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TAKDİM

     Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi olarak Elazığ ve çevresinde yapılan bilimsel, 
kültürel, sosyal ve halkımızı bilgilendirmeye yönelik hizmetlere imkanlarımız 
ölçüsünde daima katkıda bulunmaya çalıştık. Bu gayretin sonucunda, şu ana ka-
dar Şubemiz tarafından 13 eser yayınlanarak kültür hayatına kazandırılmıştır. Bu 
hizmet zincirine, “Gönülden Gelen Sesler” isimli bir şiir kitabını da eklediğimiz 
için ayrıca sevinçliyiz.

     Halkımız tarafından da bilindiği gibi, hayatını Kur’ân ve din hizmetine vak-
feden değerli hocamız emekli İmam-Hatip Hâfız Abdullah NAZIRLI, bölge-
mizde yüzlerce Hâfız yetiştirmiştir. Ayrıca toplumu din konusunda aydınlatmak 
amacıyla, camilerimizde çok yararlı sohbetlerde bulunmuşlardır. Değerli ho-
camız, yoğun mesaisine ve ilerleyen yaşına rağmen çalışmasına devam etmekte-
dir. Bunun güzel bir örneği de, en son hazırladığı “Gönülden Gelen Sesler” isimli 
şiir kitabıdır. Kitabın, F.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. 
İbrahim KAVAZ ile Yar.Doç. Dr. Naci ONUR ve Müftülüğümüz Eğitim Uz-
manı Doç. Dr. Abdüsselam UYGUR tarafından tetkik edilerek halkımızın isti-
fadesine sunulması tavsiye edilmiştir. Böylece, gönüllere hitap eden mana yüklü 
bu beyitlerin de, kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, bir kitap halinde 
basılması, Vakfımız Şubesi Yönetim Kurulunca uygun görülmüştür.

      Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arasında bir ilim ve tecrübe köprüsü 
olan Hâfız Abdullah NAZIRLI Hocaefendinin bu çalışmasının, gençlerimize de 
örnek olacağını ümit ediyorum. Bu vesile ile yeri gelmişken hocamıza teşekkür 
ediyor ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Ayrıca, eserin yazım ve basım safhasına ka-
dar emeği geçen Müftülüğümüz Bilgisayar Uzmanı Vahit ÇAĞLAYAN ile bütün 
mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, eserin hayırlı ve yararlı olmasını Cenab-ı
Hak’dan niyaz ederim.

15 Mayıs 2002 ELAZIĞ
Doç. Dr. Fikret KARAMAN 

Elazığ Müftüsü
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TAKRİZ

         Kültür, nesilden nesile aktarılan değerler manzumesidir. Milletimizi geçmişten 
geleceğe taşıyan değerlerin başında, hiç şüphesiz edebi metinler gelir. Edebiyat, 
ferdin kendini ifade etme aracı olduğu gibi, aynı zamanda kültürün taşıyıcısıdır. 
Gelenekten devralınan kültürel değerlerin geleceğe aktarılmasında en önemli kay-
naklardan biri olan edebiyat, milli hayatın şahidi mevkiindedir.

     İnsanoğlu dünyaya gelişini anlamlandırmak zorundadır. Niçin varım? Neden 
yaratıldım? Bu sorulara cevap arayanlar, varoluşun ve yaratılışın sırrını öğren-
meye yönelmiştir. Dünyâya gelmenin ve insan olmanın bir sorumluluğu bulun-
maktadır. Niçin ve Neden var olduğunun idrakine yükselmektir. İnsân, o zaman 
bir “Gaye” ye sahip olur ve onu gerçekleştirmek için üzerine düşen görevi yerine 
getirir. Tıpkı, Hafız Abdullah Hocaefendi’nin “Gaye” sinde olduğu gibi.

     Hafız Abdullah Hocaefendi, divanına “Gaye” adını vermiş ve onu, “Kâinatın 
Hâlık-ı, bütün mahlukatın Rabbi ve Rezzakı olan Allah Teâlâ’yı tanımak” diye 
açıklamış. Okuyucu, eserin kapağından muhtevayı kavrama imkanı buluyor. Şii-
rin birçok tarifi içerisinde bir tanesi de “Şiir; mutlak hakikati, sır ve güzellik yolun-
da aramak”tır. “Mutlak Hakîkat AIlah”tır. Öyleyse şiir “sır ve güzellik yolundan 
Allah’ı tanıma, Allah’a yönelme” işidir. Bu zaviyeden Hocaefendi’nin şiirlerine 
baktığımızda şunu görüyoruz ki, asırlardan beri Hakk’ın hakikatine ulaşmak 
için sanatın bütün remzî ve sırrî ölçülerini kullanan mütefekkir şairler gibi, o da 
bu yolda gelenekten geleceğe bir mesaj sunmakta ve onu insanlara sözün nizâmı 
içerisinde bir kere daha hatırlatmaktadır.

     Elazığ’ın yetiştirdiği değerli irfan sahibi bir kimse olan Hafız Abdullah Ho-
caefendi’yi, bütün hayâtını insanlara faydalı olmaya vakfeden bir zat olarak 
tanıdık. Kendisi bir çok talebe yetiştirmiş, halkı ikaz ve irşad etmiştir. “İnsanların 
en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” prensibinden hareket eden Hocaefendi 
düşüncelerini ve duygularını yazıyla kalıcı hale getirmek suretiyle, gelecek nesil-
lerin de kendisinden yararlanması yolunu açmıştır. “Gönülden Gelen Sesler”in 
yayınlanması ve davanın okuyucuyla buluşmasıyla, esas gayeye ulaşacağını ümit 
ediyoruz.

       Bu vesileyle, Hafız Abdullah Hocaefendi’nin nice nice hizmetlere muvaffak ol-
ması için sağlık ve sıhhatler diler, okuyucunun gönül ufkunu açacağına inandığım 
“Divançe”sini yazmakta gösterdiği sabır ve gayretten dolayı tebriklerimi belirt-
mek isterim.

Elazığ- 03/05/2002
Doç.Dr.İbrahim KAVAZ

F.Ü.Fen Edebiyat Fak.Öğr.Üyesi



22

TAKRİZ

    21. yüzyıla girdiğimiz günümüzde maddi meşguliyetlerden ayrılarak 
ma’nevi sahada çalışan ve bu alanda yücelme yollarını arayan çok insâna 
tesadüf etmekteyiz. Öyle tahmin ederim ki bu nev’i bir çalışmanın içinde 
bulunmak, insân ruhuna son derece faydalı olmakla beraber, onu dahi zinde 
kılan en önemli unsurdur.

       İşte hemşehrimiz Hafız Abdullah Nazırlı bu eseriyle bizleri, okuyucu-
ları maddi vadiden uzaklaştırarak, ma’nevi vadinin derinliklerine, tekke tarzı 
şiirlerin güzelliğine, sofiyane görüş ve telakkilerle süslü hayâllere götürüyor.

         Eser içinde hem hece vezni, hem de aruzu bir arada kullanılarak bir çeşni 
ortaya konmuştur. Edebi san’atlardan cinas son derece güzel kullanılmış. 
Gaye, mes’ud olmak ise, sayın hocamız Hafız Abdullah Nazırlı “Gaye” isimli 
eserini ortaya koymakla bu arzusuna ermiş olmaktadır.

        Her inanan insânda aynı gaye ve arzu olmakla birlikte, böylesine eserler 
vücuda getirmek mümkün olamıyor. Bu yönüyle haddim olmayarak Hafız 
Abdullah Hocamızı takdir ediyor ve daha nice eserler vücuda getirmesini 
temenni ediyorum.

Yrd.Doç. Dr. M. Naci ONUR
Fırat Ünv.Fen.Ed.Fak.

Türk Dili ve Ed.Böl. Öğr.Üyesi
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ÖN SÖZ

       Uzun ve bereketli bir ömür sürdüren Hafız Abdullah Nazırlı’nın tama-
mı Osmanlıca el yazması olan 99 cilt eserinden bir kaçı Türkçeye tercüme 
edilerek daha önceki yıllarda basılmıştı. Bu eserlerden ‘Gaye’ adlı şiir kitabı 
‘Gönülden Gelen Sesler’ adıyla Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi tarafın-
dan 2002 yılında yayınlanmıştı. 

        ‘Gönülden Gelen Sesler’ şiir kitabının yayınlanmasından sonraki yıllarda 
Hafız Abdullah Nazırlı tarafından yaklaşık 200 adet şiir yazılmış olmasına 
rağmen bu şiirleri ikinci bir kitapta toplamaya ve ileriki bir tarihte yayınla-
maya karar verdik. 

       Elinizdeki bu eser, serbest ve aruz vezinleriyle yazılmış 96 adet şiirden 
oluşmaktadır. Eserde, ‘Gönülden Gelen Sesler’ kitabındaki tercümeler ile or-
jinal Osmanlıca metinler karşılıklı sayfalara yerleştirilmiş olup hem Türkçe
hem de Osmanlıca olarak okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

      Türkçe ve Osmanlıca metinleri birleştiren ve dipnotları tercüme eden 
Vildan Karakaya’ya, kitabın tashihini yapan Cahit Kent’e, kitabın tasarımını 
yaparak baskıya hazırlayan Nevart Akademi personeline ve Engin Çoban’a 
teşekkür eder; ilim, irfan ve ilahi aşk konularını ihtiva eden bu eserin İslam 
alemine hayırlı ve faydalı olmasını temenni ederiz. 

       Hafız Abdullah Nazırlı Vakfını kurmayı, bu çatı altında müellifin bir 
asırdır hizmet ettiği ‘Gaye’sine hizmet etmeyi ve bu eseri neşretmeyi bize 
nasip eden Cenab’ı Hakk’a hamd ve şükürler olsun. 

Mehmet Vehbi Nazırlı 
Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı Başkanı
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BU EBYAT-I NASIL YAZDIM

       Çocukluğumdan beri ebyât ve eş’ârı okumaya çok heves-
li olduğumdan, ara sıra kendim de münacât ve na’t-ı şerif 
gibi beytler yazar ve bunlardan çok mütehassis olurdum. 
Hele bu son zamanlarda, bilhassa emekli olduktan sonra, 
bu heves ve iştiyakım daha artarak zaman zaman kalbe 
gelen beytleri yazmakla ve okumakla zevk duyardım. Gâh 
na’t-ı şerif gâh münacât ve ilâhîler yazmaya devam ettim. 
Fakat sık sık hatıra gelen şu düşünce, beni yazmaktan 
men ederdi ve yazmak cesaretinde bulunamazdım.

     Düşüncem şu idi: Kendi kendime sen kim oluyorsun ki
Cenab-ı Rabbü’l âlem’ini ve Cenab-ı Peygamberi (a.s.v) 
meth ü sena edesin düşüncesi, bazan yazdıklarımı dahi 
yırtıp atmama sebep oluyordu.

     Bazen de kalbime şöyle bir düşünce gelirdi: Ehl-i dünyâ-
nın kimisi makamını, kimisi malını mülkünü, kimisi 
parasını pulunu, kimisi efradı u ailesini hulâsa, 
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her neyi seviyorsa, herkes kendi sevdiğini meth u sena 
eder ve muhabbet ettiği ne ise, onu övmek ile zevk duyar.

    Bu hususu da düşündükçe, bende bir gayret bir cesaret 
artar ve kalemi elime alarak, kalbime tulû eden ebyatı 
yazmaya başlardım. Hatta çok zamanlar gece uykudan 
uyanırken bu ebyat kalbime doğar ve kalkar yazardım. 
Gündüz yolda yürürken, çarşıda pazarda gezerken, sefer-
de ve hazerde hatıra gelenleri kaçırmaz ve yazardım.

   Sene 1983 (Mart 26). Gece uyandım; kalbime şunlar 
doğmuştu: “Ne yatıyorsun, kalk yaz; herkes dünyâ ve mâ-
sivâyı överken, bir faniyi meth u sena ederken, sen neden 
Hâlık-ı Kâinatı meth u sena etmiyesin? O’nun o büyük 
peygamberini övmiyesin?

     Halbuki bu övülenlerin hepsi Hâlık Teâlâ’nın eserleridir. 
Her eserde O’nun sıfatı tecelli etmiştir. O’nun eserini 
övenler, Cenab-ı Hâlık’ı övmüş oluyorlar.
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  Fakat farkında bile değildirler, eğer farkında olsalardı, 
şunu düşünürlerdi: Bu âlemde her ne varsa (canlı veya 
cansız) hep Hâlık Teâlâ’nın eseridir. Her güzel ve meth u 
senaya layık ne varsa, Cenab-ı Vacibu’l Vücud’ün san’atıdır. 
Öyle ise, evvela bu san’atların sahibini övmek lazımdır.     

     Mesela bir kitabı elimize alıp okuduğumuzda, evvela bu 
kitabı yazan zatı düşünerek ne güzel yazmış ve ne kadar 
âlim bir zat imiş deriz.

  Kezalik, herhangi bir sanat eseri olan bir nesneyi 
gördüğümüzde, ne kadar güzel yapmış ve ne kadar sanat-
kâr bir usta imiş der hem sanatını hem kendisini takdir ve 
meth ü sena ederiz, değil mi?

     Böyle olunca âlemleri yokdan var eden, bu varlıklara 
türlü türlü güzellikler veren ve her gördüğümüz eşyada-
ki bu güzellikleri Hâlık Teâlâ’nın akıllara durgunluk veren 
İlâhî san’atını ve kudretini seyrettiğimizde, bu İlâhi san’at-
ları ve bu sanatların sahibini neden düşmiyelim, neden o 
Zat-ı Ezelî ve Ebedî’yi meth u sena etmiyelim?
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    İşte bu düşünceler de beni bu ebyatı yazmaya tergıb ü 
teşvik etmiş ve cesaretimi artırmıştır. Binaenaleyh, ben de 
kalbime gelen ebyât ve eş’ârı bu düşünce içerisinde yaz-
mak cesaretinde bulunmuşum.

   Şunu da ifade edeyim ki ben ne şairim, ne hatip; ne 
katibim, ne edip. Ancak Rabbim her neyi ihsan ettiyse, 
onu yazdım. Mü’min kardeşlerime bir hizmet olsun diye 
ve rızayı İlâhîye nail olayım gayesiyle ve belki de bizden
sonra bir dua veya bir Fatiha’ya vesile olur düşüncesi ile bu 
risaleciğimi kaleme almış oldum.

Tevfık Yüce Allah’dan...

Hafız Abdullah NAZIRLI
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EBYAT
GÖNÜLDEN GELEN SESLER,
KASİDELER, NAT-I ŞERİFLER

MÜNACAAT, KUR’AN, HAC
İLAHİLERİ VE MUHTELİF

BEYİTLER 

H.Abdullah NAZIRLI
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Bu Kitabı Yazmaktaki Gayem ve
Düşüncelerim

1- Emr-i bilma’ruf ve nehy ani’l münker’i tebliğ etmek
2- Okuduğum bazı kitaplardan daha faydalı olan bilgileri 
okuyuculara aktarmak
3- Vefatımdan sonra da karınca kararınca faydalı olmak.
4- Bu risaleyi okuyan kardeşlerimin dualarını almak
5- Daha doğrusu rızay-ı İlahi’ye nail olmaktır gayemiz.

      İşte bu gaye ve düşünceye binaen acizane bu risaleyi yazmış 
oluyorum. Şunu da itiraf etmek zorundayım ki benim gibi 
avam-ı nasdan ilimsiz ve bilgisiz bir kimsenin risaleler yazması 
küstahlıktır  başka bir şey değil çünkü bir mektup dahi yaz-
maktan aciz olan kişinin risale yazmaya cesaret etmesi cahil 
cesareti oluyor.
   
   Ancak bu cesaretimi; selefi salihinin yazdıkları ve en çok 
kıymetli eserlerini mütalâ ettikçe bu eserlerden ve bu eser-
lerin sahiplerinden ilham alarak bu yukarda yazılı beş gaye ve 
düşünceye binaen Kari’ini kirama ve küçük yavrularımıza fay-
dalı olurum düşüncesiyle yazmış oluyorum. Kusurlarımın af-
fını da okuyucularımdan rica ediyorum.

Tevfik yüce Allah’dan
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 Not
    
       Her ne kadar nazım, tarafımızdan ise de fakat bilinen ayet-
lerin ve hadis-i şeriflerin me’al ve tefsirlerinin ve yine bu ayet 
ve tefsirleri yazan musannif ve müelliflerin ibret verici ve 
uyarıcı söz ve mütala’larından faydalanarak yazmış oluyorum.

      Kezalik, kendim bu büyük insanların eserlerini okuyup is-
tifade ettiğim kadar mü’min kardeşlerime de yazarak faydalı 
olmayı ümid ediyorum.

    Ba-husus böyle hafif bir ibare ile manzum olarak yazmak 
gayemdir. Küçük yavrularımızın daha heves ve istekli okuyacak-
larını ve sevip gayelerimizin daha rahatlıkla anlaşılacağının 
mümkün olacağını düşündüm. Böyle nazım ile yazmanın daha 
uygun ve faydalı olacağını ümid ve mülahaza ediyorum.

Rabbim okuyup, mücibiyle cümlemize amel etmeyi nasib ve 
müyesser eylesin. 

Amin

 Hafız Abdullah Nazırlı
1983
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Bu Risalenin Yazılma Tertibi

Gaye
1- Allah-u Tealayı bilmek ve ona itaat etmek
2- Peygamberi bilmek ve sünnete uymak
3- Kur’an’ı Kerim’i bilmek ve Kur’an’ı okumak
4- İslam’ı bilmek ve Müslüman yaşamak
5- Hem dünya hem Ahiretimize hizmet etmektir.

      Bu risalenin muhteviyatı bu beş gayeden ibarettir.
    Beyitlerimiz bu beş gaye’den bahsetmektedir. Eğer hakikaten 
düşünecek olursa her Müslümanın gayesinde bu olacaktır. 
Çünkü her insanın(cenab-ı vacibü’l vücud olan). Allah-u Tealâ ’yı
bilmesi ve ona itaat etmesi, Allah-u Tealâ’nın peygamberini bi-
lip yolundan gitmesi, Kuran’ı Kerim’i okuyup ve onunla amel 
etmesi, İslam’ı bilip Müslüman yaşaması; bunlara inanıp ve 
amel etmesi  kişinin hem dünyasına hem de ahiretine faydalı 
olması her insanın üzerine bir vaciptir.
      Bu gaye ve bu niyete binaen çalışan ve yaşayan insan imanını 
ve ahlakını muhafaza etmiş olur. Dine ve İslam’a dünya ve 
ahirete hizmet vazifesini rızay-ı ilahiye nail ve şefaat-i
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resul-i kibriya’ya mazhar olmakla cennete gidişini te’min et-
miş bir kimse olur.
    Binanaleyh her Müslüman bu gaye ve düşünce içerisinde 
olmalı ve kendini böyle bilgilerle yetiştirmeli. Bu itikad 
içerisinde amel edip hem dünyasına hem de ahiretine faydalı 
olmayı hiçbir zaman ihmal etmemelidir.

Selam hidayete tâbi olanlara olsun.

(Bu Risalenin Yazarı)

Malatya’da Hacı Yusuf Camii yani Yeni Camii, Kangal’da Ab-
durrahman Paşa Camii, Sivas’da Paşa Camii, Elazığ’da İhsan-
iye Camii şeriflerin de vazife yapan bu vazifelerle beraber 
Kur’an-ı kerim hocalığını da yürütmekte iken  ve son İhsani-
ye camii’nden 1975’de emekli olan imam;

Hafız Abdullah Nazırlı
Miladi 1982
Hicri 1402
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Gaye-1

Kâinâtın Hâlik-ı, bütün mahlukatın
Rabb’ı ve Rezzakı olan 

Allah’u Teâlâ’yı 
tanımak.

Dua

Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi!
Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir ismi-

nin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi’! 
Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten 

Muîd!
Ey dilediği her şeyi yapan! 

Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarat-
tığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her 

şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum.
Senden başka hiçbir ilâh yoktur. 

Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bize yardım et. 
Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerler-

den ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bize yerdım et..
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Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, herşeye 
hakkıyla gücü yetendir.

(Mülk-1)
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Sırdaşım Kalem     

Ey benim derdimin ortağı kalem 
Kardaşım yoldaşım sırdaşım kalem 
Ey benim en muhip yarim mahremim 
Her yerde her zaman yoldaşım kalem

Dünyâda yok senden gayri bir yarim 
Fikrimin mahremi hem yar-i garım 
Seninle yazarım, okur anlarım 
Gönlümün haldaşı cândaşım kalem

Samimî bir yârsın çok vefakârsın 
Esrar-î derûnum bilir yazarsın 
Sahife sahife inci dizersin 
Olursun her zaman hâldaşım kalem

Seninle yazılır nice ilimler 
Sayende yetişir nice âlimler 
Bilemez kadrini kuru câhiller 
Halvette celvette kardaşım kalem

Kur’ân’da yad etti Hz.Rahmân 
Yazıldı seninle okundu Kur’ân 
Sayende medeni oldu bu insân 
Önünde eğildi bu başım kalem

Okudum seninle ders-i Kur’ânı 
Sayende öğrendim dini îmânı 
Nazlı der derdime sende dermanı 
Buldum da kesildi göz yaşım kalem
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Hamd-u senâ eylerim Rabbime ben bî-aded 
Hem inâyet isterim Hâlık’ım etsin meded

O inâyet eyledi bu kitabı yazmaya
Hem dahi etti medet bana Allahu’s-Samed

Cehlimin defi için kendime yazdım bunu 
Kendime ettim hitâp, küsmesin hiçbir ehad

Zübde-i ahlâk-ı din bunda ettim mündemiç 
Kim okur âmil olur, işlemez ef’âl-ı bed

Eyliye belki dua, okuyan bu Nazlıyâ 
Ruhunu şâd eyliye, etmiye asla hased

Zübde-i Ahlak: Din ve Ahlakın hülasası          Mündemiç: Topladım (Kapsayan)          Ef ’al’i bed: Kötü işler

“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla 
sonuçlandır.”

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd ve Sena Eylerim Rabbime Bi Aded
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Sebeb-i Telif

Şükrü minnet eylerim Hâlık-ı Ekvân’a ben 
Hem dahi hamd eylerim ol yüce Sübhâne ben 

Eylerim Peygambere hem salât ile selâm 
Âl ü ashâb, tabiin Ahmed-i zişan’e ben

Eyledi Rabbim bana bî adet lütf û kerem 
Tâ ezelden gelmişim çok şükür imâne ben

Var mıdır bundan daha bir büyük devlet acep? 
Ya niçün hamd etmeyem o büyük Rahmân’a ben?

Çok durur gerçi kusurum, günahım bilirim 
Hamdülillah ümmetim o büyük sultâne ben 

Hâlık-ı Ekvan: Bütün kainatın hâlıkı
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Eyledi lütf û kerem bana, yazdım bir eser 
Çok şükür ki nailim böyle bir ihsâne ben

Nice yıllık va’zımı nazm ile etdim beyân 
Hakk inâyet eyledi kalmadım bigâne ben 

Yazmadım bir âferin, hem dahi takdir içün
Hizmet etmek istedim, Hazret-i Kur’ân’a ben

Belki yaklaştı ecel, bu fenadan gitmeye 
Yadigâr kalsın dedim, dost ile yarâne ben 

Okudukça edeler Nazlıya belki dua 
Bu sebeple olayım nail-i Gufrân’e ben

Nail-i Gufran: Allah’ın mafiretine nail olmak
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Ey hakkı inkâr eyliyen münkir 
Dikkatle bir bak şu iktidâre 
Kudretullâhı görmeyen kâfir 
İbretle bir bak sun-i Gaffâre  

Bak şu semâya, yıldıza, aya 
Aç gözlerin bak sonsuz fezâya 
İbretle bir bak sun-i Hudâ’ya 
Gökte dönen şu seyr-i seyyâre

Bak ki semânın var mı imâdı 
Seyyarenin bak var mı kanadı 
Gel etme artık bunca inadı 
İbretle bir bak bunca esrâre

Milyarca ni’met etti inâyet 
Âdeme verdi bunca kerâmet 
Bu ne devlettir, bu ne saâdet 
Dikkatle bir bak bunca esmâre

Dağlarla taşlar otlar, ağaçlar 
Eyler uçuşlar gökteki kuşlar 
Halk eylemiştir iniş yokuşlar  
Dikkatle bir bak bahre bihâre

Kâinatın Hâlikı Allah’u Teâlâdır,
Tabiat Değildir

Sun-i Gaffar: İlahi Sanat          Seyr-i Seyyar: Gezegenler         İmâd: Direk          Esmâr: Meyveler
Bahr, bihâr: Derya denizler



55



56

Gökte melekler suda semekler 
Cümle dilerler Hakk’dan dilekler 
Durmaz döner hep burç u felekler 
Nerden gelir bak şu rûzgâre

Kışta soğuk var, yazda harâret 
Cümlesi eyler Hakk’a delâlet 
Var ise sende akl u ferâset
İbretle gel bak berd ile hâre

Görmez misin sen mâr ile mûri 
Arıda balı zehr-i zenbûri 
Kim yaratmıştır nâr ile nûri 
İbretle bir bak nûr ile nâre

Yok mu gözünde nur-i basîret 
Hâlık olur mu kuru tabiat 
Hep âşikârdır cümle hakîkat 
İbretle gel bak leyi ü nehâre

Nazlı der Hakk’ı eyleme inkâr 
Gel eyle ikrar, deki Allah var 
Münkir olanı kahreder Kahhâr 
Kork da düşün bak kahr-ı kahhâr’e

Semek: Balık          Berd: Soğuk          Hâr: Sıcak          Mâr: Yılan          Nar: Ateş          Mûr: Karınca
Leyl-û Nehar: Gece-Gündüz          Kahr-ı Kahhar: Cenabı Hakkın Kahrı          
Yunus suresinin 5-6 ayetleri Fussilet 9-10-11-12 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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           Bu Kitabı Okumalısın

Ey benim müslüman kardeşim, dostum 
Benim bu kitabı okumalısın 
Sanma ki ben sâde bir şiir yazdım 
Dikkatle okuyup anlamalısın

Nazm ile yazmışım gerçi bir kitap 
Ayetle hadisle etmişim hitap 
Münkire delille vermişim cevap 
Kafadan atmışım sanmamalısın

Allah’ı isbâta çalışmışım ben 
Delille Mevlâ’yı tanıtmışım ben 
Sözüme hurafe katmamışım ben 
Hakikât böyledir inanmalısın
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Türlü nasihatler var bu kitapta 
Nice faide var soru cevapta 
Olsa da kusurum nazm u hitapta 
Artık kusuruma bakmamalısın

Gayemiz hizmettir dîn-i mübîne 
Faydalı olmaktır ihvân-ı dine 
Mevlâ’yı tanıtmaktır münkirine 
Bizlere bu farzdır durmamalısın

Tutana yeterdir bunca nasihat 
Bilene söyledi Nazlı hakikât 
İşte edep, ahlâk, işte tarikat! 
Sözümü yabana atmamalısın
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       İlahi Kudret

Kaldır başın semâya 
Bak da şu kudreti gör 
Dikkatle bak fezaya 
Fezada vus’atı gör

Yıldız, güneş, aya bak 
Nasıl durur muallak 
Var durduran muhakkak 
Düşün bu kuvveti gör

Milyarca var kevâkib 
Döner gezer mevâkib 
Meşârikle Meğarib 
De ki şu hey’eti gör

Bak leyl ile nehâre 
Mevsimlere bahâre 
Yağmur döken buhâre 
Yağan şu rahmeti gör

Soğuk sıcak havalar 
Nasıl yağar dolu kar 
Nerden eser bu rüzgâr 
Berd ü harareti gör

Vus’at: Na mütenahi olan feza’nın genişliği          Kevakib: Yıldızlar          Mevakib: Bölük bölük         Leyl: Gece          
Nehar: Gündüz          Berd: Soğuk
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Burçlardaki dönüşler 
Bu muntazam gezişler 
Kimden olur bu işler 
Düşün bu hikmeti gör

Yıllarda ay, gün, hafta 
Düşmüşler ardarda 
Uzar, kısar arada 
Bunlarda gayreti gör

Bu kâinat, bu eşya 
Yıldız, semâ, Süreyya 
Durmaz döner bu dünyâ 
Hakk’a itaati gör

Bak bunca dağ u sahra 
İklim, nehir, su, derya
Ne varsa süfl ü ülyâ 
Deki şu nimeti gör

Allah bu kainatı 
İnsân içün yarattı 
Nimet ile donattı 
İlâhî rahmeti gör

Emrindedir bu dünyâ 
Hizmet eder su derya 
Ta gökteki Süreyya 
Eyler şu hizmeti gör

Süreyya:  Yıldız          Süfl: Engin yerler          A’la: Yüksek yerler          Yasin suresinin (Ve’ş şems’i tecr-i) 
ayetlerine bakınız 38-39.
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Ey insanoğlu insân 
Hep sanadır bu ihsân 
Layık olur mu isyân 
Sende şu gafleti gör

Ey bunlara tabiat
Diyen zavallı bedbaht 
Olur mu bunca gaflet
Sende cehaleti gör

Gel artık eyle ikrâr 
Allah’ı etme inkâr 
İsyan edip günahkâr 
Olma saadeti gör

Sende eğer basiret 
Varsa gözünde ibret 
Görürsün çok hakikât 
Bak da hakikâti gör

Aslın nedir, nesin sen? 
Bidâyetin düşün sen 
Bir katre su iken sen 
Ne oldun hilkati gör

Cismen küçük isen de 
İlmin büyüğü sende 
Ne san’at var bedende 
Sendeki san’atı gör

Bedbaht: Kötü bahta sahip          Bidâyet: Evveliyat          Hılkat: Yaratılış
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Akıl, fikir, hitâbet 
İlim, kâlem, ferâset 
Duyu, irâde, kudret 
Sende kerâmeti gör

Artık buna tabiat 
Demek olur cehâlet 
Lâyık mı bu hamakat 
Sen de delâleti gör

Allah bu kâinatı 
Alemde mümkinatı 
Ne varsa O yarattı 
İlâhi satveti gör

Nazlı sana nasihat 
Etti budur hakîkat 
Hakk’dan ola hidâyet 
Artık hidâyeti gör

En’am suresi 59-60-61 ayetlerinin tefsirine bakınız.         Satvet: Kahirane ikdidar.
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Gel ey gönül gönülden 
Heman de Allah Allah 
Onu bırakma dilden 
Heman de Allah Allah

Seyyâh olup gezerken 
Deryâ, deniz yüzerken 
Okurken hem yazarken 
Heman de Allah Allah

Ayık iken, uyurken 
Dururken, hem yürürken 
Nefes alıp verirken 
Heman de Allah Allah

Aşk oduna yanarken 
Gözyaşların akarken 
Can hulkuma çıkarken 
Heman de Allah Allah

Bülbül güle öterken 
Kalk sen de erken erken 
Herkes yatıp uyurken 
Uyan de Allah Allah

Heman De Allah Allah
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Sen Allah’ı seversen 
Rızaya ver gönül sen 
Rızasını dilersen 
Heman de Allah Allah

Dilden çıkar sivâyı 
Terk eyle mâsivâyı 
Zikirde bul safayı 
Heman de Allah Allah

Dost dostunu unutmaz 
Onsuz bile su yutmaz 
Vakt-i seherde yatmaz 
Uyan de Allah Allah

Aşk, âşıkı uyutmaz 
Gözyaşını kurutmaz 
Kimse dilini tutmaz 
Heman de Allah Allah

Dedin belâ, eleste 
Değildi cân kafeste 
Unutma her nefeste 
Heman de Allah Allah

Sakın bu ahdi bozma 
Uyup da nefse azma 
Zikirden Nazlı bezme
Heman de Allah Allah
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                      Allah İle Ol

Her yerde sen, her lahzada Allah ile ol 
Halvette de, celvette de Allah ile ol

Mağripte de, maşrikte de olsan bile sen 
Gurbette de, uzlette de Allah ile ol

Dünyâda da, ukbâda da olma sen O’nsuz 
Dünyâda da, ukbâda da Allah ile ol

Sen sanma ki sonsuz ola varlık ile alem
Yerlerde de göklerde de Allah ile ol

Hem yerleri, hem gökleri ilmi muhittir 
Sahrada da, deryâda da Allah ile ol
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Zâhirde de bâtında da Allah ilesin 
Zâhirde de bâtında da Allah ile ol

Varlıkta da darlıkta da bir an unutma 
Varlıkta da darlıkta da Allah ile ol

O kuluna kuldan daha çokça yakındır 
Sen daima her yerde de Allah ile ol

Kavlin ile, fiilin ile, hâlin ile Nazlı 
Her an bile, her halde de Allah ile ol

Hadid 4, Kasas 16 bu ayetlerin tefsirine bakınız.
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O Allah benim Rabbimdir, ben Rabbime hiçbir şeyi ortak tutmam.

Allah’u teala her işe muktedirdir. Her işi yapmaya gücü yeter. 
Yapamadığı hiçbir iş yoktur.

O öyle bir Allah’tır ki O’ndan başka tapacak yoktur. O gizli ve aşikar 
ne varsa hepsini bilir. O bağışlayandır.
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                  Varsın Allahım

Varsın Allahım nazîrin yok senin 
Birsin Allahım vezîrin yok senin 

Yok mekânın kimse bilmez nerdesin 
Kimse görmez ama sen her yerdesin

Varlığınla dopdoludur kâinat 
Varlığın isbât eder her zî-hayât

Varlığın ilân eder arz u semâ 
Cümle mevcudat seni eyler senâ

Kaplamış arz u semâyı kudretin 
Yerde, gökte dopdoludur san’atın

Nazîrin: Misalin, benzerin          Zi-hayat: Hayat sahibi          
En’am 101, 102, 103, 104 ayetlerinin tefsirlerine bakınız.
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Kudretin tasdik eder Zerre bile 
Bilinirsin akl ile hem ilm ile

Yok olanı halk eden sensin heman 
“Kün” demenle oldu var heft âsumân

Her ne istersen yaparsın onu sen 
Ol dedin mi var olur ne istesen

İhtiyâcın yok senin hiç kimseye 
Kudretin eyler nüfuz her nesneye
 
Âlemi ilmin ihata eylemiş
Sana meçhul nesne bir şey kalmamış

Var edersin yok edersin âlemi 
Yaratırsın âlem içre âdemi

Heft asuman: Yedi kat gökler          Nüfuz: Tesir, Geçer          İhata: Kuşatmak, her tarafı sarmak
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Âlemin her işini sensin gören 
Hem dahi sensin alan sensin veren

Sen yemezsin yedirirsin bizlere 
Hem dahi münkirlere dinsizlere

Sana isyân eyledikçe kulların 
Sen açarsın türlü ni’met yolların

Bizlere bizden rahimsin Rabbimiz 
Sana muhtâcız ilâhi hepimiz!

Cümle esrâr-ı beşer ma’lum sana 
Gizli yok âlemde bir şey zâtına

Yerde gökte sensin ancak pâdişâh
Alemin ma’bûdu sensin yâ ilâhi

Esrar-ı beşer: İnsanların gizli halleri          Mabud: Kendisine ibadet olunan
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Çok büyüksün çok büyüksün çok büyük 
Hep senindir cânlı cânsız mâl ü mülk
 
Varlığının evveli yok sonu yok 
Sensin Allah, senden artık tanrı yok

Her nefeste sana muhtaç bu beşer 
Herkesin her an sana işi düşer

Böyle îman eylemiş Nazlı kulun 
Sana muhtaç dâim, ihsânda bulun

Hadid suresi 1, 2, 3, 4, 5, 6. ayetlerinin tefsirine bakınız.
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             Yaratan O’dur

Bütün kâinatı yeri gökleri 
Gökte yıldızları yaratan O'dur 
İnsanı, hayvanı, cin, melekleri 
Gece gündüzleri yaratan O'dur

Canlıyı cânsızı O'dur yaratan 
Besleyip büyüten O'dur yaşatan 
Dünyâyı ni'metle O'dur donatan 
Yok iken bizleri yaratan O'dur

Her cânlı olanın rızkını verir 
Herkesin hâlini görür, hem bilir 
Fakirin, zenginin işini görür 
Yerde denizleri yaratan O'dur

Yağmurlar yağdıran yeller estiren 
Varlığı, darlığı bize gösteren 
Can verip yaşatan, bizi gezdiren 
Canlı, cânsızları yaratan O'dur

Gökte yıldızları O'dur durduran 
Suyu denizlere O'dur dolduran 
Âlemi güneşle ziyalandıran 
Karları, buzları yaratan O'dur

Mülk suresi 1, 2, 3, 4, 5. ayetlerinin, Hac suresi 16, 17, 18, 19 ile 25. ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Buluttan suları yere indiren 
Her türlü bitkiyi yerden bitiren 
Kışları götüren yazı getiren 
Yazları güzleri yaratan O’dur

Bu kadar ni’meti bize veren O 
Âlemin işini yapan, gören O 
Alan O, veren O, hem öldüren O 
Kafada gözleri yaratan O’dur

O’nundur O’nundur ne varsa O’nun 
Bu insân ne alsa, ne verse O’nun 
Ne etse, ne yapsa, ne görse O’nun 
Nazlı; bu sözleri yaratan O’dur

Maide suresi 95, 96, 97, 98, 99 ayetlerinin, Fussilet 9, 10, 11, 12 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Kâinatın ulu bir Allah’ı var 
Âlemin ma’budu bir ilâhı var

Herkesin ma’bûdudur Allah’ıdır 
Cümlenin Rabbi rahim rahmânıdır

Vardır O hem birdir O kadirdir O 
Bî nâzîrdir evvel ve âhirdir O

Öyle bir Allah ki, vardır varlığı, 
Kimseden gelmiş değil ilâhlığı

Kimse O’nu fehm u idrak edemez 
Zâtını akl ile kimse bilemez

Kâinâtın Ulu Bir Allah’ı Var

Fehm-u idrak: Anlamak          Bakara suresi 164, 165 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Zâtına mahsus sıfâtı var O’nun 
Künhü bilinmez hayâtı var O’nun

Onu kimse doğ(ur)madı var etmedi 
Hem dahi kimse O’nu büyütmedi

Vardır O, varlığının yok evveli 
Hayy u Bâkidir O’nun yok âhiri

İhtiyâcı yok O’nun hiç kimseye 
Hükmeder âlemde her bir nesneye

Mülk O’nun dünyâ O’nun insân O’nun 
Cân O’nun cânân O’nun ihsan O’nun

Saltanat kudret O’nun kuvvet O’nun 
Nan O’nun ni’met O’nun devlet O’nun

Hayy: Hayat sahibi          Baki: Ölmez, son bulmaz          Nan: Ekmek
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“Kün” demekle âlemi var eyledi 
Varlığın varlıkla izhâr eyledi

Kuru balçıktan yarattı âdemi 
Âdem ile hem şeneltdi âlemi

Bî-adet ni’met veren o âdeme 
Âdemi etti halîfe âleme

Her ne varsa hep O’nun âsârıdır 
Hâdisât cümle O’nun ef’âlidir

Her eser isbât eder varlığını 
Âleme i’lân eder birliğini

Canlı cânsız cümlesi muhtâç O’na 
Hep ederler arz-ı ihtiyâç O’na

Kün: “Ol” demek           Balçık: Çamur           Bî adet: Sayısız           Arz-ı ihtiyaç: İhtiyacını ona bildirmek
Asar: Eserler
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Taşına toprağına muhtâç beşer
Herkesin her an O’na işi düşer

Kul ne yapsa, her ne îcâd eylese 
Hâlıkın izniyledir ne işlese

Mucidin îcâdı da O’nun olur 
Zîra her eşya O’nun mâlı olur

Aklı fikri yine O vermiş kula 
Emri ile kul döner sağa sola

Ey bu varlığa tabîattır diyen 
Kudret-i yezdân’ı inkâr eyleyen

Sen nasıl dersin tabîat bunlara 
Yerde gökte bu kadar varlıklara

Mucid: Yeni bişey bulup yapan, icad eden           Kudret-i yezdân: Allah’ın kudreti
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Kendi kendine nasıl şey var olur 
Bir tesâdüfle bu âlem kurulur 

Nutfeden kimdir seni var eyleyen 
Varlığa böyle hükümran eyleyen

Emrine kim verdi bu varlıkları 
Hizmete koydu suda balıkları

Ay Güneş yer gök eder hizmet sana 
Sayısız lûtf eylemiş ni’met sana

Sen nasıl inkâr edersin Hâlık-ı 
Tanımazsın sen o Rabbi, Razık-ı

Yok mudur sende akıl fehmu şuur 
Yoksa sende hiç tefekkür yok mudur!

Nutfe: Meni          Fehmu şuur: Anlayış
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Yok desen de, yok olur mu var olan 
Hâlık’a yok diyemez dindar olan

Görmeyen âmâ Güneş yok dese de 
Yok olur mu gündüze yok dese de

Bir kişi sağır olup da, duymasa, 
Âmirin emrettiğine uymasa

Yok sadâ deyip de inkâr eylese 
Yok olur mu ses o sağır yok dese

Kulağın duymaz gözün görmez senin 
Hak işe aklın dahi ermez senin

Var mıdır dünyâda ustasız eser 
Her işin bir fâili vardır meğer
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Bir çivi dâhi çakılmaz tahtaya 
O da muhtaçtır çekiçle çakmaya

Kendiliğinden kurulmaz fabrika 
Onu yapan yaptıran var mutlaka

Böyledir kânûn-ı âlem şüphe yok
Bu misalin var daha emsali çok

Gel yeter artık yeter îmana gel, 
Münkir olma, Hâlık-ı ikrâra gel

O yüce Allah’ını bil kulluk et 
Kâfir olma doğru yoldan doğru git

Gafletin cehlin içinden çık yeter 
Yoksa hayvandan olursun çok beter

Araf suresi 179. ayetinin tefsirine bakınız.
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Hâlık’ı hayvan da inkâr eylemez 
Âlem eşya bir tabîattır demez

Gözlerini örtmüş tabiat perdesi 
Aklını almış cihânın maddesi

Nazlı der inkârı ko, ikrara gel 
Bâtılı küfrü bırak Gaffâr’a gel

Risale-i Nur’un sahibi Bediüzzaman hazretleri der ki; Tabiat bir sıfat-ı ilahidir sani olmaz
Tabiat bir kitab-ı rabbanidir katibi olamaz - Tabiat bir defterdir defterdar olamaz
Tabiat bir kanundur kudret olamaz
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Allah Allah illallah 
Lâ ilahe illallah 
Mâfî kalbi gayrullah 
Lâ ilâhe illallah

Daim dilinde olsun 
Gönlün onunla dolsun 
Kalbinde hep bu dursun 
Lâ ilâhe illallah

Çarşı Pazar gezerken 
Giderken hem gelirken 
Boş durma otururken 
Lâ ilâhe illallah

Yazı yabanda, bağda 
Evde, seferde, dağda 
Oku her kar u halde 
Lâ ilâhe illallah

Zikirlerin efdali 
Eder insânı veli 
Daim alıştır dili 
Lâ ilâhe illallah

La İlâhe İllallah

Mafî kalbî gayrullah: Kalbimde Allah’u Teala’nın sevgisinden başkası yoktur.
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Olur bununla ikrâr 
Çıkar gönülden inkâr 
Nefyi var, isbâtı var 
Lâ ilâhe illallah

Açar gönül gözünü 
Nurlandırır yüzünü 
Hakk’a verir özünü 
Lâ ilâhe illallah

Unutma hiçbir zaman 
Oku dilinde her an 
Virdin bu olsun heman 
Lâ ilâhe illallah

Alır cennet tapusun 
Açar cennet kapusun 
Mü’min olan okusun 
Lâ ilâhe illallah

Nazlı oku her nefes 
Gayre hiç etme heves 
Fâniden meylini kes 
Lâ ilâhe illallah

Muhammed suresi 15. ayetin tefsirine bakınız.
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                    Hâlık-ı Âlem

Mümkin mi ki idrâk ede onu ebsâr 
Zira O dedi: Lâ tudrikühü’l-ebsâr

Rü’ya ile hülyâ ile künhü bilinmez 
Mahluk olana haşa Allah denilmez

Mahluk onu hülyâ ile etse de tasvir 
Haşa ki, ola tasvir ile tedvir

Tasvir ile, tedvir ile künhü değişmez 
Eşya ile, dünyâ ile teşbih edilmez

Yerlerde de, göklerde de benzeri yoktur 
Hâlık-ı âlemdir O, cümle eşya mahluktur

En’am 103 ve A’raf suresi 142, 143. ayetlerinin tefsirine bakınız.
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                         Uyanman Gerek

Ey uyur gaflet içinde, artık uyanman gerek 
Gafletin bu uykusundan gözlerin açman gerek 

Aç gözün bak, âlemi seyr eyle gör, al ibreti 
Kâinatı seyr edip de, Hâlık-ı bulman gerek

Bil! Tabiât perdesi kör eylemiştir gözlerin 
Bu tabiât perdesini kaldırıp atman gerek 

Sen tabiât zulmeti içinde kalmışsın meğer 
Bu cehalet zulmetinden mutlaka çıkman gerek

Maddeleşmiş akl u fikrin, görmez olmuş gözlerin 
Ver kulak dinle hakkı, hak sözleri duyman gerek 

Nefs u şehvet, lü’b ü zînet seni sarhoş eylemiş 
Yok senin aklın başında, bunu anlaman gerek

Lü’b: Eğlence, oyun          Zinet: Dünya zineti, süs
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Kendini ârif bilirsin, amma yok ilmin senin 
Bî-habersin ilm u irfândan, sana irfân gerek 

Âlemi halk eyleyen Hallâkı bilmezse kişi 
Var mıdır bundan daha echel, bunu bilmen gerek

Yer içer oynar gezersin Rabbinin mülkünde sen
Tanımazsın sen onu, artık onu bulman gerek 

Bu kadar nîmet veren Allah’ını bil de inan 
Varlığına birliğine mutlak inanman gerek
 
Cehli ko, Allah’ı bil, îmâna gel, İslam’a gel 
Küfrü at artık yeter, o gönlüne îmân gerek 

Hakk’ı bil, Hakk’a inan, Hakk’a itâat et heman 
Emrini tut, nehyini ko, O’na kul olman gerek

Bî haber: Habersiz          Echel: Cahilin cahili
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Gel oku bu beytlerimden ibret al, insâfa gel 
İbret almazsan eğer sen âteş-i nirân gerek 

Hüccet istersen eğer sen, Hazret-i Kur’ân yeter 
Hazret-i Kur’ân ile doğru yolu bulman gerek

Bu sırât-ı müstâkime seslenen peygamberin 
Gel işit bu sesleri artık bunu duyman gerek 

Nazlı der sen adam olmak isterisen kardeşim 
Bu hakikat sözlerimden dersini alman gerek

Beyt: Manzum, şiir halinde söylenen iki mısra          Nirân: Cehennem          Hüccet: Delil, ayet, hakikat
Sırat-ı müstakim: Doğru yol          Maide suresi 35. ayetin tefsirine bakınız.
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                     Her Şey Senindir Ya Rab

İlâhî nüh-felekler, arş-ı Rahmân hep senindir 
Bu mevcudat, bu mahlûkât, bu insân hep senindir

Açan güller, biten otlar, ağaçlar dağ u sahrâ 
Melâik cinn ü insân, cümle hayvan hep senindir

Dönen dünyâ, duran eşyâ, nehir, deryâ, esen yel 
Gece, gündüz, bahar, kış, yaz bu ezman hep senindir

Senindir mülk-i dünyâ, dar-ı ukbâ, nâr u nirân,
Sekiz cennette Rıdvan hûr u gılmân hep senindir

Senin kün emrin ile, cümle âlem yoktu var oldu 
Bu âlemler, bu san’atlar, bu ekvân hep senindir

Nüh felek: Dokuz gezegen yahut semalar          Arş-ı Rahman: Arş’u âla          Ezman: Zamanlar
Nar’u nirân: Cehennem ateşi          Hûr u gılmân: Cennetin huri ve hizmetçileri (Rıdvan da bunlardandır.)
Ekvan:  Kainatlar
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Hesapsız türlü ni’met kullara lutf eyleyen sensin, 
Eğer zahir, eğer bâtın, bu ihsan hep senindir

Ne varsa âlem-i gayb-ı şehâdette serâpâ, 
Bütün esrâr, güneş, envar, bu elvân hep senindir

Veren sensin, alan sensin senindir hükm-i fermân 
Belâ, âfet, musibet kahr u tûfan hep senindir

Hayât u mevt-i dünyâ, haşr u mahşer, ba’s-u bâdel-mevt 
Mükâfat hem mücâzat, adl ü mizân hep senindir
 
Bütün kulluk, taabbüdler, tahiyyat hep sanadır 
Sanadır her münâcât gizli ilân hep senindir

İtâat eyleyen de etmeyen de cinn ü insân 
Hükümran pâdişâhlar, dost u düşman hep senindir

Serâpâ: Baştan başa          Esrar: Gizlilikler          Envar: Nurlar          Elvan: Renkler
Ba’su bâdel-mevt: Ölümden sonra dirilmek          Taabbüd: İbadet          Tahiyyat: Saygı ve ta’zim
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Senin emrinle bu eflak döner durmaz Güneş, Ay 
Bu kudretler, bu hikmetler, bu ferman hep senindir

Senin ilmin cihânı kaplamış, hükmündedir âlem 
Habirsin hem kadîrsin ilm u irfân hep senindir

Ezelden tâ ebed varsın, nazîrin hem vezîrin yok 
Nekâisten münezzehsin isim, şan hep senindir

Bütün dünyâ ve mâfîhâ, semâvat, cümle mahluk 
Seni tesbih ederler, ism-i sübhan hep senindir

Nebîler, hem velîler ehl-i irfân, bay-fakir hep 
Zâif âciz, hükümrân şâh u sultân hep senindir

Suhûf, Tevrat, Zebur, İncil, semâvî vahy u Cibril 
Şeriât, din ü îmân, hükm-i Kur’ân hep senindir

Eflak: Gökler          Dünya ve mafiha: Dünya ve dünyadakiler          İsm-i sübhan: Kusursuz isim
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Senin vasfını yazmaktan kalemler âciz olmuştur 
Bütün meth ü senâ, hamd, şükr bu imân hep senindir
  
Hayâlü vasf u tasvire sığışmaz, vasfe imkân yok 
Bilinmez künhü Sübhânın bu ruh, cân hep senindir

İlâhi! Varlığın isbat eder zerre bile ke’ş-şems 
Ne varsa hâli, mâli dâr u devran hep senindir

Bu hâfız kemterin etmiş seni tasdik ezelden tâ 
Ebed birsin, şerîkin yok bu ihsân hep senindir

Tasvir: Şekillendiren          Künhü: Asıl, hakiki, mahiyet          Ke’ş şems: Güneş gibi          Dâr: Yer
Devran: Zaman
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Ey gözüm görmez deyu varlıkları inkâr eden, 
Bak ki sülb-i âdem içre, nice insân gizlidir 

Âlem-i ekvân içinde nice ekvân gizli var, 
Gördüğün cânlar içinde nice bin cân gizlidir

Zerrenin vardır içinde nice bin zerre inan 
Akla sığmaz, kudretullah içre umman gizlidir 

Bir çekirdek içre gizlenmiş nice binler ağaç 
En ufacık bir tohumda nice elvân gizlidir

Kupkuru çöpler içinde türlü meyveler çıkar, 
Gördüğün otlar içinde, gül gülistan gizlidir

Gözümüzle Görmediklerimize İnanmayız 
Diyenlere Cevap

Sülb-i alem: Adem (a.s)’da bulunan          Âlem-i ekvân: Kainatlar           Kudretullah: Allahın kudreti
Elvan: Rızıklar
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Yeryüzünde durmadan, dâim akan deryâ deniz 
Arz içinde kaynayan çok nehr-i seyhan gizlidir

Şu bulutlardan çıkan şimşekleri gör! İbret al 
O bulutlar sinesinde berf u bârân gizlidir 

Yeryüzünde yer dibinde nice şeyler gizli var 
Bu cihân içinde nice cânlı hayvan gizlidir

Bak muallâkda duran bunca Kevâkib, Ay, Güneş 
O Kevâkib, Ay, Güneş’de, nice burhan gizlidir 

Ey yüce Allah’ı inkâr eyleyen münkir! Hele 
Gör bu varlıklar içinde sırr-ı sübhân gizlidir
 
Sen O’nu görmezsin ama, O sana senden yakın 
Kâinatı var eden ol ulu Mennân gizlidir

Berf: Kar          Baran: Yağmur          Muallak: Boşta duran          Kevakib: Yıldızlar          Burhan: Delil
Sırr-ı sübhan: Allah’ın sırları          Ulu Mennan: Allah’u Teala
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Perdeyi kaldır gözünden kudret-i Yezdân’ı gör,
Kudretullahın içinde, sun-i Yezdân gizlidir

Etme inkâr Hâlık-ı, îmâna gel, ikrâra gel 
Bil ki, inkârın içinde küfr ü şeytân gizlidir 

Kâfirin küfrü gözünde perdedir görmez hakkı 
Hakkı münkir olana bil dîn ü îmân gizlidir

İctinab eyle günahdan, uyma şeytân sözüne, 
O günah isyân içinde kahr-ı deyyân gizlidir 

Mansıb-ı dünyâ seni çok şad u handan etmesin 
Şad u handanın içinde ah-u efgan gizlidir

Devlete nail isen de, olma mağrur mülküne 
Bastığın şu yer dibinde çok hükümrân gizlidir

Kudret-i Yezdân: Allah’ın kudreti         Sun-i Yezdân: Allah’ın sanatı         İctinab: Sakınmak 
Kahr-ı deyyân: Allah’ın kahrı         Mansıb-ı dünya: Dünya varlığı, saltanat
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Âlem-i dünyâya geldi bunca insân nerdedir 
Bu yerin altında milyarlarca insân gizlidir

Hor görüp dervişlerin incitme gönlünü sakın! 
O hakîr gördüklerin gönlünde arslan gizlidir 

Bî-kesi bî-kes bilip de bî-kese zulm eyleme 
Ellerinde zülfıkâr-ı şâh-ı merdân gizlidir

Mazluma zulmetme zâlim, intizâr eyler sana 
İntizârında onun bil kahr-ı deyyân gizlidir 

Dertlinin bağrı yanıktır, ağlatır dertler onu 
Ağlayan o gözlerinde âb-ı revân gizlidir
 
Ey devasız derde düşmüş! Sâbir ol kesme ümit 
O senin derdin içinde nice dermân gizlidir

Bî-kes: Kimsesiz          Zülfikâr-ı şâh-ı merdân: Hazreti Ali’nin kılıcı          Kahr-ı Deyyan: Cenabı hakkın kahrı
Ab-ı revan: Akan gözyaşı
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Âşıkın kalbi içinde ma’şukun sevdası var 
Kalbinin her köşesinde aşk-ı cânân gizlidir

Âlem-i gaybu şehâdette daha çok gizli var 
Gökte cennetler görülmez hûr u gılmân gizlidir 

Hakk Teâlâ gizlemiştir gayb-ı zahir içre bil 
Maddenin içinde mânâ var ki sırdan gizlidir

Mutlaka birgün kıyâmet kopacaktır şüphe yok 
Günler içinde kıyâmet yevm-i mizân gizlidir 

Hangi gün hangi saatte kimse bilmez mevtini 
Bu kadar ömrün içinde mevt-i insân gizlidir

Ana rahminde yatan bir çocuğun ahvalini
Kimse bilmez nicedir, Ahval-i sübyan gizlidir

Alem-u gaybu şehadet: Görünen ve görünmeyen          Yevm-i mizan: Kıyamet günü 
Lokman suresinin son ayetinin tefsirine bakınız.
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Âlem-i ekber olan bu küçücük insâna bak 
Nice bin türlü kerâmet ilm u irfân gizlidir 

Hâfızın hıfzında saklı âyet-i Kur’ân tamam 
Zerrecik bir hücrede tüm Hatm-i Kur’ân gizlidir

İsm-i Azam gizlidir Kur’ân içinde şöyle bil 
Bak, içinde dört kitap mânâ-yı Kur’ân gizlidir 

Gizlemiş vustâ namâzın beş vakit içinde Hakk 
Hıfz edin der bu namâzı bunda Rıdvan gizlidir

Gizlemiş şehr-i siyâmda Leyle-i Kadri dahi 
Bu kadir içinde bin ay var ki kuldan gizlidir 

Hayr içinde gizlemiştir Hakk rızasını inan 
Şerr içinde kahrı vardır, bu da kuldan gizlidir

Âlem-i ekber: Büyük alem          Vusta namazı: İkindi namazı          Rıdvan: Allah’ın rızası
Bakara suresinin 239. ayetinin tefsirine bakınız.
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Daha çok esrar-ı Hakk vardır ki kul bilmez onu 
Hadisât, ef ‘al bilinmez kula şeytân gizlidir

Ey tefekkürsüz tabiat câhili! aç gözlerin 
Nazlı’nın bu sözlerinde lâl ü mercân gizlidir 

Not: Her ne kadar mısraların sonunda “gizlidir” gelmiş ise de esas-ı kafiye “Elif ” ve “Nun” dur. Yani “      ” kafiyedir. 
Dikkat: Bu beyitlerimin yazılmasındaki gaye “gözümle görmeden inanmam” diyenlere red için yazılmıştır. 
5 Mart 1981. Bu mısraların her birine delil göstermek mümkün ise de biz kitabın hacmini büyütmemek 
düşüncesiyle iktisar ediyoruz.
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Kudreti Yezdanı Gör

Aç gözün seyr eyle bak, şu âlem-i ekvânı gör 
Kâinâtta var olan varlıkda ol sübhanı gör 

Âlem-i gayb u şehâdette ne varsa hep O’nun 
Varlığın isbât eden zerre içinde O’nu gör

Her küçük zerre dahi isbât eder varlığını 
O bulutlardan inen şu berf ile barânı gör 

O’nu gözler göremez amma görür asârını 
Varlığa dikkatle bak da Hazret-i Mennanı gör

Kudreti etmiş ihata âlem-i ekvanı hep 
Kâinâtı seyr edip de sen o yaradanı gör

Ekvân: Kainatlar          Sübhan: Cenab-ı Hak          Âlem-i gayb u şehâdet: Dünya ve ahiret          Berf: Kar
Barân: Yağmur          Asâr: Eserler          Mennan: Allah-u Teala
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Zahiri seyr eyleyip de etme inkâr bâtını 
Gördüğün zahir içinde nice bin pinhânı gör

Ben O’nu görmem deyu etme sakın inkâr O’nu 
Kalp gözün aç, kıl nazar ibretle bak îmânı gör 

O sana senden yakındır, sen sana dikkatle bak 
Katredir aslın, velakin sendeki burhanı gör

Bünye-i insân içinde nice bin cân gizli var 
Bu bedendeki acâib san’at-ı Rahmanı gör 

Başta aklın, tende ruhun gizlidir görmez gözün 
Ne kerâmet var bu tende, cân içinde cânı gör

Her neye etsen nazar ibretle görürsün O’nu 
Kâinâtta en büyük varlık olan insânı gör

Zahir: Görünen          Batın: Gayb           Pinhânı: Gizli          Katre: Bir damla
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Kâinatta nice varlık var ki insân göremez 
Zulmeti aydınlatan şu kuvvet-i ceryânı gör

Görmeyen âma dese yokdur Güneş leyl ü nehâr 
Yok olur mu gece gündüz bak meh-i tâbân’ı gör 

Nice esrar-ı ilâhi var ki insân göremez 
Nazlı’nın bu sözlerinden ibret al, îmânı gör

Leyl-ü nehar: Gece ve gündüz
Not: Bazı gafil ve cahil kimseler gözünün görmediği bir varlığa inanmadığını söylerler. Halbuki gözle görmediği 
şeyler varlıklar o kadar çoktur ki saymakla bitmez. Bu beyitlerde bir kaçı zikredilmiştir. 5 Mart 1981 Kırıkkale
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                  Nice Hikmet Gizlidir 

Hâlık-ın her bir işinde nice hikmet gizlidir 
Ger bilirsen hikmetinde nice ibret gizlidir

Bir düşünsen bünye-i insânda çok şey gizli var 
Canda, tende her uzuvda nice kudret gizlidir

El, ayak, gözde, kulakda beş duyu var ki düşün 
Her birinde ayrı ayrı nice ni’met gizlidir

Her kişinin boyu, şekli, rengi başka başkadır 
Kimisinde ya habaset ya letâfet gizlidir

Kiminin vardır cemâli, kiminin ahlâkı hoş 
Kalbi ruhu tertemiz, kalbinde safvet gizlidir

Habaset: Kötü huy, kötü ahlak         Letafet: Güzel ahlak, hüsnü hal          Saffet: Kalbi temiz, hüsnü niyet sahibi
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Hüsn-i ahlâk sahibi çirkin de olsa hoş olur 
Zira onda hüsn-i ahlâk, hüsn-i niyet gizlidir

Ger bozuk ise kişinin halet-i ruhiyyesi, 
Şekli hoş olsa dahi onda habaset gizlidir

Nice insân var ki yüzü ay gibi parlak olur 
Türlü libas giyse de içte necâset gizlidir

Ehl-i küfrün zâhiri yaldızlı olsa da inan 
Bunların gönlü içinde küfr ü zulmet gizlidir

Nice gizli nesneler var ki beşer bilmez onu 
Bu hayât içre nice mihnet meşakkât gizlidir

Ne yazılmıştır kaderde kimse bilmez sonunu 
Ne zuhûr eyler bilinmez sırr-ı kudret gizlidir

Zulmet: Karanlık          Mihnet, meşakkat: Zahmet, cefa          Sırr-ı kudret: Kudreti gizli olan
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Kimisi derde belaya müptela olur çeker 
Sıhhat içre nice emraz, nice illet gizlidir

Türlü türlü ağrılar var inletir insânları 
Nice ağrı ıztırap bu tende zahmet gizlidir

Gâh olur şad gönlü insânın, güler mesrur olur 
Gâh bakarsın bu sürur içinde zillet gizlidir

Gâh olur mahzun eder feryad u zar ağlar heman 
Yüzü gülmez, o gönülde buğz u hiddet gizlidir

Gâh olur âşık sever mahbubunu, hayrân olur 
Bünye-i insân içinde zevk u şehvet gizlidir

Niceler akl u feraset, fehm ile mağrur iken 
O akıl fehmin içinde bir de cinnet gizlidir

Mesrur: Sevinçli, neşeli          Zevk u şehvet: Şehvetin insana verdiği zevk          Cinnet: Delilik, mecnun
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Gizlidir hülyâ tefekkür cümle insânda heman 
Bu tefekkürler içinde çok hakîkat gizlidir
 
Uyuyan insân görür türlü acaib rü’yalar 
Nice rü’yalar içinde çok beşaret gizlidir

Nevm içinde seyr eder insan gezer bu âlemi 
Yer içer eyler safa, rü’yada lezzet gizlidir

Gâh uçar gökte dolaşır, gâh görür derya deniz 
Böyle rü’yalar içinde nice halet gizlidir

Gördüğün rü’ya eğer sadık ise eyler zuhur 
Böyle rü’yada hakîkat çok keramet gizlidir

Nice gizli nesneler var ki beşer bilmez onu 
Nazlı der insân içinde nice hikmet gizlidir

20 Mart 1981 İstanbul
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Gözün aç iyi bak şu âlemlere: 
Ne güzel yaratmış yaratan Mevla! 
Bak neler yaratmış bu âlemlere! 
Ne yerler yaratmış yaratan Mevla!

Yaratan O Mevla neler yaratmış. 
Cihânı bu nimetlerle donatmış. 
Bu yere ne güzel tohumlar atmış. 
Ne otlar yaratmış yaratan Mevla!

Bak hele yemyeşil şu sahralara: 
Cennete benzeyen şu ovalara! 
Değişik manzara bak şu dağlara: 
Ne dağlar yaratmış yaratan Mevla!

Boyanmış renklere türlü çiçekler
Laleler, sümbüller, mor menekşeler 
Ne san’at ne kudret bu ne emekler! 
Ne renkler yaratmış yaratan Mevla!

Her biri boyanmış garip renklere 
Kokular serpilmiş türlü güllere 
Kulak ver ötüşen şu bülbüllere: 
Ne kuşlar yaratmış yaratan Mevla!

Ne Güzel Yaratmış Yaratan Mevla
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Akıyor her yerde sular, nehirler
Sulanır ovalar, köyler, şehirler 
Bezenmiş bu insân için bu yerler 
Ne yerler yaratmış yaratan Mevla!
 
Serilmiş bezenmiş bize yeryüzü 
Çalışır muntazam gece gündüzü 
Zamanı gelince gelir yaz güzü 
Mevsimler yaratmış yaratan Mevla!

Bezemiş gökleri yıldızlarıyla 
Görünür her biri ziyalarıyla 
Çarpışmaz dönerken birbirleriyle 
Ne güzel yaratmış yaratan Mevla!

Kurulmuş bu düzen böyle bozulmaz 
Çalışır Ay, Güneş biri yorulmaz 
Birinde bir kusur hata bulunmaz 
Ne güzel yaratmış yaratan Mevla!

Bu insân içindir bütün bu işler
Bu nimet, bu hey’et, bu Ay, Güneşler
Çalışır her biri ayrı iş işler
Ne güzel yaratmış yaratan Mevla!

Yaratmış her şeyi yerli yerince 
Görürsün san’atı seyreyleyince 
Nazlıyâ! İyi bak inceden ince...
Bak neler yaratmış yaratan Mevla!

25 Mart 1981’de İstanbul’da, sahilden Yeniköy’e giderken araba içerisinde yazılmıştır.
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Âlem O’nun Emrindedir

Âlem O’nun emrindedir, 
Âlemlere ferman eder 
Varlık O’nun ilmindedir, 
Kur’ân bize beyan eder

Her iş O’nun emri ile, 
Olur O’nun takdiriyle 
Hikmetlidir kahrı bile, 
Hikmetini ilan eder

O var eder, O yok eder, 
O aç eder, O tok eder, 
O az eder, O çok eder, 
O kuluna ihsan eder

Eyler kimini bahtiyar, 
Verir kimine taht u yar 
Kimini aç muhtaç koyar, 
Yokluk ile nâlân eder

Bazan kulu eyler alil, 
Dertler verir eyler zelil 
Şaşkın kılar vermez delil, 
Dünyâsını zindan eder
 
Gâh güldürür gâh ağlatır, 
Derde belaya bağlatır 
Ömrü boyunca çağlatır, 
Bin dert ile giryan eder
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Bazen kulu eyler deli, 
Bazen sever eyler veli 
Eyler kimini bilgili, 
İlmi ile irfân eder

Eyler kimini başa taç, 
Eyler kimini karnı aç 
Dertler verir, vermez ilaç, 
Dermanını pinhan eder

Bazan bakarsın güldürür, 
Bazan yaşatmaz öldürür 
Bazan devayı buldurur, 
Bir derde bin derman eder

Mü’minlere türlü bela, 
Zahmet verir eyler cefa 
Dünyâda göstermez safa, 
Göz yaşını umman eder

Kâfirlere servet verir, 
Nimet verir, devlet verir 
Hem yedirir, hem güldürür, 
İşlerini asan eder
 
Hikmet doludur her işi, 
Bilmez bu sırrı her kişi 
Etme boşuna teşvişi, 
Mü’min olan îmân eder

Zuhruf suresi 32, 33, 34, 35. ayetlerin tefsirlerine bakınız.
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Hâşâ O zulmetmez kula, 
İster ki kul gelsin yola 
Sabreyleyip de kurtula 
Ki cennete mihmân eder

Sabredene cennet verir, 
Cennette çok nimet verir 
Cemâlini seyrettirir, 
O kulunu handan eder

O işini bilir yapar, 
Kul da onu yanlış sanır 
Birçokları yoldan sapar, 
Yerlerini nîrân eder

O’na teslim olmak gerek, 
Takdirine uymak gerek 
Dediğini yapmak gerek, 
Yapanları şadan eder

Nazlı karışma işine, 
Düşme işinin peşine 
Yorma kendini boşuna, 
Karışanı pişman eder
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Yârab cemâlin şem’ine, 
Yanmak diler gönlüm benim 
Daim hayâlin bahrine, 
Dalmak diler gönlüm benim

Ayrılmadan bir an bile, 
Kalmak diler sevgin ile 
Daim seni aşkın ile, 
Yanmak diler gönlüm benim

Aşkın ile çok yanayım, 
Nalan olup dolanayım 
Andır seni hep anayım, 
Anmak diler gönlüm benim

Ayrılmasın senden gönül, 
Daim benim gönlümde ol 
Göster bana en doğru yol, 
Bulmak diler gönlüm benim
  
Daim senin zikrin ile, 
Zikrin ile fikrin ile 
Hamd u sena şükrün ile, 
Olmak diler gönlüm benim

Nazlı kulun ister seni, 
Sen de n’olur iste beni 
Senden hakîkat dersini, 
Almak diler gönlüm benim

Yanmak Diler Gönlüm Benim
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N’oldu Bu Gönlüm

N’oldu bu gönlüm, n’oldu bu gönlüm 
Derde griftâr oldu bu gönlüm 
Durmuyor bir an bî-karar oldu 
Gözleri ağlar oldu bu gönlüm

Bir leyle mecnun oldu da durmaz 
Öyle bir hal ki bir yere sığmaz 
Âleme küsmüş kimseyi sormaz 
Sinemi dağlar oldu bu gönlüm

Sözümü artık dinlemez oldu 
Kalmadı sabrı, beklemez oldu 
Attı ağyârı, ol yârı buldu 
Durmadan ağlar oldu bu gönlüm

Neyleyim durmaz oldu kafeste 
Görmeden yârı oldu dil-beste 
Duydu nidâyı bezm-i eleste 
Gayr ile ağyâr oldu bu gönlüm

Taştı bu gönlüm, taştı bu gönlüm 
Haddini artık aştı bu gönlüm 
Bilmiyor n’etsin şaştı bu gönlüm 
Su gibi çağlar oldu bu gönlüm

Ağyâr: Yabancı          Dil-beste: Gönül bağlandı          Gayr ile ağyâr: Başkalarıyla yabancı oldu
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Coştu bu gönlüm, coştu bu gönlüm 
Başka diyâre göçtü bu gönlüm 
Öyle bir yâre düştü ki gönlüm 
Dost ile ağyâr oldu bu gönlüm

Küstü ağyâre söylemez oldu 
Dost ile sohbet eylemez oldu 
Nazlı’yı artık dinlemez oldu 
Meskeni dağlar oldu bu gönlüm
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Ey Gönül Yoktur Kararın

Ey gönül yoktur karârın, söyle gel derdin nedir?
Bir belâ mı var ser’inde, söyle gel derdin nedir?

Çıkmak istersin de mâdem bu kafesten taşraya 
Bî-karârsın bu bedende, söyle gel derdin nedir?

Kalmamış sabrın başında, sanki var aşktan eser 
Hep gezersin yâr elinde, söyle gel derdin nedir?

Sen kime verdin gönül ki durmaz oldun hânede 
Ah u feryâd var dilinde, söyle gel derdin nedir?

Çıkmadan bu cân bedenden kurtuluş yoktur sana 
Hep şikayet var dilinde, söyle gel derdin nedir?

Ser’inde: Başında          Bi-karar: Kararsız          Yâd: Yabancı          Hane: Ev
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Dinlemez oldun nasihat, hep muhalifsin bana 
Ne kusur gördün ki bende, söyle gel derdin nedir?

Ey gönül artık yeter, insafa gel, yordun beni 
Hep yüzersin aşk gölünde, söyle gel derdin nedir?

Nazlı’ya naz mı edersin yoksa ey nazlı gönül! 
Durmaz oldun sen yerinde, söyle gel derdin nedir?

Hacca gideceğim sene bazı manilerin ortaya çıkmasıyla bir ümitsizlik içerisinde iken yazılmıştır. Fakat  ham-
dolsun Cenab-ı Rabbü’l alemine ki manileri ortadan kaldırarak bizi yolumuzdan alıkoymamış ve göndermiştir. 
1974 Elazığ
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Eshâre Gel Vakt-i Seher

Ey gönül yatma, uyan eshâre gel vakt-i seher 
Kalk heman aşka boyan, güftâre gel vakt-i seher

Gel bırak bu gafleti, vakt-i seherde aç gözün, 
Hazrete dönder yüzün, yalvâre gel vakt-i seher

Hab-ı gafletle geçirme geceyi zikr eyle gel 
Bâr-i gâhe kaldır el, ezkâre gel vakt-i seher

Âç gözün ibretle bak, şu âlemi seyreyle gör 
Halvet ile bul huzur, ikrâre gel vakt-i seher

Âlem-i gayb u şehadette ne varsa zikr eder 
Sen de kalk cehlin gider, efkâre gel vakt-i seher

Eshâr: Seherler          Güftâr: Söz, kelam          Hab: Uyku          Ezkâr: Zikirler          Bâr-i gâhe: Dergah-ı ilah
İkrâr: Tasdik          Efkâr: Fikirler          Âlem-i gayb u şehâdet: Görünen alem görünmeyen alem
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Çağırır herşey Hûda’yı aşk ile zakir olur 
Bâb-ı Mevlayı bulur, kalk zâre gel vakt-i seher

Gelmedin sen şu cihâne nevm için gâfil kişi 
Gel bırak her teşvişi, Gaffâr’e gel vakt-i seher

Gel uyan vakt-i seherde, aç gözün Hakk’tan utan 
Rabbin ile ol heman, hûşyâre gel vakt-i seher
 
Cümle kuşlar hû çeker vakt-i seherde aşk ile 
Sen de gel ol Hakk ile hoşkâre gel vakt-i seher

Nazlıyâ! Sen her seherde gel uyan, ko gafleti 
Hakk ile bul vuslatı, Settâr’e gel vakt-i seher
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Alemde Her Ne Varsa 
Bir Allah Der Bir Allah Der

Âlemde her ne varsa, 
Bir Allah der bir Allah 
Gözler neye bakarsa, 
Bir Allah der, bir Allah

Cümle melek cin insân 
Yerde denizde hayvan 
Cennette hûr u gılmân 
Bir Allah der, bir Allah

Her varda varlığı var 
Her varlık eyler ikrâr 
Bu topraklar bu dağlar 
Bir Allah der bir Allah

O vardır evveli yok 
Hayy’dır, O’nun sonu yok 
Ne varsa cümle mahluk 
Bir Allah der, bir Allah

Emretse, su olur taş 
Emre uyar kuru, yaş 
Arz u semâ ulu arş 
Bir Allah der, bir Allah

Hayy: Hayat sahibi         İsra suresi 44, Nur suresi 41. ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Ne yerdedir ne gökte 
Bilinmez yeri nerde
Ne varsa gökte, yerde 
Bir Allah der, bir Allah

Her yerde kudreti var 
Eşyada sanatı var 
Yıldız, Güneş, Bulutlar 
Bir Allah der, bir Allah

O, gözlere görünmez 
Künhi onun bilinmez 
Zerre bile yorulmaz 
Bir Allah der, bir Allah

Hiç benzeri bulunmaz 
Akla hayâle sığmaz 
Uçan kuş arı durmaz 
Bir Allah der, bir Allah

Sübhâne men yaranî
Ve ya’rifu mekanı
Mekanı, hem zamanı 
Bir Allah der, bir Allah

Ya Alimen bi hâli, 
Aleyke ittikâli 
Ne varsa hâli, mâli, 
Bir Allah der, bir Allah

Künhi: Asıl ve mahiyet          Hali: Boş          Mali: Dolu



183



184

Ene’l fakiru’l-fani 
Zü’l zen bi ve’l-isyânı
Her cânlının lisanı 
Bir Allah der, bir Allah

Emrindedir bu alem
Kuldur O’na her adem
Durmaz bu nazlı bir dem
Bir Allah der, bir Allah

Not: Nihavent ve hüzzam makamlarla okunur.          Ahzab suresi 41, 42, 43 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Beni Maksuduma Erdir

İlâhi kalmadı sabrım 
Beni maksuduma erdir 
Kararım kalmadı Rabbim 
Beni maksuduma erdir

Ümitsiz koyma da ağlat 
Beni aşkın ile çağlat 
Bu dertten ver bana kat kat 
Beni maksuduma erdir

Alimsin ilmine had yok 
Rahimsin rahmetin çok çok 
Diler senden bütün mahluk 
Beni maksuduma erdir

Devasız var mıdır bir dert 
Dileksiz var mıdır bir fert 
Beni kapından etme redd 
Beni maksuduma erdir

Ümidim sendedir sende 
Nasip et varayım ben de 
Gönül olmuş O’na bende 
Beni maksuduma erdir
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Gideyim ravza-i pâk’e 
Süreyim yüzümü hâke 
Nasip eyle bu gamnâke 
Beni maksuduma erdir

Bu hâfız kemterîn bir kul 
Şaşırmış ona göster yol 
N’olur eyle beni makbul 
Beni maksuduma erdir

Hâk: Toprak          Gamnak: Gamlı, kederli
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Arz Eyle

Saba var bu benim ahvalimi cânâna arz eyle
Benim hal’î perişanımı ol sultana arz eyle

Derûnum yandı hasretle dayanmaz fîrkate artık
Derûnum derdini ol sahibi dermana arz eyle

Bu çeşmimden akan yaşlar gönül narını söndürmez
Benim göz yaşımı al git şah’ı hû-bana arz eyle

Nice bir ağlayıp yansam gece gündüz firak ile
Benim bu hasretimi ol mah’i taban’a arz eyle

Mübarek ravzasın etsem ziyaret yüzüm sürsem 
Derûnum ahını ol sahibi ihsana arz eyle

Saba: Latif rüzgar          Firkat: Ayrılık          Derûn: İç, gönül           Mah’î taban:  Parlayan ay          İhsan:  İyilik 
Çeşm-i: Göz          Nâr: Ateş           Şah’ı huban: Güzeller şahı



191



192

Harem-i Ravza’yı arzu eder gönlüm gece gündüz
Gönül arzusunu al git ulu divana arz eyle

Selam, hürmet ve ta’zimi al git o sultana
Bu aşkım ateşini ol büyük Lokman’a arz eyle

Haberdar olsa belki rahm ede bu Hafız’ı zar’e
Benim bu zarımı ol rahmeti Rahman’a arz eyle

Harem-i Ravza: Ravza-î mutahhara’nın haremi          Rahmet’i Rahman: Allah’ın rahmeti, merhamet sahibi 
U’lu Divan: Yüce divan
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Kime Gidem Ben?

Sığındım ilâhî kapına geldim 
Rahimim güvendim de sana geldim 
Günahımı aldım divâna geldim 
Rahimsin ilâhi, kime gidem ben? 
Bu yüzle kime ilticâ edem ben?

Günahım büyüktür, bağışla rahm et 
Kerimsin kerem kıl, suçumu affet 
Sevap yok, hatam çok, hatamı setr et 
Rahimsin ilâhi, kime gidem ben? 
Bu yüzle kime ilticâ edem ben?

Sürersen de gitmem kapından beni 
Kovarsan da Mevlam, bırakmam seni 
Bırakma zebâni elinde beni 
Rahimsin ilâhi, kime gidem ben? 
Bu yüzle kime ilticâ edem ben?

İlticâ: Sığınmak
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Daha bir kapı var mı ki gideyim? 
Gidip ben kime iltica edeyim? 
Eğer reddedersen beni, n’edeyim? 
Rahimsin ilâhi, kime gidem ben? 
Bu yüzle kime ilticâ edem ben?
 
Alimsin ilâhi, bilirsin beni 
Habirsin, bâsirsin, görürsün beni 
Dilersen kovarsın, seversin beni 
Rahimsin ilâhi, kime gidem ben? 
Bu yüzle kime ilticâ edem ben?

Günahım kimse bilip duymasın
Yüzüm halk içinde siyah olmasın
Zebani cehenneme beni atmasın
Rahimsin ilâhi, kime gidem ben? 
Bu yüzle kime iltica edem ben?

Bu Nazlı kulundur bağışla affet 
Ümitsiz bırakma ilâhi! Lütfet 
Dayanmaz azabâ zayıfa rahm et 
Rahimsin ilâhi, kime gidem ben? 
Bu yüzle kime ilticâ edem ben?
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Münâcât ve Arzı Hâcât
-Beni Affeyle Allah’ım- 

İlâhi kapına geldim, 
Beni affeyle Allah’ım! 
İnandım zâtına geldim 
Beni affeyle Allah’ım!

Huzurundan beni kovma, 
Kusurum yüzüme vurma 
Günahım çok, bana sorma 
Beni affeyle Allah’ım!

Benim Ya Rab günahım çok! 
Elimde hiç sevabım yok 
Azap görmeye hâlim yok, 
Beni affeyle Allah’ım!

Beni nefsim esir etti, 
Ömür isyân ile gitti 
Bu gafletle ömür bitti 
Beni affeyle Allah’ım!

Beni Ya Rab hacil etme! 
Huzurunda rezil etme 
O mahşerde zelil etme, 
Beni affeyle Allah’ım!
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Duyurma kimseye aybım, 
Kusurum sakla ey Rabbim! 
Güvenir hep sana kalbim, 
Beni affeyle Allah’ım!

Beni herkes bilir âbid, 
Tanırlar muttaki zahid 
Ne bilsin içimi şâhid, 
Beni affeyle Allah’ım!

Bilirler ehl-i taatten, 
Beni ehl-i ibadetten 
Ben isem ehl-i gafletten, 
Beni affeyle Allah’ım!

Eğer bilse beni yarân, 
Eder nefret kamu ihvân 
Kaçar benden bütün insân, 
Beni affeyle Allah’ım!

Bu Nazlı yalvarır, ister, 
Bana sen merhamet göster 
Kapına geldi bir kemter, 
Beni affeyle Allah’ım!
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Beni almış derin gaflet 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab! 
Eğer sen etmesen rahmet 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Saidlerden değil isem, 
Eğer ben bir şaki isem, 
Günahkar asi kul isem, 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Benim Peygamberim benden 
Eğer razı değil ise, 
Huzurundan reddeylerse, 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Aceb îmân ile gitmek 
Nasip olur mu Ukbâ’ya? 
Zebani atsa tamuya 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Kabir mü’minlere cennet 
Olur mücrimlere nirân 
Eğer olsa bana nirân, 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Benim Halim N’olur Yâ Rab

Said: Cennet ehli          Şaki: Cehennem ehli          Ukbâ: Ahiret          Niran: Cehennem
Hud suresi 105, 106, 107, 108 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Huzuruna varıldıkda 
Divanında duruldukda 
Bana sorgu soruldukda 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Kiminin defteri sağdan 
Kiminin verilir soldan 
Verilse defterim soldan, 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

İki fırka olur insân: 
Biri cennet biri nâre 
Girerler yevm-i mahşerde 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Giderse dostlar cennete
Zira bende kalırsam yaya
Eğer olursa yüzüm kara
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Olurlar herbiri giryân 
O mahşer ehl-i dehşetten 
Şaşarlar havf u haşyetten 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Eğer etmezse Peygamber 
Şefaat ben günahkâre, 
Düşersem ah ile zâre, 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Giryân: Ağlamak         Dehşet: Korku
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Benim cürmü günahım çok
Elimde hiç sevabım yok
Azab görmeye halim yok
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Perişan halime rahmet
Beni lütfûn ile affet 
Bağışla aybımı setret 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Elimde defter-i isyân 
Dilimde cümle-i imân 
Kulun Nazlı diler ihsân 
Benim hâlim n’olur Yâ Rab!

Zümer suresi 68’den 75. ayete kadar tefsirine bakınız. El-hâkka suresi 13. ayetten 27. ayete kadar tefsirine bakınız.
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İhsan Eder O Bir Gün

Bu derdi veren Mevla, derman eder O birgün
Sen ona gönül bağla, ihsan eder O birgün

Bu ah ile giryanı gönlündeki efgânı
Bilir, işitir â’nı, ihsan eder O birgün

Rahman ü Rahim’dir O, sultan ü hakimdir O
Her derdi âlimdir O, ihsan eder O bir gün

Lûtfu keremi çoktur, zulûm ü sitemi yoktur
Fazlû niami boldur, ihsan eder O birgün

Sen iste ki O versin, derdine deva etsin
Gönlün elemi gitsin, ihsan eder O birgün
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Ağlatsa seni ağla, aşkıyla gönül dağla
Kalbini ona bağla, ihsan eder O birgün

Derd versede sabr eyle, her haline hamd eyle
Daim O’na şükr eyle, ihsan eder O birgün

Gönlünü ayır halktan, kesme ümidi Hak’tan
Derman eder O yoktan, ihsan eder O birgün

Nazlı güven Allah’a, bağlan o büyük Şah’a
Düşme boşuna âha, ihsan eder O bir gün
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Bilirim varsın Allah’ım
Ezeli birsin Allah’ım
Güzel Allahsın Allah’ım
Bana Rahm eyle Allah’ım
Aman Allah’ım Allah’ım
Güzel Allah’ım Allah’ım
Beni afv eyle Allah’ım

Senin aşkın ile yandır
Muhabbet mey’ine kandır
Beni gafletten uyandır
Bana Rahm eyle Allah’ım
Aman Allah’ım Allah’ım
Güzel Allah’ım Allah’ım
Beni afv eyle Allah’ım

Seni bir bilmişim Ya Rab
Kapına gelmişim Ya Rab
Sana el açmışım Ya Rab
Bana Rahm eyle Allah’ım
Aman Allah’ım Allah’ım
Güzel Allah’ım Allah’ım
Beni afv eyle Allah’ım

Ne güzeldir seni sevmek
Seni sevmek seni övmek
Senin aşkın ile ölmek
Bana rahm eyle Allah’ım
Aman Allah’ım Allah’ım
Güzel Allah’ım Allah’ım
Beni afv eyle Allah’ım

Bilirim Varsın Allah’ım
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Kulun nazlı seni ister
Rızan ister likân ister
Rızanın yolunu göster
Bana rahm eyle Allah’ım
Aman Allah’ım Allah’ım
Güzel Allah’ım Allah’ım
Beni afv eyle Allah’ım

Ya Rab

Ben nefsime baktıkça günahlarımı düşündükçe öyle 
bir ümitsizliğe düşüyorum ki affına mazhar olama-
yacağımı zannediyorum. Lakin senin büyüklüğünü 
rahmet ve mağfiretini düşündükçe mutlaka affına 

nail olacağımı ümid ediyorum. Beni afv eyle benden 
razı ol.

Ya Rabbi
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Aşk Nedir

Ne hoş bir sefâdır bu safâ-yı aşk! 
Ne zevkli belâdır bu belâ-yı aşk! 
Giriftâr olmayan bu aşkı bilmez 
Ne tatlı cefâdır bu cefâ-yı aşk!

Ta’rifle bilinmez aşkın safâsı 
Âşıka safadır cevr u cefâsı 
Bu derdin kimsede yoktur devâsı 
Bir başka devâdır bu devâ-yı aşk

Bu aşkın meyini içenler bilir, 
Muhabbet iline göçenler bilir 
Bu nehri yüzüp de geçenler bilir 
Bir başka deryâdır bu deryâ-yı aşk

Ne bahtı karadır aşksız gönüller! 
Akıllı değildir, bunlar deliler 
Bu aşka tutuşmuş nice veliler 
Mevlayı severler evliyâ-yı aşk
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Aşk ehli olmayan olamaz veli 
Âşıka demesin hiç kimse deli 
Görünür âşıka Hakk’ın cemâli 
Her neye bakarsa mübtelâ-yı aşk!

Arif-i billahtır âşık olanlar 
Hep derdi Mevlâ’dır aşka yananlar 
Vasıl-ı billahtır Hakkı bulanlar 
Ne büyük velidir ulemâ-yı aşk

Aşıkın bu aşkı ta ezeldendir 
Bu lütf-û Hûda-yı lemyezeldendir 
Ne altun, ne gümüş, ne güzeldendir 
İlâhi sevdadır bu sevdâ-yı aşk

Nazlı der bu aşkı tatmayan bilmez 
Bu tadı lezzeti almayan bilmez 
Bu nâr-ı firkate yanmayan bilmez 
Bir başka devadır bu deva-yı aşk



219



220

                        Gaye-2

Halka hakkı söylemektir gayemiz
Nehy-i münker eylemektir gayemiz,
Emr-i bi’l ma’ruf  demek farz mü’mine
İşte bu farzı demektir gayemiz

Dedi mevlamız nasihat eyleyen
Emr ve nehy’i kullarıma söyleyen
Dine hem İslam’a hizmet eyleyen
Dine hizmet eylemektir gayemiz
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Allah büyüklerin en büyüğüdür.
Bütün hamd-ü senalar, Allah’a mahsustur.
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Geldi Yine Mevsimi Hac

Geldi yine mevsim-i hac 
Durmaz yine ağlar gönül 
Bu derde yok gayrı ilaç 
Durmaz yine ağlar gönül

Etmez gönül bir dem karar 
Gitmek diler leyl ü nehâr 
Olmuş işi hep âh u zâr 
Durmaz yine ağlar gönül

Düşmek diler o yollara 
Bata bata o kumlara 
Varmak diler o illere 
Durmaz yine ağlar gönül

Hasret çeker dil-dârına 
Varmak diler dilyârına 
Yandı gönül aşk nârına 
Durmaz yine ağlar gönül

Gitmek diler Peygambere 
Yüzler süre ol makbere 
Düşdü gönül o servere 
Durmaz yine ağlar gönül

Yesrip ilinin gülleri 
Açmış, öter bülbülleri 
Eser Naim’in yelleri 
Durmaz yine ağlar gönül
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Estikçe ol bâd-ı sabâ 
Yayılır Buy-ı Mustafâ 
Âşıklara verir safâ
Durmaz yine ağlar gönül

Rayihâ-yı bağ-ı cinân 
Kokar Medine her zaman 
Hasret çeker heft-âsumân 
Durmaz yine ağlar gönül

Artık buna n’etsin gönül 
İster heman gitsin gönül 
Maksuduna yetsin gönül 
Durmaz yine ağlar gönül

Yarabbi! Nazlı kuluna 
N’olur nasip eyle ona 
Düşsün Medine yoluna 
Durmaz yine ağlar gönül

Bâd-ı sabâ: Lütuf rüzgarı          Buy: Güzel koku          Rayiha-yı bağ-ı cinan: Cennet bağının kokuları
Heft-âsumân: Yedi gökler
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Gitsem Mekke’ye

Hakk nasip etse de gitsem Mekke’ye 
Dursam da ağlasam Kâbe’ye karşı 
Doyunca yüzümü sürsem Kâbe’ye 
Sürsem de ağlasam Kâbe’ye karşı

O güzel Kâbe’yi tavaf eylesem 
Hacer-i Esved’e yüzümü sürsem 
Mübarek Zemzemi doyunca içsem 
İçsem de ağlasam Kâbe’ye karşı

Çıksam Arafat’a rahmete batsam 
Meş’ar-i Harama gitsem de yatsam 
Minâ’da şeytâna taşları atsam 
Atsam da ağlasam Kâbe’ye karşı

Tırmana tırmana çıksam Hira’ya 
Toprağını merhem yapsam yaraya 
Eylesem niyâzı Yüce Mevlâ’ya 
Mevlâ’ya yalvarsam Kâbe’ye karşı

Medine şehrine sefer eylesem 
Doyunca o güzel ravzayı görsem 
Ravza’ya yüzümü gözümü sürsem 
Sürsem de ağlasam Kâbe’ye karşı
 
Medine ilinin dağı sahrası 
Olmuş yeryüzünün huld u me’vâsı 
Şifâdır dertlere âb-u havası 
Nazlı der ağlasam Ravza’ya karşı
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Hacıları Yollarken

Gidiyorlar hacılar
Gönüllerde sevinç var
Ey kardeşler, bacılar!
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün o mübarek Ravza’ya
Teslim olun Hûda’ya
Kavuşun Mustafâ’ya
Ashab-ı müctebaya
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm ediniz Cenab-ı Mustafâ’ya
Medine’ye tez varın
Güzel ravzayı görün
Ağlayıp yüzler sürün
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün Rasul-i Kibriya’ya
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Gözden akıtın yaşlar
İnlesin dağlar, taşlar
Ey bacılar, kardeşler!
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün Ashâb-ı Mustafâ’ya
Hacılar Lebbeyk desin
Dağ u sahra inlesin
Arş-ı âlâ dinlesin
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün Ahfad-ı Mustafâ’ya
Gidiniz Harameyn’e
Resülü’s-Sekâleyn’e
Hasan ile Hüseyn’e
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün evlâd-ı mürteza’ya
Çıkınız Arafat’a
Rahmete bata bata
Yollarda yata yata
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            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün cennet-i Muallâ’ya
Varın Mina’da yatın
Şeytâna taşlar atın
Yağan rahmete batın
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün makâm-ı enbiyaya
İçiniz kana kana
Zemzemi yana yana
Allah’ı ana ana
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün bil-cümle şühedâya
Size uğurlar ola
Gidiniz hayırlı yola
Haccınız kabul ola
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün enbiyâ, evliya’ya
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Güzel Kâbe’yi görün
Hacere yüzler sürün
Nazlı ‘yi da götürün
            Sağ, selâmet gidiniz Medine’ye, Mekke’ye 
            Bizden selâm götürün ervâh-ı enbiyâya

Not: İhsaniye Camii önünden hacıları yollarken yazılmış ve okunmuştur. 9 otobüs ile hacılar yolcu edilmiştir. 
1968 Elazığ
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Medine-i Münevvere Göründü

Göründü Medine şehri göründü 
Sandım ki saadet dehri göründü 

Yayılmış kokuyor buy-ı Muhammed 
Baktım ki nübüvvet mührü göründü

Hidâyet membaı şehr-i Medine 
Gözüme sahâbi devri göründü 

Göründü bu ilde şems-i hidâyet 
Ufukta semânın bedri göründü

Boyanmış nurlara şehr-i Medine 
O yeşil kubbenin hadri göründü 

Gittikçe bu Yesrip iline doğru 
Baktıkça gözüme kadri göründü

Binlerce sahabi yatar bu ilde 
Koynunda ashab-ı bedri göründü 

Bu ildir menzil-i vahy-i ilâhî 
Bu yerde Hûda’nın nasrı göründü
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Bu arzın naimi olmuş bu belde 
Bu yerde Habib’in kasrı göründü 

Fetehnâ bu ilde nuzûl eyledi 
Bu ilde saâdet asrı göründü
 
Yapıldı bu ilde nuru hidayet
Habib’i Hûda’nın kasr-ı göründü

Medine şehrine buğz edenlere 
Cenab-ı Kahhârın kahrı göründü 

Medine şehrine hayrân bu Hâfız 
Bu şehrin semâya fahri göründü

Bu arzın naimi: Bu yerin cenneti          Fetehna: Fetih suresi          Saadet asrı: Asr-ı saadet
Sema-i fahr: Gökle iftiharı
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Benim Bu Derdimin Devası Yok Mu?

Yine dalgalandı bu deryâ-yı aşk 
Aceb bu dalganın durası yok mu? 
Yine çalkalandı bu sevda-yı aşk 
Aceb bu sevdanın dahası yok mu?

Bu sevda geceler uyutmaz bizi 
Gönülde yer etmiş muhabbet izi 
Ne zaman doğacak şafak yıldızı 
Artık bu sabahın olası yok mu?

Nideyim sıkıldı bu cân bu tende 
Daraldı bu gönül burc-ı bedende 
Ezelden o mâh’a bendedir bende 
Bilmem ki o mâh’a doyası yok mu?

Burc-ı beden: Bedenin kalesi demek          Mah: Ay, Hazret-i peygamber
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Bulaydım o şâhın ayak izini 
Doyunca süreydim gönül yüzünü 
Süreydim gözüme ayak tozunu 
Bu tozun gözüme şifâsı yok mu?

Yıllardır ağlatır bu hasret beni 
Uyutmaz geceler bu firkât beni 
Ne olur göreydim bir kerre seni 
Yoksa bu ahımı duyası yok mu?
 
Medine Mekke’den gelir kokusu 
Kokuyu alanın gider uykusu 
Gönül sabredemez daha doğrusu 
Âşık maşukuna varası yok mu?

O şahın ayak izi: Peygamber aliyüş’şan’ın ayak izi          Firkat: Ayrılık
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Çok uzak düşmüşüm ben o illere 
Nice bir sorayım esen yellere 
Ağlayı ağlayı ben o çöllere 
Düşsem bu derdime devâsı yok mu?

Çöl değil sanki bir arsa-i cennet 
Durmadan yağıyor bu yere rahmet 
Nazlı bu çöllerde arıyor vuslat 
Bu vuslat ilinde kalası yok mu?

Arsa-i cennet: Cennet arsası          Vuslat: Kavuşmak
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Diyar Diyar Gideyim

Diyar diyar gideydim diyâr-i yâre doğru 
Yeller gibi eseydim çölünün millerinde 

Mecnun gibi gezeydim o çöllerinde her gün 
O mâh yüzü göreydim Medine illerinde

Ufuk ufuk aşaydım varaydım o diyâre’ 
Adım adım gezeydim o şâhın yollarında 

Nehir olup akaydım, geçeydim ben o çölden 
Sızaydım damla damla, kalaydım göllerinde

Bir gül olup açaydım bağında bostanında 
Burcu burcu kokaydım gülünün dallarında

Mâh: Ay         Ufuk: Gökle yerin birleşmesi gibi görünen kenarı
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Olaydım nokta nokta satırların dibinde 
Kâlem olup yazaydım mübârek ellerinde

Selâm olaydı ismim selâm olup kalaydım 
Selâmla yâd olaydım o yarîn dillerinde 

Düşeydim nâr-ı aşka alev alev yanaydım 
Duman duman tüteydim seherin yellerinde

Kalaydım ben o ilde, O’na kulluk edeydim 
Önünde cân vereydim, öleydim kollarında 

N’olaydı ah n’olaydı, gönül O’nu bulaydı 
Bu göz O’nu göreydi Medine çöllerinde
 
O şeb ki hicret etti o sıddık ile bende 
Olaydım yâr-i gâr’i sağında sollarında 

Bu Nazlı der n’olaydı gaza savaşlarında 
Kalkan kılıç olaydım o şahın bellerinde
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Ravzada Bir Yalvarış

Ümmetinden bir günahkâr kapına gelmiş senin 
Nice yıldır ateş-i hicrânına yanmış senin 

Boynunu eğmiş huzûrunda şefaât bekliyor 
Mücrimi mahram bırakma lütfuna gelmiş senin

Bekliyor bâb-ı keremde ilticâ etmiş sana 
Kıl kerem biçâre rahm et yanına gelmiş senin 

Sürme kapından bu abd-i kemterin etme hacil 
Kara yüzle lütfuna, ihsânına gelmiş senin

Her ne denlü rû-siyahtır bu günahkâr ümmetin 
Sen keremler kânısın, dergâhına gelmiş senin 

Hicran: Ayrılık          Biçâre: Çaresiz          Rû-siyah: Yüzü kara
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Ta ezelden eylemiş tasdik seni ihlâs ile 
Sen Resul-i Kibriyâsın, zâtına gelmiş senin

Sen buyurdun ki şefaât eylerim mücrimlere 
İlticâ etmiş bu mücrim, pâyına gelmiş senin 

Senden olmasa inâyet Hâfız’a, kimden ola 
Kıl şefaât ümmetindir babına gelmiş senin

Kasım 1974 Ravza-i Mutahhara
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Yarabbi şehr-i Mekke’ye 
Doyamadım doyamadım
Baktım o güzel Ka’be’ye 
Doyamadım doyamadım

Sen nasip eyledin bana 
Düştüm yola yana yana 
Mikaddaki o ihrama 
Doyamadım doyamadım

Vardım o güzel Ka’be’ye 
Durdum tavaf, herveleye 
Çıktım Safâ’ya Merve’ye 
Doyamadım doyamadım

Ka’be’ye sürdüm yüzümü 
Öptüm dahi mültezimi 
İçtim mübârek zemzemi 
Doyamadım doyamadım

Vardım nurlu Arafat’a 
Kumlarına bata bata 
Çıktım Cebel-i Rahmet’e 
Doyamadım doyamadım

Doyamadım Doyamadım
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Cennet kokuları kokar 
Gökden yere nurlar akar 
Hacıları aşka yakar 
Doyamadım doyamadım

Yandım ilâhi aşkına! 
Düştüm bu aşkın şevkine 
Arafat’ın bu zevkine 
Doyamadım doyamadım

Müzdelife’ de kalmaya 
Orada taş toplamaya 
Şeytânları taşlamaya 
Doyamadım doyamadım

Girdim muallâ bağına 
Hayrân oldum toprağına 
O mübârek Nûr Dağına 
Doyamadım doyamadım

Hüccac ile dolmuş taşar 
Kimi ağlar kimi coşar 
Görenlerin aklı şaşar 
Doyamadım doyamadım

Elvedâ ettim Ka’be’ye 
Döndüm güzel Medine’ye 
Girdim mübârek Ravza’ya
Doyamadım doyamadım
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Kurbân olayım adına 
Cân mı dayanır yâdına 
Medine’nin bu tadına 
Doyamadım doyamadım

Ağaçların yaprakları 
Anber kokar toprakları 
Ne tatlıdır şafakları 
Doyamadım doyamadım 

Muhammed’in ezanları 
Hayrân eder insânları 
Ne hoş okur imamları 
Doyamadım doyamadım

Âşık olan o servere 
Sürer yüzün o yerlere 
Vallahi ben o illere 
Doyamadım doyamadım

Bir ben miyim, hep ins ü cân 
Meleklerde O’na hayrân 
Gönül ayrılmıyor bir an 
Doyamadım doyamadım

Nazlı dayanmaz hasrete 
Ne yapsın düşmüş firkâte 
Billahi ben o Hazrete 
Doyamadım doyamadım
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Yine Gönlüm Perişan Oldu

Yine gönlüm perişan oldu firkâtle yanar ağlar 
Yine bu nâr-ı hasretle eder feryâd u zâr ağlar

Yine bu dar-ı gurbetde çeker hasret melul mahzun 
Yine cânân ilinin derdiyle leyl ü nehâr ağlar

Gönülden çıkmıyor bir dem hayâli Ravza-i pâk’in 
Gece tâbe-seher bu dideler hülya kurar ağlar

Tutuşmuş böyle bir sevdaya dil, dil-dâre bend olmuş 
Risâlet bağının gülzarını hep arzular ağlar

Ne yapsam n’eylesem bilmem, gönül ayrılmıyor bir dem 
O Yesrip ilini ister, gezer dar u diyâr, ağlar

Leyl-ü nehâr: Gece ve gündüz          Dideler: Gözler, gönül gözü          Dil: Gönül          Dil-dâre: Maşuk          
Yesrib: Medine-i münevvere
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Alır feyzi onun medh u senasından, duyar lezzet 
Dayanmaz derd-i hicrâna, beni böyle yakar ağlar

Arar bir ehl-i dil bulmaz ki, derdin eylesin izhar 
Heman ancak kalemle vasf-ı pâkini yazar ağlar

Dolaştı böyle bir zincir-i aşka dil, ne yapsın âh 
Mübarek Ravza’yı arzu eder, kalkar-yatar ağlar

Mübarek Ravza’dan hiç doymadı, doymaz dahi bu dil 
O firdevs cennetinden bûy-ı mahbubu duyar ağlar

Eğer bulsa, mübârek izlerine sürmek ister yüz 
Medine ellerinde izlerini hep arar ağlar

Bu hâfız bende olmuştur Medine şehrine hayrân 
Seher yelleriyle hürmetle tazimin sunar ağlar

Hicrân: Ayrılık          Ehl-i dil: Gönül ahvalinden haberdar kimse          Bûy-ı mahbub: Sevdiğinin kokusu
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Uyan Ey Dertli Gönül

Uyan ey dertli gönül vakt-i seherde gel uyan! 
Gözün aç, gafleti at, gaflete dalma bu zaman 
Uyunur mu bu zamanda! Uyumaz aşık olan

Uyan ey didelerim vakt-i seher yatma uyan! 
Seherin feyzini al, Rahmet-i Rahmâna boyan

Gel uyan Allah için yaşlar akıt vakt-i seher 
Yüce Mevlâ’yı seversen, uyuma vakt-i seher 
El açıp eyle niyaz, yalvar O’na vakt-i seher

Uyan ey didelerim vakt-i seher yatma uyan! 
Seherin feyzini al, Rahmet-i Rahmâna boyan

1986 Malatya’da Hacı Ahmet Dilitemiz’in evinde bir gece misafir kaldım. Sabah namazından sonra yazdım.
Müzzemmil suresinin tefsirine bakınız.
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Uyumaz dertli olan, nâle eder geceleri 
Uyanır vakt-i seherde akıtır dideleri 
Uyuma sen de gönül! Bekle mübârek seheri

Uyan ey didelerim vakt-i seher yatma uyan! 
Seherin feyzini al, Rahmet-i Rahmâna boyan

Açılır vakt-i seherde sekiz ebvâb-ı cinân 
Saçılır rahmet-i Rahmân bu zamanlarda inan!
Verilir bade-i aşk ehl-i dile bil bu zaman

Uyan ey didelerim vakt-i seher yatma uyan! 
Seherin feyzini al, Rahmet-i Rahmâna boyan
 
Bu kadar yıl uyudun, sen ne kazandın hele bak? 
Seni bu uyku için mi cihâna yolladı Hakk? 
Gel uyan, aşk ile yan vakt-i seher nevmi bırak
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Uyumaz bir gül için, bülbüle bak ibreti al 
Uyuma! Sen dahi gel, Allah için hayrete dal 
Ne olur kalk uyuma, bu seherin feyzini al!

Uyan ey didelerim vakt-i seher yatma uyan! 
Seherin feyzini al, Rahmet-i Rahmâna boyan

Geçirirsin boşuna hep geceni gündüzünü 
Uyuma, Hakk’dan utan Hazrete dönder yüzünü 
Başını secdeye koy, ağla da ıslat gözünü

Uyan ey didelerim vakt-i seher yatma uyan! 
Seherin feyzini al, Rahmet-i Rahmâna boyan

Hakka kulluk ede gör Nazlıyâ! Abdullah isen 
Uyanıp vakt-i seherde heman an Allah’ı sen 
Göresin tâ ki cinânda o Cemalullahı sen

Uyan ey didelerim vakt-i seher yatma uyan! 
Seherin feyzini al, Rahmet-i Rahmâna boyan
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Uyan Vakt-i Seherde
 
Uyan vakt-i seherde tevbe eyle çok günahın var 
Günahkârsın uyan, yatma senin ruy-i siyahın var

Utan Hakk’tan, uyan vakt-i seherde, tevbe et ağla 
Ümitsiz olma gel, yalvar büyük bir padişâhın var

Kaçırma fırsatı elden ibadet eyle Allah’a 
Seherlerde Hakk’a yalvar, feyzli bir sabahın var

Eğer kul tevbe eylerse, sadakatle olur makbul 
Sana senden daha müşfik keremkân bir ilâhın var

Habib-i kibriya eyler şefaat, tevbekâr olsan 
Ümidin kesme Allah’dan Muhammed gibi şâhın var

Ne devlettir ki Hâfız, ümmet oldun böyle bir şâha 
Senin iki cihanda böyle bir şahın, penahın var
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Ey Bad-ı Sabâ

Ey bâd-ı Sabâ sen ol belde-i mâh-i likadan mı gelirsin? 
Ey rîh-i latif sen ol gülzâr-ı bağ-ı cinândan mı gelirsin?

Senden geliyor bûy-i gülistân-ı Firdevs-i risâlet, 
Yoksa sen ol belde-i Firdevs-i âlâdan mı gelirsin?

Estikçe kokar senden ol gülzâr-ı gülistân-ı Muhammed 
Söyle sen ol belde-i nûr-i Hûda, şems-i duhadan mı gelirsin?

Uşşâka verir aşk u mahabbet sendeki bu tayyib-i latifin
Söyle bana sen, ol menba-ı feyz-i feyyâz-ı ulâdan mı gelirsin?

Ey bâd-ı sabâ estikçe getir buy-ı Nebi’den, beni eyle ferah-nâk 
Söyle sen ol şâh-ı ata-bahş-ı hata fahr-ı verâdan mı gelirsin?

Bad-ı sabâ: Latif rüzgar
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Ta’zimle git ol kabr-i şerifini şâhın eyle ziyâret
Söyle sen ol dar-ı devâ, hâk-i şifâ, mülk-i safâdan mı gelirsin?

Ey bâd-ı sabâ Nazlı senin şâm u seher yolunu gözler
Söyle sen ol beyt-i Hüdâ, şehr-i Nebi, Dağ-ı Hira’dan mı gelirsin?
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Yine Gönlüm Perişandır

Yine gönlüm perişandır heman lutf-ı Hudâ ister 
Yine derdiyle nâlândır, bu derde bir devâ ister

Dolaşmış derd-i sevdâya, yerinde bî-karâr olmuş 
Yerinde durmuyor bir an, heman azm-i likâ ister

Bu öyle başka derttir ki bu derde bir devâ olmaz 
Tabib-i ehl-i dilden derdine ancak devâ ister

Diler hep kûşe-i vahdette kalsın kendi hâliyle 
Ne yâr ister, ne dâr ister, heman mülk-i bekâ ister

Safâ-yı zevk-i dünyâdan elin çekmiş, yüzü gülmez 
O ancak bağ-ı Firdevs’in safâsından safâ ister

Nâlân: İnlemek         Azm-i lika: Ahirete gitmek ister         Tabib-i ehl-i dil: Gönül tabibi         
Kûşe-i vahdet: Tenha yer         Mülk-i bekâ: Cennet         Bağ-ı firdevs: Firdevs cennetinin bağı
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Cihânın yapmacık zevk u safasından safa duymaz 
Usanmış ehl-i dünyâdan Hûda’ya iltica ister

Ne hânende, ne sazende biri neş’e, sürür vermez 
Arar o kendi hâline muvâfık âşinâ ister

Vefâsız dost u yârândan uzak olmak diler daim 
Bu hâlinden haberdâr ehl-i hâlden bir vefâ ister

Cüdâ düşmüş muhibb-i sâdıkânından, çeker hasret 
Garip kalmış gönül, Nazlı dile bir dil-rübâ ister

İltica: Sığınmak          Hânende: Güzel sesle şarkı söyleyen          Sazende: Çalgıcı          Sürur: Neşe, ferahlık
Aşina: Halden anlayan dost          Yaran: Arkadaş          Cüda: Ayrılık          Dil rûbâ: Gönül alan
Muhibb-i sadık: Vefakar,samimi, dost
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Ey Allah’ım şaşanlardan, 
Azanlardan etme bizi 
Hem haddini aşanlardan 
Sapanlardan etme bizi

Sana itaat etmeyen, 
Senin yoluna gitmeyen, 
Senin emrini tutmayan 
Yamanlardan etme bizi

Amentüye inanmamış, 
Mü’min, Müslüman olmamış, 
Hidâyet yolun bulmamış 
Olanlardan etme bizi

Oruç tutmaz, namaz kılmaz, 
Ezanlar okunur duymaz, 
Arayıpda Hakkı bulmaz 
Gafillerden etme bizi

Hidâyet yolunu koymuş, 
Şeriâtden uzak olmuş, 
Heva-i nefsine uymuş
Şaşanlardan etme bizi

Azanlardan Etme Bizi

“Ey Rabbimiz bizi zalim bir topluluğun alinde rüsva etme. Hakkı inkar eden bu toplumun elinden lütfûnla kurtar 
bizi.” Yunus suresi 85, 86
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Gözü vardır Hakk’ı görmez, 
Nasihat et, kulak vermez, 
Ayağı mescide girmez 
Câhillerden etme bizi

Helal, haramı bilmeyen, 
Helal deyip haram yiyen, 
Sana nankörlük eyliyen 
Nankörlerden etme bizi

İki yüzlü münâfıktan, 
Bizi hıfz et sapıklıktan, 
Koru hem bu bataklıktan 
Zalimlerden etme bizi

Diyor Nazlı dalâlete, 
Düşmüş girdab-ı zillete, 
Yarabbi! İsyân, gaflete 
Dalanlardan etme bizi

“Ey kalpleri çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzere sabit kıl.”   Tırmizi
“Ey kalpleri çeviren Allah’ım kalplerimizi senin taatına çevir.”   Buhari
“Allah’ım  seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle.”
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Ağlarım

Bu hayâtımdan be-gayet nefretim var ağlarım 
Bir acaib hâle düştüm gafletim var, ağlarım

Gaflet-i dünyâya daldım da unuttum rıhleti 
Dar-ı Ukbâ’ya yakında rıhletim var, ağlarım

Nefse aldandım da uydum nefs ile şeytâna ben 
İşledim türlü günahı zilletim var, ağlarım

Ma’siyet girdabına daldım da hiç Hakk’dan hayâ 
Etmedim, anın için ma’siyyetim var, ağlarım

Dostlarım hep göçtüler dar-ı bekâya bilmedim 
Mal ü mülk, evlad û yardan firkatim var, ağlarım
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El beni abid bilirken, ben isem bir mücrimem 
Bu acaib halime çok hayretim var, ağlarım

Rabbimin dergâhına bilmem ne yüzle varayım? 
Ol huzura varmağa çok haşyetim var, ağlarım

Böyle gaflette iken birdenbire gelse ecel, 
Azraîl, mevtin elinden dehşetim var, ağlarım

Merhamet kıl yâ İlâhi Nazlı’nın bu haline! 
O karanlık kabr içinde vahdetim var, ağlarım
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Gaye-3

Resul-i Mücteba Cenab-ı 
Muhammed Mustafâ

(s.a.v.) Efendimizi 

Tanıyalım
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Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.
(Zümer-62)
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Essalatû Vesselamû Aleyke Ya Rasulallah
Medhiyeler

Rasul-ü Mücteba Efendimiz

Ey Resul-i müctebâ! Sen rahmet-i rahmân mısın? 
Ey habib-i kibriyâ! Sen zübde-i insân mısın?

Rahmete’n li’1-aleminsin hem şefiu’l-müznibin 
Sen Muhammed Mustafâ, dü âleme burhan mısın?

Ey hakîkat madeni, ey din u îmân mahzeni!
Ey İlm u irfân menbaı! Sen mekteb-i irfân mısın?

Sana ümmidir diyen verdi sana ilm ü edeb 
Âleme oldun muallim, ilm ile umman mısın?

Burhan: Delil, hüccet          Mahzen: Hazine          Ümmi: Okumayan          Umman: Derya
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Kaplamıştı âlemi zulm u cehâlet küfr ü şirk 
Gün gibi doğdun cihâna, pertev-i imân mısın?

Makdeminle cennet oldu bu zemin ile zaman 
Gitti zulmet rûşen oldu, sen meh-i tâbân mısın?

Nûr-ı vechin seyredenler oldular hayrân sana 
Seni tasdik ettiler, sen âleme sultân mısın?

Hem beşirsin hem nezirsin, var elinde beyyinât 
Sen Muhammed Mustafâ, Peygamber-i zişan mısın?

Vakıf-ı esrar-ı Haksın naşir-i din ü mübin 
Enbiyânın hâtemisin, bizlere ihsân mısın?

Pertev: Aks, ziya          Zemin: Yer, arz          Meh-i taban: Mehtap aydınlık          Nur-i vech: Yüzü nurlu
Beşir: Müjdeci          Nezir: Korkutucu          Beyyinat: Hüccet, mucizeler
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Geldi cibril levh-i mahfuzdan sana Kur’ân ile 
Seni Hakk etti muallim, nâşir-i Kur’ân mısın?

Mucizâtın âlem-i insânı hayrette kodu
Ehl-i derdin derdine sen en büyük Lokman mısın?

Bir işaretle iki böldün Ayı aldın yere 
Çeşmeler akdı elinden, menba-ı seyhan mısın?

Düldüle oldun süvâr, küffâr ile cenk eyledin 
Kal’a-yı küfrü dağıttın, kudret-i yezdân mısın?

Beldeler feth eyledin, ettin cihâd küffâr ile 
Nasır-ı nasrun minallah, fatih-i buldan mısın?

Düldül: At          Cenk: Harb          Kudret-i Yezdân: Allah’ın kudreti          Beldeler: Memleketler
Nasır-ı nasrun minallah: Allah’ın nusreti          Büldan: Memleketler          Sa’f suresi 13. ayetin tefsirine bakınız.
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Titredi ehl-i küfür oldu perişân, korktular 
Kal’alar feth eyleyen bir fatih-i Mennân mısın?

Şöhretin tuttu cihânı duydular levlâk’i hep 
Bâtılı yıkdın temelden, nâsıh-i edyân mısın?

Gitti zulm geldi adâlet, âleme doldu huzur 
Zâlimi, zulmü yıkan bir sâhib-i devrân mısın?

Davet etdi Hakk seni çıktın semâvât seyrine
Arş-ı Rahmân, Ka’be kavseyn, sidreye mihmân mısın?

Hak-i pâyınle semâvat cilvelendi aşk ile
Sen huzûr-ı Rabbi izzette duran bir cân mısın?

Fatih-i Mennan: Allah’u teala’nın fethi          Hak: Toprak           Nasıh-i edyan: Batıl dinlere ibtila eden
Levlâk: Hadis-i Kudsi olduğu rivayet olunur (Sen olmasaydın alemi halk etmezdim Habibim)
Sıdre: Göklerde en son yüksek bir mevkiin ismi 
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Şevk ile ettin tekellüm Hazret-i Allah ile
Gözlerinle sen cemâl-i pâkini seyrân mısın?

Bir tecelli heybetinden pâre pâre oldu Tur
Sen Cemalullahı seyrettin, O’na hayrân mısın?

Sidrede kaldı refikin, dedi geçemem öte*
Sen geçip gittin huzura, âşık-ı cânân mısın?

Lâ-mekânda aldı tenha Hazret-i Allah seni
Ol huzur-ı bâri gâhta mahrem-i yezdân mısın?

Gözlerinden perdeler ref oldu, gördün gaybı hep
Âlem-i gaybı görüp keşf eyleyen irfân mısın?

Tecelli: Vacib- Teala Tur dağına tecelli eti Tur parçalandı.          Mahrem-i Yezdan: Allah’u tealanın mahremi 
La-mekan: Mekansız          A’raf 143. ayetin tefsirine bakınız.          *Cibril’i emin sidret’ül müntehada kaldı.
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Enbiyâdan hiçbiri bu lütfa mazhar olmadı
Sana mahsus oldu ancak, mazhar-ı ihsan mısın?

Bu ne devlettir ki Nazlı, ümmetin olmuş senin
Ben gibi mücrim olana sen şefaat-kân mısın?

Tahâ, Yasîn ve Necm surelerinin tefsirlerine bakınız. Bu surelerin baş ayetlerinin tefsirlerine bakılacak. 
12 Ocak 1983 gece saat bir sıralarıydı uyandım. Bu Methiye’yi Nebeviyye’nin baş mısraları kalbime doğmuştu. 
Uyumak istedim ise de bir türlü uyuyamadım. Diğer mısralarda arka arkaya devam ede geldiler. Neticede uyu-
madım kalktım ve bu medhiyyeyi şerifeyi yazdım.

Dikkat
Mısraların sonunda (-mısın?) kelimeler sıra 

halinde gelmiştir. Bu sıraların hepsinin cevabı 
(       )  yani “evet” demek oluyor ki bu cevap 
tahtında mûstetîr (yerinde sıralanmış ) kalı-

yor. Lafız yok, man’a var oluyor.
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Sen Resulullâhsın

Ben şehâdet eylerim ki sen Nebiyyullahsın
Zerre şüphem yok efendim sen Resulullahsın

Eyledim tasdik seni ben tâ ezelden sıdk ile
Arz-ı imân eyledim ki sen Habibullahsın

Nûr-ı  tevhidin cihânı kaplamış baştan başa
Sen kulub-i ehl-i imânın içinde mâhsın

Zulmet-i kalbim seninle rûşen oldu bî-gümân
Kalbime eyle teveccüh, şem’i Nurullahsın

Himmetin ihyâ eder hem nice ölmüş kalpleri
Âlem-i insân içinde sen Neciyyullahsın

Ahzab suresi 28. ayetin tefsirine bakınız.
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Nâsıh-i Tevrât u İncilsin nebiler hâtemi
Nâşir-i din-i mübin, vahy-ı Kelamullahsın

İftihar eyler seninle cümle ecdâdın senin
Ceddin İbrahimden önce sen Halîlullahsın

Enbiyanın mu’cizât-ı cümlesi sende tamam
Sen huzur-ı Rabb-i izzette Kelimullahsın

Ol mübârek pâyını ver öpeyim yüz süreyim
Ben kapında bekleyen kıtmîrinim sen şâhsın

Nur-ı vechin seyrine hasret çeker Hâfız kulun
Kıl kerem göster cemâlin sen Safiyyullahsın

A’li İmran suresi 19, 84, 85. ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Ne Büyüksün
 
Ne büyüksün ki seni Hazret-i Allah seviyor 
Ne büyüksün ki seni Hazret-i Kur’ân övüyor

O kadar sevdi ki Allah o seni etti senâ 
O büyük Cibrîlini vahy ile gönderdi sana

O mübârek beden-i pâkini halk eyledi nûr 
Komadı cism-i şerifinde dahi zerre kusur

Melek insânda senin mislini halk eylemedi 
Beşeri arşa alıp kimse ile söylemedi

Nice bin mucizeler verdi ki cin, ins ü melek 
Bileler hazretini hem seni tasdik ederek

Senâ: Medh, övgü
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Sana bu nûr-ı nübüvvet Yüce Hakk’dan geliyor 
Bu yüce şân u şeref arşa kadar yükseliyor

Seni davet ediyor hem harim-i- ismetine 
Nice hikmetlerini göstererek hazretine

Seni âlemlere rahmet olarak gönderiyor 
Bu beşer âlemine zâtını sultân kılıyor

Ümerâ, şâh u hükümran huzurunda küçülür 
Sana hayrân olarak hep huzurunda bükülür

Bu sebeple çekemez oldu seni ehl-i gurûr 
Çekemez oldu ki, buğz eylediler ehl-i küfür

Bû lehebler bû cehiller sana bed söylediler 
O hased ehli senin kıymetini bilmediler

Harim-i ismet: Taaruzdan masun olan          Bû lehebler bû cehiller: Ebu Leheb ve Ebu Cehiller gibi kafirler 
Ehl-i gurûr: Gurur ve kibirli kimse
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Sana ashabına hem etti adâvet cühelâ 
Sana tabi oluben gelmediler doğru yola

Atacak tamuya Allah sana bed söyleyeni 
Yakacakdır ebediyyen sana buğz eyleyeni

Seveni yargılayıp cennet-i Adn’e koyacak 
Ebediyyen bu aziz ümmetin onda kalacak

Ne saadet ona ki zâtına ümmet oluyor 
Ayağın bastığı topraklara yüzler sürüyor

Ne olur ver ayağın tozuna yüzler süreyim 
O mübârek yüzünü bir kere göster göreyim

Çekerim bezm-i elesten yüzünün hasretini 
Gece gündüz ah efendim dilerim vuslatını

Cühelâ: Cahiller          Bezm-i eleste: Ervah alemindeki zaman
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Bilirim pâyine yüz sürmeye layık değilim 
O mübârek yüzünü görmeye layık değilim

Nideyim elde değil kalpteki bir sevgi hemân 
Yalınız ben değilim ki, sever hep ehl-i îmân

Sana kalbiyle inanmış bu fakir Nazlı kulun 
Kapına etti dehalet âna ihsanda bulun

Tevbe 32, 33; İsra 1; Sa’f  9; Kalem 15. ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Ruhum Muhammed Mustafâ

Ey cânımın cânı benim 
Ey derde dermanım benim 
Ey âli sultânım benim

Ruhum Muhammed Mustafâ 
Cânım sana gelmek diler 
Gönlüm seni görmek diler

Durmaz döker yaş, gözlerim 
Pâyine sürsem yüzlerim 
Hergün gece bu sözlerim

Rûhum Muhammed Mustafâ 
Cânım sana gelmek diler 
Gönlüm seni görmek diler

Senden gönül ayrılmıyor 
Sensiz yerinde durmuyor 
İçten hayâlin çıkmıyor

Rûhum Muhammed Mustafâ 
Cânım sana gelmek diler 
Gönlüm seni görmek diler
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Gördüm mübârek ravzânı 
Mecnuna dönderdi beni 
Durmaz gönül ister seni

Ruhum Muhammed Mustafâ 
Cânım sana gelmek diler 
Gönlüm seni görmek diler

Sensiz cihânı neyleyem 
Sensiz bu cânı neyleyem 
Ben kime hâlim söyleyem

Rûhum Muhammed Mustafâ 
Cânım sana gelmek diler 
Gönlüm seni görmek diler

Sensiz cihân zindân bana 
Cennet olur nirân bana 
Bu cân, beden kurbân sana

Rûhum Muhammed Mustafâ 
Cânım sana gelmek diler 
Gönlüm seni görmek diler

Bir Nazlı mı, hep ins ü cân 
Âşık sana Heft Asuman 
Gönlümde arzum bu heman

Rûhum Muhammed Mustafâ 
Câınm sana gelmek diler 
Gönlüm seni görmek diler
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Hayrândır Sana

Bir ben miyim her ins ü cân meftûn u hayrândır sana 
Arz u semâ, kevn ü mekân meftûn u hayrândır sana

Âşık sana levh u kâlem, şems u kamer, burç u felek 
Cümle melek, hûr-i cinân meftûn u hayrândır sana

Levlâke ilan eyledi şân-ı şerifin âleme
Şan-ı şerifin her duyan meftûn u hayrândır sana

Hulk-ı azîmin âlemi zâtına hayrân eyledi
Bir dost mu ki, düşman heman meftûn u hayrândır sana

Hep enbiyânın hatemi oldun nebiler serveri 
Herbir veli, Kutb-i zamân meftûn u hayrândır sana

Meftûn: Düşkün, aşık, çok seven          Şems: Güneş          Kamer: Ay          Hûr-i cinân: Cennet hurileri
Levlâke: Bir hadis-i kudsi olduğu rivayeti vardır. Yani “Habibim eğer sen olmasaydın bu kainatı halk etmezdim.
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Mislin cihâna gelmemiş, gelmez dahi bu âleme 
Âlem değil heft-âsumân meftûn u hayrândır sana

Meth u senâ etti seni o Hazret-i Allah bile 
Anın için mü’min olan meftûn u hayrândır sana

Bezm-i elestte âşığım sen Ahmed-i Muhtâra ben 
Bir Nazlı mı, halk-ı cihân meftûn u hayrândır sana

Heft asuman: Yedi gökler         Bezm-i elest: Ervah alemi         1979 Elazığ
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Resul-i Kibriya Efendimizin 
Mûcizelerinden Bazıları

Cenâb-ı Mustafâ’nın dinle birkaç mu’cizâtından 
Diyem tarih, siyerlerde o ki meşhûr olanlardan

Henüz dünyâya gelmeden nice mu’cizeler oldu 
Ne hikmetler zuhûr etti edem birkaçını tıbyân

Cenâb-ı Âmine der ki, bütün hamlim zamânında, 
Nice esrâr ı seyr ettim, neler oldu bana âyân

Beni tebrik eder ervah verirlerdi bana müjde 
Nebiler serveri senden doğar derler idi ey cân

Gelir Âdem ile Nuh, Hud dahî Musâ ile Dâvud 
Verirler müjde-i mevlûd ederlerdi beni handân

Tıbyân: Beyan, açıklamak          Esrar: Sırlar, gizlide olanlar          Ervah: Ruhlar          Handân: Şenlik
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Muhammed doğduğu gece gözümden perdeler kalktı 
Gözüm arşa kadar baktı, göründü cennet ü Rıdvân

Bezendi hûr u cennetler melekler hâneme doldu 
Bana çok müjdeler oldu Hûda’nın Mustafâ’sından

Ederler hûriler hizmet bana ta’zim ile hürmet 
Verirlerdi bana şerbet, ederdim bunları seyrân
 
Neler duydum neler gördüm bu hamlim müddetince ben
Bana keşf oldu çok işler ki oldum bunlara hayrân

Demiştir cedd-i pâki ben gece Kâbe içindeydim 
Döküldü yerlere putlar yüz üstü hep duvarlardan

Direk oldu göğe nurlar gaipten geldi çok sesler 
Dediler geldi peygamber ederler âleme ilan

Cennet-ü Rıdvân: Cennettekiler
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Semâvâttan gelir tekbir sadâsı sardı dünyâyı 
Nice esrâr-ı Mevlâ’yı temâşâ eyledim o an

Siyer alimleri bu mu’cizâttan çok beyân etmiş 
Tevarih de haber vermiş tevatürle bize irfân

Doğar doğmaz eder secde diler afv ümmete Hakk’dan
Sarıldı kundağa o an kokardı misk ile reyhân

Kusursuz Hakk yaratmıştı mübarek cismi nur idi 
Ne isterse olur idi ederdi Hakk O’na ihsan

Bakarsa arş-ı âlâya görürdü Ka’be kavseyni 
Ederdi seyr-i kevneyni âyân olurdu her mekân

Alırdı bûy-i Cibrîli gelince vahy için arşdan
Çekerdi elini işten, inince ayet-i Kur’ân

Tevatür: Herkesin bildiği ve söylediği          Kabe kavseyni: Göklerde bir mevki          Kevneyn: İki cihan
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Başı üstünde bir bulut eder daim ona sâye 
Varırsa dağa, sahrâya bile varır idi her an

Konuşurlar huzurunda melek, cin, ot, ağaç, hayvan, 
Cemâdâta eder fermân, biri etmez idi isyan

Kuru ağaçlara etse işâret yeşerir derhal
Verir meyve olur dal dal görürdü dost ile düşman

Avucunda ufak taşlar eder tesbih, duyar herkes 
Giderdi herkese bu ses, ederler sıdk ile îmân

Akıttı parmağından çeşmeler âb-ı hayât sanki 
Bu öyle âb-ı kevser ki içer insân ile hayvân

Nice hasta, sakat, kötrüm nice âmâ şifa buldu 
Nice derde devâ oldu duasıyla büyük Lokman

Sâye: Gölge          Cemâdât: Cansızlar
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Suya dur dese dururdu, neye ol dese olurdu 
Taşa gel dese gelirdi, ederdi cinlere fermân

İşâret eyledi Ay’a, bölündü Ay yere indi
Nice insân bunu gördü, haber verdi bize Kur’ân

Ayağı taşı nerm eyler, basınca taşa iz eyler 
Yeşerirdi kuru otlar, kokardı misk ile reyhân
 
Diker dikmez büyür hurma verir meyve onu yerler 
Görenler tasdik eylerler, ederler sıdk ile îmân

Ona Hakk dedi peygamber, dahi verdi ona Kevser 
O oldu âleme rehber, O’na geldi yüce furkân

Onu sevdi Yüce Allah, dedi sensin Resulullah 
Dahi oldu Habibullah, ne isterse olur o an

Fermân: Emr etmek          Nerm: Yumuşak          Kevser: Kevser suresinin tefsirine bakınız.
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Duası müstecâb oldu, O’na Hakk’dan hitâp oldu 
Kelâmullah kitâb oldu, gelir Cibrîl O’na her an

O’na Cibrîl gelip gitti, O’na esrârı bildirdi 
Tamam Kur’ân’ı indirdi, verildi ilm ile irfân

Çıkardı Hakk O’nu arşa, görüştü hem Hudâsıyla 
Olur Hakk’in atâsıyla bütün insanlara sultân

Nice zâhir, nice mânâ O’na keşf u âyân oldu 
Nebi ahir zaman oldu, ilim verdi O’na Deyyan

Fütûhat istedi Hakk’dan, müyesser eyledi Allah 
Bilâd-ı şark ile garbı O’na verdi Yüce Rahmân

Cihânı şöhreti tuttu tanıttı âleme Hakk’ı 
Getirdi hak dine halkı, beşer kurtuldu inkârdan

Duası müstecab: Duası makbul olan          Deyyan: Allah’u teala          Bilâd: Beldeler, memleketler
Fütûhât: Fetihler



337



338

Cehâlet zulmeti gitti adalet sardı dünyayı 
Tanıttı Yüce Mevlâ’yı küfür dağıldı efkârdan

Yıkıldı Lat, Menat putlar, zulüm zâlim yere battı 
Cihâna hak dini yaydı, güneş doğdu ufuklardan

Nice bin mu’cizâtıyla onu Hakk eyledi mensur 
Olur düşmanları makhûr, ona teslim olur düşman

Ne cür’ettir yazarsın sen o şâhın vasfını hâfız! 
Bütün ehl-i ilim yazsa, edemez binde bir tıbyân

Efkâr: Fikirler          Lat-Menat: Büyük putların isimleri          Mensur: Muzaffer, galip          Cür’et: Cesaret 
Makhur: Kahr oldular          Tıbyan: Açık ifade          Kamer suresi’nin başındaki ayet, A’raf suresinin 158. ayeti, 
Feth ve Necm suresinin baş ayetlerinin tefsirine bakınız. Daha çok ayetler varsa da bu ayetlerle iktifa edilmiştir.
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Cenâb-ı fahr-i âlem Mustafâ’nın 
Azimdi hulk-i paki müctebanın

Onu sevdi yarattı Hakk Teâlâ 
Mübârek hilkatini kıldı â’la

Mübârek hulku hüsnünden azimdi 
Dahi ahlâkı hulkundan azimdi

Kemal bulmuştu onda hüsn-i ahlâk 
Ne mümkündür beşerde böyle olmak

Bütün insanlığa o örnek olmuş 
Beşerde yok ikincisi, tek olmuş

Resul-i Kibriya Efendimizin 
Ahlâkı Aziminden Bazıları

Kalem suresi 4, Ahzab suresi 21 bu ayetlerin tefsirine bakınız.
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Cihâna gelmemiş misli ve gelmez 
Mübârek vasfını yazmakla bitmez

Onun vasfını Kur’ân eylemiştir 
Ona hulkun azimdir söylemiştir

Onu meth etmeden âciz bu diller 
Onun hayrânıdır ehl-i ilimler
 
O’nun ahlâkını şöyle yazarlar
Siyer alimleri böyle sayarlar

Beşerdi amma sanki bir melekti 
Habîbullâh’a bu evsâf gerekti

Melekler de ona hayrân olurdu 
Sahâbi yoluna kurbân olurdu

Hulkun azimi: Büyük ahlak sahibi
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Onun ahlâkına hayrândı âlem 
Beşerdi amma yoktu böyle âdem

Severdi hizmeti hizmet ederdi 
Dahi hizmet edenleri severdi
 
Kötülük edene iyilik ederdi 
Fakîrin işine koşar giderdi
 
Severdi affı etmezdi adâvet 
Dahi kimseye etmezdi hıyânet
 
Adâletti işi düşmana dosta 
Gider sorardı düşman olsa hasta
 
Severdi sevdiğini Hakk için hep 
Eğer sevmezse sevmez Hakk için hep

Adâvet: Düşmanlık
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Gadap etmezdi, etse Hakk içindi 
Bütün gâye Hakk’ı bulmak içindi

Katı kalpli değildi şefkati çok 
Adâvet etmez idi küsmesi yok

Ederdi herkese aynı adâlet 
Dahi düşmanına etmez hakaret

Demezdi kimsenin aybını gayre 
Komuştu kendini ef al-i hayre
 
Severdi hayrı hayra lâ demezdi 
O asla faydasız söz söylemezdi
 
Alay etmezdi kimseyle gülüşmez 
Ağır başlı idi kah kah’la gülmez

Gadap: Hiddet          Ef ’al-i hayre: Hayr işler          Lâ demezdi: Yok demezdi
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Eliyle hem diliyle kırmadı kalp 
Ebu Cehl’e dahi hiç etmedi seb

İşinde hem sözünde çoktu ma’nâ 
Bütün hâli hayâtı idi ra’nâ
 
Selam verir alır küçük büyükten 
Tevazu’u severdi tâ küçükten
 
Büyüğe sevgi saygı gösterirdi 
Zaîfe düşküne şefkât ederdi

Yetimin başını okşar severdi 
Gözünden damla damla yaş dökerdi

Kimin düşse işi varır görürdü 
Fakir muhtaçları sevindirirdi

Seb: Sövmek          Ra’nâ: Gayet güzel ve latif
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Emânet işlere eyler riâyet 
İçinde yok idi asla hıyânet

Ederdi dost u ahbâbın ziyâret 
Bütün komşulara eyler inâyet

Severdi hayr işi hayra koşardı 
Buna düşmanları dahi şaşardı

Gidince bir eve girmez izinsiz
Girince hem oturmazdı selamsız

Güleryüzlü vakûrdu gönlü alçak 
Bütün işleri iyilik idi ancak

Gece gündüz eder va’z u nasîhat 
Verirdi durmadan ders-i şerîat

Vakûr: Vakarlı, ağırbaşlı
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Eder ta’lîm-i dîni gece gündüz 
Geçirmez vaktini boşa lüzumsuz

Edin der dîn-ü dünyâyı ma’mûr
Ki olmayın iki cihânda mağdûr

Ticâret hem zirâ’at türlü san’at 
Bu üç şey derdi esbâb-ı ma’îşet

Kanaat eyleyin kesb-i helâle 
Haramla girmeyin hiçbir vebâle

Şerîatle edin daim adâlet 
Adâletle bulur insân selâmet

Edin Allah için dâim cihâdı 
Zulümle etmeyin tehdit ibadı

Esbâb-ı maişet: Gelir, maişet sebepleri          Kesb-i helal: Helal iş, helal kazanç          
Tehdit ibadı: İnsanlara zulm etmek
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Ederdi durmadan böyle nasihât 
Onun her bir sözünde vardı hikmet

O ettikçe nasa tebliğ-i dini 
Aduvvullah ona ederdi kini

Ona düşman idi ehl-i küfür hep 
Hayâtına o düşman kasdeder hep

Velâkin korkmadı hiçbir aduvdan 
Alırdı cür’eti Bârî Hûda’dan
 
Cihad idi bütün işi küfürle 
Görürdü her işini o sabırla

Aduya vermez idi fırsatı hiç 
Alırdı intikam-ı Hakk’ı er geç

Aduvvullah: Allah’ın düşmanları          Aduvdan: Düşmandan
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Ederdi fi-sebîlillah savaşı 
Bu yola koymuş idi cân u başı

Hayâtını feda etmişti dîne 
Ederdi hizmeti dîn-i mübîne

Muin u destgîri idi Allah 
Vekil u hâfızı olurdu Allah

Erişti Hakk Teâlâ’dan inayet 
Yıkıldı bâtıl u küfr ü cehâlet

Duyardı adını korkardı düşman 
Ona karşı koyan olurdu pişmân

Görür düşmanı korkar heybetinden 
Alır feyz ehl-i îmân himmetinden

Fi-sebîlillah: Allah yolunda          Mu’in: Yardım eden          Destgîri: Elinden tutan
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Erişti şarka garba bu hidâyet 
Bütün mü’minlere Hakk’dan inâyet

Bu İslâm güneşi doğdu cihâna 
Adâlet doldu kevn ile mekâna

Erişti Nusretullah mü’minîne 
Hidâyet buldu insân girdi dîne

Cünûd-i ehl-i îmân buldu kuvvet 
Cenab-ı Hakk Teâlâ verdi nusret

Aduvvullah önünde dize geldi 
Zulüm gitti adâlet bize geldi

Çalıştı durmadan böyle o sultân 
Cehâlet gitti geldi ilm u irfân

Kevn ile mekan: Her yer          Nusretullah: Allah’ın nusreti          Cünud: Asker          Nusret: Yardım
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Tamâm oldu onunla dîn u îmân 
Hitam buldu onunla hükm-i Kur’ân

Bu dinin var mıdır noksanı bir bak 
Kemal buldu bu dinle hüsn-i ahlâk

Nasîb olmadı bu hiçbir nebiye 
Bu mahsus oldu zât-ı Ahmediye

Ki zîrâ o şeh-i âhir zamandı 
Ki zîrâ hatem-i peygamberândı
 
Ne devlettir ki ümmet olmuşuz biz 
Onun ile hidâyet bulmuşuz biz

Bu İslâm diniyle olduk müşerref 
Bunun ahkâmiyle olduk mükellef

Zat-ı Ahmediyye: Peygamberin zatına          Şeh: Şah
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Budur hak yol budur râh-ı saâdet, 
Bu yolda yar bize ancak selâmet

Onun ahlâkıyla etmek tahalluk 
Selamete erer ancak bu mahluk

Bu yoldur cennete doğru giden yol 
Bu yoldan kim giderse, oldu makbul

Ne devlettir ki Hâfız ümmet oldun! 
Saadet yolunu bu yolda buldun

Haşr suresi 7; Feth suresi 8, 9; Seb’e suresi 28; Kalem suresi 4; Enbiya suresi 107; A’raf suresi 158; Ahzab suresi 
38 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Gaye-4

Allah’ü Teâlâ tarafından 
Cibrîl-i Emin vasıtası ile 

Cenab-ı Resul-i 
Mücteba’ya
nazil olan 

Kur’ân-ı Kerim’i 
tanımak
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Başarım, ancak Allah’ın yardımı iledir.
(Hud-88)
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Bir Âlimin Vefatı

Vefât-ı âlime âlem değil Heft Asûmân ağlar 
Nebîler vârisi öldü diye hûr u cinan ağlar

Çekildi gitti ukbâya ilim ehli bugün artık 
Cehâlet sardı dünyâyı bütün halk-ı cihân ağlar

İlimsiz kaldı bu insân bilinmez oldu dîn îmân 
Emir nehyi diyenler kalmadı, bu dîn îmân ağlar

Kitaplar söylemez oldu bugün artık bu insânla 
Kütüphâne, kitap ağlar; müellifler yazan ağlar

Medâris sedd ü bend oldu cehâlet aldı dünyayı 
Cehâlet zulmeti içre kalan hep ins ü cân ağlar

Vefât-ı ehl-i irfân koydu bu halkı cehâlette 
Cihânı sardı fitne, bu fesâd içre kalan ağlar

Mesacid Kürsi mihrab kaldı artık na-ehillere 
Fıkıh bilmez imamlarla cemaatla kılan ağlar

Sakalsız hem ilimsiz kimseler olmuş bugün alim
Verirler bâtıla fetva bu fetvayı duyan ağlar



369



370

Namazlar Cum’alar ifsâd olur kimse bunu bilmez 
Yatar kalkar cemâ’atle, kılan hem kılmayan ağlar

Riayet eylemez ta’dil’i erkana imam, mûfti
Gömüldü bidate artık ibadet, müslüman ağlar

Eğer kalmazsa âlim halk kalır böyle cehalette 
Melek ağlar felek ağlar bütün kevn ü mekân ağlar

Bugün Hâfız bu dünyâ oldu zindan ehl-i îmâna 
Zaman ağlar mekân ağlar bu zindanda kalan ağlar

20 Nisan 1984 Elazığ
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                    Meclis-i İrfâna Gel

Gel berû ey tâlib-i dîdâr-ı Hakk sübhâna gel 
Ârif-i billah isen gel sohbet-i yârâna gel

Ârif olmak ister isen, gel otur bu meclise 
Kalma câhil âdem isen meclis-i irfâna gel

Meclis-i ilm ü edepten sen uzak olma sakın 
Ara bul bu meclisi sen sohbet-i ihvâna gel

Bir ibâdettir Fıkıh meclisleri gel de otur 
Var ise derd-i derûnun derdine dermâna gel

En büyük bir derd u illettir cehâlet âdeme 
Derdine dermân ara bul meclis-i Lokman’a gel

Meclis-i ilme yağar rahmet semâdan her zaman 
Tâlib-i rahmet isen bu rahmet-i Rahmân’a gel

Bû-yı gülzâr-ı cinânı almak istersen eğer 
Gel oku da alim ol bu bahçe-i cinâna gel

Meyve-i cennetten istersen eğer ilme buyur 
Gir bu cennet bağına Firdevs’e gel Rıdvâna gel
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Fîsebîlillah cevâhir dağıtır ehl-i ilim 
Gayri sarrafta bulunmaz bu cevâhirhâna gel
 
Enbiyânın varisidir ehl-i ilme hürmet et 
İttibâ et âlime bu sofra-i Kur’ân’a gel

Sen sakın etme tekebbür eyle tazim sıdk ile 
Emr-i ma’ruf nehy-i münker söyleyen insâna gel

Kim bu meclisten uzak olsa olur Hakk’dan uzak 
Halka-i tedrîse gir bu da’vet-i îmâna gel

Gel de gir deryâ-yı ilme geç bu deryâdan öte 
İçmek istersen eğer âb-ı hayât ummâna gel

Âlimi medh ü sena eyler Cenâb-ı Kibriya 
Okunur Kur’ân hadis Dershâne-i Osman’a gel

Sende isti’dâd eğer varsa yeter bu ders sana 
Teşne-i kevser isen peygamber-i zî-şâna gel

Ara bul ehl-i ilimden dersini al Hâfızâ 
Tâlib ol ilme heman bu mekteb-i sultâna gel

10 Nisan 1984 Elazığ
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Gaye
Kur’an-ı Hakimi Tanımak

Hidâyet menbâı nûr-ı mübindir Hazret-i Kur’ân 
Sıfât-ı zât-ı Rabbu’l-âlemindir Hazret-i Kur’ân

O bir vahy-i ilâhîdir, kelâm-ı Rabb-i izzettir 
Hudâ’dan mü’mine bir muindir Hazret-i Kur’ân

Getirmiş levh-i mahfuzdan Cenâb-ı Ahmed’e Cibrîl 
O bir deryâ-yı ummân-ı zemindir Hazret-i Kur’ân

Ulûm-i dîn ü dünyâ her ne varsa bunda câmidir 
Şifâ ü rahmeten lil mü’minindir Hazret-i Kur’ân

Sırât-ı müstakimdir cümle ahkâmı adalettir 
Bütün insanlara habl-i metindir Hazret-i Kur’ân

Bütün âyâtı hikmetle dolup taşmış ki bir deryâ 
Ulum-i evvelîn u âhirindir Hazret-i Kur’ân
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Ona her kim uyarsa dû cihânda kadri âlidir 
O bir envâr-ı zikr-i zâkirindir, Hazret-i Kur’ân

O bir muhbir-i sâdıktır, ne derse Hakkı nâtıktır 
Mu’in u destgir-i müslimindir Hazret-i Kur’ân

Zevâhir bâtın u esrâr-ı hikmetten haber vermiş 
Sebil’i ehli irfan muhsinindir Hazret-i Kur’ân

Sarıl sen dâmen-i Kur’ân’a ey Hâfız sadakatle! 
Kıyâmette şefîa’l-müznibindir Hazret-i Kur’ân

Nahl suresi 89; A’li İmran 1, 2, 3, 4; Duhan 1, 2, 3 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Kur’ân Oku Kur’ân Oku

Ey müslüman şam u seher, 
Kur’ân oku Kur’ân oku 
Gönlündeki gamlar gider, 
Kur’ân oku Kur’ân oku

Kur’ân ile gel bul huzur, 
Dolsun gönül feyz ile nur 
Allah ile vuslat olur, 
Kur’ân oku Kur’ân oku

Hakk’ın kelamı bu kitâb, 
Okuyana çoktur sevâb 
Olmaz sana sorgu hisâb, 
Kur’ân oku Kur’ân oku

Vird eyle daim diline, 
Kor seni cennet iline 
Eyler şefaat ehline, 
Kur’ân oku Kur’ân oku

Vasıl olur Hakk’a kişi, 
Kalmaz gönülde teşvişi 
Asan olur her bir işi, 
Kur’ân oku Kur’ân oku
  
Cümle hakîkat bundadır, 
Devlet saadet bundadır 
Her türlü nimet bundadır, 
Kur’ân oku Kur’ân oku
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Kim ki okur eyler amel, 
Yıkmaz onu tûl-i emel 
İslâmda Kur’ân’dır temel, 
Kur’ân oku Kur’ân oku

Hakk’ın budur doğru yolu
İslam’da dinin temeli
Mü’min bunu çok sevmeli
Kur’ân oku Kur’ân oku

Hakk’ın sıfât-ı şânıdır,
İnsanlara ihsanıdır 
Mü’minlerin îmânıdır, 
Kur’ân oku Kur’ân oku

Nazlı oku leyl-u nehar, 
Ta ki olasın bahtiyar 
Firdevs-i a’laya koyar, 
Kur’ân oku Kur’ân oku

Bakara suresi 1, 2, 3, 4, 5; Enfal suresi 2, 3, 4; İbrahim suresi 1, 2, 3 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Sarıl Kur’ân’a ey mü’min, 
Tilavet eyle Kur’ân’ı, 
Dilersen olasın muhsin, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Bütün ahkâmı burhandır, 
Tarîk-ı ehl-i îmândır, 
Bu dinin aslı Kur’ân’dır, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Onun her emri hüccettir, 
Bütün hükmü adâlettir, 
Hakîkatte hidâyettir, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Onun her nazmı merguptur, 
Bütün üslubu meclubdur, 
Onun ma’nâsı meczubdur, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı
 
İçi dopdolu hikmettir, 
Bu bir mu’ciz kerâmettir, 
Bütün İslâm’a rahmettir, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Onun düşmanı mağluptur, 
Huzûrullah’ta merduttur, 
Sevenler Hakk’a mahbuptur, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Tilavet Eyle Kur’ân’ı



385



386

Emir nehiyde hikmet var 
Bilen insâna ibret var 
Yolunda çok kerâmet var 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Kemal bulmuş diyânette, 
Tamâm olmuş belâğatte, 
Hitam bulmuş adâlette, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Tilâvette halâvet var,
İtâatte selâmet var, 
Kırâ’atte saâdet var, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Edep ahlâk hayâ bunda, 
İlim irfân ziyâ bunda, 
Nice derde devâ bunda, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Açar ebvâb-ı cennâtı, 
Koyar cennâta emvâtı, 
Bize eyler şefaâtı, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı
 
Eğer mü’minsen ey insân, 
Oku sen dâima Kur’ân, 
Eder Allah sana ihsân, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Buna ta’zimle hürmet et, 
Ona daim itâat et, 
Hemen durma yoluna git, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı
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Tefekkür eyle ma’nâyı, 
Düşün anla muammâyı, 
Bulursun râh-ı Mevlâyı, 
Tilavet eyle Kur’ân’ı

Onun hâfızı Allah’tır, 
Onun nâsırı Allah’tır, 
Onun sahibi Allah’tır, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Oku Hâfız hemen sen de! 
Bu cân oldukça bu tende, 
Gönülden ol ana bende, 
Tilâvet eyle Kur’ân’ı

Hac suresi 9; Fatir suresi 29, 30 ayetlerinin tefsirine bakınız. 26 Ocak 1974 Elazığ
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Hafızlar

Eşref-i ümmet olanlar hâfız-ı Kur’ân olur 
Hâfız-ı Kur’ân olanın hâfızı Kur’ân olur 

Kim Kelâmullah’ı ezber eylese Allah için 
Hamisi Allah olur, hem nâil-i ihsan olur

Kim okur tecvîd ile tertîl ile tazîm ile 
Nurlanır kalbi onun ayine-i îmân olur 

Hem okur hem okutursa Hak için Kur’ân-ı kim 
Lütf-i Hakk’la dü cihânda mazhar-ı gufrân olur

Sadrını kim doldurursa Hazret-i Kur’ân ile 
Kalbine hikmet dolar o aşk ile hayrân olur

Bazı hadis-i şerif ve ayeti kerimelerden alınarak; Hafızlar’ın îndi ilahideki derecelerini muhtevi birkaç beyit 
yazılmıştır.
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Rûz-ı mahşerde giyer hâfız olan taç başına 
Dü cihânda halk içinde muteber insân olur

Bu ne nimettir ki hâfız nail olmuş devlete 
Öyle bir devlet ki manen padişâh sultân olur 

Kim tekellüm eylemek ister ise Allah ile 
Okusun Kur’ân’ı dâim vâsıl-ı Rahmân olur

Amil oldukça kişi Kur’ân ile Kur’ân ona 
Hem kabirde hem haşirde yâr olur yâran olur 

Tabi’-i Kur’ân olan bulmuş hidâyet yolunu 
Vâkıf-ı ma’nâ olanlar alim ü irfân olur
 
Kim Kelâmullah’a hürmet eylese hürmet bulur 
Herkese mahbub olur o canlara cânân olur 

Kim ki hürmet eylemez etmez amel ahkâm ile
Fâsık u fâcir olur o Hâlık’a düşman olur
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Onu tahfif eyleyen küfre gider münkir gibi 
Cüz’ünü inkâr edenler dâhil-i nîrân olur 

Terk edip nisyân eden mahşer günü âmâdır o 
Kalp gözü görmez onun, ma’nâ ona zindan olur

Unutanı unutur Allah onunla söylemez 
Hasmı mahşerde onun peygamber-i zîşân olur 

Terk ü ihmal edemez mü’min olan hiçbir zaman 
Terk ü ihmal eyleyenler akîbet pişman olur

Emr-i Kur’ân’ı tutup yapmak gerek her mü’mine, 
Yoluna gidenlerin her derdine derman olur 

Rah-ı Kur’ân’dan ayırma yâ ilâhî Hâfız’ın 
Kim okur hem okutur o sâhib-i îmân olur

Fatir suresi 29. ayetin tefsirine bakınız.
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                 Bu Kur’ân-ı Azîmü’ş-şan

Kelam-ı Hakk Teâlâ’dır, bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan 
Kitabı Rabb-i âlâdır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan

Ulûm-i dîn u dünyâ bu Kitâbullah’da câmidir 
Sıfât u zat-ı Mevlâ’dır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan

Önünde ebkem olmuştur bütün âlim, hatip şâir 
Çözülmez bir muammâdır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan

Onun her lafzı dolmuştur nice esrâr u hikmetle 
Onun mânâsı deryâdır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan

Yazılmaz yazmak isterse beşer cin benzerin asla 
Kusurlardan müberrâdır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan

Nasıl yazsın bunu mahluk ki Kur’ân gayr-ı mahluktur 
Nazirsiz dürr-i yektâdır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan
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Manasını yazmakla müfessir aciz olmuştur 
Bunun esrarı deryadır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan

Onun her lafzı dolmuştur esrâr-ı hikmetle 
Bütün âyât-ı kübradır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan

Bütün elfâzını Cibril getirmiş Hak Teâlâ’dan 
Muharreften müberrâdır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan

Oku Hâfız Kelâmullah’ı dâim ona ta’zim et 
Şefi-i rûzi ukbâdır bu Kur’ân-ı azîmü’ş-şan

İsra 88, 89; Lokman 27. ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Gaye-5

Müslüman olmak, Müslüman yaşamak,
Müslüman ölmek ve Müslüman 

olarak Allah’ın 
huzuruna 
gitmektir.
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O (Allah), hayat veren ve öldürendir.
O (Allah), sonsuz hayat sahibidir ve ölümsüzdür.
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“Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten 
nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının. Ona 

layık olduğu ta’zimi gösterin ve ancak ona 
teslim olan müslüman olarak canverin.”

Âli İmrân - 102
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Nereden Geldim? Nereye Gideceğim?
Ne İçin Geldim? Ne Oldum 
ve Ne Olacağım? Rabbimin 

Huzuruna Nasıl 
ve Ne Yüzle 
Gideceğim?
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                   Ne Ararsın Boşuna

Ne gezersin bu cihânda, ne ararsın boşuna 
Bu fena âlemi böyle dolaşırsın boşuna 
Ne yazık ki bu zamanın geçirirsin boşuna 
Bu kadar kendini dünyâya yorarsın boşuna

Bu aziz ömrü havaya uçurursun ne yazık 
Gücünü gençliğini boş geçirirsin ne yazık 
Bu güzel fırsatı elden kaçırırsın ne yazık 
Gece gündüz bu kadar hülyâ kurarsın boşuna

Bu deni nefse uyup da şaşırırsın yolunu 
Ne düşünmezsin aceb sen unutursun sonunu 
Hemen ancak düşünürsün paran ile pulunu 
Bu kadar hırs u tama’ etme kanarsın boşuna

Hırs: Bir şeyi fazla arzu etmek, istemek          Tama’: İstek, dünya malına fazla düşkünlük
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Hele bir kerre düşün gel sonuna bak no’lacak 
Bu kadar servet u samanını kim paylaşacak 
Gideceksin bu fenâdan tümü bunda kalacak 
Bu kadar gaflete artık ne dalarsın boşuna

Bu cihâna ne içün geldiğini gel de düşün 
Yemeye içmeye mi keyfe mi yoksa gelişin 
O bekâ âlemine yok mu aceb hiçbir işin 
Eli boş yüzü kara Hakk’a varırsın boşuna

Hele bir kerre düşün bunca gelenler nerede? 
Nerede bunca hükümdarlık edenler nerede? 
Nerede mansıba câh’a güvenenler nerede? 
İyi bil sen de seni hep oyalarsın boşuna

Mü’min suresi 21, Ha’c suresi 3. ayetlerin tefsirine bakınız.
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Bu fena ömr ü hayât, huyla değil de ya nedir? 
Geçici zevk ü safa rü’ya değil de ya nedir? 
Tümünün akıbeti böyle değil de ya nedir? 
Bu garip ömrü hayâtı kovalarsın boşuna

Gel uyan gafleti at kendine gel hâline bak 
Sonunu gel de düşün bu tama’ı hırsı bırak 
Biraz olsun ölümün sonrasını eyle merak 
Sonra ey Nazlı cehennemde yanarsın boşuna!

Kehf suresi 46, 47, 48, 49; Kasas suresi 79, 80, 81. ayetlerin tefsirlerine bakınız.
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              Uyan Ey Gaflete Dalmış

Uyan ey gaflete dalmış gel uyan derdine bak 
Neye geldin şu cihâna gözün aç kendine bak 
Ne idin sen no’lacaksın hele bir hâline bak 
Bu fena âleminin vadesi bir gün dolacak

Ne çekersin boşuna bunca bu tûl-i emeli 
Ne kazandın şu fena âleme geldin geleli 
Sana hiç havf-ı Hûda geldi mi kendin bileli 
Düşün ey nefsine uymuş sana bir gün no’lacak

Yeter artık şu aziz ömrünü verdin yele sen 
Başını aklına al kendine bir gel hele sen 
Koyacaksın bu kadar serveti bir gün ele sen 
Sen uyurken o melek canını bir gün alacak

Zilzal suresi ve Kıyame suresinin başındaki ayetlere bakınız.
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Öleceksin saracaklar sana bir gün kefeni 
Gömecekler bu kara toprağa bir gün de seni 
Ezecektir kara toprak da bu nazik bedeni 
Sana münkerle nekir sorgu suali soracak

O büyük mahşere bir gün de adâlet kurulur 
Bütün insân dirilir cümle hesaplar sorulur 
Kimi cennet kimisi nâr-ı cahime koyulur 
Seni ey Nazlı acep var mı o gün kurtaracak!

Münker Nekir: İki melektir. Kabirde ilk olarak mevtaya sorgu soracaklar.
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             N’oldu Bu İnsâna Yâ Rab

N’oldu bu insâna ya Rab! Azdı ıslah olmuyor 
Öyle azgınlık ki artık şaştı iflah olmuyor 

Hak yolundan çıktı halk hep düştü bâtıl yollara 
Hak yolu bâtıl yolu hiç kimse tefrik etmiyor

Bu dalâlet yoluna düşmüş gider kervan gibi 
Bâtılın girdabına düştü bu insân çıkmıyor 

Batı’ya meylü muhabbet artıyor günden güne 
Batı’ya kul oldu devlet Hakk’a kulluk etmiyor

Etti ifsâd âlemi fikri bozuk ehl-i küfür 
Ettiler idlâl bu halkı hak kabul edilmiyor
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Kimisi olmuş münâfık aldatır mü’minleri 
Mü’mine eyler adâvet mü’min onu bilmiyor

Kimisi mevki kazanmış başa çıkmış zulmeder 
Acize bî-çâreye hiç zerre şefkat etmiyor 

Kimisi düşmüş para pul ardına olmuş ganî
Merhametsiz bir fakire parça ekmek vermiyor

Kimisi dalmış hayâtın zevkine eyler safâ 
Bu sefâhat âleminden gayri bir şey bilmiyor

Kimisi fısk u fücur isyân ile alûdedir 
Taat-ı Hak’dan çıkıp Allah’a secde kılmıyor 

Öyle bir fitne fesat ki âlemi sarmış bugün 
Kâfirin zulmü elinde cümle İslâm inliyor
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Cümle insân ehl-i Hakk’a oldu düşman buğz eder 
Ehl-i dünyâ ehl-i ukbâya adâvet eyliyor

Kalmadı mü’minlere dünyâda artık bir huzur 
Bu hayâsızlar elinden ehl-i îmân ağlıyor

Her biri bir fikre hizmet ediyor şaşmış beşer 
Ayrı ayrı yola düşmüş doğru yoldan gitmiyor 

Dîn-i İslâm’ı beğenmez bâtıla vermiş gönül 
Din nedir, İslâm nedir, Allah, resûlü bilmiyor

Sünnete şer’-i şerife kimse etmez itibâr 
Bid’ate rağbet ederler doğruluk tutulmuyor 

Nice mü’minler de var ki böyle olmuştur bugün 
Bu fesat girdâbına düşmüş daha kurtulmuyor
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Evliyadan zanneder kendini bir çok müslüman 
Yer içer türlü harâmı hiç haramdan doymuyor

Hem kılar beş vakit namazı hem de yer faiz harâm 
Hem kerâmetten vurur dem kendi cehlin bilmiyor

Her ne ki dinde haramdır yer içerler zevk ile 
Münkerattan zevk alırlar hiç de Hakk’dan korkmuyor 

Böyle oldu milletin ahvâli gizli âşikâr 
Bunların artık kulağı hiç nasihat duymuyor

Sen bilirsin ya İlahi n’olacak bu hâlimiz 
Sen bize rahm eyle ya Râb kul bize rahm etmiyor 

Âlem-i İslâm’ı kurtar bu belâdan ya gani 
Nazlı’nın bu sözleri hiçbir kulağa girmiyor
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Olursa bu sekiz nesne eğer devlette millette 
Nice âfetlere uğrar kalır millet sefâhette

Biri servet biri zînet biri hırs u tama şöhret 
Biri lu’b u zulüm, şehvet: Bırakır halkı zillette

Doğar bil bu sekiz şeyden nice âfet musibetler 
Olur türlü rezaletler kalır millet felâkette 

Edep ahlâk hayâ kalkar olur katlü kıtal hergün 
Zinâ içki kumar artar kalır gençlik rezâlette

Küçüklerde edep kalmaz büyüklerde hayâ vicdan 
Olur müsrif bütün insân bulurlar zevki zînette

Hırs: Gözü doymamak          Tama’: Aşırı istek          Lu’b: Oyun, eğlence
Alak suresi 6 ve 7. ayetlerin tefsirine bakınız.

Bir Milletin Başına 
Felaketler Getiren Sebepler
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Geçer nâ-ehline işler ederler sû-i isti’mal 
Zulüm artar bütün işler döner dest-i siyasette

Düşer fitne fesat halka geçinmez kimse kimseyle 
Düzen kalmaz hükümette hüküm olmaz adâlette

Dedi ehl-i ilim bunlar zuhûr eyler muhakkak bil 
Bırakır milleti bu hal derin bir nevm-i gaflette
 
Eğer bir milletin dîni olur da ilmi olmazsa 
Olur mazlum o millet bil kalır dâim sefâlette

Eğer ilmi olur da dini olmazsa o millet hem 
Olur zalim bulunmaz merhâmet vicdan o millette

İlim din hiç biri yoksa o millet mahv olur bir gün 
Ne istiklal ne hürriyyet kalır millette devlette

Dest’i siyaset: Siyasi eller
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Eğer efrâd-ı millet hayrı şerri tefrik etmezse 
Kadın erkek bütün millet kalır girdab-ı zillette

İnanmazsa eğer ma’nâya bir millet olur fâcir 
Eder isyan yüce Mevlâ’ya kalırlar dalâlette

Eğer bilmezse millet dost ile düşmanını bir gün 
Onu içten yıkar düşman kalır millet esârette

Verilmezse eğer iş ehline işler olur zâyi 
Görülmez doğru hiçbir iş döner iş dest-i rüşvette

Bunu böyle dedi hep ehl-i hikmet bu hakîkatler 
Zuhur etti bugün birbir hilaf yoktur hakîkatte

Huzur var mı bu millette gözün aç Nazlıyâ bir bak 
Rezâlet sardı dünyâyı beşer kaldı cehâlette



431



432

Bir Millet Dinsiz Olursa Ne olur

Eğer olmazsa millette diyanet 
Umulmaz hiç o millette sa’âdet

Edilmezse beşer bu dînle te’dib 
Edep kalmaz hayâ nâmus u iffet

Eğer korkmazsa Allah’tan bu insân 
Olur dünyâda çok zulm ü cinayet

Alınmaz önü hiç katl ü kıtâlin 
Olur insânda her türlü rezâlet

Düşünmezse eğer insân cahîmi 
Azar insân olur her türlü vahşet

İffet: Namus da dürüstlük          Cahim: Cehennem          Vahşet: Korkunç işler vahşilik
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Eder ahlâk tefessüh bu beşerde 
Başa çıkmaz yasa kânûn-i devlet

İtaat etmeyen Allah resûle 
Eder mi âmire emre ita’ât

İlâhî emr’ u nehye uymayanlar 
İşi isyân olur buldukça fırsat
  
Eğer din olmasa efrâd-ı millet 
Olur herbiri bir türlü hıyânet

Nefis şehvet sürer hükmü beşerde 
İnançsızlarda çok olur sefâhat

Huzursuzdur o ki dindar değildir 
Hayâtından eder daim şikâyet

Tefessüh: Bozulma          Sefâhat: Alçaklık
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Kanâ’atsız olur doymaz gözü hem 
Olur müsrif diler dâim inâyet

Huzur vermez inançsızlara sim zer 
Musîbet yağdırır gökten o servet

Kemal bulmaz o ki yok onda îmân 
Olur ma’ruz zevâle en nihâyet

Eğer bilmezse insân hayrı şerri 
İlim fenden ona gelmez selâmet

İnançsız fen ilim çıksa semâya 
Düşer bir gün yere olur fecâ’at

Huzur bulmaz hülâsa ehl-i inkâr
Gelir başlarına bir çok felâket

Zer: Altın           İnâyet: Yardım
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Cenab-ı Allah’a isyân edenler 
Olur pişman eder bir gün nedâmet

Düşer hüsrâna mutlak bu gürûh bil 
Nice târih buna eyler şehâdet

Bunu böyle diyor hep ehl-i hikmet 
İnançsızlar olur ehl-i şekâvet

Olur dinsiz olanlar gâfil ahmak 
Bunu Nazlı değil der ehl-i hikmet

Yunus suresi 7, 8; Kehf suresi 102, 103, 104, 105, 106 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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                     Bana Kur’ân Yeter

Yok gözüm bir başka yolda bana din îmân yeter 
İhtiyâcım gayre yok Hakk’dan bana ihsan yeter

Elde Kur’ân hüccetimdir başka hüccet istemem 
İstemem bir başka burhan bana bu burhan yeter

Ehl-i küfrün ilmi fenni olamaz hüccet bana 
Tüm ulûmun menbaı olan bana Kur’ân yeter

İlm-i fen servet şaşırttı âlem-i insânı hep 
Haddini aştı bu insân ettiği tuğyan yeter

Ehl-i garb ehl-i şimal verdi fesâda âlemi 
Âlemi sardı fuhuş vahşet zulüm isyân yeter

Âlem-i küfre uyanlar hep şaşırdı yolunu 
Bunların düştükleri süflî hayât hüsran yeter

Oldular deccal, cihânı böyle ifsad ettiler 
Bu fesad ye’cûce me’cûce senin uyman yeter

Oldu bir âhir zaman sanki alâmetler tamam 
Nerdesin ey Hazret-i İsâ yetiş kalman yeter
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Bu ne iştir bu ne hâldir bu beşer azdı bugün 
Rabbime ettim tevveccüh bana o Rahmân yeter
 
Olmasa havf-ı Hüdâ ıslah olur mu hiç beşer 
Âsiye ancak azâb-ı âteş-i nirân yeter

Âdeme vermez felah altın gümüş zevk ü safâ 
Ehl-i îmân olana bir hayma bir yorgan yeter

Ne kravat ne foter insânı aydın kılamaz 
Ârif-i billah olana bir keten fistan yeter

Eşeğe altın gümüş taksan yine eşşektir o 
Adam olmadıkça ona der isen hayvan yeter

Ceddimiz giydi keten bez, yaptılar kerpiçten ev 
Biz eğer onlar kadar olsak büyük insân yeter

Var mıdır Nazlı acep Kârun kadar zengin olan 
Akıbetinden onun sen ibreti alsan yeter

1983- Elazığ’da yazılmıştır.
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                  Bu Vatan, İman Senin

Aç gözün ey kardeşim bak bu vatan bu cân senin 
Cân senin cânân senin cânân ili meydân senin

Hepimiz bir milletiz bir devletiz bir Âdem’in evlâdıyız 
Din senin îmân senin Peygamber-i zîşan senin

Rabbimiz bir dînimiz bir kıblemiz bir kâbemiz 
Bu emânetler senindir Hazret-i Kur’ân senin

Ceddimiz etti emânet dîn u Kur’ân’ı bize 
Evliyâ yurdu olan bu mahzen-i îmân senin

Bu vatan din uğruna verdik nice binler şehit 
Bu vatanda uyuyan hep pâdişâh sultân senin

Yurdunun her köşesinde nice bin ecdâd yatar 
Bu şehitler yurdunun topraklarında kan senin

Târihe verdi şeref şan o necip ecdâdımız 
Bu şeref târih senin târihte şöhret şân senin

Sokma düşmanı bu yurda ey yiğit oğlu yiğit 
Sâhib ol bu yurduna bil bu mekân bu han senin
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Bu emânetler senindir sakla sen cânın gibi 
Yemyeşil bu dağ u sahra bâğ ile bostan senin

Arşa çıksın dâima bu yurtta tekbir sesleri 
Beş vakitte okunan ezan senin i’lan senin

Mescid ü mihrâb u minber kürsülerde hutbeler 
Hep emânettir sana bu din ilim irfan senin

Sancağın kaldır semâya sâhib ol sen bunlara 
Layık ol o ceddine bil ki emir ferman senin

Gözünü dikmiş bütün düşman bu cennet yurduna 
Nazlı der aç gözlerin bak ki bütün düşman senin

09- Şubat 1984- Kırıkkale’de yazılmıştır.
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Ey müslüman uyan bak 
Nusret zafer senindir 
Bâtıl gider gelir hak 
Nusret zafer senindir

Hiç korkma düşme ye’se 
Cihân hep küfre gitse 
Küfür ne yapsa etse 
Nusret zafer senindir

Kesme ümidi Hak’dan 
Yardım eder o yoktan 
Verdi haber o çoktan 
Nusret zafer senindir

Vad eylemiştir Allah 
Kur’ân’da hem de billah 
Yaklaştı Nusretullah 
Nusret zafer senindir

Bil ki yıkan yapan O 
Mülkü veren alan O 
Bunu haber veren O 
Nusret zafer senindir

Mülk-i cihân O’nundur 
Ne şunun ne bunundur 
Kudret kader O’nundur 
Nusret zafer senindir

Nusret, Zafer Senindir
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Allah görür bu hâlin 
Dolsun ümit hayâlin 
Hiç kalmazsa mecalin 
Nusret zafer senindir

Ayrılma Allah’ından 
Çıkma O’nun yolundan 
Kesme ümit sonundan 
Nusret zafer senindir

Sen gayreti bırakma 
Hiç kimseden de korkma 
Lafa güzafa bakma 
Nusret zafer senindir

Terk eyleme cihadı 
Küfr etse de inadı 
Dolmuş onun miâdı 
Nusret zafer senindir
 
Vardır zeval kemalde 
Hem batı hem şimalde 
Kalmaz küfür bu hâlde 
Nusret zafer senindir

Geçmişten ibreti al 
Kendini etme iğfal 
Gelse dahi o deccal 
Nusret zafer senindir
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Bu dünyâ böyle kalmaz 
Mü’min ümitsiz olmaz 
Gâfiller ibret almaz 
Nusret zafer senindir

Allah’ü azimü’ş-şan 
Küfrü eder perişan 
Der o Kur’ân-ı zi-şan 
Nusret zafer senindir

Nazlı seni uyardı 
Geldi kemalin ardı 
Kemal zevale erdi 
Nusret zafer senindir

29 Şubat-1984 - Kırıkkale
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Her Doğan Ölür

Mevt ü Azraîl elinden cümle insân ağladı 
Her gelen gitti cihândan akîbet kan ağladı

Nice şâhlar pâdişâhlar saltanatlar sürdüler 
Oldular hâk ile yeksan hep hükümran ağladı

Mülküne servet makam mansıbına mağrur olan 
Her biri gitti cihândan oldu hüsran ağladı

Her biri bir dert ile ukbâya gitti âkıbet 
Çektiler cevr u cefâ hep ehl-i irfân ağladı

Cümle peygamber nebîler ilm ü irfân ehli hep 
Gülmediler hiç biri havf-ı Hüdâ’dan ağladı

Mevt : Ölüm          Hüsran: Pişman, dalalet          Ehl-i irfân: İlim sahipleri
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Bir düşün ki Fahr-i âlem ol Habîb-i Kibriyâ 
Âlu ashâb ile hergün oldu giryan ağladı

Göç edince bu cihândan O Muhammed Mustafâ 
Elvedâ artık deyince cümle insân ağladı

Âlem-i gayb u şehâdette ne varsa arş u ferş 
Titredi arz u semâ hep arş-ı Rahmân ağladı
 
Cümle hayvan nüh-felek cennette gilman hep melek 
Çalkalandı cümle âlem döndü devran ağladı

Ey bu dünyâ mülküne mağrur olan gâfil kişi 
Aç gözün bak şu cihânda şâh u sultân ağladı

Her doğan elbet ölür kalmaz müebbet Nazlıyâ
Gülme ağla sen de hergün dost u yârân ağladı

Arş: Gökler, Arş’u a’la          Ferş: Yerler          Nüh-felek: Dokuz gök         
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                   Bu Dünyâya Neye Geldin

Be hey gâfil bu dünyâya yiyip içmeye mi geldin? 
Mezarı sen unuttun da mekân seçmeye mi geldin? 

Unuttun mevt ü ukbâyı safâ-yı âleme daldın 
Utanmaz oldun Alah’tan, şarap içmeye mi geldin?

Unuttun gâliba kabri, kefen hiç aklına gelmez 
Giyersin türlü kaftanı, libas biçmeye mi geldin? 

İbadet eylemezsin, Rabbine isyan edersin hep
Uyarsın şehvete, nefse, fesada sapmaya mı geldin

Bilirsin ki bu dünyâda ölümden kurtuluş yoktur 
Elinden Azraîl’in sanki sen kaçmaya mı geldin?

 Nu’n suresi 78; Cam’i suresi 8; Zümer suresi 30, 31. ayetlerin tefsirine bakınız.
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Gelenler nerdeler bir bak sıra gelmiş sana gâfil 
Beğenmezsin mezarı sen göğe uçmaya mı geldin? 

Göğe çıksan dahi bir gün inersin kabre bil mutlak 
Cihânı seyr için Nazlı gözün açmaya mı geldin?
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Sakın aldanma dünyâya 
Mezara bak da ibret al 
Gözün aç dalma hülyâya 
Ölümden sende ibret al

Nedir almış seni gaflet? 
Bürümüş kalbini kasvet 
Gelir bir gün sana nevbet 
Gidenden sende ibret al

Gelenler gittiler bir bir 
Bu handan göçtüler bir bir 
Ölümden önce al tedbir, 
Babandan sen de ibret al

Hani ol dost ile yârân 
Hani ahbâb hani cânân? 
Yerin altında hep pinhan 
Olandan sen de ibret al

Gelen gitti giden dönmez 
Gidenlerden haber gelmez 
Kimi gördün acep ölmez
Düşünde sende ibret al

Bak da İbret Al

Haşr suresi 18, 19, 20. ayetlerin tefsirine bakınız.
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Vay Tembel

Kış kıyamet yağmur âfet verme zahmet tembele 
Yaz cennet gölge rahat etme külfet tembele

İş deme ağrır başı incitme nazik cânını
Ver yesin yatsın uyusun uyku ni’met tembele

Bu cihâna geldiğinden bin nedamet eylemiş 
Tende cânı yük olur eyler meşekkat tembele

Gidersin sen de bir gün bil 
Alır cânını Azraîl 
Bu ne gaflet? Be hey gâfil! 
Uyanda sende ibret al

Unutma Nazlı ukbâyı! 
Çeke gör havf-ı Mevlâyı 
Bırak şu hırs-ı dünyâyı 
Tefekkür et de ibret al
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Gaye-6

En doğru ve hak din 
olan Dîn-i Mübin-i 

İslâm’ı bilmek 
ve bu dine tabi 

olmak
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Muhammed sizin erkeklerinizden hiç birinin babası değildir. 
Fakat O, Allah’ın Resûlü ve nebilerin sonuncusudur.

Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 
(Azhab-10)
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Kul İsen

Kul isen Mevlâ’ya kulluk eyle isyandan sakın 
Kıl itâat sen ona hem nefs u şeytândan sakın 

Kul olan kulluk eder Mevlasına makbul olur 
Kulluğu terk eyleme sen kahr-ı Yezdan’dan sakın

Eğer seversen Hâlık’ı eyle itaat sen O’na 
Emrini tut nehyini ko her harâmından sakın
 
Sen inandınsa eğer haşr u hisâba tamuya 
Berzahın o vahşetinden nâr u nîrândan sakın

Kıl namâzı beş vakit eyle ibâdet Rabbine 
Emrine olma muhalif her azâbından sakın

Kahr-ı Yezdan: Allah’ın kahrı          Nehyini: Yasakladığını          Berzahın vahşeti: Kabrin içerisindeki yalnızlık
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Şehvetin olma esîri kıl günahtan ictinâb 
Nefsine ram olma er ol şerr-i nisvandan sakın

Ehl-i gaflet, ehl-i bid’at etmesin idlal seni 
Bunlar ile etme ülfet böyle yârandan sakın 

Türlü düşman var ki idlal eylemek ister seni 
İtimad etme adûnun hilekârından sakın

Daima Hakk’dan hayâ et bî-edeblik eyleme 
Kork azabından Hûda’nın münkerâtından sakın 

Nazlıya sen de itâat eyle kulluk et Rabbine 
Zikr u fikr et dâima Allah’ı nisyândan sakın

İctinab: Korunmak          Nisvan: Kadınlar          Bid’at: Dinde yeri olmayan          İdlal: Sapıklık 
Adû: Düşman          Münkerat: Günahkar          Nisyan: Unutmak



473



474

         Estağfirullah

Açıktır bâb-ı eltâf-i ilâhi 
Ümitsiz olma de estağfirullah 
O’dur affeyleyen herbir günahı 
Ümitsiz olma de estağfirullah

Ederse kim Hûda’ya ilticâyı 
Sadakatle ederse eğer duayı 
Kabul eyler unutma sen Hûda’yı 
Ümitsiz olma de estağfirullah

Sana senden daha bil ki rahimdir 
Bilir hâlin seni, senden âlimdir 
Seni mahrum bırakmaz O Kerimdir 
Ümitsiz olma de estağfirullah

Eğer ihlas ile tevbe edersen 
O’nun râh-ı rızâsında gidersen 
Eder O mağfiret affı dilersen 
Ümitsiz olma de estağfirulah

İnan şek eyleme uhrâya ba’se 
Sakın aldanma şeytân ile nefse 
Günâhım çok deyu hiç düşme ye’se 
Ümitsiz olma de estağfirullah

Bâb: Allah’u tealanın lütuf kapısı          Sadakât: Samimiyet          İhlas: Riyasız ve doğru          Ye’s: Ümitsizlik
Ba’se: Öldükten sonra dirilmek
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Günâhın olsa da emsâl-i derya 
Hûda’nın rahmetinden çok değil ya! 
Günâhım çok deyu hiç etme hülyâ
Ümitsiz olma de estağfirullah

O der “Sen tevbe et ben affedeyim” 
“Bana yaklaş sana cennet vereyim” 
“Cemâlimi sana seyr ettireyim” 
Ümitsiz olma de estağfirullah

Dedi “ lâ- teknetû minrahmetillah” 
Ümitsiz olmayın hem dedi Allah 
Ümidin kesme Nazlı de hüvellah 
Ümitsiz olma de estağfirullah

O sonsuz rahmeti mücrimlerindir 
O’nun cennetleri mü’minlerindir 
Cehennem ateşi münkirlerindir 
Ümitsiz olma de estağfirullah

Resûlullah şefia’l-müznibindir 
Kebâir ehline bil ki mûindir 
Muin u dest-gir-i müslimindir 
Ümitsiz olma de estağfirullah

La-teknetü minrahmetillah: Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. (Zümer suresi 53)
Mücrimler: Günahkarlar           Münkirler: İnkarcılar           Mu’in: Yardımcı           Dest-gir: Elden tutan
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Yönel İmâna İslama

Eğer âkil isen ey genç 
Yönel îmâna İslâm’a 
Saâdet yolunu gel şeç 
Yönel îmâna İslâma

Bu İslâm dini hak dindir 
İnanan kimse mü’mindir 
İnanmaz ise bî-dindir 
Yönel İmâna İslâm’a

Bu dîni sen edin gâye 
Gönül ver yüce Mevlâ’ya 
Gidersin dâr-ı âlâya 
Yönel İmâna İslam’a

Saâdet yolun istersen 
Bu dinin yoluna gir sen 
Olayım bahtiyâr dersen 
Yönel İmâna İslam’a

Bu yol bil ki hakîkattir 
Bütün insâna rahmettir 
İki cihânda devlettir 
Yönel İmâna İslam’a
 
Selâmet istersen bunda 
Adâlet istersen bunda 
Nasihat istersen bunda 
Yönel İmâna İslam’a
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Hidâyet yoludur bu yol 
Bu yolda Allah’a kul ol 
Dilersen olasın makbul 
Yönel İmâna İslâm’a

Yüce peygambere uy sen 
Onun her sözünü duy sen 
Bu yola başını koy sen 
Yönel İmâna İslâm’a

Bu Nazlı kardeşin dinle 
Tedeyyün eyle bu dinle 
Olasın ta ki Rabbinle 
Yönel İmâna İslâm’a

A’li İmran - 19: “Allah katında din, ancak İslam’dır.”
A’li İmran - 85: “Kim İslam’dan başka bir din ararsa o, ahirette kaybedenlerden olacaktır.”
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                       Tevbe Ya Rabbi

Tevbe yâ Rabbi gühânımdan nedâmet eyledim 
Nâdim oldum seyyiâtimdan nedamet eyledim

İşledim türlü günâhı eyledim isyân sana 
Peşîmân oldum bu hâlimden nedâmet eyledim

Cür’eti cehlimden aldım işledim bî-had günah 
Cehlimi bildim bu cehlimden nedâmet eyledim

Sû-i hâlim hoş göründü gözüme ettim hata 
Sû-i hâlim bed fiâlimden nedâmet eyledim

Ehl-i gaflet eyledi iğfal beni gâfil iken
Sana döndüm böyle gafletten nedamet eyledim

Seyyiat: Herbir günah          Nedâmet: Pişman olmak          Cür’et: Cesaret          Sû-i hâl: Kötü hal
Bed fial: Kötü işler
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Gitti gençlik böyle gaflet içre oldum ihtiyar 
Tevbeler olsun,bu fi’limden nedâmet eyledim

Anladım dünyâ hayâtı fâni bir hülya imiş 
Fâni dünyânın hayâtından nedâmet eyledim

Sû-i akranım beni bu sû-i hâle soktular 
Sû-i akran iltifatından nedâmet eyledim

İ’tiraf ettim kusurum yüzümü döndüm sana 
Yâ İlâhî her kusurumdan nedâmet eyledim

Sen seversin affı yâ Rab, Nazlı’yı affet n’olur 
Sana ya Rabbi azabından dehâlet eyledim

Sû-i akran: Kötü arkadaşlar          Dehâlet: İltica sığınma
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     Ehl-i Cinan Ehl-i Nîrân Bellidir

Halk içinde ehl-i Rahmân ehl-i şeytân bellidir 
Yüzlerinden ehl-i cinan ehl-i nîrân bellidir

Mü’minin kalbindeki îmânı aks eyler yüze 
Yüzüne aks eyleyen îmân nurundan bellidir

Mü’minin veçhinde vardır secdenin âsârı bil 
Bî-namâzın yüzüne dikkatle baksan bellidir

Gizlemiş olsa dahi ehl-i fücur isyânını 
Yüzlerinden gözlerinden ehl-i isyân bellidir

Sû-i ahlâk hüsn-i ahlâk sahibi insanların 
Hâllerinden işlerinden huylarından bellidir

Rahman suresi 42, Fetih suresi 29. ayetlerin tefsirine bakınız.



487



488

Ay gibi hüsn-i cemâle sâhib olsa da kişi 
Hâlet-i ruhiyyesinden kötü insân bellidir

Ehl-i şirk ehl-i küfür ehl-i nifâk ehl-i dalâl 
Cümlesi insândır amma ehl-i irfân bellidir

Herkesin bir fikri var bir huyu var bir yolu var 
Ehl-i bid’at âdetinden yollarından bellidir

Ehl-i gaflet ehl-i bid’atten uzak ol Nazlı’ya 
Sözlerinden özlerinden ehl-i tuğyan bellidir

Furkan suresi 26, 27, 28, 29, 30; Zuhruf suresi 67. ayetlerinin tefsirine bakınız.
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                               Ey Derviş

Tarîke intisâb ettim deyip de yatma ey derviş 
Beni kor cennete mürşid deyüp aldanma ey derviş

Baban peygamber olsa kurtaramaz seni tufandan 
Sana mürşid şefâat eyleyecek sanma ey derviş

Eğer gönlünde varsa zerrecik kibr u riyâ bil ki 
Kabul olmaz ibâdetler riyâkar olma ey derviş

Riyâ şirk-i hafîdir dediler ehl-i tasavvuf hep 
Riyâdan kendini kurtar mürâ’i olma ey derviş

Semâ dönmek bağırmak hay u huy etmekle zikr olmaz 
Teğannîlerle ney çalmak zikirdir sanma ey derviş

Hud suresi 45, 46; Nisa suresi 36, 37; A’raf suresi 55; Bakara suresi 255
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Sağa hem sola sallanmak ayakta raks edip dönmek 
İbâdettir deyip de kendini hiç yorma ey derviş

İbâdetler kitaba sünnete uymazsa bid’attır 
Bütün bid’at dalâlettir bunu sen yapma ey derviş

Şerîatle amel etmezse mü’min olamaz derviş 
Şerîatsiz tarikat var diye inanma ey derviş

Hased kin buğz adâvet gösterişten kalbini pâk et 
Sakın kimseye sû-i zan edip hor bakma ey derviş
 
Riyazet eyle şehvetten haramdan ictinâb eyle 
Gönülden havf-ı Yezdân’ı bir an çıkarma ey derviş

Dilini kalbini hıfz et menâhîden sakın dâim 
Nefis şeytâna kul olma günâha dalma ey derviş

Hucurat suresi 12, Necm suresi 32, Casiye suresi 18 bu ayetlerin tefsirine bakınız.
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Huzûr-ı kalb ile eyle teveccüh yüce Allah’a 
O’nu tazimle zikr eyle de gâfıl olma ey derviş

Uyan vakt-i seherlerde teheccüd kıl oku Kur’ân 
Hakk’a yalvar akıt yaşlar seherde yatma ey derviş

Tehalluk eyle ahlâk-ı Resûl-i Kibriya ile 
Yolundan Hazret-i Peygamberin ayrılma ey derviş

Şerîatle amel et sünnete uy ilm-i hâlin bil 
İlim irfâna sahip ol da câhil kalma ey derviş

Bunu böyle demiştir ehl-i irfan Nazlı’dan bilme 
Velî olsan dahi ehl-i gururdan olma ey derviş

A’li İmran 114, 115; En’fal suresi 20,21, 22, 23, 24, 25 ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Tütün İçmenin Zararları
 
Ey benim genç kardeşim eyle hazer içme tütün 
Ağzına alma zehirdir mahv eder içme tütün

Nefsine meyl eyleyip de müptelâ olma buna 
Sıhhatin hem kuvvetin elden gider içme tütün

Nefsine vur bir tokat eyle inat uyma ona 
Gençliğin hem sağlığın berbat eder içme tütün

Müptelâ eyler seni bil türlü türlü illete 
İhtiyarlıkta hele bir gün boğar içme tütün

Kim bunu içti ise nefret nedâmet eyledi 
Gördü o bundan nice türlü zarar içme tütün

Kendisi pis lezzeti pis kokusu pis pis de pis 
Öyle pis ki kokusu iştah keser içme tütün
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Dînimiz de men eder böyle muzır pis işleri 
Hem de israftır haramdır mal gider içme tütün

Bu sebeple ehl-i irfân hep bunu zemmettiler 
Hep içenler buna nefret ettiler içme tütün

Âkil isen bu gibi pis işlere olma yakın 
Zerrece bir faydası yok ey peder içme tütün
 
Men eder cümle tabip her hastayı bundan hemen 
Çünki sağlam olanı hasta eder içme tütün

Nefsinin keyfi için salma başın bu dertlere
Olmasa cepde para borca sokar içme tütün

Nazlı’nın bu sözlerinden ibreti al terk et onu 
Mâlını hem canını eyler heder içme tütün
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  Sigaranın Zararları

Âlimi câhili kadın erkeği 
Büyüğü küçüğü içer sigara 
Cebinde para yok alsın ekmeği 
Nice fakirler de içer sigara

Derviş de sofu da içer tütünü 
Müptela tütüne halkın bütünü 
Faydası nedir ki içerler bunu 
Nice tabipler de içer sigara

Mü’min de durmadan çeker dumanı 
Dumanla kirletir nûr-i îmânı 
Bir de bu ağızla okur Kur’ânı 
Nice hâfızlar da içer sigara

Ne kadar kerihtir bunun kokusu 
İçenin geceler kaçar uykusu 
Vücudu zehirler daha doğrusu 
Nice hastalar da içer sigara

İçenler hiçbiri memnun değildir 
Herbiri bir türlü hasta alildir 
Zira ki bu tütün aynı zehirdir 
Derde müptela da içer sigara
 
Yazıktır malına yakma boşuna 
Acı sen cânına hem kuruşuna 
Hoş değil gitse de senin hoşuna 
Nice kadınlar da içer sigara
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Ne çıkar dumanı üfür de üfür 
İşin yoksa artık öksür ha öksür 
Öksüre öksüre yollara tükür 
Nefes boruların tıkar sigara

Besmele çekilmez içerken bunu 
Hamd u şükr edemez içen tütünü 
İçerler ekseri helâda onu 
Helâdan daha pis kokar sigara

Bari siz içmeyin hacı hocalar 
Siz örnek olmayın yaşlı kocalar 
Sizin yüzünüzden içer niceler 
Nice hâneleri yakar sigara

İlim de akıl da beğenmez bunu 
Akıllı olanlar içmez tütünü 
İçenler peşîmân olur en sonu 
Çok büyük zararlar açar sigara

Gel ey genç kardeşim dinle sen beni 
İllete müptela etme sen seni 
Bilene bir sor da al sen dersini 
Nazlı der sakın ha içme sigara
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Ey Tatlı Dünyâ

Ne kadar tatlısın ey tatlı dünyâ 
Hiç kimse ayrılmak istemez senden 
Çok tatlı yaratmış yaratan Mevlâ 
Hiç kimse ayrılmak istemez senden

Yaratan çok güzel yaratmış seni 
Her türlü nimetle donatmış seni 
Bu insanoğluna onartmış seni 
Hiç kimse ayrılmak istemez senden

Göklere set çekmiş yüce dağların 
Firdevse benziyor bahçe bağların 
Durmadan akıyor nehir suların 
Hiç kimse ayrılmak istemez senden

İçilir buz gibi tatlı suların 
Ne tatlı mevsimdir güzün baharın 
Bezenir her yerin dağ ovaların 
Hiç kimse ayrılmak istemez senden
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Altın mı gümüş mü dağın taşların
Uçuşur ötüşür türlü kuşların 
Hep güzel görünür düz yokuşların 
Hiç kimse ayrılmak istemez senden
 
Edersin bizlere bu kadar şefkat 
Verirsin sayısız çeşitli nimet 
Bu insanoğluna nedir bu hizmet 
Hiç kimse ayrılmak istemez senden

Sinende barınır bu kadar insan 
Koynunda beslenir her türlü hayvan 
Cennet mi yaratmış seni yaratan 
Hiç kimse ayrılmak istemez senden

Nazlı der bu ne sır bu ne hikmettir 
Ey dünyâ her işin dolu ibrettir! 
İnsanın çektiği türlü zahmettir 
Yine de ayrılmak istemez senden

1982 Ankara
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Acayib Oldu İnsanlar

Acayib oldu insanlar kulak ver ki neler derler 
Görürse bir kusur sende bu ahlâksız gedâ derler

Hayâ ahlâk edeb iffet temiz kalp sâhibi olsan 
Taassup derdine düşmüş bu derde yok devâ derler

Yalan gıybet kumar içki haramdan ictinâb etsen 
Bu bir câhil yobaz insân, muhalif Batı’ya derler

Uyarsan fıkr-i fasit ehline olsan fesat fitne 
Münâfık fâsık insandır işi bâd ı hava derler

Eğer olsan muhâlif ehl-i bid’atten uzaklaşsan 
Bu aydın olmamış hâlâ, başı boş bir kafa derler

Safâ-yı zevk-i dünyâ’ya dalıp etsen günah isyân 
Zebûn-i nefs olup kalmış edepsiz bî-hayâ derler
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Çekilsen köşe-i vahdette halkdan inzivâ etsen 
Bunun yok kimseye hayrı zavallı budala derler

Nasîhat eylesen etsen eğer hizmet bu insâna 
Usandırdı bütün halkı yalan hem iftira derler

Sükut etsen eğer kimseyle ülfet sohbet etmezsen 
Beğenmiş kendini mağrur kişi hem çok kaba derler

Çalışsan zengin olsan ehl-i dünyâdır harîs insân 
Fakir düşsen bu tembel muhtaç olmuş bir pula derler

Ne yapsan her ne etsen hayr veya şerden ne işlersen 
Yine herbiri bir türlü bahâneyle fenâ derler

Tutulmaz böyle insânın dili tutmaya imkan yok 
Velî olsan deli derler buna cin müptelâ derler

Hucurat suresi 12. ayetinin tefsirine bakınız.
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Bu insân böyle olmuştur ederler su-i zan ancak 
Ne yapsan herne işlersen beğenmezler fena derler

Aceb mümkün mü Nazlı âleme kendin beğendirmek 
Kerâmet ehli olsan bu sihirbaz gâlibâ derler

Tenbih

Gel ey insân bırak bu su-i zannı hüsn-i zan eyle 
Haramdır sû-i zan etme güzel zannet güzel söyle

Bu sözlerde yalan gıybet nemîme iftira vardır 
Hazer kıl böyle sözlerden Cenab-ı Kibriya vardır

Sana eyler itab Allah sakın hor bakma insâna 
Onun kullarını zemmetme girme nâr-ı nîrâna
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         Bülbül

Geldi bahar açtı gül 
Güle kavuştu bülbül 
Açıldı lâle sünbül 
Bahare düştü bülbül

Açıldı gül gülistan 
Bezendi bağ u bostan 
Okundu dilde destan 
Ki zare düştü bülbül

Seherde yatmaz oldu 
Dili tutulmaz oldu 
Sesi yorulmaz oldu 
Güle dolaştı bülbül
 
Ne tatlı nağmesi var 
Ne de güzel sesi var 
Acaib ötmesi var 
Seherde coştu bülbül

Açınca gonca güller 
Gül inler bülbül inler 
Muhabbet ehli dinler 
Figane düştü bülbül

Bu bülbül meyden içmiş 
Ki böyle aşka düşmüş 
Bir goncaya vurulmuş 
Derde dolaştı bülbül

Bulursa nerde gülzar 
Konar güle eder zar 
Ne yazık gül olur hâr 
Bî-çâre düştü bülbül
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Gayri Tahkir Eyleme

Müslüman müslim isen hiç gayri tahkîr eyleme 
Bin kusur görsen dahi hiç sövme tekfîr eyleme

Bir kusur görsen birinde sende vardır bin kusur 
Kendi aybın ara bul da gayri tekdîr eyleme

Kendini bilsen eğer sen bî-kusûr bundan daha 
Olamaz büyük kusur kendini tenvîr eyleme

Sen ara kendinde bul her bir kusurun i’tiraf 
Eyle hem ednâ bilip sen gayri tasgîr eyleme

Kibr edip hem olma mağrur mâl u mülkünle sakın 
Kimseyi görme hakîr kendini tevkîr eyleme

Sen de bil cümle kusuru olma lâim Nazlı’ya 
Nefsini levm eyle dâim nefsi tathîr eyleme

En’am suresi 108. ayetin tefsirine bakınız.
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Hasta ve Hastalık

Müptelâ-yı derd olan hergün işi nâlân olur 
Tatlı canından bezer dünyâ ona zindan olur

Gitti sıhhat bî-devâ kaldım deyu eyler enin 
Geceler ta subha dek inler dil-i giryân olur

Nerde bir dertli bulursa derdini söyler ona 
Zanneder dertli olanlar derdine dermân olur

Çâre bekler her tabipten derdine ister devâ 
O sanır ki her tabip bu derdine Lokmân olur

Dert veren Allah yaratmış dertlerin dermânını 
Bir sebeptir bu tabipler şifâ Allah’dan olur
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Derdime derman bulunmaz sanma ey bî-çâre sen 
Çâresize çâre ancak yüce Mevlâ’dan olur

Sen tabîpten bulamazsan çareyi kesme ümit 
Bil ki Allah’dan sana bir derde bin derman olur

Git tabîbe al ilâcı bekle sen Hakk’dan şifâ 
Nâ-ümit olma sakın bil derd sana dermân olur

Sâbir ol etme şikâyet kesme Allah’dan ümit 
Sabredenler dû cihanda nâil-i ihsan olur

Nazlı’ya var mı acep dünyâda dertsiz bir kişi 
Herkesin bir derdi var madem ki o insân olur

Ankara’da kalbimden rahatsızlanmıştım. Mevki hastanesine gittim. Doktorların teşhisi, kalp rahatsızlığı oldu-
ğunu söylediler. Ve beni ümitsizliğe düşürdüler. Bende biraz müteessir oldum. Fakat kalbime bu beyitler doğdu. 
Hemen yazmaya başladım. Elhamdülillah rahatsızlığım geçti.
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Rüya Âlemi

Beşerde hâl-i rü’yayı 
Bilen varsa haber versin 
Bize bu sırr-ı Mevlâ’yı 
Bilen varsa haber versin

Uyur insân görür rü’ya 
Bu rü’yada nice eşya 
Nasıl görür bu eşyayı 
Bilen varsa haber versin

Görür söyler içer yer hem 
Alır lezzet bu rü’yada 
Dahi yer türlü meyvayı 
Bilen varsa haber versin

Eder zevk u safa mesrur 
Olur insân güler ağlar 
Gezer hem dağ u sahrayı 
Bilen varsa haber versin

Bakarsın bir garip ilde 
Ki yıllarca uzak ondan 
Geçer hem nice deryâyı 
Bilen varsa haber versin

Fetih suresi 27; Yusuf suresi 4, 5, 6, 43, 44, 45
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Bakarsın ki eder pervaz 
Çıkar yıldızlara Aya 
Gezer yıldızları Ayı 
Bilen varsa haber versin

Nice bin yıllar evvelce 
Vefat etmiş olanlardan 
Görür hem nice mevtayı 
Bilen varsa haber versin

Gezer bazan gülistanda 
Dolaşır bağ u bostanda 
Gezer bir anda dünyâyı 
Bilen varsa haber versin

Bakarsın ki görür cennet 
Eder cennetleri seyrân 
Görür Musa’yı İsa’yı 
Bilen varsa haber versin

Olur hem ihtilam bazan 
Alır lezzet o şehvetten 
Bu rü’yada bu zinayı 
Bilen varsa haber versin

Gece gündüz olur bazan 
O rü’yada dahi aksi 
Uyur gündüz görür Ayı 
Bilen varsa haber versin
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Görür çok tatlı rü’ yalar 
Uyanmak istemez doymaz 
Bulur hem aşk u sevdayı 
Bilen varsa haber versin

Görür bir de bunun aksin 
Ki korkunç rü’yalar insân 
Görür akrep yılan Ayı 
Bilen varsa haber versin

Görünce korkulu rü’ya 
Kalır günlerce dehşette 
Eder günlerce şekvayı 
Bilen varsa haber versin

Döğüş kavga eder rü’yada 
Darbe yer akar kanı 
Eder kimle bu kavgayı 
Bilen varsa haber versin

Duyar hem ızdırap acı 
O rü’yada çeker korku 
Uyanır bilmez a’dâyı 
Bilen varsa haber versin

Uyanınca görür ki yok 
Vücudunda yara darbe 
Bu davayı bu hülyâyı 
Bilen varsa haber versin



527



528

Buna benzer nice rü’ya 
Görür insân eder hülyâ 
Bu hali bu muammayı 
Bilen varsa haber versin

Bütün âzâ uyur, gözler 
Yumuk, ölmüş gibi insân 
Nasıl görür bu rü’yayı 
Bilen varsa haber versin

Giden kimdir gören kimdir
Gezen kim söyleyen kimdir 
Bu ahvali bu manayı 
Bilen varsa haber versin

Gözü görmez olan âmâ 
Dahi rü’ya görür sık sık 
Bize bu hâl-i âmâyı 
Bilen varsa haber versin

Eğer sadık ise rü’ya 
Zuhur eyler çıkar aynı 
Muabbirden bu ehfâyı 
Bilen varsa haber versin

Bu rü’yalar eder isbat 
Ölümden sonraki ba’si 
Bize bu hâl-i uhrayı 
Bilen varsa haber versin
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İnançsızlar inansınlar 
Ölümden sonraki haşre 
Bu dünyâda o ukbâyı 
Bilen varsa haber versin

Haberdar eyliyor rü’ya 
Bu insânı o mahşerden 
O haşr u neşr-i Kübra’yı 
Bilen varsa haber versin

Kabir mevta için cennet 
Ve yahut bir Cehennemdir 
Kabirde hâl-i mevtayı 
Bilen varsa haber versin

Bu rü’yada nice hikmet
Nice esrar nice ibret var 
Bu sırrı bu muammayı 
Bilen varsa haber versin

Çözülmez bir muammadır 
Bu rü’ya âlemi Nazlı 
Bize bu ilm-i rü’yayı 
Bilen varsa haber versin

Peygamber (as) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur: “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut cehennem çukur-
larından bir çukur olur” Rü’ya ise bu hadis-i Peygamberiyi te’yid ve tasdik eder Çünkü rü’ya güzel olursa insânın yatağı kendis-
ine o kadar tatlı olur ki neş’esinden uyanmak ve kalkmak istemez. O karanlık gece ve yatak o insâna adeta bir cennet gibi olur 
Eğer rü’ya korkulu ve dehşet verici olursa insân korkuyla uyanır ve yatağından fırlar O yatak sanki, bir cehennem çukuru olur.
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Kur’ân-ı Kerim de Cennetlerin 
Vasıflarından Bazıları

Yaratmış âlem-i gaybda 
Cenab-ı Hakk sekiz cennet 
Bu cennetler içinde var 
Nice hûri nice nimet

Bu cennet öyle cennettir 
İçi dopdolu nimettir 
Müzeyyen hem müsenna’dır 
Girer cennetlere ümmet

Hadis-i Kutsi’de böyle 
Haber verdi Resulullah 
Buyurmuş Hazret-i Allah 
Kulak ver dinle al ibret

Verir salihlere Allah 
Ki gözler görmemiş cennet 
Kulaklar duymamış asla 
Bu cennette olan zinet

Hayâle hatıra gelmez 
Düşünmekle beşer bilmez 
Lisanla tavsif edilmez 
Bu cennette olan nimet
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Anın çün vasfa imkân yok 
Ki anı görmemiş gözler 
Anı vasfedemez sözler 
Nice bir etse de gayret

Cenab-ı Hakk, Kitab’ında 
Bize cennâtı vasf etmiş 
Resulullah da bildirmiş 
Hadisinde nice hikmet

Bu on şeyle telezzüz 
Eyleyecek ehl-i cennet bil 
Olur mü’min buna nail 
Alır bundan nice lezzet

Biri yemek biri içmek 
Biri duymak biri görmek 
Biri seyr u sefer etmek 
Bilâ-zahmet bilâ-külfet

Biri altın gümüşten hem 
Müzeyyen köşk saraylardır 
Biri Hûri’yle Gılmân’dır 
Olur bunlar ile ülfet

Birisi hastalık olmaz 
Bedende ihtiyarlık hem 
Dahi yoktur kederle gam 
Bozulmaz afiyet sıhhat

Vakı’a suresi 11, 12, 13, 14. ayetlerin tefsirlerine bakınız.
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Onuncusu Cemâlullah’ı 
Görmektir bilâ-perde 
Görüne hem bütün ferde 
Ede kullarına rahmet

Muhammed Suresinde der: 
Akar cennette dört ırmak 
Şarap su bal biri süttür 
İçer herkes alır lezzet

Verir mü’minlere Allah 
Bu dünyâdan büyük cennet 
Dolu bağ ile bostandır 
Yemişler meyveler nimet

Tükenmez hem sonu gelmez 
Azalmaz hem bozulmaz hiç 
Dahi mani olan olmaz 
Verir Hakk müstakil devlet

Hâzır her türlü melbusat 
İpek türlü kumaşlardan 
Ki gözler görmemiş asla 
Giyer herkes bilâ-minnet

Ne eskitmek ne, kirletmek 
Ne de pislik olur orda 
Bevil gait dahi olmaz 
Ne de var hastalık illet

Kıyame suresi 22, Muharrem suresi 15. ayetlerinin tefsirine bakınız.
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Keder gam hem musibet yok 
Hüzün endişe afet yok 
Sürür zevk u safa çok çok 
Gönülde olmaya kasvet

Gezerler bağ u bostanda 
Dolaşırlar gülistanda 
Bu cennet ehli seyrânda 
Olurlar türlü türlü mest

Gümüş altın mücevherden 
Yapılmıştır saray köşkler 
Döşenmiş türlü döşekler 
Yaratmış sahib-i kudret

Kamer yüzlü şeker sözlü 
O huriler güzel huylu 
Kusursuz hep güzel boylu 
Olur bunlarla zevciyyet

Sıcak olmaz soğuk olmaz 
Muhalif bir hava esmez 
Fusuli erbaa olmaz 
Havası mu’tedil gayet

Turabı misk ü reyhândır 
Çimenlerden kokar amber 
Kumu çakılları cevher 
Olur cennette bu hilkat

Fusuli erbaa: Dört mevsim
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Tabaklar kaseler altın 
Gümüş billur mücevherden 
Zeberced dürr ü cevherden 
Yapılmış içilir şerbet

Havalardan uçar insân 
Gezer yerde eder seyrân 
Geçer menzilleri bir ân 
Olur refref de çok sür’at

Ne istense verir Allah 
O cennet ehline derhâl 
Olur istekleri fil-hâl 
Araya girmeden mühlet

Eder zan ehl-i cennet hep 
Ki yoktur kendinden âlâ 
O cennet içre olmuştur 
Makamı cümleden rif at

Verile yetmişer Huri 
Nice vildan ile Gılmân 
Bütün mü’minlere ihsan 
Ola Hakk’dan nice rahmet

Okuya cümle Peygamber 
Dahi kendi kitabından 
O cennetlerde her insân 
İşide dinleye serbest
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Bizim Peygamber-i zi şan 
Okuya sure-i Rahman 
Melek insân ola hayrân 
Düşe vecde bütün millet

Bu kez mü’minlere Allah 
Cemalin ettire seyrân 
Selam vere yüce Rahmân 
Arada kalmaya hasret

Göreler hep cemalini 
Edeler cümlesi secde 
Düşeler aşk ile vecde 
Edeler şükr ile minnet

Edeler birbirin tebrik 
Sevincinden bütün ahbap 
Ola hep yüzleri mehtap 
Bulalar herbiri izzet

Kalalar zevk safa içre 
Bu cennetlerde mü’minler 
Ölümsüz hem keder gamsız 
Dahi olmaz bela afet

Otuzüç yaşta hep insân 
Ola bir başka hilkatte 
Bu dünyâ hali yok onda 
Olur bir manevi hilkat

Rahman suresi 46. ayetinin tefsirine bakınız.
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Hülâsa cennetin evsafını 
Mümkün değil yazmak 
Onu vasf eylemiş bir çok 
Hadis ile nice ayet

Cihânın bin sene Zevk’u 
Safası bir saat olmaz 
Cinanın zevkine karşı 
Olur hem zillet ü mihnet

Hülâsa binde bir etti 
Bu Hâfız cennetin vasfın 
İlâhî kudrete karşı 
Gönülde kalmasın hayret

Saffat suresi 40’dan 50. ayete kadar; Fatır suresi 21, 22, 23, 24, 25; Duhan suresi 51. ayetlerin tefsirine bakınız.
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Âlemin vâdesi bir gün dolacak 

Kâinat, bu âlem böyle kalamaz 

Azîm bir zelzele olacak o gün 

Gaflet uykusuna uyuyan insân 

Hamile hamlini vaz’eder o gün 

Bayıla ayıla cân verecekler 

Ne varsa bu yerin altındakiler 

Bu dağlar tepeler yerler denizler 

Herc ü merc olacak bütün bu âlem 

Küvvirat Karia İnşikak Zilzal 

Târ u mâr olacak gökler bu yerler 

Eskiyen bu dünyâ böyle yıkılır

Allahu Teâlâ Kadir u Kayyüm

Kemâl-i heybetle hitâb edecek 

Kim var ki soruya versin cevabı

Yepyeni bir âlem kuracak Allah

Bu düzen bu nizâm hep bozulacak

Mutlaka kıyâmet bir gün kopacak

Acaip korkulu sesler çıkacak

Uyanıp korkudan şaşıp kalacak

Yürekler çarpacak renkler solacak

Dağlar yıkılacak yer çalkanacak

Taşraya fırlayıp üste çıkacak

Havada toz gibi hep dağılacak

Ne insân ne hayvan hiç kalmıyacak

Veriyor haberi bunlar olacak

Kevâkib Ay Güneş parçalanacak

Murâd-ı İlâhî neyse olacak

Mâlikü’l mülk olan bir tek kalacak

Bu mülkün sahibi kimdir soracak

Kimseden bir cevap ses çıkmayacak

İnsanı yeniden halk buyuracak

Kıyâmet Kopacak
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Not: Küvvirat, İnşikak, Zilzal, Kari’a surelerinin tefsirlerine bakınız.

Huzur-i izzete haşr olur insân 

Tecelli edecek adâlet o gün 

Cennete koyacak inananları 

Kalacak cehennemlerde ebedi

Nazlı der şüphe yok bunlar olacak 

Herkesin yaptığı hep sorulacak

Kimseye zerrece zulm olmayacak

Kâfiri tamuya, nâra atacak

Mü’minde cennette daim kalacak

Herkes cezasını mutlak bulacak
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Gaye-7
En Doğru ve Hak Din Olan 

Dîn-i Mübin-i İslâm’ı Bilmek ve  
Bu Dine Tabi Olmak

“Allah’ım halimi iyileştir. Huyumu güzelleştir.
Beni iyiye alıştır ve iyi işlerde çalıştır.”

Amin
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Bu Kervan Gidiyor

Ezelden ebede bir yolculuk var 
Bekânın yoluna düşmüş gidiyor 
Bu insân kervanı çıkmış bu yola 
Ahiret yoluna çıkmış gidiyor

Azmetmiş gidiyor asıl vatana 
İstekli isteksiz çekmiş gidiyor 
Bırakmış bu fenâ mülk-i cihânı 
Dönülmez diyare göçmüş gidiyor

Âdemden ebede gider durmadan 
Zamanı mekânı aşmış gidiyor 
Fakiri zengini şâh pâdişâhı 
Bu fâni âleme gelmiş gidiyor

Malına mülküne mağrur olanlar 
Malını mülkünü koymuş gidiyor 
Cihanda saltanat hüküm sürenler 
Makamı mansıbı atmış gidiyor

Tarihten tarihe şöhret verenler 
İlini ellere vermiş gidiyor 
Kimisi cennete kimi tamuya 
Cennete cahîme dolmuş gidiyor

Zamanı gelenler bir an durmuyor 
Bu yolun yolcusu olmuş gidiyor 
Nazlı der gidenden haber de gelmez 
Sanki bir deryâya dalmış gidiyor
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Bu Topraklar Bizim

Yadigârdır ceddimizden bu vatan biz Türklere 
Bu vatan bu dağ deniz tarla bu meydânlar bizim 

Dikmesin hiç gözünü kimse bu ecdad yurduna
Bu temiz topraklar altında yatan canlar bizim

Yurdumun her köşesinde nice bin insân yatar 
Bunca kabristanda uyuyan o insanlar bizim 

Basma abdestsiz ayağın bu mübârek toprağa 
Yâ velî var yâ şehîd bil tüm bu arslanlar bizim

Bir avuç toprağı sıksan kıpkızıl kanlar akar 
Bu vatan uğruna bunca dökülen kanlar bizim 

Din için namus için düşman ile harb ettiler 
Hak yolunda dökülen kan verilen canlar bizim

Bu mübarek toprağa hor bakma ey Türk milleti! 
Sığmayan tarihlere o ad, şeref, şanlar bizim 
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Sahib ol bu yurduna bil kadrini canın gibi 
Bu vatan deryâ nehir bu Dicle Seyhanlar bizim

Cennet-i Firdevs’e benzer yurdunun her köşesi 
Her yeri ni’met dolu bu bağ u bostanlar bizim 

Ne güzel yapmış yaratmış Hakk bize bu yerleri! 
Rabbimizden en büyük bu lütf û ihsanlar bizim

Gökyüzünde Ay, Güneş, yıldızlara bak nur saçar 
Bu hava mevsim zaman tarlada harmanlar bizim 

Nice düşman gözünü dikmiş bu cennet yurduna 
Aç gözün düşmanı gör namusa düşmanlar bizim

Bir avuç toprağını verme sakın düşmanlara
Yemyeşil sahra deniz dağlarda ormanlar bizim

Dîn bizim namus bizim îmân bizim Kur’ân bizim
Nazlı der bu cân bizim cânân bizim hem pâdişâh sultân bizim
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Mevlam seni bulam dedim 
Bulamadım bulamadım 
Çok okudum bilem dedim 
Bilemedim bilemedim

Daldım tefekkür eyledim 
Her yerde vasfın söyledim 
Hamd ü senâ edem dedim 
Edemedim edemedim

İstedim kulluk edeyim 
Râh-ı rızânda gideyim 
Yoluna canım vereyim 
Veremedim veremedim

Gezdim dolaştım âlemi 
Bulam deyu bir âlimi 
Arz edeyim ahvâlimi 
Edemedim edemedim

Düştüm çöle sahrâlara 
Çıktım o yüce dağlara
Dalam dedim deryâlara 
Dalamadım dalamadım

Bulamadım Bulamadım
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Ya Rab bilirsin hâlimi 
Gizli ayân ef’âlimi 
Dünyâ elinden gönlümü 
Alamadım alamadım

Divânına duram dedim 
Cemâlini görem dedim 
Murâdıma erem dedim 
Eremedim eremedim

Hep sana varmak istedim 
Kulluğu yapmak istedim 
Aşkınla yanmak istedim 
Yanamadım yanamadım



561



562

      Bizi Affet İlâhî

İlâhî ya İlâhi ya İlâhî 
Ümitsiz kulların sensin penâhı 
Kimin var haddi afvetsin günâhı 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî kapına ihsâna geldik 
Seversin affı sen gufrâna geldik 
Günahı işledik divâna geldik 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî zâtını bir bilmişiz biz 
Dîn-i İslam’a îmân etmişiz biz 
Sana îmânımızla gelmişiz biz 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî nâ ümid etme bizi sen 
Azap etme itap etme bize sen 
Edersin mağfiret affı dilersen 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî cürmümüzle sana geldik 
Ümitsiz eyleme ihsana geldik 
Rahimsin Rahmet-i Rahmân’a geldik 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî
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İlahi rahmetin bitmez tükenmez 
Edersen affı kimse karşı gelmez 
Eğer olmazsa affın kimse gülmez 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî sana kulluk etmedik biz 
Senin rah-i rızandan gitmedik biz 
Neyi nehy eyledinse işledik biz 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî sen bizi bizden alimsin 
Bize bizden yakınsın hem rahimsin
Acırsın kullara kuldan kerimsin 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî cümle âlem hep senindir 
Cehennem nâr-ı nîrân da senindir 
Sekiz cenette Rıdvân da senindir 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî cümle mü’min mü’minatı 
Bağışla dû cihânda ver necâtı 
Bizi aldatmasın dünyâ hayâtı 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlahi hayırlı a’malı nasib et 
Bize îmânı Kur’ânı nasib et 
Bizi senden uzak etme karib et 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî
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İlâhî, kudretin sarmış cihanı 
Sıfâtın kaplamış kevn ü mekânı 
İtabın titretir her ins ü cânı 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi afvet ilâhî

İlâhî, âleme ferman edersin 
Dilersen kullara ihsan edersin 
Devasız dertlere derman edersin 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî cümle halkın Hâlıkısın 
Bütün zi-ruh olanın Râzıkısın 
Yerin hem göklerin sen Mâlikisin 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî ism-i azam hürmetine 
Habibin Fahr-i Âlem hürmetine 
Nebiler hem veliler hürmetine 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

İlâhî bu kulun Nazlı rızanı 
Diler hem bağ u bostan-ı cinanı 
İki cihânda makbul eyle anı 
Medet ey pâdişâhlar pâdişâhı 
Sana geldik bizi affet ilâhî

23 Nisan 1984 Elazığ
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Vedâ Nâme 
-Bize Ahiretin Yolu Göründü-

Gelin komşularım helalleşelim 
Bize âhiretin yolu göründü 
Hısım akrabalar vedalaşalım 
Bize göç etmenin yolu göründü

Komşular hakkınız helâl eyleyin 
Hakkınız var ise gelin söyleyin 
Huzur-i Bârî’de hacil etmeyin 
Sizden ayrılmanın yolu göründü

Benim mollalarım ey hâfızlarım! 
Okuyun Kur’ânı hanım kızlarım! 
Mahşer-i Kübrada sizi gözlerim, 
Bize de mahşerin yolu göründü

Hacılar sizinle gezdik Hicâzı 
Hicâz’da beş vakit kıldık namazı 
Ka’be’de Mevla’ya ettik niyazı 
Bugün ayrılığın yolu göründü

Allah’a emanet eylerim sizi 
Duadan unutman dostlarım bizi 
İlahi mağfiret et cümlemizi! 
Rabbime vuslatın yolu göründü
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Yükleyin yükümü artık gideyim 
Yolcuyum yoluma devam edeyim 
Beklemez bu kervan beni nideyim 
Bize de mezarın yolu göründü

Ömür güneşimiz artık batıyor 
Dünyâda rızkımız artık bitiyor 
Durmuyor her gelen göçüp gidiyor 
Bize de bu göçün yolu göründü

Nazlı der yâd edin rahmetle beni 
Ruhuma okuyun şâd edin beni 
Bizi affeylesin ol yüce Gani 
Beka âleminin yolu göründü
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  Gelen Ağlar Giden Ağlar

Bu insân cihâna gelende ağlar 
Gelen de kalan da giden de ağlar 
Keder gam bela dert çeken de ağlar 
Cihanda safayı süren de ağlar

Ölüm hem mezarı düşünmiyenler 
Nihayet bu cânı veren de ağlar 
Para mal makam mansıbı olanlar 
O bir gün mezara giren de ağlar

Çeşitli kumaşı beğenmeyenler 
Beyaz bez kefeni giyen de ağlar 
Günaha dalıp da haram yiyenler 
Mezarda dayağı yiyen de ağlar

Hesaba kitaba inanmıyanlar 
Hudaya hesabı veren de ağlar 
İnanmaz olanlar cehennemlere 
Cehennem odunda yanan da ağlar

İlâhi Azap’dan çekinmiyenler 
İlâhî azabı gören de ağlar 
Cihânda zulümle hüküm sürenler, 
Zamanı gelince ölen de ağlar!

Ne ekse bu insân onu biçer o 
Dikenler ekerse derende ağlar
Unutma; Nazlı’ya bu işler olur, 
Gülenler kıyâmet gününde ağlar, 
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HİTAM (BİTİŞ)

     Lütûf ve Keremiyle, İhsan ve inayeti sonsuz olan Allah’u 
Tealâ’ya hamd ve senalar olsun ki; bu aciz ve naçiz kulu-
na; manzum olarak bu gaye ismindeki risaleyi yazmak na-
sib etti. Sene 1404 Hicri, 1984 Miladi Nisan 23 Pazartesi 
günü bu ilahi Münacatın’da risalenin de sonunu yazmayı 
dahi lûtf etti.

     Öyle ümid ederim ki; Ahirete irtihalimden sonra bu ri-
saleciğim mümin kardeşlerime bir yadigâr kalacaktır. Bil-
hassa ma’nasını tefekkür etmek suretiyle okuyan herkese 
faydalı olacaktır. Çünkü ebyatın alt kısmında birçok ayeti 
kerimelerin tefsirini okuyan elbette ki faydadan mahrum 
olmayacaktır. Bu vesile ile bazı ayetlerin manaları’da tefsi-
rinden okunulmuş olacaktır. 

Hafız Abdullah 
NAZIRLI
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SONSÖZ

      Ey benim mü’min kardeşim!
    Bu son sözümü ve sana yapacağım bu son nasiha timi 
iyi dinle. Aşağıda yazılı bu yedi şeyi hiçbir zaman unutma! 
Çünkü bu yedi şeyi unutan, daima gaflet ve cehâlet içerisi- 
ne düşer. Dünyâda zelil ve ahirette rezil olur. Dikkat et o 
yedi şey şunlardır:

1- Her nerede olursan ol, Hâlık-ı Kâinat ve Râzık-ı 
Mahlûkât olan Allah Teâlâ’yı unutma. Çünkü Allah Teâlâ’yı 
unutan küfür ve dalâlet içerisinde kalır. Hatta kişinin 
ahirete îmânsız gitmesine dahi sebep olur. Neuzübillah!

2- Dünyâda iken ahireti unutma. Çünkü dünyâya gelen her 
fert, muhakkak birgün ahirete gidecektir. Mecburi olan bu 
yolculuk muhakkak senin de başına gelecektir, unutma!

3- Hayâtta iken mematı, yani ölümü unutma. Sen her ne 
kadar ölümü unutsan da, o seni unutmaz. Belki de derin bir
gaflet içerisinde iken gelir seni yakalar, alır götürür, unutma!

4- Sıhhatte iken hastalığı unutma. Çünkü hatır ve hayâle 
gelmedik ve umulmadık hastalıklar, türlü türlü dert ve 
marazlar vardır ki bir gün gelir seni yakalar, hasta kılar, 
sıhhat ve rahatın elden gider; belki de seni sakat ve alîl 
eder. Bunu da unutma!
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5- Gençlikte ihtiyarlığı unutma. Eğer ömrün var ise mu-
hakkak sen de ihtiyar olursun; gençliğin gider, gücün, 
kuvvetin kalmaz. Aciz ve halsiz bir duruma düşersin. Bel-
ki de erzel-i ömür içerisine girersin. Havas-ı hamse olan 
beş duyu o kadar za’fa düşer ki her gün ölümü çağırırsın, 
o da eline geçmez. En yakınların dahi senden nefret eder. 
Çocukların bile sana güler, seninle alay eder. Bunu da unutma!

6- Varlıkta iken darlığı unutma! Çünkü nice zenginler 
nice makam ve şöhret sahipleri fakir olmuşlar, servet ve 
şöhretlerini kaybetmişler ve hatta öyle bir yok luk içerisine
girmişlerdir ki bir sadakaya dahi muhtaç du ruma 
düşmüşlerdir. Bunu da unutma!

7- Dünyânın türlü türlü bela ve afetlerini unutma! Sen her 
ne kadar huzur ve rahat içerisinde olur san ol, malum ol-
mayan ve öyle bela, afet ve türlü türlü musibetler vardır ki 
düşünülmedik bir zamanda seni yakalar, huzur ve rahatını 
kaçırır, sürur ve neşeni gam ve kedere çevirir. Hatta seni 
öyle bir hale ge tirir ki hayâtından dahi nefret edersin. Çok 
sevdiğin bu dünyâ da, sana zindan olur. Bu sebeple, bunu 
da unutma; akibetini daima düşün. Başına gelmesi muhte-
mel olan bu gibi felaketleri hatırdan çıkarma. Kendini gaf-
let içerisine atıp da ahiretini yıkma. Nefis ve şeytâna uyup 
da Rabbini gücendirme. Fitne ve fesada katılıp da Peygam-
berinin yolundan ayrılma. Ahir zamanda yaşadığını da un-
utma!
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     Peygamber efendimizin tavsiye buyurduğu bir dua:
    Müşkil   bir   durumda   kaldığınız   zaman,   yardıma 
muhtaç olup da bir yardımcı bulamadığınız bir yerde, bu 
duayı okuyun:

“Ya ibadallah eğisûnî, yâ İbadallah e-inûnî” 
Mu hakkak ki Allahu Teâlâ, görünmeyen kullarını yardıma 
gönderir. 

  Mübarek bir dua daha: 
“Yâ Halîm, Yâ Alîm, Yâ Aliyyu, Yâ Azîm neccinâ” 
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SAATLE KIBLEYİ TESPİT ETMEK

   Güneş ister doğuda ister batıda olsun saatin akrebini 
tam güneşe tutarsan saatin 12 rakamı ile akrebin ortasını 
bulursun. 12 rakamı ile akrep arası tam kıbleye gelir.

   Mesela sabah saat 6:00 güneş doğu tarafında olduğuna 
göre; saatin akrebini güneşe verirsen, 12 rakamı batıya 
gelmiş olur. Saatin 6 rakamı ile 12 rakamının arası tam 
kıbleyi bulur.

    Kezalik akşam güneş batı tarafına gelmiş ise saatin akre-
bini güneşe verirsen; saat dörtte ise 12 rakamıyla 4 raka-
mın arası 2 olur. İşte bu iki rakamın arası kıbleyi gösterir. 
Kıbleyi tespit etmiş olursunuz.

Burada bir Hadis-i Şerif var
     Sizden biriniz derde kalır ve kendini dertten kurtaracak 
yardımcı bulamazsa bu duayı okusun:

“Ya ibadallah eğisûnî, yâ İbadallah e-inûnî”
Allah-u Teala muhakkak ki o kimsenin görmediği kimsele-
ri yardıma gönderir.
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