hacıları, 
Nura giden yolcuları, 
 

Kabul olsun tavafınız, 
Dökülsün hep günahınız, 
Yetmiş kişi şefaatiniz, 
 

Gidin kara, hem havadan, 
Cümlesin Kayır yaradan, 
Günahsız dönün oradan, 

 

Açık olsun yollar gidin, 
Ol-Rasûl’e selâm edin, 
Bizler için dua edin, 

                        Nakarat 
Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
Ol-Rasûle selam edin, 
Açsın Mevlâ’m yollar gidin, 
Beytullah’a selam edin. 
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OL RASÛLÜMÜZE MEKTUBUM OLSA 
 
Yüreğimde çağlayanla sana gelmek istiyorum, 
Gönül heybemdeki gözyaşlarım sermek istiyorum, 
Yürek tezgahımda dokuduğum aşk libasımı, 

Giyinip kuşanıp yana yana giymek istiyorum     
                                                   EFENDĐM. 
 
Hak nasip etse baksam cemâlinde açan güllerine, 
Bîçarelere şifa dağıtan o pâk dillerine, 
Günahkar dudaklarımı o senin pâk ellerine, 

Dokunduracağım günleri hasretle bekliyorum    
                                                    EFENDĐM. 
 
Doğsan yeniden, bestelense şol tala-al bedrular, 
Seslendirseler nağmelerin hep o günahsız yavrular, 
Garipler aşıklar sana yazarken şiirler ağıtlar, 

Ellerinde demet demet güllerle yolun 
bekleyenler var                           EFENDĐM. 
 
Sürüne sürüne gelip Ravza’na yolun olayım, 
Kulağıma küpe takıp diz çöküp kölen olayım, 
Bu acizi kabul eyle ne olur ey şah-ı Rûsûl, 

Hayatımla mematımla o pâk Ravza’nda 
kalayım                                     EFENDĐM. 
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Nemrut’un narına atılan Halil Đbrahim gibi, 
Tevekkülle bıçak altına yatan Đsmail gibi, 
O gül bahçene yağıp hayat veren yağmurlar gibi, 

Gözleri yaşlı, iffetli, sürmeli ceylanların var   
                                                 EFENDĐM. 
 
Yüce dağlar kadar ağır, kirli, günahlar içinde, 
Bembeyaz bitmeyen çok umutlarım var içimde, 
Kadem bastığın gönüller tahtına, nurlar içinde, 

Sefa geldiniz diyeceğin günü bekliyoruz   
                                                   EFENDĐM. 
 
O mahşer gününde, Cebrâil’in sana geldiğinde, 
Ümmetini Rabb’inden isteyip, secdeye geldiğinde, 
Kızım Fâtıma, torunlarım Hasan Hüseyin değil, 

Ümmetim, ümmetim diyeceğin günü 
bekliyoruz                                    EFENDĐM. 
 
Bulsam bastığın toprakları başıma tac eylesem, 
Kanayan yarama sürsem, sürsem de ilac eylesem, 
Muhabbetinle yanan şu zavallı dudaklarımı, 

Sürsem o pak ellerine öpsem öpsem de 
bayram eylesem                       EFENDĐM. 
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BU VATAN 
 

Torunumun adı Ahmet, Mehmet, Ali, Veli olsun diye, 
Minaremde Ezan-ı Muhammedî’miz okunsun diye, 
Nüfus kaydıma dini Đslam’dır konsun diye, 
Şehadet şerbetini içen şehitlerimizin 
    Yadigârıdır bu vatan bize. 
 

Sırtında top mermileri taşıyan ninelerimizin, 
Haydi Allah Allah diyen savaşan efelerimizin, 
Cennet vatan için şehit düşen dedelerimizin,             
    Yadigârıdır bu vatan bize. 
 

Eyi bil ey oğul! Sen mazini bu ülkede sen nesin, 
Seve seve bu vatanı bekle ki geçmesin hevesin, 
Ecdadın caniyle ödediği vatanın üstündesin, 
    Böyle alnı pak ecdadın yadigârıdır bu vatan bize. 
 
Kitap gibi açsan şu toprağı baksan her sayfasına, 
Damar damar kan fışkırır sığmaz düzüne ovasına, 
Göğüs göğüse süngü süngüye savaşmış Hakk 
rızasına  
    Böyle koç yiğitlerin yadigârıdır bu vatan bize. 
 
Ülkemin her bir yanında şehit düşen üstü başı kan, 
Kanlı elbisesi ile Huzurullâh’a çıkacak olan, 
Ben şehit olursam oğlum, o şehit olursa 
torunumdur, Bu nöbeti tutacak olan,  
    Diyen şehitlerimizin yâdigârıdır bu vatan bize. 
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BĐR NĐDA GELDĐ MAHŞER YERĐNDEN 
 
Mahşeri kuşatmış bütün melekler, 
Korkudan titriyor ah o yürekler, 
Ümmetin saf saf olmuş seni bekler, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 
 
Cehennem üstüne sırat kurulur, 
Herkesin ettiği orada sorulur, 
Ümmetin halleri o gün ne olur, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 
 
Mahşer’de mizanın her sorgusunda, 
Dillerde tutulur ah korkusundan, 
Atalar kaçar o gün yavrusundan, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 
 
Dost dostunu soramaz o gün üç yerde, 
Yalvarır Muhammed ümmetim nerede, 
Kapanır secdeye ağlar Muhammed, 
Yetiş Yâ Muhammed bugün imdat günüdür. 
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           BAYRAM GELĐNCE 
 

• Bayram gelince eller öpülür, 
• Gönüllerdeki kinler sökülür, 
• Kurban kesilir kanlar dökülür, 
• Rabb’imin emri işte böyledir. 

 
• Özlenen özleyen o gün kavuşur, 
• Dargın dargınla o gün barışır, 
• Mü’min sevapda o gün yarışır, 
• Rabb’imin emri işte böyledir. 

 
• Bayramda hatırlanır ölüler, 
• Bayram günleri dolar camiler, 
• Garip der bayramlaşır mü’minler, 
• Rabb’imin emri işte böyledir. 

 
• Hak ne söylemiş güzel söylemiş, 
• Has kul yaratıp güzel eylemiş, 
• Kulunu affetmek murad eylemiş, 
• Mübarek günler ikram eylemiş. 
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DĐN-Đ MÜBÎN 
 

• Din-i mübîn sevmiyorsan, 
• Emr-i Đlâh görmüyorsan, 
• Rızık veren bilmiyorsan, 
• Körden farkını, farkını söyle. 

 
• Açılmazsa bu ellerin, 
• Bağı yoksa gönüllerin, 
• Tesbih etmez şol dillerin, 
• Dilsizlerden farkını söyle. 

 
• Hak değilse şol yolların, 
• Secde görmez alınların, 
• Ezan duymaz kulakların, 
• Sağırdan farkını farkını söyle. 

 
• Yaratıldın bir gül gibi, 
• Dil verilmiş bülbül gibi, 
• Sessiz sükut sümbül gibi, 
• Nahaklardan farkını söyle. 
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          CENNET MEKÂN 

Analar ayağı altıdır cennet, 
Anadır o günkü en büyük nimet, 
Şol cennete girmek istersen elbet, 
Rızanı alayım senin ben annem. 
 

Geceler gündüzler hizmet eylerdin, 
Ninniler söyleyip kundak  eylerdin, 
Severdin okşardın şefkat eylerdin, 
Nasıl bu hakkını ödeyeyim annem? 
 

Emrini tuttunsa sen yaratanın, 
Rızasın aldınsa ana babanın, 
O Zaman cennettir senin mekânın, 
Nasıl bu hakkını ödeyeyim annem? 
 

Garip Yılmaz da der gücüm kalmadı, 
Affet sen demeye yüzüm kalmadı, 
Sırtımda taşımak nasip olmadı, 
Nasıl bu hakkını ödeyim annem.                     
                       Nakarat;                                   

  Cennet mekân anam anam,   
  Cennet mekân garip anam, 
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DUADIR ĐŞTE BU 
 

Yeşil örtü içinde bir tabut, 
Tabut içinde beyaz bir kefen, 
Kefenin içinde cansız bir beden, 
O cansız beden benim işte ben. 
 
Ölse de bu bedenim benim, 
Ölmesin yâ Rabb şu benim kalbim! 
Orada yalnız sen varsın yâ Rabb sen, 
Ey yüceler yücesi güzel  Rabb’im. 
 
Akar dereler esen yeller derler hû, 
Đniler dağlar denizler derler       hû, 
Avuç açar yapraklar derler        hû, 

      Hak hak diye çarpar kalpler,  
                    tesbihtir işte………….. bu. 
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      DÜNYA DÖNÜYOR 
 

Dünya dönüyor dur gelecek var, 
Sanki bir tren, dur binecek   var. 
 

 
Yol alıp giderken bir işaret  var, 
Bakarsın bir an dur inecek  var. 
 

 
Binen de vardır inen de, 
Böyle devam eder kara trende. 
 

 
Yolculuk uzar uzar sonsuza, 
Yolu kısadır kul bulursa rıza. 
 

 
Binen de vardır inen de, 
Böyle devam eden kara trende. 
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DÜNYADA RAHAT YOK 
 

Kim eylemiş dünyada ben eyleyim rahat, 
Vadide akan ırmak gibi akar gider hayat, 
Vadem gelince ömrüm uzamaz bir saat, 
Ruhum sılasından çekilir yavaş yavaş. 
 
Her kula Mevlâ’m ayrı ayrı verir nimeti, 
O günkü elbisenin hiç yoktur kıymeti, 
Yudum yudum içtiğim bir ecel şerbeti, 
Dünyadan Ahrete göç başlar yavaş yavaş. 
 
Perişandır peşinden bakıp ağlayanlar, 
Kefenine tabuta sarıp bağlayanlar, 
Yakınındır indirip kabrine koyanlar, 
Örter kabrini dostlar, dönerler yavaş yavaş. 
 
                     Nakarat; 

Şeker kattın sanki suya, 
Ne hayalsin ne de rüya, 
Geldin geçtin yalan dünya. 
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EZANIM 
 
Minarelerde okunur ezanlar cihan dinler, 
Yerde insanlar hem göklerdeki melek dinler, 
Ezanla titrer titrer imanlı yürekler, 
Ezan nuru göklere olur nurdan direkler. 
 
Ezan ki huzura davet eder hepimizi, 
En büyük çağrımız temsil eder dinimizi, 
Ezan sesi şehâdet süsler tüm ülkemizi, 
Ruh verir imanlara tazeler sevgimizi. 
 
Ezanla çağıracak Muhammed ümmetini, 
Sancağım altına gelsin seven sünnetimi, 
O zaman görecek kul, Rabb’imin nimetini, 
Mahşer günü anlarlar ezanın kıymetini. 
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FARKI NE? 
 

Bir haneyi düşünün ki Şiddet hakim, zulüm 
hakim… 

Cehennemden farkı ne? 

Bir kişi düşün ki, söz dinlemez nasihat 
anlamaz… 

Cahilden farkı ne? 

Bir hane ki düşün, hizmet var şefkat var 
ibadet var… 

Cennetten farkı ne? 

Bir kişi düşün ki, namaz var, niyaz var, 
tesbih var, Aklında Allah (c.c.) var… 

Bu kişinin meleklerden farkı ne? 

Bir hane düşün ki, selâm verip alınmazsa, 
Misafire ikramda bulunmazsa… 

Kabirden farkı ne? 

Bir kişi düşün ki, ezan okunur icabet 
etmezse, söz ona kâr etmezse camiye 
gitmezse… Ölüden farkı ne? 
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         GAFĐL OLMA 
 

Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Ecel denen o şerbeti, 
Elbet bir gün içeceksin. 
 
Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Kefen denen o gömleği, 
Elbet bir gün giyeceksin. 
 
Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Kabir denen kara yere, 
Elbet bir gün gireceksin. 
 

Gafil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Yaptıkların hesabını, 
Teker teker vereceksin. 
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                           GÖNÜL 
Gönül akıbetin acep ne ola? 
Bir gün düşersin sen uzun bir yola, 
Bedenin ayrı ruhun ayrı ola, 
O gün yardımcımız Allah’ımız ola. 
 
Ağlaya ağlaya geldin dünyaya, 
Ağlaya ağlaya giden ukbaya, 
Bakmışsın koymuşlar bir musallaya, 
O gün yardımcımız Allah’ımız ola. 
 
Çıkarsın dünyanın son kapısından, 
Girersin âhiretin ilk kapısından, 
Haberin var mı kabir yapısından? 
O gün yardımcımız Allah’ımız ola. 
 
Gönül rahatmısın şimdi halinden? 
Kuş gibi çırpınırsın mecalinden, 
Yollanacaksın kalkıp mezarından, 
O gün yardımcımız Allah’ımız ola. 
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GÖZÜNDE PERDE 
 

Açılır gözünden perde, bakarsın, 
Dört kişi omzuna bir gün çıkarsın, 
Daracık sandukaya yatarsın, 
Şu yalan dünyayı dar gören gönül. 
 
O zaman değişir suların tadı, 
Kabirdir kalacâğın apartman adı, 
Kabir alemidir bunun bir adı, 
Şu dünyaya gönül verensin gönül. 
 
O gelen melekler münker nekirler, 
Sana soracaklar kim bilir neler! 
Hep geride kaldı bahçeler evler, 
Cevap verir mi ki acep bu diller? 
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GÜL KOKUYOR PEYGAMBER’ĐM 
 

Gönüllere sefa olan, 
Kamu derde deva olan, 
Bize haktan ata olan, 
Sensin güzel Muhammed’im. 
 
Nurdan oldu Muhammed’im, 
Gül kokuyor Peygamberim. 
 
Nurlar saçan cemalinden, 
Misler kokan bedeninden, 
Hayat sunan Kevser’inden, 
Sensin güzel Muhammed’im. 
 
Nurdan oldu Muhammed’im, 
Gül kokuyor Peygamberim. 
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GÜZELSĐN YÂ RASÛLALLAH 
 
Nurundan halk eyledi Rabb’im hem seni, 
Senin hürmetine yarattı âlemi, 
Gören hayran olur hûb cemâlini, 
Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed. 
 
Tâ evvelden Muhammed’ül-Emîn’din, 
Kur’ân indi sana, indi sevindin, 
Đslâm’ı dünyaya yaymaya geldin, 
Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed. 
 
Emir vermişti Rabb’im güzel kuluna, 
Dostun Ebû Bekir aldın yanına, 
Düştün uzak olan, hicret yoluna, 
Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed. 
 
Okudun ümmetine veda haccını, 
Koydun başına sen, saadet tacını, 
Mevlâ’m nasib etti sana miracını, 
Güneş oldun âleme, doğdun yâ Muhammed. 
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        HACCA GĐDENLERE 
 

Hac yoluna çıkanlara, 
Đhramını takanlara, 
Aşkla gönlün yakanlara, 
Gönül dolusu selam olsun! 
 

Kâbe’mizi kuranlara, 
Halka namaz kılanlara, 
Ol vakfeye duranlara, 
Gönül dolusu selam olsun! 
 

Âlemleri nurlandıran, 
Dinimizi o dur kuran, 
Kur’ân’ımız ilk okuyan, 
Muhammed’e selam olsun! 

 

Duyamadık, seslerini 
Göremedik, cemalini 
Bilemedik,   kıymetini 
Muhammed’e selam olsun! 
                Nakarat 
Gidin hacı canlar gidin, 
Beytullah’a Rasûlullâh’a selam edin 
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                        AKIBETĐM 
 

Hayırlarla süsle saadetimiz, 
Hayra delil et , akıbetimiz. 
Kendine döndür yâ Rab kalbimiz, 
Kulun olarak can verelim Allah’ım. 
 

Boş göçeceğim yeni haneme, 
Orda bakmazlar rütbe, nâmeme. 
Kabrimi döndür, cennet bahçene, 
Kulum de, kabrim nurlandır Allah’ım. 
 

Mahşer suali, hem hesabından, 
Ayırma Rasûl’un şefaatinden. 
O ince köprü şol sıratından, 
Nurunla aydınlat, geçelim Allah’ım. 
 

Mahşer’de insanlar bölünürken, 
Cevap vermekten diller yorulurken, 
Cennet cehennem ehli ayrılırken, 

 Cennet cemâlin göster, görelim Allah’ım. 
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BĐZĐ GÖREN VAR 
 

Bizi gören Allah’ımız var, 
Bizi bilen Allah’ımız var, 
Bizi seven Allah’ımız var. 

 

Dilin kesme duadan, 
Ümit kesme Mevlâ’dan, 
Kulun sever Yaradan, 
Bizi gören Allah’ımız var. 
Bizi bilen Allah’ımız var. 
Bizi seven Allah’ımız var. 

 

Haram tutma elinle, 
Küfür etme dilinle, 
Şükür eyle haline, 
Bizi gören Allah’ımız var. 
Bizi bilen Allah’ımız var. 
Bizi seven Allah’ımız var. 

                         Nakarat; 
Yum gözlerini yum yum, haramdan yum     
                 Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum yum, günahtan yum   
                Sevgili yavrum. 
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EMR-Đ SÜBHAN 
 
Emr-i sübhan eylese vuslata kadar, 
Gelsem cana can katan ravzana kadar, 
Tacım olsan taşısam mahşere kadar, 
Cânımın cânânısın sen yâ Muhammed. 
 
 
Nurundur, âleme ışıklar tutar, 
Aşkın hayalimde daima artar, 
Düşümde seyretsem mahşere kadar, 
Cânımın cânânısın sen yâ Muhammed. 
 
 
Cihanlar server-i habîbisin sen, 
Gönüller şifası tabîbisin sen, 
Şifa sunsan, içsem mahşere kadar, 
Cânımın cânânısın sen yâ Muhammed. 
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KARA YERLER 
 

Kara yerler kalın olur, 
Kazdıkça derin olur, 
Ona giren kayıp olur, 
Ah kara yerler kanmaz yerler. 
 

Giren bir gün kara yere, 
Ne kapı var ne pencere, 
Ne gündüz var ne de gece, 
Ah kara yerler kanmaz yerler. 
 

Altımızdan taşlar batar, 
Üstümüzden otlar biter, 
Yılan çıyan mekân tutar, 
Ah kara yerler kanmaz yerler. 
 

Đki melek sual sorar, 
Defterinde amel arar, 
Boşsa defter neye yarar, 
Ah kara yerler kanmaz yerler. 
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  MĐNĐKLER 

Đman eden mü’minleri, 
Çok değerli kıymetleri, 
Şol cennetin nimetleri, 
Hep bekliyor minikleri. 
 

Orda açar şol gülümüz, 
Kur’ân okur bülbülümüz, 
Firdevs’inde Rasûlümüz, 
Hep bekliyor minikleri. 
 

Hizmet için hep huriler, 
Yardım için sahabiler, 
Rasûlümüz şefkat eder, 
Hep bekliyor minikleri. 
 

Mü’minlere tapuları, 
Altındandır yapuları, 
Cennet açmış kapuları, 
Hep bekliyor minikleri. 
 

         Nakarat; 
Cennet açmış kapıları, 
Hep bekliyor mü’minleri. 
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  MUHAMMED AŞKI, ÖLÜM ĐLÂHÎSĐ 
 

Şu dünyadan bir kuş uçtu, 
Kanadından nurlar saçtı, 
Muhammed dünyadan göçtü, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
 

Su aktığı yere akar, 
Ateş düştüğü yeri yakar, 
Bu ölümdür canlar yakar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
 

Fâtıma ana yaşlar döker, 
Elin ovalar boynun büker, 
Kendin hasretlerle yakar, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 

 

Ayşe ana kendin üzer, 
O tatlı canından bezer, 
Divaneler gibi gezer, 
Ağlayan Muhammed Mustafa’ya ağlar. 
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              Sevgi duygusu ve arzusu 
 

Uzanmış makberesine  yatıyor  canım cananım 
Ne kadar yalnız bir yermiş  bir tek sen varsın alla 
hım 
Boyun egmiş garip garip  yatıyor bir köşede 
Çürümüş kefen o nazik  beden kalmış kup kuru 
yerde 
Kırılmış şol tahtaları  topragı üstüne dolmuş 
Sararmış gül yanakları  domurcuk gülleri solmuş 
 

Koca bir ömür nasılda  gelip geçti hep arzu 
dilekler 
Sen ayrılınca bu candan  sallandı yer ile gökler 
 

 Ah  Haya limde  yaşa gel   Düşümde yaşa gel 
karam 
Gülsüz bahçesiz bu dünya  bana şimdi oldu 
haram 
Seven Ayrılınca anlar  sevginin yok lugu nu 
gel sevgilim gel canım  özledim ben gül kokunu 

Nakarat; 
Aç kolların aç ben geldim  ben geldim canım 
cananım  
Ne kadar yalnız benim canım  ona rahmet eyle  
Allah’ım 
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MAHŞERDE KAÇIŞ 
 
Elbet bir gün mahşerde insanlar cem olacak, 
En büyük mahkemedir ki o gün kurulacak, 
Anadan, babadan kardeş kardeşten kaçacak, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Karanlıklar sarmış mahşeri yavrum nerede? 
Evlat feryat eder; biricik anam nerede? 
Bırakır da kaçar o gün kardeş kardeşi de, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 

Toz toprak sardı anam sevdiğin yüzümü, 
Dünyada tutamadım anam tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam oğlunu hem kızını? 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
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Çok çok merhametlidir yardım eder analar, 
Ameli noksan olan yakınlarını arar, 
Yok kimseden faide işte o zaman anlar, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Büyüttün besledin anam sen dünya evinde, 
Hak sahipleri bırakmazlar bir bir peşimde, 
Faidem olmaz sana yavrum mahşer yerinde, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Alev alev yakan o mahşerin güneşinden, 
Đnsan kaçacak o gün çok sevdiği eşinden, 
Mücrimler kurtulamaz zebaniler elinden, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Fayda olmayınca çok sevdiği yakınından, 
Yardım ister o zaman Allah dostlarından, 
Allah dostu al diyecek benim sevabımdan, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
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          RIZANA GELDĐM 
 
Bir garibim dergâha geldim, 
Hem Rahîm hem Rahmân’a geldim, 
Yalnız geldim yalnız giderim, 
Rahmeti bol Mevlâ’ma geldim. 
                     
Ol-sâhibü’l-Kur’ân’a geldim, 
Yüzüm kara gufrâna geldim, 
Başka gidecek kapım yoktur, 
Şanı yüce Mevlâ’ma geldim. 
 
Sonu viran bu hana geldim, 
Ömür geçti hazana geldim, 
Uryan geldim uryan giderim, 
Ellerim boş rızana geldim. 
 
                    Nakarat; 
Kendine kul et Yarab habibine ümmed, 
Allahümme Salli Alâ Ya Muhammed. 
 



 79 

SEVAP ĐŞLERSĐN YAVRUM 
 

Besmele çek başında 
Ekmeğinde aşında 
Sevap işlersin kardeş 
 
Devamlı Allah derken, 
Besmele çek sen yerken 
Sevap işlersin kardeş 
 
Elin yüzün yıkarsın, 
Abdest alır çıkarsın, 
Sevap işlersin kadeş. 
 
Abdestle Kur’ân’ı ellerken, 
O Kur’ân’ı bellerken, 
Sevap işlersin yavrum. 

 
Hıfzedersen Kur’ân’ı, 
Kurtar ana babanı, 
Sevap işlersin yavrum. 
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            TELBĐYE ( LEBBEYK ) 
 

Boyun eğdim her emrine geldim, 
Đnanmayanlar eğmez Allah’ım, 
Eşin ortağın yok mülk senindir, 
Senden başkasın olmaz Allah’ım. 
 
Bütün nimetin sahibi sensin, 
Senden başkasın olmaz Allah’ım, 
Mü’minler nimete şükür eder, 
Đnanmayanlar etmez Allah’ım. 
 
Aşkınla akar gözümden yaşlar, 
Senden başkası silmez Allah’ım, 
Benim halimi bilenim sensin, 
Başkası halim bilemez Allah’ım. 
 
                         Nakarat; 
  Mal da senin mülk de senin Allah’ım, 
   Eşin ortağın yoktur senin Allah’ım 
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NEREDESĐN YA RASÛLELLAH? 
    

Yâ Rasûlallah! Mahşerin neresindesin? 
Bilirim ki şu üç yerin birisindesin, 
Şefaat için hak mîzan yanında mısın? 

  
Yâ Rasûlallah, Kevser’in başında mısın? 
Sana ümmet olanın yanında mısın? 
O mübarek sancağın altında mısın? 

   
Yâ Rasûlallah, sıratın başında mısın? 
Server ümmetim diye yalvarır mısın? 
Garip de seni arar, Firdevs’inde misin? 

                      Nakarat; 

Ümmetim! de, ne olur hatırla beni, 
Mahşer günü nerede bulurum seni? 
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                     YÜZÜ KARA 
 

Yüzü kara garip kulum, 
Sarpa sardı şimdi yolum, 
Đmdadıma yetiş Rabb’im, 
Zarardadır garip kulun. 
 

Sual sorar meleklerin, 
Kulun olmak dileklerim, 
Đmdadıma yetiş Rabb’im, 
Amelsizdir defterlerim. 
 

Nefis benim düşmanımdır, 
Seni sevmek imanımdır, 
Yalnız kaldım yetiş Rabb’im, 
Sensiz bir an hüsranımdır.  

 
                   Nakarat; 
Ey yüceler yücesi Allah’ım Allah’ım, 
Affeylesen varsa günahım günahım. 
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           YALAN DÜNYA 
 
Bu dünya yalandır, buna kanılmaz, 
Yalan dünya senden murat alınmaz, 
Gafil olma gafil geri dönülmez, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra ahır zamandır. 
 

Mabudun dururken mahluka tapma, 
Şeytana uyup yolundan sapma, 
Dünyayı yapıp da ahreti yıkma, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra ahır zamandır. 
 

Azığın var mıdır yola çıkmaya? 
Döşeğin var mıdır, varıp yatmaya? 
Đki melek gelir sual sormaya, 
Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra ahır zamandır. 
 

Ölünce çözerler belin kuşağın, 
Gözüne görünmez oğlun uşağın, 
Yakasız gömlektir örtün döşeğin, 
Varıp yatacaksın orada bir gün. 
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            ÖZLEDĐM BEN ANAM 
              
            Sevgi ile sözlerini, 

Senin elâ gözlerini, 
Hep o nurlu yüzlerini, 
Özledim ben güzel anam. 
 

Sevgi ile nimetini, 
Bilemedim kıymetini, 
Çektim bunca hasretini, 
Özledim ben güzel anam. 
 

Bahar gelir güller açar, 
Gece olur uykum kaçar, 
Sensiz olmak bana naçar, 
Özledim ben güzel anam. 
 

Yavrum diyen dillerini, 
O mübarek ellerini, 
Gonca gonca güllerini, 
Özledim ben güzel anam. 
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AŞK ĐLE DEYĐNCE 
Aşk ile deyince Allah!, mü’minler, 
Gök kubbe nurlanır, aşkından inler, 
Zikrullâh’ı bütün melekler dinler, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 

 
Gök kubbe sallanır aşk ile inler, 
Mahlukât saf bağlar hüzünle dinler, 
Nurlanır, yumuşar hem de gönüller, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 

 
Aşıklar aşk ile söyler zikreyler, 
Günahtan kurtulur kusurlu diller, 
Cenneti hazırlar bize hûriler, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler 
 
Lafzatullâh lafzı her an öncedir, 
Sırrı bilinmeyen gizli hecedir, 
Cennette makamı hayli yücedir, 
Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 

 
Mü’min, Kur’ân salat ile yalvarır, 
Allah nidasını arşa vardırır, 
Garip der cennete beratın alır, 

Aşk ile deyince Allah!, Mü’minler. 
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  AŞKINA SUSAMIŞLAR 
 

Sordum seni güllere ben 
 Muhammed’siz  kokmam diyor. 
Sordum seni bülbüllere 
 Muhammed’siz ötmem diyor. 
  

Sordum seni çağlayana  
Muhammed’siz akmam diyor. 
Sordum seni göz nûruma  
Muhammed’siz bakmam diyor. 
  
Sordum seni ay güneşe  
Muhammed’siz doğmam diyor. 
Sordum seni rahmetlere 
 Muhammed’siz yağmam diyor. 
  

                     NAKARAT 
    Aşka gelmiş dağlar taşlar, 
    Hasretinle öter kuşlar, 

    Aşkın ile susamışlar, 
    Çağırırlar Yâ Muhammed! 
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BENĐ YARATAN 
 

Beni yaratan odur  Allah 
Beni büyüten odur Allah 
Beni yürüten odur  Allah 

 
Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ Đlâhe Đllallâh 

Muhammed Rasûlullâh 
 

Beni duyuran odur Allah 
Beni doyuran odur  Allah 
Beni kayıran odur   Allah 

 
Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ Đlâhe Đllallâh 

Muhammed Rasûlullâh 
 

Bana bildiren odur  Allah 
Beni öldüren odur   Allah 
Beni dirilten odur    Allah 

 
Allah Allah Allah Yâ Allah Lâ Đlâhe Đllallâh 

Muhammed Rasûlullâh 
    . 
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BANA ALLAH’IM YETER 

Şu yalan dar dünyamda, 
Bana Allah’ım yeter, 
Bana Sübhan’ım yeter. 
 

Ömrümün hitamında, 
Đmanım kuranımda, 
Bana Allah’ım yeter, 

               Bana Sübhan’ım yeter. 
 
Kabrime vardığımda, 
Yalnızca kaldığımda, 
Bana Allah’ım yeter, 
Bana Sübhan’ım yeter. 
 

Mahşer’in mizanında, 
Sıratın sualında, 
Bîçâre her ânımda, 
Bana Allah’ım yeter, 
Bana Sübhan’ım yeter. 
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                 DÜNYA 
 

Bu dünya yalandır, bunda kalınmaz, 
Yalan dünya senden murat alınmaz, 
Gafil olma gafil, geri dönülmez, 
 

Mabudun dururken mahluka tapma, 
Şeytana uyup yolundan sapma, 
Dünyayı yapıp da âhireti yıkma, 
 

Azığın var mıdır yola çıkmaya? 
Döşeğin var mı varıp yatmaya? 
Đki melek gelir sual sormaya, 
 

Ölünce çözerler belin kuşağın, 
Gözüne görünmez oğlun uşağın, 
Yakasız gömlektir örtün, döşeğin, 
 

Suyunu ısıtırlar kazan dolunca, 
Kefenin biçerler boylu boyunca, 
Halin ne olur kabre konunca, 
 

Đki melek gelir, çınarlar gibi, 
Gözlerin parlatır, şimşekler gibi, 
Biri sual sorar,  gök gürler gibi, 

 

                    NAKARAT 
 

Yürü dünya yürü sonun virandır, 
Medet şimdiden sonra âhır zamandır. 
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DÜNYANIN KENDĐSĐ 

 

Nasıl seveyim seni ben dünya? 
Aldatanın tâ kendi değil misin? 
Adına yalan bu dünya denir, 
Şöhretin, saltanatın 
tâ kendi değil misin? 
 
Kiminin yükseltirsin şanını 
Kiminin yaparsın sen dârını 
Kimin yıkarsın sarayını 
Dünya Sarayların 
tâ kendisi değil misin? 
 
 
Aldatırsın bizi zinetinle, 
Yaşatırsın bin mihnetinle, 
Oyalarsın yalan sohbetinle, 
Bizi aldatan dünyanın 
tâ kendi değil misin? 



 91 

 
ECEL 

Ecel yastığına koyunca başın, 
Ne fayda verir ki arkadaşın? 
Üç-beş gün ağlar o arkadaşın, 
Çok ağlayanlar gülerler bir gün. 
 

Bir gün hesabın ederler malın, 
Kimse bilmez kabirde ahvalın, 
Kabrin içinde geçen sualin, 
Vermeye devam edersin bir gün. 
 

Bir gün kabirden elbet çıkarsın, 
Kalmayacak kadın ile erden, 
Haberin var mı Mahşer yerinden? 
Varıp hesabın verirsin bir gün. 
 

Giydiğin elbisen takılı kalır, 
Girdiğin kapılar kapalı kalır, 
Biri evini biri malını alır, 
Sana da ancak hesabı kalır. 

 



 92 

        GÜZEL KÂBE’M 
 
Mevlâ’m o güzel Beyt’ine gelelim, 
Dönelim dönelim tavaf edelim, 
Namazlar kılalım yüzler sürelim, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
 
Esved’in öpmeye canlar verilir, 
Halkalı namaz kılıp secde edilir, 
Mevlâ’m bu Kâbe’n ne kadar sevilir, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 

 
Âşık eder kulu kendi kendine, 
Döndürür döndürür dengi dengine, 
Vurulur kullar o hep siyah rengine, 
Güzel Kâbe’m güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
 
Sarılıp ağlarsan derdini dinler, 
Akan göz yaşınla günahın siler, 
Beytullah’a gelen günahsız döner, 
Benim güzel Kâbe’m dönmeye geldim, 
Elimi yüzümü sürmeye geldim. 
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KARDEŞ 
 

Dünyaya meyletme bir günde göçer, 
Aklı olan burada bir şeyler biçer, 
Bu dünya ağlasan gülsen de geçer, 
Bu ömürden çok şey sorarlar kardeş. 
 
Yaşım küçük diye sakın güvenme, 
Đbadetini et sakın erinme, 
Yokluğa üzülüp varlığa sevinme, 
Öbür dünyada amel gerek kardeşim. 
 
Sarılıp dünyayı hep benim sanma, 
Hakk’a yönel, sakın şeytana kanma, 
Hakk’a tesbih et de küfürü anma, 
Nefes sayı ile verildi kardeş. 
 
Bırak şu haramı, helâlin yeter, 
Haram zehirdir ki, zakkumdan beter, 
Garip der bu kadar nasihat yeter, 
Dünya kadar ahiretin düşün kardeş. 
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BAŞINA ÖRTÜNÜ TAKARSIN YAVRUM 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Sen Hakk’ın emrine bakarsın yavrum, 
Cahilin kalesin yıkarsın yavrum. 
 
Sen bakma şeytana her uyanlara, 
Günaha girip de hem yananlara, 
Sosyetede söylenen o yalanlara, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 

 
Var mı açılıp da günaha girmek? 
Yakışır onlara sadece gülmek, 
Onlar için kolaydır âsi gelmek, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 
 
Yok mu insanlarda aklıyla fikir? 
Üzerin kapatmaz bir aklı fakir, 
Bir gün soracaktır Münkir ve Nekir, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 
 
Kıymetsiz şeyler açık sokaklarda, 
Kıymetli eşyalar saklanır kasalarda, 
Kimi diskotekte kimi barlarda, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 
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           KURBAN OLAYIM 
Anlatır bize yeri gökleri, 
Haber verir cennet hurileri, 
Vahiy ile gelen Peygamberi, 
Tek tek anlatır hep Kur’ân’ımız. 
 
Bak kıyamette ne olacak? 
Kabrinden evvela kim kalkacak? 
Kimi dilsiz kimi sağır olacak, 
Bunları bize anlatır Kur’ân’ımız. 
 
Đslâm yoluna kurban olayım, 
Dünya karanlık nasıl bulayım? 
Garip der kurban yılda bir olur, 
Yoluna her gün kurban olayım. 

 
ALACAKLILAR 

Bilemezsin şu ömrün âhiri sonunu, 
Dört alacaklı bekler senin yolunu. 

 
Azrâil gelir alır tatlı canını, 
Mirasçı gelir alır senin malını. 

 
Böcekler bekler seni kabir dibinde, 
Hak sahipleri bekler mahşer yerinde 
 
Gelen alır giden alır varsa elinde, 
Kaçacak yer yok o daracık yerinde 
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KAPINA GELDĐK 
 
Kapına geldik bakıver yâ Rab! 
Đman kandilim yakıver yâ Rab! 
Bol rahmetinle bakıver yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 

 
Şu aciz halim biliver yâ Rab! 
Kusurlarımı siliver yâ Rab! 
Bu benim kulum deyiver yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 

 
Hâcet kapını açıver yâ Rab! 
Mü’mine rahmet saçıver yâ Rab! 
Kendine kul et, seçiver yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ Rab! 
 
Her an doğruyu seçelim yâ Rab! 
Nurunla sıratı geçelim yâ Rab! 
Kuş olup cennete uçalım yâ Rab! 
Elimiz açık, boynumuz bükük, 
 Gönlümüz çökük, dileğimiz kabul ediver yâ      Rab 
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MĐSALDĐR 
Canlanır baharda bütün nebadat, 
Yeryüzü yeniden bulur bir hayat, 
Güneş altında kaynaşır, mahlukat, 
Mahşerin bir misâlidir işte bu! 
 

Baharda kuşlar da düşer yollara, 
Çiçekler açar bürünür allara, 
Bağlar kol atarlar, sarar dallara, 
Cennet bağın misâlidir işte bu! 
 

Yeşil dağlar, kavuşur birbirine, 
Ölmüş canlanmış da gelmiş yerine, 
Doyamazsın şu yeşilin seyrine, 
Cennetin hep misâlidir işte bu! 
  

Meleşirler koyun kuzu baharda, 
Sürer hayat gider leyl-ü neharda, 
Bal yapar arılar şifadır baharda, 
Hurilerin misâlidir işte bu! 

 

Yaylalar şenlenir, gelince bahar, 
Çeşitli nimetler, meyveler çıkar, 
Garip der ki; çaylar ırmaklar akar, 
Tam cennetin misâlidir işte bu! 



 98 

                      NUR OLASIN ANAM 
 

Benimle ağlayıp benimle gülen, 
Tatlı uykuların benimle bölen, 
Bir tanemsin benim bebeğim diyen, 
 
 Yaratan Mevlâ’ya kul olasın anam, 
 Makamın cennet nur olasın anam. 
 
O tatlı dilinden balları akan, 
Yavrusuna burcu gül gibi kokan, 
Kendini hasretin aşkına yakan, 
 

Yaratan Mevlâ’ya kul olasın anam, 
Makamın cennet nur olasın anam. 
 

Dünyalar bir yana anam bir yana, 
Hak versin Kevser’in içi kana kana, 
Fâtımâ anaya komşu olasın ana, 
 

Yaratan Mevlâ’ya kul olasın anam, 
Makamın cennet nur olasın anam. 
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NAMAZ ĐLAHĐSĐ 
 
Sabah namazın kıl oku Kur’ân, 
Kur’ân ile bulursun sen iman, 
Öğle namazın kıl ey müslüman, 
Ruhunda durur daima iman. 
 
Đkindiyi kıl, sakın ha durma, 
Aman şeytanın sözüne uyma, 
Akşam namazın kılasın derhal, 
Dünyadan göçebilirsin her hal. 
 
Yatsı namazın sakın terk etme, 
Tatlı canına kıyıp zulmetme, 
Garip der ki beş vaktin bırakıp, 
Ellerin boş, ahrete göç etme. 

 
. 

. 
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PÎRĐMĐZE  

MUHAMMED MUSTAFA DERLER 
 
Anadan doğup secdeye geldi, 
O nuru bütün cihanı deldi, 
Mevlâ’mız ona habîbim dedi, 
Bizim Pîrimize Muhammed Mustafa derler. 
 
Cihanın nuru Mekke’den geldi, 
Melekler ona kanadın serdi, 
Doğar doğmaz ümmetim dedi, 
Bizim Pîrimize Muhammed Mustafa derler. 
 
Hayat boyu hep savaşa koşan, 
Gökleri kat kat geçerek aşan, 
Mevlâ’mın cemâline ulaşan, 
Bizim Pîrimize Muhammed Mustafa derler. 
 
Medine’dedir onun türbesi, 
Yeşildendir onun kubbesi, 
Hasan’la Hüseyin’in dedesi, 
Bizim Pîrimize Muhammed Mustafa derler. 

.. 
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     ŞEHĐTLER ÖLMEZLER 
 

Ah alsancağım bir aldı mı eline, 
Çekinmeden gider o savaş yerine, 
Din için namus için gider ölüme, 
Canını verirler vatanı vermezler, 

  Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
 

Vatanını seve seve beklerken, 
Kalırsam gazi ölürsem şehidim derken, 
Hep bir ağızdan Allah-u Ekber derken, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
 
Şehidim ister ki sancağım düşmesin, 
Minaremde ezan okunsun susmasın, 
Şehidime kimse göz yaşı dökmesin, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
 

Koçlara yakılır kına kurban diye, 
Yiğide kına yakılır vatana kurban diye, 
Düşman kaçar Mehmetçik geliyor diye, 
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Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
 

Vatan uğruna akıtır kanlarını, 
Allah yolunda verirler canlarını, 
Canından aziz bilirler bayrağını, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
 
Şehitlerin kanı durmaz akar akar, 
Mezarından kanlı elbiseyle çıkar, 
Cesedi toprakta ruhu arşa çıkar, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
 
Çiçek gibi paktır şehitte iman, 
Türk ordusu düşmanına vermez aman, 

 Bir Mehmetçiğe yetmez binlerce düşman 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
 



 103 

                         UYANMAZ 
 

Neylersin dünya yuttuğun uyanmaz, 
Saltanat sürer tuttuğun uyanmaz, 
Öyle bir gafil avlarsın insanı, 
Aldatıp perişan ettiğin uyanmaz. 
 
Yağmur yağmayınca yerler uyanmaz, 
Rüzgar esmeyince dallar uyanmaz, 
Ecel gelmeyince gafil uyanmaz, 
Aldatıp perişan ettiğin uyanmaz. 
Yalan yanlış dolar boş kafalarla, 
Đnsanlar aldanır hoş sefalarla, 
Bu dünya ayakta hoş dualarla, 
Aldanan perişan hiç uyanmaz. 
 
Aç elini göklere rahmet bekle, 
Yetmez ki ben müslümanım demekle, 
Bu davalar sürer bitmez ölmekle, 

   Aldanan perişanlar hiç uyanmaz. 
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TELÂŞELĐ DÜNYA 
 

Düştük dünya telâşına, 
Neler gelir bu başına, 
Azrâil bakmaz yaşına, 
Alır canın gider bir gün. 
 

Tükenmez mi senin işin? 
Alışırsın yazın kışın, 
Gideceğin yerin düşün, 
Ne olacak senin halin? 
 

Bu dünyada işin bilen, 
Kalbinde olmasın hilen, 
Salavat getir dil ilen, 
Yerin cennet olur bir gün. 
 

Eğer yoksa nur imanın, 
Nere gider senin canın? 
Soldan gelir o fermanın, 

              Yerin cehennem olur bir gün. 
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TALEP    
 

Azrâil pençe vurunca canıma, 
Yâ Muhammed al bu garibi yanına, 
Muhtacım hep senin şefaatine, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
 

 

Şu aciz can bedenden ayrılırken, 
Suyum ısıtıp mezarım kazarken, 
Bu bedenim kemikten ayrılırken, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
 
Üryan olmuş halk, kabirden kalkacak, 
Muhammed, ümmetim diye ağlayacak, 
Günaha âzâlar şahit olacak, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
 

 

Ya Rasûlallah kadrini bileyim, 
Garip ister ki rüyamda göreyim, 
Son nefeste şefaatini dileyim, 
Gül cemâlini göreyim yâ Rasûlallah. 
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               VER HAYIRLISINI 
Ömrün çilesi ne kadar çoktur, 
Aciz kulunda hiç takat yoktur, 
Ömür verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

 

Đlmin vebali ne kadar büyük, 
Amelsiz ilim sadece bir yük, 
Đlim verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

 

Bir yuva kurmak ister her kişi, 
Çok araştırır öyle bulur eşi, 
Eş verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

Ailenin arzusu evlat der, 
Büyütüp eyleyeyim rahat der, 
Asi olacaksa verme Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

 

Malım mülküm her şey demek değil, 
Bu dünya sadece yemek değil, 
Seninle aramıza giren malı verme vereceksen, 
Ver hayırlısını. 
 

Uzun olan ömür bir gün biter, 
Ecel tırpanı bir günde biçer, 
Dünya ağlasan gülsen de geçer, 
Akıbetimizin Rabb’im, 

                Ver hayırlısını 
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                  VATANIM 
Mü’mini mü’mine küstürme yâ Râb, 
Ayrılık rüzgarı estirme yâ Râb, 
Ülkeme düşmanı bastırma yâ Râb, 
Beş vakit ezanım susturma yâ Râb. 

 
Cennet vatanım karartma yâ Râb, 
Nimetin kısıp da daraltma yâ Râb, 
Kula kulluk olmaz bizi bunaltıp, 
Başka kapılar aratma yâ Râb. 

 
Allah Allah diye haykırışımda, 
Ecdadı görürüm her an karşımda, 
Şehidim metfundur her an karışında, 
Düşmana şehidimi çiğnetme yâ Râb. 

 
Ta Edirne’den ta Ardahan’a, 
Koç gibi yiğitler yatar yan yana, 
Bağrına sarmıştı bu vatan ana, 
Koç yiğidin kabrin çiğnetme yâ Râb. 

 
Güneş olurum ben parlar yanarım, 
Yıldız olurum ben aşar kayarım, 
Bu vatanım için şehit olmayı, 
Elbette kendime şeref sayarım. 



 108 

Zincire vursalar kırar çözülürüm, 
Kartal olup düşmana süzülürüm, 
Yabancı görünce güzel ülkemde, 
Haykıra haykıra ben üzülürüm. 
 

Kurban olurum ben tek yaprağına, 
Nur iner göklerden şehit toprağına. 

 

Hep şahittir bunlar toprağı taşı, 
Dik durur eğilmez şühedâ başı, 
Al bayraktır şehidimin son yoldaşı 
        
    VER BANA YÂ ĐLÂHÎ 
     Nur içinde cânânımı, 

Ver bana sen yâ ilâhî, 
Son nefeste imanımı 
Ver bana sen yâ ilâhî. 

Zikir üzere hayatımı, 
Ver bana sen yâ ilâhî, 
Sağ elime beratımı, 
Ver bana sen yâ ilâhî. 

Hayır üzere amelimi, 
Ver bana sen yâ ilâhî, 
Cennetinle cemâlini, 
Göster bize yâ ilâhî. 
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