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Sunu

Hz. Peygamber (SAV) i öven iirlerin gelene i bizzat
O nun hayat ndan ba lamaktad r. Naa t ve Kasidelere
ait, Ashab-  Kiram dan bir çok rivayetler vard r.
Bunlar n en  me hurlar , Hassan bin Sâbit (RA) ile
Züheyr ibn-i Kaab (RA) n söyledikleridir. Ki bu
airlerden Züheyr ibn-i Kaab (RA) Hz. Peygamber

(SAV) taraf ndan h rkas  hediye edilmek suretiyle
mükâfatland r lm t r. Daha sonraki yüzy llarda
ya ayan, Endülüs lü mam-  Busûrî nin Kaside-i
Bürde si slâm âleminde en çok bilinen ve sevilen
naatlar aras ndad r.

Peygamber sevgisinin iirle ifadelendirilmesi kadar, o
iirlerin halk aras nda yay lmas , meclislerde dinî bir

vecd ile okunmas  da çok eski zamanlardan beri
süregelen bir gelenektir. Anadolu nun
müslümanla ma  günlerinden itibaren, Türkçe
iirlerde ayn  gelenek daha hassas ve ve daha yayg n

bir ekilde devam etmi tir. Hatta denilebilir ki,
Anadolu da bu uygulama di er co rafyalardan farkl
olarak neredeyse bir ibadet ekline bürünmü tür.

nsanlar dinî duygular n  bu tür iirlerin okundu u
ortamlarda daha çok ifade edebilme imkân
bulmu tur.

Bugün bile garip bir ekilde, dinî bir çok hüküm ihmal
edilme, hatta terk edilme ile kar  kar ya
bulunmas na ra men, dinî duygular  i leyen iirlerin
cemiyetler halinde okunmas , toplumun çe itli
kesimlerinde devam ettirilmektedir.

Bunda iirin insanlar n ortak duygular na hitap
etmesinin pay  büyük olsa gerektir. F trat olarak
insanlar n dinlerini bir emirler ve yasaklar bütünü
halinde alg lamaktan daha çok, duygusal bir ortamda
bulunma, kalplerin yumu amas , Allah a ve
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Peygamber e duyulan sevginin gözya lar  içinde  ifade
edilebilmesi gibi fenomenlere e ilimin daha fazla
olmas  da buna sebeptir denilebilir.

Anadolu da okunan bu tür iirlerin en yayg n  bilindi i
gibi, Süleyman Çelebi nin, ismi Vesile-t-ün Necat
oldu u halde Mevlid  olarak bilinen iiridir. Bu iir o
kadar sevilmi  ve o kadar yay lm t r ki, yüzy llar
boyu okunmas  devam etmi tir. Bu gün de, en canl
ve en yayg n dinî hareket budur. De i ik ve farkl
uygulama alanlar  bulunmakla beraber, halk n her
kesiminde mevlid okunmas  dinî bir ibadet gibi devam
ettirilmektedir.

Bir ba ka garip nokta da, halk aras nda bu tür iirlerin
hepsine mevlid  denmesidir. Anadolu nun muhtelif
yörelerinde çok farkl  iirler mevlid  ad  alt nda
Süleyman Çelebi nin Vesile-t-ün Necat  gibi
okunmaktad r.

Manisa n n Gördes ilçesinin da  köylerinden birinde
bulundu um bir s rada, yöre halk n n k z mevlidi  ad
alt nda böyle bir iiri okuduklar na ahit oldum.

iirde anlat lan hikâye, herkes gibi beni de çok
etkiledi. Bu iirle tirilmi  hikâyeyi a lamadan okumak
veya dinlemek mümkün de ildi.

iirin metnini elinde bulunduran ki iden fotokopi için
izin almak bir hayli zor oldu. Çünkü o nun için bu
kitapç k bütün dünya servetinden daha de erliydi.
Daha sonra iiri beraber okurken annem, Ne olurdu,
hepsini anlayabilseydim  dedi. Gerçekten [cuhut,
karave , serverdigâr, diri â, avret gibi] anla lmas  bu
gün için biraz me akkatli olan bir çok kelime s kça
kullan lm t . Annem bu iiri okudu u zaman, içinde
geçen kelimelerin anlamlar  üzerinde dü ünürken
hikâyenin duygusal ortam  kaybolmas n diye iiri
yeniden yazd m. aire kar  sayg s zl k yapma
ihtimalini hep dü ündüm ama, unutulup gitmesine de
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gönlün raz  olamayaca  kadar güzel bir iirdi.
Ola anüstü bir hikâyesi vard .

iirin orijinali üzerinde çal malar yapmak, hangi
y llarda, kim taraf ndan yaz ld n  ara t rmak
uzmanlar n görevi.

Ben sadece anneme ve dünyadaki bütün annelere
küçük bir hediye olsun istedim.

M.S.K.
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MUC ZÂT- RESULULLAH

DAS TAN-I KIZ VE SEBEB-  TEL F

Allah de öyle ba la hangi i e ba larsan
Nimetlerine ükür mümkün de il...Anlarsan

Yok iken vareyledi,varl k içinde insan
Bat l n çoklu unda en büyük nimet : iman

Sonra ümmeti olmak  "Hatemen-nebiyyinin"
ki cihan güne i "Rahmeten lil-alemin"

Resuller zincirinde en sonuncu halkad r
Makam-  efaattir,"Muhammed Mustafad r"

Anam babam fedad r ey nebiler nebisi
Kap nda kulluk yapan insan n ereflisi

Önce  "O",sonra s ra di er sevdiklerimde
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Sünneti kurtulu tur,sevgisiyse vazife

"O"nun ümmeti olmak ne büyük saadettir
Dinle u hikâyeyi, anlayana ibrettir

bret almayan göz ne görse de beyhude
Sözün tesiri olmaz mühürlü gönüllere

Bu hikâyeyi a kla muhabbetle dinleyin
Fakir müellifine bir fatiha gönderin

Duay  unutmay n "MÜM N N   S LAHIDIR"
Salâvat-i erife her derdin ilac d r

"O"na ümmet olmay  demi tik gelin görün
Ne büyük saadettir nice nimettir bilin

ükreden sabredenler "O"nu terketmeyenler
Kalbinde muhabbeti katiyyen bitmeyenler

Üç günlük dünya için ebedi  ahiretin
Cennetini satmayan o mübarek erlerin

Belâya musibete düçar olsalar bile
Bilirler ki yaratan çaredir çaresize
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te bu hikâyenin kahraman  çok eski
Zamanlarda ya am  böyle bir Allah eri

am ehrinin Yahudi mahallesinde mukim
Zavall  bir aile çok yoksul ve de mümin

Yahudide mal alt n hadsiz hesaps z lakin
Merhametsiz karanl k kalbinde sadece kin

Ve islam dü manl  bir f rsat kolluyordu
Yoksulun iman na saç n  yoluyordu

Yahudinin kom usu bu mümin ailede
Bir güzel k zca z var.....Güzelli i dillerde

Fakat iffeti huyu,huyu,iman ,ibadeti,
Hazreti Peygambere duydu  muhabbeti

Babaya itaati annesine efkati
Her eyiyle mükemmel göz nuru kalp hasreti

Böylesine bir k zla annesi ve babas
Dü mü tür yoksullu a fakirlik ba  belas
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Bir mürüvvet sahibi yard m eline muhtaç
Öyleki yiyecek yok üçü de üç gündür aç...

Bu sevab n sahibi olacak bulunmad
Açken yat ld  ancak...Ne mümkün uyunmad

Söyleyemediler bu dertlerini kimseye
nançlar  manidir ç k p da dilenmeye

Fakat sabr n sonsuzluk s n r nda gibidir
Bu ailenin derdi herkeslere gizlidir

"MEN SABERE ZAFERE" buyuran peygamberin
Müjdesine ula mak hakk  bütün ümmetin

Zengin Yahudi kom u ; ça r r  müslüman
Der ki : "Ödemeliyim kom ulu un hakk n

Gider Müslüman  davet icabet gerektirir
Diyerek otururlar....Sofra da getirirlir.

Yahudi:  "Kom u"   diye girizgah yapar söze
"Bir derdin var gibidir derman  belki bizde
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Söyle yard mc  olmak istiyorum ben sana
Derdini söylemeyen ula amaz dermana"

Müslüman ac  duydu,sarard  benzi soldu
Yutamad  lokmay  kald  öylece durdu

Sonra  "Ben  dedi "aç m..Üç gündür hiç bir eyden
Bo az ma girmedi yiyecek içecekten

Fakat daha ac s  evimdeki iki can
Kzm ve kar m da aç... Benim elime bakan

Fakirlikten ötede aczim çaresizli im
Ac dan paramparça inan bütün benli im..."

Yahudi hilekârca  gülümsedi belirsiz
eytâni sakal n  s vazlad  dedi: "Siz...

Bo una bunca çile ac lar ve yoksulluk
Çekmi  de durmu sunuz... Ben deki para  bolluk

Size ve sizin gibi yüzlercesine yeter
Bana geleydin de çekmeyeydin hiç keder

imdi bak, teklifime kulak ver, iyi dinle
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Ya kabul et ve kurtul ya reddet kal derdinle

Aç kald n dinini terkederek bize dön
Musa'n n dinine gir Kudüsü eyle tek yön

Ve k z n  bana ver s n n himayeme
Dertleriniz hep bitsin kat l n aileme....."

Müslüman kalkt  aya a bitkindi ve yorgundu
Dedi ki : "Gitmeliyim... Açl k ba ma vurdu.

Ama yine anlad m teklifin neye var r
Ancak k zm ve kar m... Nas l ne karar al r...

Onlarla alakal  teklifine ne derler
Soray m anlayay m bana biraz mühlet ver..."

Kom usu yahudinin evinden ç k p gitti
Kendi evine geldi ve bildirdi teklifi

Müslüman n hanm  ak saçl  akça kad n
Tertemiz iman yla huyuyla pakça kad n

Müslüman bir kad nda art olan elzem olan
Sab rla metanetle her zorlu a katlanan
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Örnek bir müslümand  kahraman bir kad nd
--"Yaz klar olsun sana .." diye hayk rd  h rsl

Ama sesi ç km yor güçlükle konu uyor
Çünkü çekti i açl k nefesini kesiyor..."

"O mel unun sözünü niçin edersin tekrar
Biz dünya için dini satmaktan ederiz ar

Sak n  sende kendini vesveseye kapt rma
manla nurlad n kalbini hiç sapt rma

slam olmaktan büyük nimet mi eref mi var ?
Kafirin kar  burda; ahireti  hep zarar

Ona aldan p da ben terkedeyim dinimi
Sonra da kaybedeyim cemali...Cennetimi

Ümmeti oldu umuz ahir zaman nebisi
Nas l efaat eder dinini terkedeni

Hay r istemiyoruz yere bats n paras
Açl ktan ölürüz de olmay z maskaras
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O kafir yahudinin. B rak o sözleri gel
unu söyle: "HASBUN-ELLAH  VE N MEL VEK L"

Adam ise çaresiz uzun bir müddet sustu
Sonra döndü kad na: "Evet yapt m suçtu..

O alçak yahudinin teklifi akla zarar
Hiç söylememeliydim ancak çaresizlik var

Söyledi in hep do ru yerden gö e hakl s n
Biz ölelim açl ktan...Ya k z m z ne yaps n..?

Ona bir çaren var m  ?" Diye anneye sordu.
K z vakur sessizli i içinde duruyordu

Anne ve baba bakt  bu ulvi güzelli e
Sessizli i bozarak k z ba lad  sözüne:

Gözleri ya  doluydu fakat sesi pürüzsüz

Ey sebebi hayat m olan anam ve babam
Ben miyim  içinizde açl a ma lup olan

Siz Allaha böyle bir teslimiyet içinde
Ve O'nun resulunün nebisinin izinde
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ken Ben açl mdan ikayet mi edeyim
Sizin arad n z cenneti kaybedeyim..."

Dedi ve sustu genç k z....Üçü birden susmu tu
Bu sessizlik içinde sanki zaman durmu tu

Neden sonra k z kalkt ...Kararl  tok sesiyle
"Sat n beni tek çare" dedi emin haliyle

"Evet sat n. Sat n ki bitirelim çileyi
Böylece derdimize bulaca z çareyi

Babam beni pazara yar n götürüp sats n
Paras yla yiyecek bir eyler bulup als n

Sat lmam sizi biraz idare edecektir
Ve habis yahudinin boynunu e ecektir.

Sevgili babac m bu sözümü tutars n
Cariye pazar nda kölem diye satars n

Dinimden iman mdan nedir de erli daha
Zaten borçluyuz can  onu veren Allaha
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Bu s k nt  bu bela cennetin anahtar
Dünyada ba a gelen kullar n imtihan

Bizi Allah yaratt  ve dönece iz ona
Bin can m feda olsun habibinin yoluna

Dert onun ne e onun sab r ve ükür onun
NNA L LLAH  VE NNA LEYH  RAC UN

Sustu anne ve baba dü ündüler durdular
Döktüler gözya lar  k z  hakl  buldular

Götürüp satacakt  baba kuzuca n
Göklere ç ksa bile feryadü figan n

Babs yla beraber ç karlarken d ar
Annesi ya l  gözü ac yla dolu ba r

--"Bari..." dedi "Ne olur bu ehirden birine
Sat n yavruca m , satma uzak ellere

Belki uzaktan bakar kenardan seyrederim
E er can m almazsa bu ölümcül kederim

Yak nlarda bir yerde oldu unu bilirsem
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Getirir kokusunu rüzgar e er sa  isem......"

Fakat pazar yerinde ç kmad  ne yaz k ki
Kz  sat n alacak ehirden yerli biri

Mezatta mü teriler birer birer çekildi
Kör gözlü bir yabanc  art rmay  sürdürdü

Kz n güzelli ine  vurulmu  ba lanm t
Alt nlar n n hepsi bu k za adanm t

En çok paray  veren alacakt  çaresiz
Yabanc  kör adama sat ld   zavall  k z

Alt nlar  sayarak babaya  teket teker
Tutar k z n elinden sürükleyerek çeker

Bakt  baba peri an y lg n alt nlar na
Giden k z n n dönüp bakmas  arkas na

Ta rd  bir barda a dolan damlalar gibi
Dudaklar  titredi gözya  sicim gibi

K z yeni sahibinin ete ini çekerek
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Dedi: --"Efendim,n'olur,müsade verin bana
Gidip de beni size satan u  ihtiyara

Bir elvada diyeyim,helall k isteyeyim
Çok küçük ya tan beri onlarla beraberim

Bana iyi bakt lar çok güzel davrand lar
nan ki üstümde pek fazla haklar  var

"Peki..." dedi yabanc  " ini çabuk bitir
Menzilimiz uzakta yolcu yolda gerekir."

K z hemen döndü ko tu babas n n yan na
Zavall  adam ba  elleri aras nda

Çöküvermi  oldu u yerde meyus ve üzgün
Belki ya ad  günlerden en kara gün

"Kalk babac m do rul! diye hayk rd  genç k z
"Üzülme ve a lama hiç olmad n ki yaln z

Allah var her eyin tek ve mutlak  malikidir
Kul tevekkül ederse herkesin vekilidir

O'nun dini için ne zd rap çeksek biz
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Va'di yok mu ? Cemaline cennetine ereriz.

Ya bir de mahrum olmak hidayetten rahmetten
As l zd rap odur,mahrumiyet nimetten

O'nun r zas  için köle olmak...Sat lmak
Sonra kopmak evinden meçhullere at lmak

Daha beter ne varsa boyun kes r za göster
Çok daha beterine sabretmi ti peygamber

Babac m anneme gurbete gitti imi
Pazarda köleli im ve cariyeli imi

Kör yabanc y  Sak n Anneme söyleme sen
Üzülmesin halimi ö renip güzel annem

O'na beni alan n çok zengin oldu unu
Götürdü ü diyarda mal n n bollu unu

bri imden kuma lar ipekler elbiseler
Al p giydirdi ini daha çok hediyeler

Verdi ini söylersin... O'nu sevindirirsin.
Beni özlese bile mutlulu umu bilsin
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Üzülmesin bir daha sevgili anneci im

Sokakda genç k zlar  görüp beni anmas n
Yüzlerine bak nca kendi k z  sanmas n

Ben art k gidiyorum Allaha smarlad k
Anama selam söyle ki en çok ona yaz k

Bu belân n ac s  musibet en çok onda
Teselliye ihtiyaç merhamet en çok onda

O'na yumu ak davran sövme,eziyet etme
u söylediklerimi git ona aynen söyle:

"Dertli kalbi paramparça gönlü pürzar ey annem
i eyvah hali yaman,dil ah ü zar ey annem

Ne hayeller ne ümitler ba lam t n yavruna
Soldu çiçek oldu hazan esti rüzgar ey annem

Güler yüzlü tatl  dilli ho  sohbetli meleksin
Çekti imiz çile yeter  olduk bizar  ey annem

Ci erpâren k z na bak yadellere at ld
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Bu hasretten ölürüm ben azar azar ey annem

Seninle ben y llard r hep zd rapla ya ad k
Ne yapal m talihimiz olmad  yar ey annem

Yansa gönül çaresi yok ba a gelen çekilir
Ba m za ne geldiyse kaderde var ey annem.."

htiyar adam bitkin dönüp geldi evine
Alt nlar  b rakt  kar s n n önüne

Kz n  ar yordu gözleriyle hep anne
Ç l klara ba lad  alt nalr  görünce

"Nedir bu getirdi in,k zm nerede söyle
Kar mda sessiz suskun çaresiz durma öyle

Nerde benim k zm can mdan kopan k zm
Anne  babas  için kendini yakan k zm

Besledik büyüttük de sonra ne oldu görün
Ümitlerim hayellerim ne varsa y kan k zm

Kan mdan oldu kan n can mdan oldu can n
Sevgi ve efkatimle büyüyen fidan k zm
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Nerede ve nas ls n nedir nicedir halin
Gözümün bebe iyken gidip kaybolan k zm

Aç kal p yavrusunu sat p yiyen vicdans z
Ba r na ta lar bass n ölsün bu anan k zm

Ne yapay m alt n  evi han  saray
Sen yokken bu dünyay  gözlerim giryan k zm

Senin alt nlar nla karnm z doyural m
Sonra da uyuyal m bu nas l vicdan k zm

Can yolda m umudum yeti tirdi im çiçek
Hüsn ü ahlak  ile dillere destan k zm

nsan ancak ruhuyla kalbiyle de erlenir
Ruhu kalbi ve gönlü mükemmel insan k zm

Seni yaratan Allah elbette etmeyecek
Zerre kadar da olsa hayr n  ziyan k zm

Peygamber sevgisini o bah etti kalbine
Cennet için bu yeter var kati burhan k zm



  21

Eyvah...Eyvah ki gittin yoksun art k yan mda
Bu ac d r akl m  kökünden sarsan k zm

Ne kara günler bunlar benim gücüm kalmad
Her ey fazla gönlüme.Sen dayan Dayan k zm...

Ç l klar devam etti gücünün sonuna dek
Y l verdi kad n aniden inleyerek

Sapsar  yüzü ile benziyordu ölüye
Bürünmü tü ortal k derin bir sessizli e

Bir sinek uçsa veya nefes alsayd   biri
Gürleyecek top gibi o kadar sessiz idi..

htiyar adam ellrini gökyüzüne açarak
Dedi: "Yarabbi halim malum ki yalvaracak

Aczimden zaaf mdan sana ikayetimiz
Yoksa biliyorum ki bunlar hep kaderimiz

Sen nas l diliyorsan öyle yap. Ve bizlere
Dayanma gücü ver... Terketme nefsimize

Sen bu kainat n tek ve mutlak malikisin
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Böceklerden güne e ne varsa sahibisin

Mülkünde diledi in aziz olur yücelir
Diledi in pazarda sat l r bir köledir

Ne varsa ba a gelen dertten gamdan kederden
kbal ne e saadet hepsi takdir ezelden

"Nar nda ho  nurunda ho " diyebilmek nasibet
Sabredip zaferine erebilmek nasibet

Fakirlik miskinlikten açl a vard  i im
Kzm cariye oldu ve elden gitti e im

Elimden bir ey gelmez acizim çaresizim
Kimsesiz zavall ym sensin benim vekilim

Halleri de i tiren sensin dertlere derman
Zerreye ve küreye senin elinde ferman

Kuyudan kölelikten iftiradan zindandan
Kurtulup aziz olan Yusufun a k  için

Yaras ndaki kurdu dü ünce al p koyan
Sab r n abidesi Eyyub un a k  için
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Bal n karn ndayken edince sana niyaz
Sahile ç kard n Yunus'un  a k  için

Eflak O'nun  hürmeti a k na yarat lm
ken nefretle,kinle,hasetle ta lat lm

Tecrit, istihza, alay, iftira hatta zulüm
Elden kötülük, hicrete varan sürgün

Bedir, Hendek, Uhutta kastedilen can na
-Can  rahmetken dünya ahiret hayat na-

Kab-el kavseyne eren habib-i edibinin
sra ve miraç buyurdu un kulunun a k  için

Nurunu gönder art k bu kara günümüze
A lamaktan yorulduk ak indi gözümüze

Yarabbi...! Sensin;  Kadir,alim,basir ve habir
S rlar n sahibisin YEVME TÜBLE'S SERA R

Köle diye sat lan k z ile sat n alan
Gidiyorlard  yolda önde idi kör adam
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Kz n kurumu  idi art k gözp narlar
Teslimiyet içinde at yor ad mlar

Susuyor,konu muyor,durmadan gidiyorlar
Önlerine ç kacak kaderi bilmiyorlar

Adam sessiz ve sakin vakur ve gayet dindar
Namaz vaktinde durur  sonra adeta ko ar

Nihayet günler sonra bunlara ak am vakti
Kar da görünmü tü ehrin kenar evleri

Ayd nland  adam n gülmez konu maz yüzü

Dedi: "Güzel k z  geldik,i te menzil buras
Yorulsa da insanlar ele geçer maksad

Senin güzelli ine diyecek yok ama
Bakal m huyun nas l ne ç kacak kar ma

Sessizli in ho uma gitti be endim lakin
Arad m özellik,emrime itaat n

K z cevap vermiyordu boynunu büktü durdu
Batan ak am güne i masum yüzüne vurdu
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Yollar bitti nihayet evlerinin önünde
Döndü daha girmeden bir tan d k sesine

"Vay...!" diye ba rm t  "ho  geldin ey azizim.."
Gözümüz yolda kald  özlettin be  karde im..."

Önce bize geçelim bir yemek biraz sohbet
Sonra kendi evinde uyu stirahat et..."

Bu kör adam n temel kom usu ya l  hoca
Severdi sayard  çok,hat r n k rmaz asla

"Peki hocam.." diyerek k z  soktu evine
Kendi ise yürüdü kom usunun pe ine

Yemek sohbet biterken gözleri a rla t
Yorgundu, kalkamad . Orda uyuyakald

Kz n güzelli ine vurulup sat n alan
Bu vakur ve dindar genç fakat gözü kör adam

Derin uykusunda birden latif bir koku duydu
Oda nur doluyordu..  Yata nda do ruldu.
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Nur görünen tarafdan ona do ru gelenler
Bakt  önde en uzun heybetli mehabetli

Yürüyor uçar gibi bulutlar n üstünden

Arkas ndan gelenler heybet ve azamette
Bir kaç ad m geriden onu takibetmekte.......

Yakla t kca Anlad   Bu O'ydu....Evet O'ydu...
F rlayarak yerinden dizini yere koydu

Ç rp n yordu kalbi sevinçten saadetten
Selâm verdi ve sordu: "Tan d n m  ben kimim..?"

"Ya Resulullah meded, Ben senin ümmetinim."

Tebessüm buyurdular  Karlara güne  do du.
Mehtab n lt s  O'ndan ald  nurdu

Di leri s ra inci, kirpi inde y ld zlar
Mübarek simas nda gönlün cazibesi var

" ste imiz var senden,ricaya geldik" dedi.

"Ey nebiler nebisi sensin benim efendim
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Rica nedir? Ben kimim? Siz yeter ki emredin."

"Ald n  u cariye k z  ba lar m s n..?
Ya da bedeli neyse bizlere satar m s n..?"

"Anam  babam cariyem mal m mülküm ve nefsim
Nem varsa feda olsun hepsi hepsi de sizin

 Sizi rüyada görmek... Bulmak büyük devleti."
"O k z benim ümmetim ve bana muhabbeti
çin kendini satt ... Kendini feda etti."

E er azad edersen fedakâr k zca z
Ho nut olurum senden. Bulursun sen r zay .."

"Efendim sizin'çin bir de il bin can feda
O k z  azadettim gitsin bildi i yola

N'olur sizde bana bir i aret bir delil
Verin ...Ki... nans nlar... Bu rüya yalan de il.

Görmüyordu bir gözü anadan do ma sakat
I  da rengi de hiç bilmiyordu fakat

O mübarek elini koydu gözün üstüne
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Meshi ile aç ld  görmeyen gözü körün

Ve uyand  uykudan bak nd  sa a sola
Ne yaz kki bitmi ti bu eri ilmez rüya

Gözü... Evet görmeyen... Hiç görmeyen kör gözü
Görüyordu , rengi, e yay , yüzü.

çinde zapdedilmez bir sevinç....Abdest ald
Dudaklar nda zikir...salavat...Sabahlad

Güne  daha do madan ko tu evine gitti
Kz  buldu..Ve sordu: "Ey ...!Benim nimetimi

Kap ma getiren k z,kimsin sen ? Nedir senin
Bu yüce mereteben ? Ki: Yaln z güzelli inin

Fark na varan körün gözünü sen açt rd n
Güzel yüzün ard nda neler var. Ki makam n

Bu kadar yüce senin? Ba na gelenleri
Anlatmaya ba lad  bütün olan biteni

Fakirlikten  bizarken açl a dü tükleri
Lanetli yahudinin yapt  o teklifi
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Hem ruhu hem bedeni almas n diye eytan
Can,hürriyet ve beden dine olsundu kurban

man her eyden üstün din her eyden yüceydi
nsan ancak bunlarla insan olabilirdi....

Yi it  dedi ki k za: "Sen ey ba ma konan
Devlet ku um...Güzel k z... Bilemezdim ki inan.

Senin çekti in çile nedir, nicedir  Nas l
Bu hallere dü mü sün. Sendeymi  ifa as l.....

Ben de ilim sahibin,sen benim sahibimsin
Bundan böyle sen ancak benim k zkarde imsin

Hakk n  helal eyle ve beni affet n'olur

Sen yüce peygamberin iltifat na mazhar
Öyle yüce yüksekte  makam n merteben var

Senin yüzünün suyu senin hürmetin için
Benim görmeyen gözüm aç ld  Bu nimetin

Hakk  için azads n hürsün evine dön de
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Seni bekleyen anneni ve baban  müjdele

Ayr ca bir çok alt nla bir çok ihsanlar etti
Azad eyledi k z   evlerine gönderdi.

Yola koyulup hemen uçar gibi yürüdü
Gönlünü hürriyetin mutlulu u bürüdü

Evine annesine babas na kavu tu
Anlatt  olanlar  hiç durmadan konu tu

Üçü de birbirine sar l p a lad lar
ALLAH HER EYE KÂF   bildiler anlad lar.

Ba a gelen musibet mümin için bir fitne
Sonu rahmet belan n sabredene bilene

Alt n ar ns n diye ate de  s t l r
Yükseltilir ayar  safla r dam t l r

Müminin kalbindeyse asla yer yok gaflete
Kalp paslanmas n diye dûçar olur mihnete

Ona dü en sabretmek, hamdetmek ve zikirdir
Hem nimetine ükür, hem derdine ükürdür
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ayet kul iman eder sonra dönerse geri
Dünya hayat  için unutursa kendini

im param makam m çoluk çocuk me gale
uyum olsun da sonra bunu yapay m öyle

Derken ömür geçer de dönemezse imana
Yaz klar olsun böyle dü mü  olan hüsrana

Önce iman geliyor ve sonra salih amel
Sabr  hakk  tavsiye gerisi hüsran hayal

Kötü i leri terket slâm a, imana gel

Sonu var m  pisli in içinde ya aman n
Niçin anlamaz ak l k ymetini hayat n

Yalan  g ybet iftira ve kölelik nefsine
Abdestsiz namazs zsan yaz k geçen ömrüne

Pe inde ko tuklar n ne kazand rd  sana
Kar ya madm  sanki güvendi in da lara

Ama ölüm  var ad m ad m yakla yor bak
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Sen istedi ini yap gelip seni bulacak

Ya ölümden sonras ? Biti  ve yokolu  mu ?
Yoksa yepyeni sonsuz bir hayata do u  mu ..?

Kalbin yüce bir saray Allah' n nazargâh
Temiz tut hiç kirletme sarmas n gaflet a

Günah haram isyanla ko tun heva hevese
Hiç ölmeyecek gibi uydun tûl-i emele

se; Kirlettin bu saray .....  Art k ak l ve fikir
Sana hep yanl lar  do ru diye gösterir

Hakk  ve hakikat  kaybetmek büyük iflas
man ibadet ahlak ve hepsinde de ihlas

te budur saadet... "Gönlümüzde ki bütün
Korku ve sevgileri senin ve Resulünün

Yoluna hasret rabbim. Hamd sana ükür sana
Salât selam Nebiyye aline ashab na

Sensin Rahman ü Rahim sensin RABBÜLALEM N
YYAKE NA'BÜDÜ VE YYAKE NESTA N
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