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KOMA BENİ 
 
Dert öyle çok dizi dizi 
Uçuruma atar bizi... 
Dost Yunus’ un ayak izi 
“Koma beni kemden yana !” 
 
Sana doğru dönsün yüzüm, 
Ey aydınlık, ey gündüzüm ! 
Sevdiceğim, iki gözüm 
“Koma beni kemden yana !” 
 
Öğrencisiz bir okuldum, 
Türlü belâya sokuldum, 
Kaderimden korkar oldum, 
“Koma beni kemden yana !” 
 
Hem zır deli, hem sevdalı 
Ben benimle hep kavgalı, 
Ey sevginin bahar dalı ! 
“Koma beni kemden yana !” 
 
Yola düştüm yalın ayak, 
Al potana ne olur, yak !.. 
Kapındayım ağlayarak; 
“Koma beni kemden yana !” 
 
 



 
 
 

 

YAZIK BANA 
 
Yunus : “Ceylan” demezse 
Bana yazık, bana vah !.. 
Ellerini vermezse 
Bana yazık, bana vah !.. 
 
Sırat kıldır gözüme, 
Derman gelmez dizime 
Bakmaz ise yüzüme 
Bana yazık, bana vah !.. 
 
Korkmuyorum ölümden, 
Özlem yağar dilimden, 
Tutmaz ise elimden 
Bana yazık, bana vah !.. 
 
Muhabbeti keserse, 
Dostlar bir gün küserse,, 
Dünya kalbe düşerse, 
Bana yazık, bana vah !.. 
 
Koymaz ise sohbete, 
Mıhlanırım gurbete, 
Nasıl varam ahrete ? 
Bana yazık, bana vah !.. 



 
Ceylan, dosta kurban ol ! 
Yunus sende, seni bul ! 
Kendin bilmiyorsa kul; 
Bana yazık, bana vah !.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AĞLADIM 

Bütün yürekleri aydınlık tutan 
Kudret kandilini gördüm, ağladım. 
Bütün eğrileri nurla doğrultan 
Işıktan giysiler ördüm, ağladım. 
 
       Cennet kapısından içeri baktım, 
       Irmaklar misali çağlayıp aktım, 
       Nefsimi iğneli fıçıya soktum, 
       Yüzümü toprağa sürdüm, ağladım. 
 
Buldum Hak diyerek açan gülümü, 
Düğün merasimi saydım ölümü, 
Yavan hesaplardan çekip elimi 
Bağlayıp divana durdum, ağladım. 
 
       Anladım sırrını, arşın, âlemin 
       Fâniyi, bâkiyi yazan kalemin. 
       Yunus ellerimden tuttu...Yetmiş bin 
       Hisardan içeri girdim, ağladım. 
 
Dost bağında bülbül oldum şakıdım, 
Aşk halısın usta oldum dokudum, 
Doksan bin kelâmı hemen okudum 
Kudret lokmasına erdim, ağladım. 
 
      Canan meclisinde coşan erlere, 
      Selâm verdim kutbu devran pirlere. 
      Yedi gök yüzüne, yedi yerlere 
      Ben’ i zerre zerre serdim, ağladım. 
 



Perdeyi gözümden açtım kaldırdım, 
Hikmet deryasına bin tas daldırdım, 
Kâmil hayat ile testim doldurdum, 
Dolmayan testiyi kırdım, ağladım. 
 
    Gördüm güzelliği gördüm her yanda, 
     Solmayan çiçekler açtı dünyamda, 
     Atomdan hızlıca gittim bir anda 
     Doksan günlük yola vardım, ağladım. 
 
Yüzbin bıçak attım kendi derime, 
Nice ilim kattım bildiklerime, 
Şu küçük dünyada gördüklerime, 
Hakikat mührünü vurdum, ağladım. 
 
      Canlar meclisine canan hoş geldin ! 
      Kanayan yareme bir melhem oldun. 
      Ey miskin Ceylan’ ım ölmeden öldün 
      Gönül yarasını sardım, ağladım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CEM 
 
 İmbiklerden hücre hücre süzüldüm 
Değirmende buğday buğday ezildim 
Kuzu oldum, bin kancada yüzüldüm 
Alın sizin olsun bende ki beni… 
 
Açaraktan kilitlenmiş kapıyı 
Yüzbin renge boyar iken yapıyı 
Bir gülüşe feda ettim tapuyu 
Alın sizin olsun bendeki beni… 
 
Ne malım var, ne mülküm var, bomboşum 
Aşk elinden divaneyim, sarhoşum 
Bir noktada sona erdi bu koşum 
Alın sizin olsun bendeki beni… 
 
Sır sakladım, sırra döndüm aynada 
Cevap gelmez yaptığım şu feryada 
Yoktur gözüm hem de iki dünyada 
Alın sizin olsun bendeki beni. 
 
Cümle yollar bir kavşakta buluştu 
Buluştu da yolcular el tutuştu 
İblis bile orta yerden savuştu 
Alın sizin olsun bendeki beni… 
 
İçim, dışım bayram yeri, gülüyor 
Güneş bile nefes alıp soluyor 
Sol göğsümde ihtilâller oluyor 
Alın sizin olsun bendeki beni 



 
Aşk yüzünden pervanece dönerim 
Hem dönerim, hem de candan yanarım 
Kopardığım yüreğimi sunarım 
Alın sizin olsun bendeki beni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MARİFET 
 
Yuvasında “Hak” diyerek ağlayan 
Karıncanın feryadında marifet. 
Sevdamızı çiçek çiçek taşıyan 
Kelebeğin kanadında marifet. 
 
İnsanların kalp gözüyle baktığı, 
Yağmurların “Allah” deyip aktığı, 
Ruhumuzun sonsuz hızla çıktığı 
Gök kubbenin çatısında marifet. 
 
Mevlâna’ yla yüreğinde Konya’ nın, 
Leyla, Mecnun arasında sevdanın, 
Kuzeyinde, güneyinde dünyanın 
Doğusunda-batısında marifet. 
 
O’ nad ayrı olmuyor ki bir anım, 
Yalnız O’ ndan O’ nu ister bu canım, 
Mucizeler mucizesi Kur’ an’ ım 
Hakikatin ortasında marifet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ÇOK ŞÜKÜR 
 
Bir zaman dolaştım boşu boşuna 
Nice ağuları kattım aşıma, 
İmanın nurunu bir gün döşüme 
Verdiğinde, kulun oldum çok şükür, 
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür. 
 
Geçen zamanlara tövbeler ettim, 
Yıktım da dünyayı kenara attım, 
Birliğinden yüce hazları tattım, 
Kendi namazımı kıldım çok şükür, 
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür. 
 
Her an yanımdasın, andığım zaman 
Her an aşkın ile yandığım zaman, 
Şu âciz gönlümü sunduğum zaman 
İlâhi feyzinle güldüm çok şükür, 
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür. 
 
Kur’ an’ ı “Bismillah” der de okurum 
Mısra mısra adın ile şakırım, 
Kalbiyle zikreden Ebu Bekir’ im 
Muhteşem sevdana daldım çok şükür, 
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür. 

 
 



VAR İKEN 
 
Kulların çizdiği yollara gitmem 
Kur’an’ ın çizdiği yollar var iken. 
Araya giremez sarık, post, urba 
Körü takip etmem gözü kör iken. 
 
Peygamber ahlâkı ahlâkım olur, 
Cennetin kapısı karşımda durur, 
Aklını kullanan Kur’ an ‘ı  okur 
Ondaki ilimler halâ sır iken. 
 
Zerreler, kubbeler aşkını arar, 
Seni sevenlerin ömrü hep bahar. 
Mânevi duygular ruhumu sarar 
Aklımda, gönlümde sevdan var iken. 
 
Işıktan libaslar giydirdin bana, 
Mutlak Bir’ liğini bildirdin bana, 
Zaman, mekân sıfır, âşığım sana 
Nasıl âşık olmam, tek sen yâr iken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZEVK 
 
Kur’ an’ dan alınca yüce ilhamı 
İlâhi zevklerin içinde gönlüm. 
Eritip yok etti, dert ile gamı 
İlâhi zevklerin içinde gönlüm. 
 
Madde atom atom çözülür gider 
Hakikat peşpeşe dizilir gider 
Şiirle sevdamız yazılır gider 
İlâhi zevklerin içinde gönlüm. 
 
Geceler geceler aydınlanıyor, 
Yıldızlar, yıldızlar seni anıyor, 
Kâinat aşkınla yanıp dönüyor 
İlâhi zevklerin içinde gönlüm. 
 
Mecnun ne ki şimdi benim yanımda ? 
Adın dile gelir heyecanımda, 
Emrini duydukça her an canımda 
İlâhi zevklerin içinde gönlüm. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
İNSANLAR İÇİNDE YALNIZIM 
 
 
Alâkayı kestim devri devrandan 
Yalnızım milyonlar içinde yalnız. 
Ceylanı kovmuşum garip ceylandan 
Yalnızım insanlar içinde yalnız. 
 
İpini kopardım maddenin, pulun 
Yükledim yükünü kızın, oğulun 
Öfkeyi, kavgayı artık durdurun ! 
Yalnızım dünyalar içinde yalnız. 
 
Silip te süpürdüm şanı, şöhreti 
Şimdi yaşıyorum sessiz gurbeti 
Kestim atomlarla çılgın sohbeti 
Yalnızım figanlar içinde yalnız. 
 
İçimdeki nefsi fırlatıp attım, 
Kendi sarayımda gölgemle yattım. 
Hep bana konuştum, bana anlattım 
Yalnızım feryatlar içinde yalnız. 
 
Maddede yalnızım, manâda Hakk’ la 
Birlikteyim... Hem de kara toprakla, 
Sessizim, sakinim büyük firakla 
Yalnızım zamanlar içinde yalnız. 

 



 
 

BİRİCİK VARLIK 
 
Terk etmişim, terk etmişim, terki terk 
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok. 
Ötelerde kaldı gayri, bunca cenk 
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok. 
 
Kâinatı sayfa sayfa yazansın, 
Türlü türlü nimetleri dizensin 
Rahim sensin, Kerim sensin, Bir sensin 
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok. 
 
Yeryüzüne yaptın beni halife, 
Verdin bana Kur’ an ile tarife, 
Örnek oldum cahile ve arife 
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok. 
 
Mevcudata nakşetmişsin adını 
Bahşetmişsin bir ömürlük yarını, 
Ruh kökümle haykırmışım aşkını 
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BİR’ LİK 
 
Sancılı geceler geçmez diyordum 
Çiçekler bir daha açmaz diyordum 
Kelebek her bahar uçmaz diyordum 
Meğer yanılmışım hepsi oluyor, 
Hepsinin özünde aşkın duruyor... 
 
Kırk parça aynayım, hepsinde varsın 
Cümle aynaları birliğin sarsın 
Bana çok yakınsın, gayri’ ye sırsın 
Gönlüm birliğinden ilham alıyor, 
Zerrede, ummanda seni buluyor. 
 
Birlik ırmağında çağlayıp aktım, 
Mucize Kur’ an’ la dünyaya baktım 
Çok şükür, aşkını böylece tattım 
Sevdan ile gözüm, gönlüm parlıyor, 
Parladıkça bir’ de bir’ i bir’ liyor... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IŞIK İNSANLAR 
 
Bizi bizde eğittiler bunca yıl 
Yunus Emre, Hacı Bektaş, Mevlâna’ m 
Değirmenden öğüttüler baunca yıl 
Yeseviyle, Tebrizi, Hacı Bayram... 
 
Hamur hamur yoğurdular ülkemi, 
Aydınlığa çağırdılar ülkemi, 
Kirmen kirmen eğirdiler ülkemi 
Akşemsettin, Eyüp Sultan ve Musa’ m... 
 
Gönüllere taht kurdular, kaldılar 
Başımızı sevdalara saldılar, 
Vatan için cephelerde öldüler 
Mehmetçikler, Şahin Bey’ le, Mustafa’ m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BİZİM 
 
Gönül bahçesinde her daim açan 
Hacı Bayram Veli gülümüz bizim. 
Yüzyıllar boyunca Türkçe konuşan 
Ağızda bal, şeker dilimiz bizim. 
 
Tarih bağrında devletler kuran, 
Mehter davuluna aşk ile vuran, 
Fakirin, yetimin yarasın saran 
Müjdeler dağıtan kolumuz bizim. 
 
Akşemsettin ile girip surlara 
Ömer Dede ile erip sırlara 
Sevgi mührü vuran tüm asırlara 
Çağdaşlık, aydınlık yolumuz bizim. 
 
Milletin birliği hedefimizdir, 
Huzur ve bereket düşüncemizdir, 
Haram ve günahlar çekincemizdir 
Sevapta gül açar dalımız bizim. 
 
Herkesin bir işi, mesleği olsun 
Ceylan’ ım yüreğe sevgiler dolsun 
Türk oğlu cihanda büyük nam salsın 
Yeni bir çağ açar elimiz bizim. 

 
 
 
 
 



 
ABDAL 
  
Dost diye inleyen gönül erinin 
Yerden su çıkaran asasındayım 
Sildim izlerini dünya kirinin 
Geçen zamanların tasasındayım 
 
Geçiyor, geçecek bugünle yarın 
Dilimde dili var sonsuz baharın 
Maddeden mânaya tüm boyutların 
Uzununda değil kısasındayım 
 
Kızgın saç üstünde yanıp tütsem de 
Kül olup savrulup, tozup gitsem de 
Bakmayın hâlime iflâs etsem de 
Sevda bankasının kasasındayım 
 
Ağaca, çiçeğe verdim sesimi 
Kara bulutlara gömdüm yasımı 
İçimde kurşuna dizdim nefsimi 
İdam sehpasının yasasındayım 
 
Kovanda peteğim, tenlerde canım 
Yaşamak, yaşatmak kesin fermanım 
Dallarda tomurcuk, dizde dermanım 
Hakimin, hekimin masasındayım 
 
Kendimde ölüyüm, diriyim aşka 
Toprak çilehanem, orası başka 
Ceylan’ ım düşse de taş demir köşke 
Gâribin, yetimin duasındayım 



 
 
ABAKÜS 

 
Topla, çıkart, çarp, böl; ne yaparsan yap 
Altmıştan öteye yol gitmiyor ki. 
Parmakla, takvimle yapsan da hesap 
Boğazın kırk boğum, dil gitmiyor ki 

Çocukluk ve gençlik kanatlı kuştu 
Farkına varmadan nasıl da uçtu ? 
Bakmayın çiçeğe kökler tutuştu  
Su yerde akıyor, dal gitmiyor ki 

Ceviz kadar akıl, tüp kadar mide 
Eğdiler kantarı şimdi gitgide 
Ölmüş bal arısı kalmış petek de 
Kovan darma duman, bal gitmiyor ki 

Renkli boncukları saydık kaç kere 
Söyle de bilelim, yüz, bin, on nere ? 
Cümle varlıkların sevdiği yâre 
Mektubun içinde gül gitmiyor ki 

Kader, alnımıza çizilen çizgi 
Bu çizgide gizli ömürlük yazgı 
Hep geçim derdiyle söyledik ezgi 
Şu sazın göğsüne el gitmiyor ki 

Mevlâ bir can vermiş yeşil yaprağa 
Nice sır gizlemiş denize, dağa 
Bir cami önünden kara toprağa 
Giden yalnız insan, sal gitmiyor ki 

Ceylan’ ım ayrılma bir’ in biriyle 
Üçe bakma sakın, gitme ikiyle 
Bütün gönüllerde aşk kibritiyle 
Ocak yanar amma kül gitmiyor ki 



 
 
 
 
ZİKRİNİ YAPAR 
 
Lisan-ı hâl ile cümle mahlukat 
Allah ü Ekber der zikrini yapar. 
Kâinat denilen muazzam sanat 
Allah ü Ekber der zikrini yapar. 
 
Kitap, yazarının adını anar 
Kelebek çiçeğe “Hu !” der de konar 
Bulutlar, yağmurlar, çağlayan sular 
Allah ü Ekber der zikrini yapar. 
 
Örümcek ağını sarıp sarınca 
Göçmen kuşlar yuvasına varınca 
Karanlık gecede minik karınca 
Allah ü Ekber der zikrini yapar. 
 
Karlı dağlardaki bulutlu başlar 
Ağaçlar, çiçekler, böcekler, kuşlar 
Uçuruma düşen kayalar, taşlar 
Allah ü Ekber der zikrini yapar. 
 
Vücut hücrelerim, damarda kanım 
Coğrafyam, iklimim, güzel vatanım 
Ten içinde canım, yüce imanım 
Allah ü Ekber der zikrini yapar. 
 
Bükerek boynunu saksıda çiçek 



Yerin altındaki solucan, böcek 
İhtişamlı zaman, geçmiş, gelecek 
Allah ü Ekber der zikrini yapar. 
 
Okyanus içinde duran perdeler 
Yedi gökyüzünde dönen sahneler 
Nineler, dedeler, küçük bebeler 
Allah ü Ekber der zikrini yapar. 
 
Amel defterimi yazan kâtibim, 
İy’ olmaz yâremi saran tabibim 
Bir uyum içinde beynimle kalbim 
Allah ü Ekber der zikrini yapar. 
 
Yaradan aşkıyla büsbütün cihan 
İçimde taht kurup oturan ceylan 
Kırlangıç, köstebek, fil, deve, ceylan 
Allah ü Ekber der zikrini yapar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEFEKKÜR YOLU 
Uçaktır, füzedir kuşun kanadı 
Bal yapmak arının ince sanatı 
Tefekkür yolunda ey gönül atı 
Dörtnala şahlan da görelim seni 
Sonsuz ovalara verelim seni. 

Bir damla hakikat cihana değer 
Bunca gördüklerim yalanmış meğer 
Tefekkür yoluna düşersen eğer 
Varıp terminale soralım seni 
Aşk şehri yolunda yoralım seni. 

Tohuma, dağlara yazılmış âyet 
Böcekten, çiçekten etme şikâyet 
Tefekkür yoluna gelirsen şayet 
Kır çiçeği gibi derelim seni 
Hakikat ehline verelim seni. 

Düşmüş okyanuslar ilâhi aşka 
Ufuklar bir başka, öteler başka 
Tefekkür yoluna düşeydin keşke 
Suya perde perde gerelim seni 
Yağmur bulutuyla serelim seni. 

Kendi benliğini aşarsan bir gün 
Maddiyat kabından taşarsan bir gün 
Tefekkür yoluna düşersen bir gün 
Vurup dost taşına kıralım seni 
Kutsi ilâçlarla saralım seni. 

Zindana tıkarsan pörsümüş dili 
Yakarsan gönlüne nurdan kandili 
Tefekkür yolunun olursan gülü 
Koklasın, koklasın maralım seni 
Sır gibi saklasın Ceylan’ ım seni. 



 
 
MUHASEBE 
 
Dünya bir imtihan salonu gibi 
Nefsimle savaşın alanı gibi 
Cümle hesapları vermeden yarın 
Patlasın gönlümün balonu gibi. 
 
Yanlış hesaplara gitmesin elim 
Günah zehirli bal, tatmasın dilim 
Topl, çıkar, çarp, böl yarım sayfalar 
Her sayfa sonunda görünür ölüm. 
 
Topladım, çıkardım ölüm karşımda 
Azrail’ de gezer durur çarşımda 
Biter muhasebe, firakım biter 
Hasretliğim dile gelir şarkımda. 
 
Sancılar sancılar, bitmez sancılar 
Her sancı ruhumu ezer, kamçılar 
Söyle söyle Ceylan, bugün ne yaptın ? 
Diye soru sorar bana hancılar... 
 
Hesap hesap hesap; sonsuz hesaplar 
Gönlümü, beynimi, ufkumu kaplar 
Şimdi karanlık bir uçurumdayım 
Bize yol gösterir kutsal kitaplar. 
 
Yollar var, dağları dolanan yollar, 
Yollar, yollara ulanan yollar 
Çekiyor çekiyor beni kendine 



Bir mıknatıs gibi gül olan yollar. 
 
Ölmeden ölmek var, gülmeden gülmek 
Gönüllerden damla damla dökülmek 
Sevda dediğimiz koca cihana 
Yanardağ misali aşkı püskürmek. 
 
Bir cetvel, bir kantar, ya da terazi 
Tartılır, tartılır bugünle mazi 
Tarlaya tohumlar ektiysen eğer 
Başaklara gebe bütün arazi... 
 
Nefsim nefsim nefsim : Kokmuş nefesim 
Ya hesap yanlıştır, ya yanlış sesim. 
Direnme boşuna, ölüm mukadder 
Toprak yatağımız, toprak nevresim. 
 
Ey Ceylan bilesin ömür imtihan 
Neye yarar senin olsa da cihan ? 
Bir yola çıkmış da elde meşale 
Gel diyor, gel diyor güzel nevcihan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TANIRIM ANTALYA’YI 
 
Kör olsa gözlerim görmese bir şey, 
Yolundan, yolundan tanırım seni. 
Öyle bir yüreksin cihan kucaklar, 
Halinden, halinden tanırım seni. 
 
Kurşunlu,Düden’de çağlasın sesin, 
Elmalı, Kalkan’da eğlesin sesin, 
Gonca gül dalına bağlasın sesin, 
Dalından, dalından tanırım seni. 
 
Toros Dagları’ndan atsan okunu, 
Mümkün mü unutmak, yeşil dokunu ? 
Yüz mil ötelerden aldım kokunu, 
Gülünden, gülünden tanırım seni. 
 
Tutmasa ellerim, tutmasa dizim 
Sensin iki gözüm, sen alın yazım. 
Portakalım, şeker parem, kirazım, 
Alından, morundan tanırım seni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŞU DİLİMİ AÇIVER 
 
Hoşgörünün anahtarı, kilidi 
Antalya’mız şu dilimi açıver. 
Mor dağların denizlere yürüdü, 
Antalya’mız şu yolumu açıver. 
 
Allakbullak ettin beni, nideyim ? 
Söyle şimdi, nerelere gideyim ? 
Bulutların elbisemdir giyeyim, 
Düğmelendi şu kolumu açıver. 
 
Evliyalar, eşkiyalar delirmiş 
Ötelerden kopup, sana gelirmiş. 
Alimlerin, zahidlerin belirmiş, 
Gönül denen okulumu açıver. 
 
Çıplakların güneşlenir, yan yatar 
Türbanlılar gelir cana can katar, 
Çirkin yüzler, ayna satar, gül satar 
Goncalanmış şu gülümü açıver. 
 
Tabiatın ihtişamlı töreni, 
Nice sırlar çevrelemiş yöreni, 
Kılcal kökten bin yaprağı vereni 
İşaret et, o bölümü açıver. 
 
Sırlar sırrı, Antalya’mız efsane, 
Çözemedim sırlarından bir tane, 
Mevla seni örnek vermiş cihane, 
Çiçeklerle şu dalımı açıver... 



 
ÖLDÜR NEFSİNİ 
 
Kör nefsinin başını 
Bir an önce kesmelisin. 
Dost dost diyen aşk dağında 
Rüzgâr olup esmelisin. 
  

Yüzbin şekle giren O’ dur 
 Varma ona, karşıda dur. 
 İman oku şaşmaz vurur 
 Aşk yayıyla atmalısın. 
 
Elde, dilde konuşan o, 
Her bir şeye karışan o, 
İman işle vuruşan o, 
Tutup yere yıkmalısın. 
 
 Yalan, haram gıdasıdır 
 Unvan, şöhret sefasıdır. 
 Dünya onun dünyasıdır, 
 Yıkıp yere sermelisin. 
 
Aç, açık koy, susuz bırak 
Kuyruğunda var çıngırak. 
Tam göğsünden trak trak ! 
Tefekkürle vurmalısın. 
 
 Dili tıka zindanlara, 
 Bakılmasın hiç kusura. 
 Kafasına vura vura 
 Hesabını sormalısın. 



 
Ne diyorsa tersine git ! 
Al karşına öğret, eğit. 
Duymuyorsa hiçbir öğüt 
Kafasını kırmalısın. 
  

Eritmesin kuvvetini, 
 Korktuğudur İslâm Dini. 
  Bırakma hiç metaneti 
 Dersini de vermelisin. 
 
Ey Ceylan’ ım nefsi öldür, 
Ona dersi’n, haddin bildir ! 
Yüzünü nur ile güldür 
Nur yumağın örmelisin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EY DOSTUM ! 
 
Güneş olup zamanların üstüne 
Doğmalısın ey cananım, ey dostum. 
Seni sende bıçaklayan haini 
Boğmalısın ey cananım, ey dostum. 
 
Yağmur misal ahir zaman çağına, 
Umutların su bekleşen bağına, 
Ateşlenen nice gönül dağına 
Yağmalısın ey cananım, ey dostum. 
 
Düşerekten kızgın saçta potaya, 
Aşk kılıcın kuşan da gel ortaya. 
Cümlelerin sonundaki noktaya 
Sığmalısın ey cananım, ey dostum. 
 
Tamahkârsan, oldun gittin bir hasta 
Cömertlere yol gösterir tek usta. 
Gizleyerek iyiliği üst üste 
Yığmalısın ey cananım, ey dostum. 
 
Benliğinden çıkarıver gururu, 
Var menzile içiver aşk şurubu. 
Bulutların memesinden yağmuru 
Sağmalısın ey cananım, ey dostum. 
 
Helâl kazan ekmeğini, aşını 
Dindir artık, gözlerinin yaşını. 
Hakikatin karşısında başını 
Eğmelisin ey cananım, ey dostum. 



 
Beyaz sayfa kabul etmez bir hata, 
O muhteşem seni, beni okuta. 
Ellerinle aşk dağından buluta 
Değmelisin ey cananım, ey dostum. 
 
Ruh kökünde gurbet mi var, sıla mı ? 
Zerrelere esirgeme selâmı... 
Dilindeki şu lüzumsuz kelâmı 
Kovmalısın ey cananım, ey dostum. 
 
Ey Ceylan’ ım kaybetme hiç neşeni, 
Nur iklimi sarmalamış hep seni. 
Tutup içten sevmeyeni, seveni 
Sevmelisin ey cananım, ey dostum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HÜZÜN 
 
İlk adımdır, ilk kapıdır bu hüzün 
Bu tarafa döner ise gül yüzün, 
Altın olsun, gümüş olsun her sözün 
Sözlerini kahkahadan uzak tut... 
 
İlk anahtar, ilk kilittir, ilk tokmak 
Bu kapıya hiç gelmeyen tek ahmak. 
Sevinmeden, yerinmeden yaşamak 
Dizlerini çamurlardan uzak tut. 
 
İlk şarkılar, ilk türküler, ezgiler 
Aynı yerde düğümlenir yazgılar. 
Hayatında eğri-büğrü çizgiler 
İzlerini yağmur-kardan uzak tut. 
 
Yâri özler bu kapıda eşikler, 
Yâr adıyla sallanıyor beşikler. 
Karanlığı deliyor bak ışıklar 
Gözlerini karanlıktan uzak tut. 
 
Merdivende ilk basamak hüzündür, 
Bundan sonra açılan kalp gözündür. 
Hazır bekle, son baharın hazindir, 
Yazlarını kış ayından uzak tut. 
 
Hâllerini el âleme anlatma 
Ahdini tut, soranları bekletme. 
Eri amma, umutları eritme 
Tuzlarını yağmurlardan uzak tut. 



 
Gerçeklerden erir gider söz dağı, 
Kelepçeyle zaptedmeli dudağı. 
Sırlar taşır okyanusta buz dağı 
Buzlarını alevlerden uzak tut. 
 
Buz dağına güneş vurur eritir, 
Kur’ an seni yeni baştan diriltir. 
Hakikatler kalp gözüyle yüceltir 
Gözlerini günahlardan uzak tut. 
 
Böbürlenme, gururlanma sakin ol, 
Ey Ceylan’ ım ehli dile yakın ol. 
Yen nefsini, sırlarına bakan ol, 
Yüzlerini haramlardan uzak tut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KORKARIM 
 
Bu fani dünyada yaptıklarımdan 
MEVLA’ m razı olmaz diye korkarım. 
Yâr diye, yol diye gittiklerimden 
RABB’ im razı olmaz diye korkarım. 
 
Yattığım, kalktığım, uzandığımdan 
Türlü giysileri bezendiğimden, 
Kâr diye belki de kazandığımdan 
ALLAH razı olmaz diye korkarım. 
 
Geçimim uğrunda yaptığım işten, 
Gönlümde taht kuran, gerçekten, düşten 
Bunca telâşımdan, hâl ve gidişten 
HÜDA razı olmaz diye korkarım. 
 
Şiire benzetip yazdıklarımdan, 
Yıllarca güldürüp, üzdüklerimden 
Oğlumdan, kızımdan, evlâtlarımdan 
RAHMAN razı olmaz diye korkarım. 
 
Fakiri, yetimi gözetmediysem 
İlâhi gerçekten söz etmediysem, 
Mânevi yollarda iz etmediysem 
RAHİM razı olmaz diye korkarım. 
 
Veliyi deliyle bir tuttu isem, 
Günahla sevabı unuttu isem, 
Kul hakkını bilerek yuttu isem 
TEVVAB razı olmaz diye korkarım. 



 
ŞEFKAT-MERHAMET 
 
Hayat ovasına yağmur taşıyan 
Pamuk bulutlardır, şefkât-merhamet. 
Çile girdabında müjdeyse zaman, 
Derdi unutmaktır, şefkat-merhamet. 
 
Bin umut çıkarmak ömür göçünden, 
Affetmek suçluyu büyük suçundan, 
Ağ gibi örülmüş yollar içinden 
Hak yolu tutmaktır, şefkat-merhamet. 
 
Tohumun baharda filizlenmesi, 
Ateşin rüzgârda alazlanması, 
Cılızın azıcık palazlanması 
Yetimi kurtarmaktır şefkat-merhamet. 
 
Yıkmak-bölmek değil, birleştirmektir, 
Sevgiyi gönüle yerleştirmektir, 
Cümle şom gözleri körleştirmektir 
Bir ışık yakmaktır şefkat-merhamet. 
 
Sunmaktır dertliye çarelerini, 
Sarmaktır kanayan yarelerini, 
Dost bilmek, can görmek birilerini 
Sonra sarılmaktır, şefkat-merhamet. 
 
Germektir göğsünü onca zorluğa, 
Beyaza, siyaha, ala, morluğa. 
Canlıya, cansıza bütün varlığa 
Bir gözle bakmaktır şefkat-merhamet. 



 
İNCİTME 
 
Şefkatli ol, merhametli, sevecen 
Karıncanın toprağını incitme. 
Nasıl olsa bu dünyadan gidecen 
Yeşil otun yaprağını incitme. 
 
Yumuşak ol, kadifece yumuşak 
Aç gözünü, yâr yolunda buluşak. 
Yeryüzüyle, gök yüzüyle konuşak 
Canlıların dudağını incitme. 
 
Mumlar erir damla damla yağından, 
Melek yazar iyiliği sağından, 
Örümceği tanır isen ağından 
Sakın ola tuzağını incitme. 
 
Öfke, nefret alev alev yakıcı, 
Kin dalının meyveleri çok acı. 
Zamanlara, mekânlara duacı 
Yakınını, uzağını incitme. 
 
Keskin sirke küpüne de zararlı, 
Cümle küpler bal dolmaya kararlı. 
Her baharda arılarım efkârlı 
Çiçeklenen baharını incitme. 
 
Ateş olma, toprak yada su ol, su 
Yüreğini sarsın ölüm korkusu, 
Bin sefere çıkar iman ordusu, 
Işık saçan bayrağını incitme. 



 
 
KARAR 
 
Dolsun ışıklarla amel defterin, 
Huzura kavuşsun isyankâr ser’ in, 
Gerçeğin aynası olsun rehberin, 
Sıyrıl maddiyattan, kötü günlerden 
Kurtul şüphelerden, tereddütlerden... 
 
Kes nefsin başını, kılıç ol, çark ol 
Şaşırt ölçüleri farklara fark ol, 
Pervane misâli ışığa gark ol, 
Emin ol, emin ol; bugünden, dünden 
Kurtul şüphelerden, tereddütlerden... 
 
Sakin ol, sabit ol, sabırdan şaşma 
Haydi davran yiğit,kendinden kaçma 
Herkesi dost sanıp sırrını açma 
Korksun da şeytanlar çekinsin senden 
Kurtul şüphelerden tereddütlerden... 
 
Dik tutma başını, kibiri unut, 
Kur’ an bir mucizedir, çizilmez hudut 
Menzili bulana saraydır tabut, 
Korkmana gerek yok tüm ölümlerden, 
Kurtul şüphelerden, tereddütlerden... 
 
Bil ki alın yazın götürür seni, 
Toprağın bağrına yatırır seni, 
Nefsinin oyunu bitirir seni 
Kovup İblisleri düşüncelerden 



Kurtul şüphelerden, tereddütlerden... 
 
Gönül kapısını kapalı tutma, 
Aman ha ! Dikkat et, haramı yutma ! 
Gir aşkın kapısından Dostu unutma ! 
Kaldır perdeleri pencerelerden, 
Kurtul şüphelerden, tereddütlerden... 
 
Ey Ceylan “Bismillâh” düşmez dilinden 
Aldın ilhamını iman ehlinden, 
Ne kadar mutlusun, bu güzel dinden 
Buldunsa huzuru İslâmiyet’ ten 
Kurtul şüphelerden, tereddütlerden...  
 
 
 


