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Mustafa Turhan

Hayatı;

Her insan gibi, maddesini, dünya denilen bu yerin özünden manasını da;  bir
adı da kainat denilen, tıpkı insan gibi sınırları henüz çizilemiyen, kolay kolay
da çizilemeyecek olan cevherin anlamından alarak dünyaya gelmişiz.

Hayat Anlayışı;

             Malumdur insanın iki ana kaynağı vardır.
Biri madde yönü olan yanı, bunu dünyanın kendisinden tamamlar.
İkincisi de mana yönü, bunu da uçsuz bucaksız da denilen sonsuzluk alemi de
denilen sema alemleri olan düşünce yani mana yönü, bunu da düşünce veya
tefekkürle kendini doyurmak zorundadır. İnsan şimdi tok ise az sonra acıkır.
Kendini hem maddeden hemde manadan doyurmak zorundadır. Doymazsa
zayıf ve iradesiz kalır. İrade de yine düşünce dünyasından kaynaklanır.
İradesi güçlü olanlar düşünce dünyası geniş olanlarla aynidir. Bu düşünce
dünyasına gönül de denilebilir. Yani gönlü geniş olanlar diğer bir anlam la
Allahla barışık olanlar arada bir vasıta olmadığı için iradesine yön
verebilenlerdir.
Diğer bir anlamla gönlü geniş olanlar Hakkı kendinde söz sahibi yaptığı için,
kendi kaderini kendisindeki Hak la yazar.

              Tasavvuf denilen bir adı da evrensellik olan deryaya yüzme
bilmediğim için ancak kıyılarında gezinmeye başlayınca, o deryanın sahile
vuran parçalarını, akıl ve idrakimin alabildiği anlama ve anlatımın
sergileyebildiğini kadarını şiir değil de şiirimsi yorumlamayı kendimde
hissettim.
           Tasavvuf denilen o evrenselliği, hiç olmazsa anladığım kadarını
birilerine veya susuz bir kuyuya da olsa anlatmayı kendimde hissettim. Biraz
da ''Bizim Yunus''un ilahilerini-şiirlerini çok sevdiğim için yazmaya devam
ettim bu güne kadar.

            Tasavvufa evrensellik dedim. Çünkü Tasavvufta  istisnasız bütün
dinlerin özünün bulunduğunu gördüm. Mikro alemden makro aleme kadar
çıkabilecek olan insanı, kemale olgunluğa ve ötelerin ötesine taşıyabilecek
duygusal, mana, anlam dolu yolun zevklerini birileri ile paylaşmayı hissettim.
Ne kadar derseniz, anlayabildiğim veya anlatabildiğim kadar.

              Zıtlıklar gibi görünen dünyada gerçek uyumun yaşandığı dünyaya
bakışı gah bu yönden gah öbür yönden zevkettim. Madde ile mananın
uyuştuğu, anlaştığı ve birleştiği  zaman yapamayacağı bir şeyin
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olamayacağını gördüm.

               Neden şiir?
               Sorusuna, araştırmacılar veya aklını yeterince kullananlar bir sorun
veya bir problemi çözerken temelden başlar. Bizde temele inersek yaradılan
her şeyin, özellikle de insanın yaradılışında ve Kadim kitap Kur anın önsözü
niteliğindeki SEVGİ ve AŞK çağrımı yapan RAHMAN ve RAHİM le Allahın
hitabını duyarız. Sevgi neleri barındırmaz ki. Zevkin her türlüsü ister maddi
isterse manevi zevk olsun sevginin dalları ve meyveleri değilmidir.

            Sevgi ile yapılır tüm doğanın yapıtları, çeşitliliği ve ayrışıklığı sevgi
kucaklar, sevgi ve katmerlisi olan o aşk denilen kavramlar bir araya gelince
eş olur, koca olur, aş olur, çocuk olur, çoluk olur. Dünya olur ve ahiri olur.
Birlik çokluk olursa hali ile çokluk ta birlik olur. Tevhit olur.

             İnsan insan olarak kaldığı müddetçe sevgi ve dallarına tutunmak
zorundadır. İnsan; ötesiliğine ise o sevgi ve aşkın doruklaşması, kendini onda
yok sayması, kendinden dem vurmaması, çokluk denilen kesret alemini, öz
uğraşısı, ben liğini egosunu çırpması  ile özünde o sevgiyi kendinde
hissetmesi ve vahdet denilen o birlik ve tekliğe yol alması ile değilmidir.

            Kesret ve vahdeti anlayamıyan lara bakarsanız, egosu yani benliğinin
çok güçlü olduğunu görürsünüz. Kendimi nefsimi yeniyorum - yenilendim
derken yeni yepyeni bir katsayılı benliğinin ortaya çıktığını görürsünüz. O
nefis de kendisinin bir şey olduğunu ZAN neder.
            Hakkı seven kişi sevgisinde samimi ise, kendini onda yok etmesi
lazım değilmidir, seven insan sevgilisi için ne derse onu yapmazmı,
kendinden dem vurmaması, kendini övmemesi gerekir. Kişi kendini överse
aslında yeriyor demektir.

                 Gerçek sevgi ve hakikat bu olsa gerek.

                 Bilinemediği için, bilinmeyenlerce de, yokluk, kaos, acı, elem,
keder, tasa, kaygı gibi kelimelerle ifade edilen ölüm bile, bilinebilirse, bilinirse
zevke dönüşmez mi.

                  O ölüme, tasavvufi bilgiyi yani gerçek mana ilmini ve sevgiyi de
eklerseniz, ki tasavvuf zaten sevgi ve manevi zevki işler, deneme - alıştırma
veya imtihan diye addedileni görür, başarı gösterenlerin gerçek diriliğe,
hakikat de denilen manaya götürüldüğünü Mevlana, Yunus ve bir çok
örnekleri ile asırlar sonra bile görürüz.

               O mana alemini de korkularla bürümeden sevgiyle açarsak o
alemden de zevk alacağımızdan eminim, ki bunu da şiirlerlerle yer yer
açmaktayız inşallah.

               Şiirin de en fazla okuyucuya sahip olduğunu düşünüyorum. Malum
dur ki, şiir ayrıca kelimelerin ve halin özünü - sözün özünü kullanır, açılımını
ve yorumunu okuyayana bırakır herhalde!

                Hayatı çekilmez hale getiren, barışı söndüren, acıyı ve sızıyı
artıran, dolayısı ile insanları stres denilen çıkmaza sokan, hatta intilarlara
kadar giden insanların, mana ilminin tasavvufun, hakikatın, barışın özellikle
de kendisiyle barışın alınamayanlarda olduğunu görürüz.

                 Bilen insan saygılı olur, sever, seven insan hiç bir kişi hakkında
kötülüğü dahi düşünemez. Seven adam, adam gibi sever.  Sevdimde
yarattım diyen, zaten o sevgisini, rengine, şekline, biçimine, inancına, dünya
görüşüne vs bakmadan dünya üzerinde sergilemiyormu. istisnasız her insana
çeşit çeşit her şeyinden vermiyormu?

                 Sevgide buluşanlar;  insanı sever, çevreyi sever, evini barkını
sever, çoluğunu çocuğunu sever. Seven insan hiç sevdiğine kötülük yapabilir
mi! diye düşünüyorum.

                  İnşallah yanılmam.
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                  Fazla söze gerek yok diyerek biz yine bildiğimiz yola, şiire
dönelim ve içimizi dökelim, neyimiz varsa görünsün. Göremediğimiz bir
eksiğimiz varsa sahibi de bize onu göstersin ve düzelttirsin.

                   Beğenmiyorsa bizi, bizi de kendisi gibi yapsın. Kendi ahlakı ile
ahlaklandırsın.

                   Şiir ve yazılarım da hep insan içindir. Çünkü insan bütün
mahlukatı kendinde, kendini de insanlığının içinde barındırmaktadır.

                    İnsan, insan olarak duyguları ile de tüm varlıkların duygularını
kendinde saklamaktadır. Hangi yönü zayıfsa onu açığa çıkarır. Bazen
hayvandan da aşağı olabilir, çünkü hayvani duyguları açığa çıkmıştır, yani
iradesine hakim olamadığı için zayıf ve acze düşmüştür.

                 Bazen de mükemmelleşir, adeta ilahlaşır, üstünlüğü ve zirveyi
yakalayabilir. Bu da onun Hakkal yakinlik denilen Hak yönünün ağır basması
ile açığa çıkar.

                   Yani dostlar; İNSAN AHSENİ TEKVİN dir. Onu seven Hakkı
sever,   (((ayrıca, yani insan dışında bir Hakk arayan çaresiz kendine geri
döner. Allahın kelamı ile insan; HALİFE dir, halifenin anlamını bilmek belki
insana bir şeyler anlatır)))               boşuna emek çeker ve kendisini boş
yere yorar. İnsanı yakalayabilen, kainat denileni ve onun dışındakileride
yakalayabilir, insanı okuyabilir.

                   Eyvallah.
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Adem Olup

Âdem olup girdik çamurlu suya
Nefessiz kalmadık büründük huya
Haramdan yenince hep kaldık yaya
Melâmete geldik gönül şenlendi

Cennet değil bizim as mekânımız
Haramdır canımız hele kanımız
Allahla olmaktır her bir yanımız
Melâmete geldik gönül şenlendi

Oyun eğlencede bir bir yenildik
Akıldan fikirden halden elendik
Hüzünden emince gamla belendik
Melâmete geldik gönül şenlendi

Semayı fark ettik bedenimizde
Gördük âlemlerin hepisi bizde
Bin bir zıt birleşmiş bir beynimizde
Melâmete geldik gönül şenlendi

Bir damla gözyaşı dağları yıkar
Ateş temizliktir günahı yakar
Elem keder tasa devreder akar
Melâmete geldik gönül şenlendi

İnsani duyguyla uyuşur beyin
Sevip sevilmeye zikri ekleyin
Uruç edip Hakka arınıp yeyin
Melâmete geldik gönül şenlendi

Allahtır hükümran insanda arşı
Rahman ve rahimdir en büyük çarşı
Gönüllüden alır ladan barışı
Melâmete geldik gönül şenlendi.

16 Şubat 2008

Mustafa Turhan
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Ademin Aşkıyle Geldik Meydana

Âdemin aşkıyla geldik meydana
Muhammed aşkıyla dolduk cihana
Sürgün cemaliyle vardık nihana
Aşkın manasında tur geldi bana

Zay oldu irade aşka gelince
Muhakkak nakışı yüze gülünce
Dudağın sırrını bana verince
Cennet cehennemin dar geldi bana

Haya zarar gördü okundu ferman
Nazara uğradı işvede kuran
İki kaş arası alemi seyran
İstemem irfanı yar geldi bana

Kaşların karası işve naz eder
Dudakların kışı bahar yaz eder
Közleşmiş yanağın zevki haz eder
Saçların gülistan nur geldi bana

Aşka fani dedik daldık bahrına
Kıdem basmış aşkla kaldık yarına
Mukaddes şarabım iç kana kana
İlkin gizli mahzen şar geldi bana

Alemleri gezdim hep başka başka
Vahdet şarabıyla kuruldum aşka
Sevgiliden azar şikayet başka
Sövgüsü sitemi kur geldi bana

Aşkı gece kaplar zulmete boğar
Seherle meyili nur olur yağar
Gönüllü yakını turhana doğar
Aşka set çekilmez sur geldi bana
28 Kasım 2011

Mustafa Turhan
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Ademle

Âdemle düzeni bozar
Yunus ile suda yüzer
Maşukunla kesret süzer
Aşkın ile vahdet beni

Ali ile âlim olur
Sabri ile sabır bulur
İsa ile can uçurur
Meryemine yar et beni

Musa ile kelam sunan
Muhammedi imam kılan
Yakub ile derdi alan
Dermanınla derdet beni

Nuh ile suyla oynaşır
Köleyle zindan paylaşır
Cibrille akıl kaynaşır
Aklın ile aklet beni

Hızır ile hazır olur
Davutla sesin duyurur
İbrahimle aç doyurur
Halilinle dosdet beni

Eyyub ile dert ve derman
Süleymanla salan ferman
Mevlana yapında sultan
Nurun ile Şemset beni

Azraille düğün derer
Hallac ile sırrı serer
Yusufu satarak sever
Meclisinde zikret beni

Gönüllüyle gönül açar
Masivadan durmaz kaçar
Ladan bir gün sana uçar
Mahremdeyken naklet beni.

14 Temmuz 2006

Mustafa Turhan
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Adım insan

Adım insansa ben bende değilim
Beni anlatamaz nakletmez dilim
Nakış nakış düzen işlenmiş kilim
Zindanın dibinde ziya ararım

Adım insansa ben ben bir şuurum
Zamanı aşamaz gitmez dururum
Havalara girer inmez gururum
Dünyayı doldurup sırta sararım

Adım insansa ben bende bir kirim
Onlara binlere ayrılmaz birim
Kirlenmiş zannımı temizler pirim
Emanet aldıkça kalmaz kararım

Zalim idim bende kıydım kendime
Cahillikle geldim bir efendime
İnsanlığı doğradım lime lime
İlanı aşkını aşka sorarım

İnsanın kendisi en büyük ayet
Verilmiş bir kere yüce bir davet
Aşk ile sevgide olur muhabbet
Edebi ahlakı hayra yorarım

İnsan bir yolcudur gider varlığa
Zorluğa katlanmaz girmez darlığa
Sorundan buhrandan Rabbim yarlığa
Rabbimi bulmadan tutmaz ayarım

İnsan cennetteyken cehennem gözler
Aklına güvenir kendini över
Gönüllüden çıkar esrarlı sözler
Gerçeği görmezsem Ladan sayarım.

8 Haziran 2008

Mustafa Turhan
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Akıl

Akıl ruhtur sana ait
Kabeni bul da öyle git
Kendini beğenme seyirt
Benim kabem insanladır

İçine bak o sende var
Taklit etme seni boğar
Talim ile tahkik doğar
Kirlenen akıl paklanır

Elin dilin senin değil
Bak bastığın yere eğil
Vermiş sana kıymetin bil
Cennetin şahit olmaktır

O içinizde derse hak
Kendine bir bir daha bak
Hayatta güreşme kaçak
Kendini görmeyen haktır

Ruhun candır can sevgili
Akılda duruyor eli
Almasın o hicran seli
Secde sevgiyle bakmaktır

Diri iken ölenler var
Gönüllüden mana sızar
Yıkamazsan benlik azar
Mürşit ölümü anmaktır

Üflüyor kendini Rahman
Ezelden beri durmadan
Kendini arıyor Ladan
Ölüm Allahta doğmaktır.

26 Temmuz 2005

Mustafa Turhan
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Aklın Zekâtı

Aklın zekâtıdır zikir tefekkür
Aklını doyuran eder teşekkür
Kırgınlık küskünlük acıdır yüktür
Suret şekil mülktür mülk ise yüktür

Mazharı gönülse el âlem dinler
Benlikten çıkarsa altında inler
Miracı neylesin melekler cinler
Akıl fikir mülktür mülk ise yüktür

Emirle kitlenmiş ezelde sandık
Semayı ve arşı göklerle andık
Ayrı gayrı değil hep aynı candık
Zihin mihin mülktür mülk ise yüktür

Allahla yok olur korku çözülür
Maddeyle yaşayan insanlar ölür
Manadan geçinen Hakka süzülür
Zekâ meka mülktür mülk ise yüktür

Maddeyle yaşarsam ölüm acıdır
Sevmeyi bilmeyen insan sancıdır
Aşkı dert edinen handır hancıdır
Yargı vargı mülktür mülk ise yüktür

Zekât malı paklar zikirde aklı
İki ayrı deniz insanda saklı
Haksız varlık yoktur insanda Haklı
Hayat memat mülktür mülk ise yüktür

Gönüllüden doğar manalı sözler
Bir cemali görür irfanlı gözler
Azalar susunca gülümser yüzler
Ladan yaşam mülktür mülk ise yüktür.

3 Nisan 2008

Mustafa Turhan
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Alemden Aleme

Âlemden âleme kurulmuş pazar
Alış-verişine girmem görmeden
Kendini beğenen abdesti bozar
Benlik sahibine vermem yermeden

Mülkün sahibiyle halk oldu Âdem
Arşın direğiyle can oldu her dem
Nankör ise insan insanı görmem
İnsanlık halini vermem sermeden

Kulluk sıfatımla aşamam bendi
İnsanlık halini bilmez mi kendi
Hakikat katili sevmeyen dendi
Övmeyi yermeyi vermem dermeden

Âlemi sevmeden Âdem bulunmaz
Ölmeyen beşere namaz kılınmaz
Hamdi şükrü bilen kılarsa namaz
Hamdimi Sübhana vermem görmeden

Hamdim vahdetine şükrüm kesrete
Bir daha mı asla bürünmem ete
Geçtim bu âlemden ulu devlete
Devlet nişanını vermem dürmeden

Zikrimle fikrimle çekerim halay
Sıladan gurbete varması kolay
Ef al sıfat zatla sürerim kalay
Var iken yokluğu vermem görmeden

Azığımı verdi bir bir Gönüllü
Suyu ekmeğiyle bohçası güllü
Yoldaşı görünce Ladanı ölü
İnsan suretini vermem sürmeden.

19 Şubat 2007

Mustafa Turhan
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Alemlere Baktım

Âlemlere baktım eyledim nazar
İnsan kalem olmuş kaderi yazar
Rahmet deryasında aklını bozar
Allah Allah ile açar laleler

Elhamdülillahi Rabbil âlemin
Gönlün secdesini yazmaz kalemin
Yalan meclisine varmaz selamın
Allah Allah ile kaçar belalar

Nefsin yollarında ışıklar yanar
Hak dilinden gelen sözlerle kanar
Aşk ile sulanan gözlere dolar
Allah Allah ile düşer damlalar

Allahın sanatı hayatı kurmak
İnsanın hayatı Allaha varmak
Gündüzü besleyen geceyi yarmak
Allah Allah ile uçar bülbüller

Yoktur şikâyetim ızdırabım var
Güzellikler suskun çirkinlik duyar
Gönülün mevsimi bir gülle doğar
Allah Allah ile açıyor güller

Zamanı yer insan bilmez doymayı
Evveli ahiri varı saymayı
Seyret Gönüllüyle güneşi ayı
Allah Allah ile konar bülbüller

Muhabbetle kesret iner vahdete
Kıyılan değerler erer sıhhate
Cahillikten Ladan girer hayrete
Allah Allah ile akar sedalar.

4 Mart 2007

Mustafa Turhan
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Allah Adına

Allah adına bu dünyaya gelen
Dünyadan süzülüp almışsam beden
Muradım sevmektir hem de sevilen
Canda cananımı bulmadan gitmem

Elini öperek başıma koydum
Vaslına acıktım zikrinle doydum
Çek kendi safına ben zaten buydum
Aklınla fikrinle dolmadan gitmem

Melâmetten aldım zevki sefayı
Besmelede buldum ahdi vefayı
Aşkıma tutulsa güneşi ayı
Allahın müridi olmadan gitmem

Gül gibi gülerken gamı güldürdün
Elestü bezminde bizi öldürdün
Ravzada aramam Habibi bugün
Ölümle yüzleşip ölmeden gitmem

Musanın turunda kuru ağacım
Uzak isem senden vallahi acım
Kaptırdım gönlümü kalmadı tacım
Enel Hakla benden solmadan gitmem

Güllerin şahından kokunu aldım
Bir Gönüllüde bin âleme daldım
Okursam insandan, insanda kaldım
Allahçayı Rabden almadan gitmem

Aşığım,  cihadım gönüle girmek
Aşkın ile ölüp sende dirilmek
Makam mevki denen bir öyün yemek
Ladanı makamdan yolmadan gitmem.

15 Ocak 2007

Mustafa Turhan
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Allah Ahlakı

Allah ahlakını bilmek dilersen
Ayrıntıda değil özde bulursun
Aklınla fikrinle yiğitsen ersen
İlim irfanını veren Allahtır

Allahın ahlakı her seher doğar
Âlemi ısıtır geceyi savar
İnsanı kucaklar şeytanı kovar
Selamı kelamı veren Allahtır

Allaha ihanet ayrımdan geçer
Rahmet denizinden her insan içer
İnsan olmak için Allahtan göçer
Görüp gözeteni veren Allahtır

Allah ahlakını kendi yaratmış
Mümin kâfir diye nasıl donatmış
Yolunu inceltmiş adı sıratmış
Sevip seyredeni veren Allahtır 

Ahlakımı Allah benden istiyor
Benliğim fırlayıp veremem diyor
Taş toprağı atıp isyan ediyor
Sevip sevileni veren Allahtır

Allahın ahlakı gizli toprakta
İnsanı üretir dalda yaprakta
Doğuda batıda karada akta
Yazıp yazılanı veren Allahtır

Allahın ahlakı havada yüzer
Dostu düşman yoktur herkesle gezer
Ayırt etmez Allah insansa süzer
Gönüllü Ladanı veren Allahtır.

17 Temmuz 2007

Mustafa Turhan
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Allahı Sevenler

Allahı sevenler Hamd ile başlar
Rabbini görünce boşalır yaşlar
Rahman Rahim ile yumuşar taşlar
Allahın sesini Kur-an da gördüm

Allahtan alanlar Allaha koşar
Silkele insanı Allaha düşer
Kabına sığmayan Allaha taşar
Allahın dilini beyanda gördüm

Sevgi ile doğan erer devlete
Sevgiye ihanet girer zillete
Allah ile seven varır cennete
Allahın selini sayanda gördüm

Hamd eden Allaha etmez şikâyet
İnsanı okuyan bulur muhabbet
Allahla muhabbet en büyük lezzet
Allahın ismini insanda gördüm

Sevgiyle doğanlar sevgiyle yaşar
Sevgisiz kalırsa aklıyla şaşar
Allahla yaşayan Allahla coşar
Allahın kendini lisanda gördüm

Sevgiyse mayası sevgisiz olmaz
Sevgiye ihanet huzuru bulmaz
Seven sevilenler hasetle dolmaz
Allahın işini ayanda gördüm

Gönüllü sevdası gelirse başa
Evveli ahiri gezinme boşa
Din günü bugündür bu günü yaşa
Allahın seyrini Ladan da gördüm.

13 Mart 2007

Mustafa Turhan
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Allahım Aşkınla

Allahım aşkınla durdum safına
Ümit ve korkumla teslimim sana
Elimden dilimden sen söyle cana
Oğlum Muhammedi Habibin eyle

Yolunu aydınlat ışığı sen ol
Ümitsizlik verme Kaviliğin dol
Aklı senle olsun tevhit ise yol
Oğlum Muhammedi Hamidin eyle

Oğlumu irşat et doğruyu göster
Yardımcısı sen ol kolaylığı ver
Nusretinle fethet müjdele zafer
Oğlum Muhammedi Reşidin eyle

Yumuşak başını isyan ettirme
İlminle amil et geri çevirme
Aslını esirge zilleti girme
Oğlum Muhammedi Selamen eyle

Mücrim kullarız biz aklımız ermez
Aciz ve biçare önünü görmez
Gafletten uzak tut geriye dönmez
Oğlum Muhammedi Halifen eyle

Oğlum Muhammede şefkatinle bak
İlim irfanına ahlakını tak
Muradına yol ver Kayyum ol mutlak
Oğlum Muhammedi Varisin eyle

Sevdim sevgilini koydum adını
Gönüllüden aldım bizzat tadını
Aklını selim kıl verme yadını
Oğlum Muhammedi halimin eyle

Mağdur etme nolur yardımcın eyle
Hakikatı doldur gönlüne hele
Ladanın dilinden bizzat sen söyle
Oğlum Muhammedi Kaviyyin eyle.

30 Mart 2007 (Mevlüt Kandili)

Mustafa Turhan
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Allahım Zikrini

Allahım zikrini aldım ehlinden
Aşkın esrarına ulaştım dinden
İnsanı severek kurtuldum kinden
Zikrimden zikrine dalmaya geldim

Allahım zikrinle açtım gözümü
Bir gönül Levhinden aldım sözümü
Mülkün sahibiyse verdi özümü
Eksiğimi candan almaya geldim

Muhammed Allahın yanında yazar
Allah görünmezse Muhammed bozar
Kesretten vahdete kurulmuş pazar
Gördüklerimi can satmaya geldim

Muhammed Mustafa ümmiymiş meğer
Bilip biliştiğim Onunsa eğer
İlme irademe veremem değer
Ümmiliği candan almaya geldim

İmtihanım dünya asıl nefsimdir
Canda cananımdır can olan birdir
Dirilik Rabbimse bendeki kimdir
İkilikten bire inmeye geldim

Şükrederim Rabbim gösterdin yolu
İçtim tevhidinden hep dolu dolu
Vücut secdem Hakka gönlümde kulu
Rabbimle kulunu tevhide geldim

Benliğim kaybettim elimde değil
Zünnarı kuşandım belimde değil
Gönüllü gönlümde halimde değil
Ladanı Rahmana vermeye geldim.

5 Nisan 2007

Mustafa Turhan
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Allahın zimmeti

Allahın zimmeti Allahın zatı
Varlığı çevirmiş sevgi muhabbet
Emanet olarak vermiş hayatı
Öfkeyle nefretle doldurmaz elbet

Allahın zimmeti elim kolumdur
Sıratı müstakim esas yolumdur
Hayatın kendisi sağım solumdur
Hiddeti gazabı doldurmaz elbet

Allahın zimmeti çoluk çocuktur
Suretin değeri Hakka bir oktur
Allahın sevgisi oldukça çoktur
Sınırlı sayıyla doldurmaz elbet

Allahın zimmeti yerde karınca
Ciğerine dolar nefes alınca
Gönlün rehberidir ona varınca
Dünyayla ukbayla doldurmaz elbet

Allahın zimmeti gökler ve kuşlar
Karanlık gecede eğilen başlar
Nefsine dokunan imalı taşlar
Dünyayı oyunla doldurmaz elbet

Allahın zimmeti sınırsız âlem
Akıl yol bulamaz yazmıyor kalem
İnsana verilen her şeydir selam
Yalan dolan ile doldurmaz elbet

Allahın zimmeti kulaktır gözdür
Nefsi gösterene verilen sözdür
Elin belin dilin gezdiği özdür
Yüze gülücükle doldurmaz elbet

Allahın zimmeti eldir ayaktır
Sahibine veren Hak ile Haktır
Gönüllü gönlünden çıkan mutlaktır
Ladanı gayrıyla doldurmaz elbet.

9 Haziran 2008

Mustafa Turhan
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Anamuryum

Anamuryum galip kaybeden insan
Yedi Beyza canlı dilemez derman
Havadan bulunca harcanmış zaman
Allahım şuhuttan ayırma bizi

Aşk örttü gözümü bilmem nerdeyim
Bazen bir aynada bazen perdeyim
Hakkın deryasında garip yerdeyim
Allahın zikrinden ayırma bizi

Anamuryum sırat olmuş ulanır
Ufkunu yol eder göğe ulanır
Bazen hüzün kaplar gözü sulanır
Allahım vahdetten ayırma bizi

Anamuryum olup sana bakayım
Sultan suyu ile cana akayım
Zülfüne gül olup ayna takayım
Allahım fikrinden ayırma bizi

Anamuryum İsa oldu diriltti
Gören benim diyen nereye gitti
Dağlar kaya idi kum oldu yitti
Allahım birlikten ayırma bizi

Anamuryum sessiz sessiz ağarır
Kıyamda duranı secde çağırır
Lalesi gülerken sırrı bağırır
Allahım zevkinden ayırma bizi

Gönüllü göğsümde bulmuş Allahı
Kendini görmeyen güler vallahi
Örende hazine gördüm tallahi
Ladan geldik sende var eyle bizi.

11 Ocak 2008 Anamur

Mustafa Turhan
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Arıyorum

Arıyorum mevlam seni
Hem aklımda hem fikrimde
Göremezsem suretini
Demezmisin olma perde

Verdim sana diriliğim
Eser sensen müessir kim
Kıyamında olmazsan mim
Demezmisin yatma yerde

Kıyam uyanmak demektir
Sevmek ateşten gömlektir
Yetmiş iki bir çömlektir
Demezmisin kanma ferde

Hak zahirdir varım dersen
Batındır ifna edersen
Benden başkasın översen
Demezmisin dalan derde

Secde kendinden kendine
Gözle girme mahremine
Himmet verdim efendine
Demezmisin hizmet verde

Mizanındır senin vicdan
Kaben olmamışsa insan
Taşı gönlüne taşırsan
Demezmisin o kevserde

Musa olsanda Hızrı bul
Odur hakkı okuyan kul
Vahdet birde birde çoğul
Demezmisin çokluk zerde

Görevin ne niçin geldin
Damla değil sen bir seldin
Sormam sana niçin deldin
Demezmisin olma perde

Dosta olmaz Arşım mahrem
Kurda kuşa olmayın yem
Kesemezsen koçu bu dem
Demezmisin kurban nerde

Miracın yapmış Gönüllü
Bülbül olan bulur gülü
Ladan gül dalında ölü
Demezmisin erlik nerde.

2 Temmuz 2006
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Artıklar

Benle gezme sılaya dön
Gurbetteyim bulamam yön
Yanarsan da tevhitle sön
Şeytan bende gezme benle

Azad eyle hayallerden
Yık perdeyi çöksün beden
Umut verme o variken
Buldur bildir öldür beni

Ruya ile Hak bulunmaz
Hatamı atmaya geldim
Kuyuda sultan olunmaz
Mısıra satmağa geldim

Dağlar geçilir aşılır
Yolların yapmağa geldim
Şeriat bindiğim daldır
Hakikat biçmeğe geldim

Kamil mürşittir emanet
Kirleyip etme ihanet
Hasetle kin yüktür elbet
Sabır bilerek susmaktır

Aşk cennette ki duygudur
Her insandır beyti mamur
Dağlar yürüdükçe yürür
Nefsim olur mihenk taşı

Gerçek Haktır, gaip olmaz
Coşkuyla kılarsan namaz
Gönüllüyle insan solmaz
Ladan gelen gelen verir başı.

28 Mayıs 2008

Mustafa Turhan
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Aslım

Aslımdan ayrı gülemem
Aslım ile ben gelemem
Aslımı benden elemem
Aslım ile taşlıyım ben

Aslım benim miracımdır
Aslım tatlım hem acımdır
Aslım varlığım tacımdır
Aslım ile yaşlıyım ben

Aslım benim bir hakikat
Aslım aslımla mümkinat
Aslım ile bin kainat
Aslım ile başlıyım ben

Aslımdan ayrıyken putum
Aslım ile yoğrulmuşum
Aslım ile koğulmuşum
Aslım ile taşlıyım ben

Aslım ile Havvayım ben
Aslım ile sılayım ben
Aslım ile duayım ben
Aslım ile faşlıyım ben

Aslım haktır bense ferdim
Aslıma Gönüllü serdim
Aslım yokken artar derdim
Aslım ile yaşlıyım ben

Aslım candır bense beden
Aslım durur bendir giden
Aslım yüzlerden görünen
Ladan ile yanarım ben.

25 Temmuz 2005

Mustafa Turhan
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Âşıklar Pazarı

Âşıklar pazarından bir oğul verdin bize
Âlemlerin rahmeti dolandı dilimize
Bu gizli hazineni bağladık gönlümüze
Muhammed (SAV)  in aşkına yolunu âsan eyle

Temiz eyle aklını okusun kitabını
Fikir tefekkür ile bulsun Hak biatını
Kemale ulaşarak alsın Burak atını
Adaşı hürmetine yolunu âsan eyle

Saptırma eğri yola doğru yolunda yürüt
Muhammed Mustafadan aşkından alsın öğüt
Yağarsa hased öfke kendi örtünle bürüt
Muhammed (SAV)  in aşkına yolunu âsan eyle

Sevgiyle güzelliği doldur engin gönlüne
Sakla nas nazarından zarar verme özüne
Sıyrılsın karanlıktan kavuştur parlak güne
Adaşı hürmetine yolunu âsan eyle

Nefsin sesini değil Hakkın sesini duysun
Senden alsın sabrını ahlakına da uysun
Hamd eylesin Rabbine yedi tekrarla doysun
Muhammed (SAV)  in aşkına yolunu âsan eyle

İnsanların gönlünde adaşıyla yeşersin
Manada yaşayarak senin ilmine ersin
Terk etsin korkuları yerine sevgi girsin
Adaşı hürmetine yolunu âsan eyle

Sensin oğlumun özü vekilede sensin sen
Sadıklarla bir eyle ayırma Gönüllüden
Sana bıraktı ladan kudretinle koru sen
Muhammed (SAV)  in aşkına yolunu âsan eyle.

14 Şubat 2009 Sevgililer Gününe İthaf Olunur.

Mustafa Turhan
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Aşk

Aşkı kanat kılan girmez mezara
Varlıktan arınıp manaya yürür
Cüz- i akıl ile girme nazara
Manada yaşayan ölümü kürür

Gönül kanatlanır çıkar semaya
Aşkı bulan kanmaz güneşe aya
Sıfat zatı kaplar aşkıdır maya
Maddeyle yaşayan toprakta çürür

Kelam benim sanıp sürme sırtıma
Neyim var ki benim her yanım yama
Benlikle senlikle beni de yuma
Özbenliği bulan ölmeden ölür

Toprak hava durmaz Âdeme akar
Aşkına kavuşur âleme bakar
Zıddıyla birleşen derdini yakar
Dost ile sulanan dostunu bürür

İlim yükseldikçe ızdırap artar
Dinlerin hepsini melâmet tartar
Aşkın peçesini zikriyle yırtar
Aklını fikrini tevhide sürür

Maddeyi manayı gözünde taşır
Bir eli tutarak bire ulaşır
Tatlısı acısı tene bulaşır
Allahla barışan Allahla görür

Aşk ile açılır gülü muhabbet
Seven sevilene katlanır elbet
Allahı kendinde bulur melâmet
Gönüllüden alır ladan bin ömür.

19 Şubat 2008

Mustafa Turhan
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Aşk Allahın Adı

Aşk Allahın adı benim soy adım
Aşkın yolunda bu dünya son adım
Aklın ötesinde aranan tadım
Varım yoğum aşktır aşkla doluyum

Aşkın dilemesi benim dileğim
Aşkın ninnisiyle gülen bebeğim
Aşka itaatle ilmim meleğim
Elim kolum aşktır aşkın kuluyum

Aşkı yaratanla daima bir’iz
Aşkın minberinde aşkı dinleriz
Aşkın nağmesiyle ağlar inleriz
Sağım solum aşktır aşkın nuruyum

Aşkla cemal aynı kervanda yürür
Aşkı zaaf şefkat sevgiyle bürür
Aşk ile muhtarım başıboş ve hür
Vatan millet aşktır aşkın yurduyum

Aşkın hüsranıyım aşkla yetimim
Aşkın mezarında aşkla diriyim
Aşkın ziyasında aşkın feriyim
Gecem gündüzüm aşk aşktır mekânım

Aşkın rüzgârında esen bir yelim
Aşkın kıblesine açılır elim
Aşkın kâbesinde şımarır dilim
Cami kilise aşk aşktır cihanım

Aşkın katresinde engin denizim
Aşkın dergâhında hazırdır izim
Gönüllüyle aşktır muhabbet bizim
Ecrim günahım aşk ladandır sanım.
27 Ağustos 2009

Mustafa Turhan
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Aşk Doğurdu

Aşk doğurdu beni aşkta doğruldum
Aşkın kazanında elle yoğruldum
Aşkın küresinde zerreden oldum
Aşkın pazarında pulsuz satıldım

Aşkın meydanında yalınız kaldım
Aşkın meclisine Allahla daldım
Aşkı Gönüllüden bilmeden aldım
Aşkına meşkiyle çulsuz atıldım

Aşkına mağlubum bitti dermanım
Aşkına tutuştu yandı imanım
Aşkıyla oynaşır duymaz fermanım
Aşkına gönülden susuz katıldım

Aşk çağırdı beni kendiyle andı
Aşkına set çekti efali yandı
Aşkıyla suladı sıfatı kandı
Aşkına yar oldum zatsız satıldım

Aşkı elek yaptı hepten eledi
Aşkı sarmaladı bebek beledi
Aşkı sevda yapıp sütle besledi
Aşkına alışıp aşka atıldım

Aşkmış varım yoğum sermayem aşkmış
Aşkıyla ezelden bugüne taşmış
Aşkı rehber kılmış gönülü aşmış
Aşkın kervanına bura katıldım

Aşk Gönüllü olmuş âlemler gezer
Aşkın deryasında seyredip yüzer
Aşkın süzgeciyle insanı süzer
Aşkın gerçeğine ladan atıldım.

21 Haziran 2008

Mustafa Turhan
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Aşk Ehli

Aşk ehliyim gayrı değil
Aşka varan gönül ölmez
Sağım solum ayrı değil
Birden gelen biri bölmez

Ulaştım makama Hakla
Kulluğumu sende sakla
Çıktı ağzımdaki bakla
Gülden gelen niçin gülmez

Sen savarsın seni bilsen
Kendine bir dönebilsen
Fincana bir girebilsen
Seven ve sevilen ölmez

Benden uzakta değilsin
Senle başım arşa değsin
Mim elifi nasıl eğsin
Aynı olan gayrı bilmez

Haktan alan Hakka bakar
Hayat aşktır Hakka akar
Sevgi cehennemi yakar
Kirli akıl günah silmez

Bülbül isen güle çevril
Aşka talip isen eğil
Şerri çıkart senden değil
Senlik benlik aşka gelmez

Ölümlüysen zindan hayat
Düğüm insandır çöz ve at
Sükûttan gayrisini sat
Âşık olan kendin bulmaz

Yasta isen gurbettesin
Gönüllüyle gönüldesin
Hakkı gören kendin netsin
Ladan mercan inci delmez.

30 Ağustos 2006

Mustafa Turhan
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Aşk ve Akıl

Teşbihle görülen aşikâr kalsa
Sevenin aklını alıp götürür
Akıl aşkı görüp kendine alsa
Saygı ile aşkı çöpe süpürür

Akıl kayıtlıdır aşk heri kaplar
Aklı ile insan kendini toplar
Âşık dalsa aşka yerinden hoplar
Derya deniz durmaz durmaz köpürür

Aşk gönle bir girse şenlenir gönül
Sıkıntı kaygılar yanar açar gül
Dağlar serpildikçe ötmez mi bülbül
Alt üst olur sevgi sevgili görür

Her yüzde görülen sevgili olur
Manaya doğan zevk ebedi kalır
Mürşide yol sorup hal satın alır
Sevgili ardınca durmadan yürür

Aşkın kuyusunda çırpınır kuşlar
Gözünden gönlüne akıyor yaşlar
İmdadına yetiş gökteki taşlar
Uzanan elleri açıkken çürür

Kullarda buluşur seven sevilen
Canı cana eker öven övülen
Bir bedene akar gören görülen
Ayrıyı gayrıyı gözden düşürür

Akıl bulur ilmi bulmaz Allahı
Bilen benim derse olmaz iflahı
Gönüllüyle tümden siler ilahı
Ladanı alarak vuslata sürür.

2 Mart 2009

Mustafa Turhan
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Aşk Yaratmış

Aşk yaratmış insi vermiş selamı
Aşk kitabın özü son din islamı

Aşk halife oldu kendisi asıl
Aşkını yüceltti bilinmez nasıl

Aşk diğer yüzüyle oldu vekilim
Aşksız aslı vekli çözemez dilim

Aşka giremeyen aşkı anlamaz
Aşkla miraç olsa bozulmaz namaz

Aşka girenlerin ef’ali yoktur
Aşka sıfat vermek en çirkin oktur

Aşkı bilmek için aşık olda gör
Aşk kuluna bende olan kalırmı kör

Aşk cümle insana selamı verir
Âşık selam alsa kalmaz şirk ve kir

 Aşk ile melâmet iç içe gezer
Aşkta kendin görse zikirle ezer

Aşkın ehli arşa çıkmış oturur
Arşın gölgesinde olurmu gurur

Aşkı seyir eder bütün melekler
Aşka boyun eğer yerler felekler

Ey Aşk senin sohbetin gönüllüde var
Miskin ladan aşkı kaybetmiş ağlar.

2 Eylül 2009

Mustafa Turhan
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Aşk Yarattı

Aşk yarattı mekânı
Aşk boyadı ol canı
Aşk sırladı cananı
Allah Allah dedikçe

Aşk oldu hakkın adı
Aşksız insan doğmadı
Aşksız rahmet yağmadı
Allah Allah dedikçe

Aşk kaldırdı perdeyi
Aşk indirdi yerleri
Aşk kurdurdu kubbeyi
Allah Allah dedikçe

Aşk taşı insan eyler
Aşk insi viran eyler
Aşk meşki cihan eyler
Allah Allah dedikçe

Aşk sureti uyutur
Aşk kesreti unutur
Aşk vahdeti büyütür
Allah Allah dedikçe

Aşk yokları var eyler
Aşk düşmanı yar eyler
Aşk eli diyar eyler
Allah Allah dedikçe

Aşk cüzde arar hakkı
Aşk söyler Enel Hakkı
Aşk Gönüllüde takı
Ladan Allah dedikçe.

20 Temmuz 2005

Mustafa Turhan
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Aşka Aşık

Aşka âşık olan aşkını anar
Aşkın nuru ile masiva yanar
Aşka giremeyen cennetle kanar
Aşkın kendisine ulaşan gelsin

Aşkı Muhammedle patlar bir ışık
Kainata dolmuş maşukla aşık
Sidretül Münteha aşkla karışık
Aşkın ateşinde yananlar gelsin

Sidretül Münteha aşkın meydanı
Aşka kul olanlar neyler imanı
Mahveder kendini aşkın insanı
Aşkın rahmetine kananlar gelsin

Aşkın adetiyle selam ver aşka
Muhammed Mustafa şarabı başka
Hırkayı Saadet verildi aşka
Aşkın hırkasını giyenler gelsin

Aşka girmeyenin nefsi aklanmaz
Aşkın lezzetiyle miraçtır namaz
Aşkın kanununu kitaplar yazmaz
Aşkın kitabını okuyan gelsin

Aşka aşık olan sevgiyle bakar
Aşkın mesafesi od olur yakar
Aşka talip olan belaya akar
Aşkın alevinde tutuşan gelsin

Gönüllü ile aşk zuhura geldi
Aşkı elestüde üstteki eldi
Aşkın öncesinde ladan bir eldi
Aşkın varisine yar olan gelsin
1 Eylül 2009

Mustafa Turhan
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Aşkı Mahrem

Aşkı mahrem sanma hayatın aslı
Kahrı lütfu gezer duramaz yaslı

Bir gecedir insan karanlık yaşar
Bir ışık yakarsa Allaha aşar

Seher yeli eser yıkılır dağlar
Aydınlığı sever sevinçten ağlar

İnsan kilitlenmez aşkı ise hiç
Sevgi muhabbeti bir bilenden iç

Allahın ahlakı güneşle yeldir
Su toprağı da al gerisi eldir

Ağızdan boşalır başıboş atlar
Kimi yükü taşır kimisi çatlar

Ham aklın meyvesi kulağa akmaz
Yüzünü ekşitir bir daha bakmaz

Nasıl temizlenir kirlenen akıl
Yık heva hevesi gönlüne takıl

İnsan diyarında vardır asırlar
Fethe kapalıdır saklıdır sırlar

Tevhide girmeyen aklı ekemez
Allahı bilmeyen fikri çekemez

Aşk muhabbetini gözlerden okur
Nefsini bırakır sevgiyi dokur

Söz bir yaratıktır bir güle bağla
Yoksa nazar gelmez gönülden ağla

Akıl fikir gönül emrin nevidir
Gönüllü Ladanın muhkem evidir.

10 Temmuz 2007
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Aşkı Okuyup

Aşkı okuyup durdum kıyama
Aşkıma buğzedip beni kınama

Aşkı ilâhîden duydum hitabı
Aşka beli deyip andım kitabı

Aşkına râm olup eğdim başımı
Aşkı ile yaşıtım bilmem yaşımı

Aşkı rehber kılıp aşka doğruldum
Aşk gözyaşı ile kırk yıl yoğruldum

Aşkı yüce görüp kapandım aşka
Aşkın öğretmeni varmıdır başka

Aşkla buluşunca bayram ederim
Aşktan haber verdi her peygamberim

Aşkı unutursam yoklaşır nefsim
Aşkın anmasıyla çıkar nefesim

Aşkla kâinatın gıdası zikir
Aşkı muhabbetle gelişir fikir

Aşkı bilen âşık bilir Rabbini
Aşkın ne imanı var ne de dini

Aşk, aşk sancağını arzına ekmiş
Aşkıyla buluşup sancağı dikmiş

Aşkı Gönüllüde, durmadan çözer
Aşk her ayette var ladansa gezer.
1 Eylül 2009
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Aşkı Yanan Bilir

Aşkı yanan bilir insan neylesin
Dua et Allaha beni eylesin

Acıyla alınır Allahtan ilim
Cehennem kurulur oynarsa dilim

Göz bakmakla doymaz gönül tatmakla
Şeytan uzaklaşmaz taşı atmakla

İki kulak bir dil insana yetmez
Gönlünü daraltan bir adam etmez

Allahın nurunu ağız dil kesmez
İnsan ağlamazsa hiç rüzgâr esmez

Beden gıdasını topraktan çeker
Pişmeyen insanlar hased kin eker

Haset öfke kinim Allahla yanar
Kişi sevdiğini her zaman anar

Hep doğuma koşar var olan ölmez
Seven sevdiğini ikiye bölmez

Hazrete götürür daimi namaz
Hayatı bilmeyen Rabbi anamaz

Can pazarı kurmuş alıp satıyor
Aldığını bir bir yere atıyor

Allahın sırrı yok alenen sermiş
Sahip olan sırra murada ermiş

At kendini yere Allahı aşka
Varlık yoktur illa Allahtan başka

Gönüllü gönlümde canımı almış
Varlıktan alarak Ladana salmış.

10 Temmuz 2007
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Aşkın Deryasında

Aşkın deryasında sustum çaresiz
Hak ile Hakikat nerden seslenir
Sabrı Haktan aldım kaldım yaresiz
Es Sabır Hakkınsa benden nistenir

Aşkını neylemiş Âdem eylemiş
Bir Âdeme bin bir kelam söylemiş
Geri almak için selam söylemiş
Muhammed Mustafa onu yüslenir

Bir çöle atıldım kimdir bu Eddar
Bakiyi bağışlar faniyi aşar
Mülküne Valiyse bende ne arar
Allah aşkı varsa, benden beslenir

Aklımla fikrimle suyu ararım
Ben beni bildikçe beni sararım
Ben ben değil isem kimi sorarım
Engel olamıyom benden süslenir

Rahman mazhar olmuş çok çok severim
Aslı varken nesli nasıl överim
Melamet zevkiyle beni yererim
Nefsimi öldürsem yine seslenir

Çokluğu var edip zenginsin demiş
Ef-al Sıfatını Zatı neylemiş
Nefesini doğru bana üflemiş
Halifem diyerek bende üslenir

Miraca alarak neler söyledi
Habibiyle kime mihnet eyledi
En büyük günahı şirki belledi
Gönüllüden,  Ladan yine süslenir.

6 Nisan 2007
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Aşkın İle

Aşkın ile var olmuşum
Namu nişanı neylerim
Sevgiliye yar olmuşum
Arzı cihanı neylerim

Aşkı gördü güldü gönlüm
Açıldı her gonca gülüm
Gelmez artık bana ölüm
Hayatı canı neylerim

Aşkı boyadı bu kanı
Canımla birleşti canı
Dünya denilen bu hanı
Sarayı köşkü neylerim

Aşkı buldu en güzelde
Vermiş bana ta ezelde
Aşık maşuk her bedende
Leyla Şirini neylerim

Aşksız esmez her nefesi
Gitti heva ve hevesi
Gül oldu zaman cifesi
Lale sümbülü neylerim

Aşkı verdi abu hayat
Ölüm zevki buldu memat
Melamet en büyük sanat
Mezheb meşrebi neylerim

Aşkı buldu bir Gönüllü
Solmaz gönlündeki gülü
Her seher öter bülbülü
Miskin ladanı neylerim.

22 Temmuz 2008
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Aşkın Namazında Düşürdük Fesi

Aşkın namazında düşürdük fesi
Hava toprak ateş onun kafesi
Su ile duyuldu sevgili sesi
Evvelin ahirin bendedir bende

Aşkın namazında vardık miraca
Can suyunu içtik ulaştık hacca
Aşkı tavaf ettik duyma sen hoca
Zahirin batının bendedir bende

Şeriat şehrinde masal dinledik
Taklid iman ile kandık inledik
Aşk yükseltti bizi mirac eyledik
Rahman rahim Allah bendedir bende

Bedensel aşk açar Allah aşkını
Üflenen ruh candır beden de kını
Düne esir olan bilmez yarını
Beden ruha aşık ruhta bedene

Kurusun ellerim kollarım dahi
Bir derdim var başka yoktur vallahi
Aşkın namazını kıldık billahi
Selam olsun aşka doğru gidene

Ne dünya ne ukba kandırır beni
Ne cehennem narın yandırı beni
Her güzele bakmak andırır beni
Din iman aşk nurun bendedir bende

Şeytan melek oldu aşka varınca
Cehennem yok oldu bizi görünce
Sırat mizan gitti sırra erince
Turhandan eser yok ben her bedende.

Mustafa Turhan
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Aşkın nikahını kıydık ezelle

Aşkın nikahını kıydık ezelle
Alemi ervahda o bir güzelle
Azrail marşıyla yeşil gazelle
Aşkı mürşit kılan gelsin meydana

Aşkın nikahıyla girdik bağına
Melekler şahitti araf dağına
Azrail Cebrail düştü ağına
Aşkı ışık kılan gelsin meydana

Aşkı yasak kılıp zayi eyleyen
Allaha müracat şekva dileyen
Yanıp yakılmaylaaşkı eleyen
Aşkı rehber kılan girsin meydana

Aşkın belasına demiştin evet
Aşkın çırasında yanar her devlet
Miracın yolunda bu nasıl mihnet
Aşkı kaptan kılan gelsin meydana

Aşkın yasasına kaldırdık başı
Anlar ağlariken dururmu yaşı
Tevhidin esrarı gözüyle kaşı
Aşkı şeref bilen gelsin meydana

Aşkı gırgır sayan sahibi riya
Tezvirin varisse görürsün rüya
Aşkın hakikisi neylesin dünya
Aşkı vaiz bilen gitsin meydana

Aşkın meydanına sunulmuş başım
Aşkın zuhurunda otuzüç yaşım
Gönüllü gönlünde turhandır şaşım
Aşkı revnak bildim geldim meydana.

27 Kasım 2011 Konya
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Aşkın Rehberi

Aşkın rehberiyle koptu kıyamet
Efal ve sıfatı zatıyla durur
İnsan Hakkı taşır örtse hıyanet
Zikrin meclisinde insanlar çürür

Daldım melâmete kesildi sesim
Tecelli eyledi yok oldu resim
Deniz toprak gece en zalim kesim
Bezmi elestüde zikirle vurur

Bırak sen dünyaya arıt kendini
İsteseydi Allah korurdu dini
İnsanı mahveder haset ve kini
Ceme erenlerde ikilik kurur

Nefsine ekilir zikirle insan
Gaybı haber verir ısrarla Kur an
Toplum ırmağında Allaha dayan
Aklını okuyan önceden görür

Rabbini sevenin yolu kısalır
Ölmeden öleni Hak satın alır
Allahın mekânı gönülde kalır
 İnsan nefsi ile Allaha yürür

Zaman bedenindir manaya girmez
Kesret bir parçadır bütünü görmez
Gönül gördüğünü gözüne vermez
Kendini görmeyen Allahı görür

Zaman bir rızıktır gün gelir biter
Gönüllü hiç durmaz Allaha gider
Ladanın korkusu kendine yeter
Mürşitten doğanı Hak kendi bürür.

24 Şubat 2009
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Aşkın Sesi

Aşkın Sesi  İle Durdum Divana
Allah Allah İle Arınır İnsan
Aşkın Seherinde Kıydım Bu Cana
Allah Allah İle Durulur İnsan

Aşkın Konağını İsteyen Alsın
Allah Allah İle Arınır İnsan
Aşkın Nağmeleri Gönülde Kalsın
Allah Allah İle Durulur İnsan

Aşkın Kapısına Açtım Elimi
Allah Allah İle Arınır İnsan
Aşkını Alınca Tuttum Dilimi
Allah Allah İle Durulur İnsan

Aşkı Veren Sultan Gösterdi Seni
Allah Allah İle Arınır İnsan
Aşk İle Mahvetti Nefsi Ve Beni
Allah Allah İle Durulur İnsan

Aşkın İle Viran Döndü Mamura
Allah Allah İle Arınır İnsan
Aşkınla Kul Olan Üfledi Sura
Allah Allah İle Durulur İnsan

Aşkın İle Dağlar Toz Duman Oldu
Allah Allah İle Arınır İnsan
Aşkın Pınarından Rahmetle Doldu
Allah Allah İle Durulur İnsan

Aşk Gönüllü Demek Aşkı Anlatır
Allah Allah İle Arınır İnsan
Aşkın Zuhurunda Ladan Yan Yatır
Allah Allah İle Durulur İnsan.
16 Eylül 2009

Mustafa Turhan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aşkını Ver

Aşkını ver ya ilahi
Yıkılsın hep dağım taşım
Zevku sefa olsam dahi
Melâmette kesik başım

Zikrin fikrine ulaştır
Edep ahlakın bulaştır
Hak sohbetin bize aştır
Melâmette eğik şaşım

Gözüm sen ol gönle bakam
Rütbem sen ol verme makam
Perdem sen ol açma yakam
Melâmette esrik yaşım

Hasletim vuslatın eyle
Meşrebim fıtratın eyle
Gözyaşım gelirse dile
Melâmette çatık kaşım

Halis muhlis kul olmadım
Zevk ve sefana dalmadım
Sen versen de ben almadım
Melâmette soluk naşım

Tanık değil tam sanığım
Kelamla sanki yanığım
Sözde gözü tok kanığım
Melâmette soğuk kışım

Hak mezhebin yetmiş üçtür
Akletmesi bile güçtür
Rahman Rahim başlangıçtır
Melâmetle arkadaşım

Kapmış gönlümü Gönüllü
Elindedir iman gülü
Sözler Ladanın bülbülü
Melamolsun içim dışım.

20 Temmuz 2006
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Azad Eyle

Azad eyle rabbim benden
Hem ateşten hem bu tenden
Ruhumu tutan bedenden
Buldur bildir öldür beni

Azad eyle gecelerden
Dile gelen hecelerden
Bilinmeyen nicelerden
Buldur bildir öldür beni

Azad eyle maldan mülkten
Cüz akıldan ağır yükten
Hem eğikten hem de bükten
Buldur bildir öldür beni

Azad eyle gizden sırdan
Senin olmayan sabırdan
Kör, dilsiz almaz sağırdan
Buldur bildir öldür beni

Azad eyle ben putundan
Acı veren şundan bundan
Haktan olmayan şuhundan
Buldur bildir öldür beni

Azad eyle esmalardan
Durdur huzurunda her an
Fırsat verme ne olur can
Buldur bildir öldür beni

Kıblem olsun vechullahın
Gönüllü de beytullahın
Ladan ile  yedullahın
Buldur bildir öldür beni.

25 Temmuz 2005
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Bana Can Üfleyen

Bana can üfleyen canım efendim
Sübhanın sırrından haber ver bana
Bu akıl fikirle alamam kendim
Sevgiyle sulayan Rahman aşkına

Mahşerin halinden ötesine at
Faniden alarak baki mülke sat
Aliyle mayala Muhammede kat
Sevgiyle kurulan cihan aşkına

Beni benden alıp sıfatsız götür
Vücudu faniyi ileriye sür
Ayrıyı gayrıyı selamınla dür
Sevgiyle yazılan Kuran aşkına

Meded ey efendim geldim hikmete
Sırrı Tevhit ile erdir devlete
Satayım gönlümü ol bir surete
Sevgiyle sarmaşan devran aşkına

Klavuzum oldun gerçeği göster
Yad elde bırakma sılaya gönder
Sohbeti mutlaktan gülen yüzle ver
Sevgiyle yoğrulan insan aşkına

Terk ettim gönlümü kalmadı sızım
Hazan oldu bahar kışında yazım
Aç susuz olsam da bitmiyor nazım
Sevgiyle ballanan viran aşkına

Zahirde bırakma batını aştır
İnsandan yıkayıp Hakka bulaştır
Gönüllüye akıt aşka ulaştır
Sevgiyle tutuşan Ladan aşkına.

23 Haziran 2007
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Biçareyim

Biçareyim aklım ile
Yaşıyorum güle güle
Gidiyorum halden hale
Seven sevilen Allahım

Gözüm bende değil sende
Kalem sende değil bende
Gülen bende Gülşen nerde
Almadan veren Allahım

Yokluğumu versen bana
Çevir dilim senden yana
Maddem gitsin kalsın mana
Evvelden gelen Allahım

Yoktan geldim varım demem
Senden kendimi silemem
Ben gitsem de sensin kerem
Hamdini seren Allahım

Mahzenimde bin bir melek
Gam ve keder boşa emek
Varken sevmek ve sevilmek
Kendinden deren Allahım

Gizlensen de sübhan ile
Olsam kelam gelmem dile
Cemal gören çekmez çile
Yüzlerden gülen Allahım

Hem acizim hem faniyim
Gönüllü ile diriyim
Ladan ile hep geriyim
Sükûttan gelen allahım.

23 Haziran 2006
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Bilen Benim

Bilen benim diyor ilmi çalanlar
İyi ki sen varsın varsın Allahım
Seni beni bilmez nefse dalanlar
İyi ki sen varsın varsın Allahım

Çalışıp koşuşan hep benim diyor
Nefsi pişirmeden ham iken yiyor
Kimliğe bürünüp Hakkı siliyor
İyi ki sen varsın varsın Allahım

Nefsini bilmeden Allahı tanır
Veren alan bilmez hep benim sanır
Hay olan Allahtır insan kullanır
İyi ki sen varsın varsın Allahım

İnsana verilmez ebedi yetki
Nefsi kendin bilse tutulur nutku
Vücut denen varlık en büyük put ki
İyi ki sen varsın varsın Allahım

Kendinde olanı göklerde arar
Rükuyla öğrenmez veremez karar
Secdeye bi inse nefsini kırar
İyi ki sen varsın varsın Allahım

Akıl hâkim olmuş kendine yontar
Ruhu esir düşmüş zehirli mantar
İnsaf denen nesne nefsine tartar
İyi ki sen varsın varsın Allahım

Sözlerim kendime söyler yazarım
Gönüllüyle mutlu yalnız bizarım
Zikirsiz bedenle durmaz azarım
İyi ki sen varsın varsın Allahım.
15 Mayıs 2009
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Bir Güzel Gözünden Daldım Dünyaya

Bir Güzel Gözünden Daldım Dünyaya
Dudakları Lale Sümbül Kokuyor
Zülfünü Kaldırmış Bezenmiş Huya
Gergefinde İnci Mercan Dokuyor

Bir Güzel Bahçemi Har İle Yakar
Yanağında Gülü Gülistan Kokar
Hicabı Kaldırmış Sevisi Akar
Doksandokuz Ayet Birden Okuyor

Bir Güzel Aşkımı Aldı Elimden
Katletti Gamımı Fena Halimden
Bekaya Yürüdük Mutlak İlimden
Canı Canla Tutmuş Tevhit Dikiyor

Bir Güzel Şarabı Sundu İçirdi
Bela Bakışıyla Hançer Geçirdi
Aşka Esir Etti Mülke Göçürdü
Aşka Yoldaş Olmuş Bana Bakıyor

Bir Güzel Yüzünde Çıktım Miraca
Mihnetim Kalmadı Hırkaya Taca
Aşka Beli Dedik Oturduk Saca
Kabe Kapısından Bana Bakıyor

Bir Güzelle Uyku Kaçtı Gözümden
Mahrem Sırlarımı Aldı Özümden
Hallac Ve Nesimi Doğdu Sözümden
Zünnarı Kuşanıp Bana Çatıyor

Bir Güzelle Aşka Üfledik Sura
Musa İle Çıktık Mukaddes Tura
Ladanı Pazarda Çevirdik Nura
Beni Benden Alıp Bana Satıyor

13 Mart 2011
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Bismillah

Bismillah şahıdır sözün
Bismillahsız bakar gözün
Bismillahtır nutkun özün
Bismillah Allaha atar

Bismillahla akıl fikir
Yok olur vücut kalmaz kir
Batar gece doğar zahir
Bismillah Allaha satar

Bismillah dünyadan savar
Bakinin mülküne koyar
Hakikat halkından sayar
Bismillah Allaha katar

Bismillah zahmeti sürer
Ayla yıldızları dürer
Masalı evhamı derer
Bismillah Allaha çatar

Bismillah gamın celladı
Hem Kur-andır hem de kadı
Nuruna örtü kalmadı
Bismillah Allaha atar

Bismillah canı cağırır
Rahman Rahimi bağırır
Gözüne nazar burhandır
Bismillah Allaha satar

Bismillah daldırır aklı
Allah sırrı onda saklı
Rahman Rahim daha farklı
Bismillah Allaha katar

Bismillah savar nakısı
Mülkünün verir tapusu
Dikilir hakkın yapısı
Bismillah Allaha çatar

Bismillahda Gönüllü var
Külli akıl cüzde doğar
Ladanı Sübhana sıvar
Bismillah Allaha atar.

15 Temmuz 2006
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Bütün Dinler Bir Sevgiyi Anlatır

Bütün dinler BİR SEVGİYİ - BİR SEVGİLİYİ ANLATIR...
-Taklidi iman ehli, Allahın emirlerini ya da yasalarını hak ve batıl diye ikiye ayırırlar…!
Tahkik edilen gerçek iman ehli ise hakkı da batılı da Allahın verdiği o tahkikteki
kavuştuğu tevhidin nuru ile birleştirip hakikati ortaya koyarlar,selim olan yüksek akla
kavuşurlar…Yaşadıkları hayat onlar için özeldir.
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Can Yolunda

Can yolunda rıza yatar
Cana canı sevgi katar
Can kendine hayat satar
Cana ulaş bir can ile

Kulluk kula hizmet ile
Kul kendinde Hakkı bile
Kul hak ile çekmez çile
Hakka ulaş bir Hak ile

Tevhit azlık ile çoğu
Tevhit varlık ile yoğu
Tevhit kitabını oku
Tevhide ulaş bir erle

Melami ol Melamiyle
Melami ol her halinle
Melami gelmese dile
Gez ummanda Melamiyle

Dosta hasret hak yaparmış
Dosta dost ile saparmış
Dostu uzaktan kaparmış
Dosta ulaş bir dost ile

Gönül giymesin mal pulu
Gönül sırlar ile dolu
Gönül Gönüllüyle ulu
Nurun ala nur benimle

Hak insanda insan Hakta
Tüm varlıklar bir tek nokta
Varlar yalan gerçek yokta
Ladan bak Hakkın gözüyle.

24 Temmuz 2005
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Canımız Elinde

Canımız elinde tutan Allahım
Nefsime zulmettim dinmiyor ahım
Arşıma dayandı affet günahım
Canım Muhammedi yardımcın eyle

Zatından başka bir ilahın yoktur
Sabrı çok olansın âlemlerin nur
Azamet sahibi hem de çok Gafur
Canım Muhammedi yardımcın eyle

Vücudu daimsin insandır fani
Zararı defeden manisin mani
Evvele ahire diyemem hani
Canım Muhammedi yardımcın eyle

Mutlak gani sensin olmuşun Vacid
Şerefi yücesin keremi Macid
Sıfatla zatınla ortaksız Vahid
Canım Muhammedi yardımcın eyle

Rahmeti genişsin yoktur evveli
Hüküm ve hikmeti dağıtır eli
Mülkün sahibisin vekilsiz Vali
Canım Muhammedi yardımcın eyle

Adaşına yar et ahlaken sana
Rahman Rahim ile ulaşsın cana
Pak ve temizliği Revhu Reyhana
Canım Muhammedi yardımcın eyle

Dost katına çıkar Halilin ile
Nazardan sakındır gelmesin dile
Dar etme iftira etseler bile
Canım Muhammedi yardımcın eyle

Şahadeti sen ol gecesini al
Pişman etme nolur bulmasın zeval
Gönüllüyle ülfet Ladanından sal
Canım Muhammedi yardımcın eyle.

31 Mart 2007 (Mevlit Kandili Sabahı)
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Cihanın Mayası

Cihanın mayası aşkı Muhammed
Kendi halimize koma Allahım
İnsanın duası ya Rabbi medet
Kendi halimize salma Allahım

Âlemin bekası sözle muhabbet
Ahlakın meyvesi envarı Rahmet
İnsanın dehası Ahmettir Ahmet
Kendi halimize salma Allahım

Örtüye bürünüp insandır yatan
Mutlak güzelliği asıldır vatan
Melâmet sırrında canını satan
Kendi halimize salma Allahım

Gönülün gözüne inmeyse gerçek
Nefsine kılarsan secdeden elçek
Varlıkların ruhu insandır bir tek
Kendi halimize salma Allahım

Muhammed şehrinin güldür kapısı
Alinin mülkünde kalmış yapısı
Melâmette durur durur tapusu
Kendi halimize salma Allahım

Muhammed sevdası canımı yakar
İnsanın mayası kanımı sıkar
Dünyanın havası kubbeyi yıkar
Kendi halimize salma Allahım

Muhammed Gönüllü ayrı bedeni
Emanettir bize can ile teni
Ladan nerden bilsin alıp vereni
Kendi halimize salma Allahım.

5 Mart 2007

Mustafa Turhan
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Cuma

Dünya pazarına çıkar dalarız
Çayır çimenine nefsi salarız
Altı gün durmadan otla dolarız
Edep ahlak akıl verende kalır

Hakkın olmadıkça gaflet ekeriz
Ganimeti saçar böler dökeriz
Cumayı sohbeti iple çekeriz
Edep ahlak akıl çekende kalır

Dünyaya dalana Cuma gerekir
Beni seni yıkar halkayı zikir
Efal sıfat zatı neylesin fakir
Edep ahlak akıl fakirde kalır

Ölmüşler dirilir varırsan Ceme
Beddua istersen gelirim deme
Su gibi akarken zaman bekleme
Edep ahlak akıl Cuma da kalır

Rahman nefesiyle verilir salâ
Gurbetten döneriz cumadır sıla
Yabanı öldürüp koyarız sala
Edep ahlak akıl kalanda kalır

Aşkın Cumasını âşıklar kurar
Selamı muhabbet ahvali sorar
Kelamı Muhammed kokusu sarar
Edep ahlak akıl alanda kalır

Allah kelamıyla Gönüllü verir
Hazretteyken tevhit varlıklar erir
Ezelden ebede Ladan da yürür
Edep ahlak akıl Allahla kalır.

25 Şubat 2008

Mustafa Turhan
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Çağrı

Gurbet acısını gönülden atan
Elestü bezmine nefsini katan
Efal sıfat zatı Allaha satan
Nefsini kınayıp onayan gelsin

Batından zahire Hakkı çıkaran
Dostunu düşmanı nefsiyle karan
Esmaül Hüsnayı kendinde kuran
Dilini kalbine dolayan gelsin

Aşkı ile yanıp sevgi arayan
Fikir tefekkürle aklı tarayan
Miracın zevkini gönülden duyan
Korkuyu sevgiyle sulayan gelsin

Gafletten arınıp zikire dalan
Taklidi bırakıp tahkiki alan
Tevhidi melâmet dalgasız liman
Gözünü gönlünü yıkayan gelsin

İnsan sıfatını dünyaya seren
Övmeyi yermeyi lisandan silen
Sağı solu değil kendini yeren
Müridi mürşide bağlayan gelsin

Hasedi inadı aşka döndüren
Öfke ile kini susup söndüren
Cennet cehennemi gönle konduran
Elini kolunu dağlayan gelsin

Huriyle gilmana dönüp bakmayan
Gönüllüde pişip akla takmayan
Miskin ladan gibi boşa akmayan
Mürşidi Allaha ulayan gelsin.

26 Şubat 2009

Mustafa Turhan
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Çamur

Çamuru pişirmiş yitikken o dem
Aşkın doruğunda halk oldu Adem

Yokluğa dalarken benliği yoktur
Atılan gül bile aşka bir oktur

İnsan aşkı buldu islam varoldu
Hoşgörü barışı soldu aroldu

Kelimei tevhit ilahlar satar
İnsanı öldürür Allaha atar

Âlemlerin hamdi varın onuru
Muhabbetten doğru Muhammed nuru

Kemalatın seyri sırrı Kuran dır
Akıyor olsada devran bu andır

Aczini pazarlar nefsine karşı
Tevhidi Melamet dinlerin arşı

İnsanın gönlüdür Hakkın limanı
İlmü Ledün neyler dinle imanı

Yer bitirir onu eğri bir kaşık
Dünya bir tarladır kainat âşık

Ölüm gayrı değil Allaha yaslı
Zevki zulüm yapma vuslattır aslı

Şekilden şekile hallere akar
Bilemezsen Nefs i od olur yakar

Secde sade gözle bedenle değil
Nefsindeki Hakka gönülden eğil

Gönüllü gönlünde âlemler yatar
Ladanda kendini seyrine atar.

26 Haziran 2007

Mustafa Turhan
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Çocuklar

Çocuklar sevginin şirin dalıdır
Cennetin meyvesi insan balıdır
Benim senin değil Allah malıdır
Sevginin mühürü olur çocuklar

Bir çocukla ölü toprak dirilir
Aldığı nefesi Haktan verilir
Bir çocuğa bin bir âlem serilir
Âlemler içinde gezer çocuklar

Manadan maddeye emirle düşer
Maddeyle birleşir olur bir beşer
İnsanı gördükçe afallar şaşar
Rahmanla gülümser güler çocuklar

Yürekleri ak pak Hakkın özüdür
Bir utancı yoktur Cemal yüzüdür
Hakikatin remzi emin sözüdür
Meleklerle oynar bakar çocuklar

Üç kuruş almadan satar dünyayı
Gönlünde gezdirir güneşi ayı
Kendi gibi bilir ana atayı
Büyüklere gıpta eder çocuklar

Kadimin kitabı kitli çocukta
Kilidi açanlar bekler ufukta
Ağulu söz içer hayli çoklukta
Kitabı açmadan büyür çocuklar

Ağır ağır dolar hayal evhamla
Büyüklerden alır göl olur damla
Öfkeyi hasedi vermezsek gamla
Cennetin Rıdvanı kalır çocuklar

Çocuğu cennetten büyükler kovar
Ufacık bedene kâinat sığar
Gönüllüyle ladan seyrine dalar
Yanıp yakılmayı alır çocuklar.

18 Mayıs 2008

Mustafa Turhan
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Çocuklar 2

Çocukla birlikte sevgi aşk doğar
Sevildikçe coşar hüzünü boğar
Sevmediği yoktur herkese koşar
Neşeyi sevinci verir küçükler

Çocuklarla Allah sevgiyi sunar
Değeri bilinse akıla zarar
Viraneye düşer veremez karar
Sevgisine değer vermez büyükler

Çocuk ile Allah gelir izhara
Çocuğu sevenler girermi nara
Sevgi bağna giren düşermi dara
Sevgiye nefreti büyükler yükler

Çocuk hakikattır doğrusu oktur
Yalan dolan bilmez perdesi yoktur
Onuru namusu erdemi çoktur
Gururu kibiri yamar büyükler

Çocuktaki sevgi gömülür gider
Haset inat dolar sevgi terk eder
O kıymetin bilmez ben büyüdüm der
Dünyayla evlenir bizim küçükler

Sevgiyle düşmüştür Allah insana
Sevgiyi emzirir hem kana kana
Hakkın suretini gösterir ayna
Gözüyle kulağı çeker büyükler

Kendini ararken durmadan sorar
Sualiyle yoklar zihinler yorar
Bulmazsa birliği benliği sarar
Bekayı faniyle boyar büyükler

Viraneye döner bizim çocuklar
Melâmetle sevgi yitiği arar
Gönüllüyle gider ziyan ve zarar
Aslına kavuşur ladan büyükler.
               “ İnş “
18 Mayıs 2008

Mustafa Turhan
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Damla İken

Damla iken derya oldum
Toprak iken suyla doldum
Gün geçtikçe artar odum
Hakikatten sızarım bem

İsa Musa peygamberim
Hem alevi hem sünniyim
Hoş meşrepte vardır yerim
Muhammed le yüzerim ben

Benliği senliği anma
Hakkı taşralarda sanma
Akıl sende ele kanma
Sidre öte nazarım ben

Allahın ahlakı bani
Kimdir baki nedir fani
İnsan cehil haktır kani
Tevhit ile sezerim ben

İdrak verir aşkı zevki
Aşk neylesin makam mevki
Elestü de yaşar şevki
Şahit isem yazarım ben

Aşktır kendini arama
Gör hakkı suret tarama
Fethet canı sür yarama
Gülen yüze gül zarım ben

Cüzdür akıl Haktır maya
Hak girmez nakıs saraya
Gönüllüyü doya doya
Ladan ile süzerim ben.

1 Eylül 2006

Mustafa Turhan
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Doğdum

Doğdum sevgi pınarından
Akarak geldim bu deme
Sevki âlâ yollar âsan
Teslim oldum bir Âdeme

Sağır dilsiz kör olarak
Başım açık yalın ayak
Gözümde hak dilimde Hak
Geldim işte bu âleme

Âlemlerde âlem buldum
Sözler ile haldan oldum
Hem boşaldım hem de doldum
Suyu boşuna eleme

Gördüm canı kalmış darda
Benzi solmuş yanmış narda
Çoğu inler ahu zarda
Eğri duvarı elleme

Herkesin bir doğrusu var
Gönlüne göre Hak arar
Kendine kilidi asar
Çorak toprağı belleme

Desem de razı değilim
Allaha açılır elim
İnildesin her bir telim
Ziyan gelmesin âleme

Hamdolsun buldum Kabemi
Gönüllünündür bu gemi
Aksın sevginin zemzemi
Ladan ekşi söz söyleme.

31 Ağustos 2006

Mustafa Turhan
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Dünya

Dünya bozuksa kökünden
Gözlerindir bozuk olan
Günahım peşin hükümden
Damıt nefsin Rahman ile

Dönmez dünya gıybet ile
Savaşan devletler bile
Zanı kesin ilim sile
Rahman ol zakiri ile

Yalnız kalırsın sevmezsen
Her şey de Hakkı övmezsen
Düşmana bile sövmezsen
Sılaya dön efal ile

Hava toprak su ve ateş
Fazla verme azar bu leş
Yiğitsen nefsinle güreş
Hakka dön sıfatı ile

Edeb onda değil sende
Hata hatayı görende
Gurbetten sılaya dönde
Buluş Hakta zatı ile

Beyti olurmu taş toprak
Ezel ebed gönül durak
Kirli nefsi hemen bırak
Arıt nefsin Gönüllüyle

Hayal hasta eder canı
Tanıma şeytan ve cini
Ladan var insanı tanı
Topla Hakkı cemi ile.

7 Ağustos 2005

Mustafa Turhan
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Ef’alimi

Ef’alimi atamadım
Sıfatımı satamadım
Zatı zata katamadım
Medet ya sevgili Resul

Dilim tutkun çıkmıyor ses
Zaman acı mekân heves
Gaflet dolu asıl adres
Medet ya sevgili Resul

Tırmanmada şu ayrılık
Deryada su arar balık
Gece aklımla karışık
Medet ya sevgili Resul

Aşkı bilmez akıl şaşmış
Vakit geçmiş rahmet taşmış
Kusur coşmuş hayat yaşmış
Medet ya sevgili Resul

Hakkın mazharı insansam
Oynaşmada hüzün ve gam
Edep ahlak ermiş haram
Medet ya sevgili Resul

Aslı varken görmez Rabbi
Vermez varı zan sahibi
Sorsan sanki ins tabibi
Medet ya sevgili Resul

Gönüllüyle bulur hayret
Hoş olur vahdetle kesret
Ladanı kuşatmak zahmet
Medet ya sevgili Resul.

14 Şubat 2007

Mustafa Turhan
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Elestü Bezminde Geldik Yüz Yüze

Elestü bezminde geldik yüz yüze
Allahın adıyla başladık söze
Gönüle çevirdi kıbleyi bize
Gönüllü kıblesi başkadır başka

Fatihi tevhidle kalalar yıktık
A'na rücu ettik ummana aktık
Melamet halkasın boyuna taktık
Tevhidin zevkiyle ulaştık aşka

Haktan bize geldi tefekkür fikir
Manalar maddeye döndüler bir bir
Ne günah kaldı ne şirk nede kir
Gönüllü manası başkadır başka

Hayrı şerri verdik kimdir kimdir o alan
Üfledi ruhundan dirildi bu can
Gaybda ki sevgili göründü ayan
Bir çift göze baktık ulaştık aşka

Hakikati açtık daldık sözlere
Ölümün sırrını açtı bizlere
Göklerden indirdi aşkı yüzlere
Gönüllü sözleri başkadır başka

Beş vakit vuslatım yüze ulandı
Ulaştık miraca akıl bulandı
Kerbelada canlar kanla sulandı
Şahit olduk hakka ulaştık aşka

Koptu kıyametler dünya dürüldü
Cennet ve cehennem arşa sürüldü
Deftir kitap gitti hesap görüldü
Turhandan geçince ulaştık aşka.

Mustafa Turhan
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Elhamdülillah

Elhamdülillahi Rabbil âlemin
Hamd olana yazmaz şerri kalemin
Bendedir o onsekizbin alemin
Allah Allah Allah Allahu Allah

Aşkı ile sarmış her bir yanımı
Sevgi ile karmış dönen kanımı
Sevdasına dalsam yakar canımı
Allah Allah Allah Allahu Allah

Her insan âlemdir Allaha gider
Allahın dışında yoktur bir eser
Rabbim zaman ile terbiye eder
Allah Allah Allah Allahu Allah

Her gün Allahındır insanla döner
Ahlakı Allahsa Allaha döner
İnsanda kalanın ışığı söner
Allah Allah Allah Allahu Allah

Varlığa sarılan derde bürünür
Arzuyla istekle yerde dövünür
Allahla buluşan Hakla görünür
Allah Allah Allah Allahu Allah

Azabı arzuyla nefisle ister
Dileği muradı Allah da yükler
Allahın kahrını ancak ahlak yer
Allah Allah Allah Allahu Allah

Yokluk dergâhında her söz bir güldür
Gönüllü gönülde açılan güldür
Allahım Ladanı Allahla güldür
Allah Allah Allah Allahu Allah.

5 Ekim 2008

Mustafa Turhan
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Emanet

Emanete benim dersen
Öğrenmeyi dilemezsen
Eskileri silemezsen
Dağlar taşlar sende durur

Emanetin aslı Kur-an
Yol alamaz uzak duran
Hakkı bulur Rabbe varan
Akmayan su bir gün kurur

Dağlar taşları yıkmazsan
Geceden güne çıkmazsan
Nefsin boğazın sıkmazsan
Emanet senden savrulur

Allah Resuldür emanet
Hain isen et hıyanet
İlmü Ledündür velayet
Emanet aşkta oturur

Kulak Rabbini dinlerse
Gözler Hakkı seyrederse
Kalbi Allah Allah derse
Emanet aslıyla durur

Emaneti alan verir
Almayan cehlinden erir
Akıl fikir her dem seyrir
Zalim cahil yemlik olur

Emanet varlıkta yoktur
Gönüllüde harem çoktur
Ladan cehli ile toktur
Maşuk aşkı sende bulur.

17 Aralık 2006
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Emir Olmuş

Emir olmuş hırs ve arzum
Hayal vehim kaplı gözüm
Şeytan olmuş nefis ruhum
Rahmetinle kov Allahım

Bakakaldım suretlere
Havalansam konmam yere
Özürlüyüm yokmu çare
Rahmetinle bul Allahım

Mahvolmuşum nefsim sultan
Allah evi kalbim uryan
Bıktı tevbem eyler figan
Rahmetinle al Allahım

Dilim ateş nefsim barut
Kapımda it, yolum yakut
Hak somutken olmuş soyut
Rahmetinle gör Allahım

Seyran değil eyvahım çok
İnsan iken her yönüm ok
Affetsen de kulluğum yok
Rahmetinle gül Allahım

Gözüm kuru kalbim katı
Uzun emel bende çatı
Efal sıfatım ve zatı
Rahmetinle al Allahım

Gönüllüyle kabre yatmaz
Dilim gözüm abdest tutmaz
Ladanına berat atmaz
Rahmetinle at Allahım.

Berat gecesi 2005

Mustafa Turhan
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Emri Aşka Uyduk Geldik Dünyaya

Emri aşka uyduk geldik dünyaya
Aşk ile seviştik hem doya doya
Aklını kullandık kalmadık yaya
Yaradan hep yardır her hepimize

Kayboldu geceler bitti rüyamız
Aşka dahil olduk tuttu mayamız
Muhammedi bulduk gitti riyamız
Her söz haktan nida her birimize

Şahidiyiz hakkın binbir haline
Yıktık değerleri vardık iline
Sevgiliyi andık düştük diline
Andıkça kavuştuk bir birimize

Dünya ukba diye hep yana yana
Tevhidin nurundan hep kana kana
Bismillah diyerek Allah adına
Başkasına değil sözler biz bize

Bir cemali gördük durmadan sarar
Her nefes her seste hep onu arar
Aşkın meclisinde alınan karar
Aşk ile sarıldık bir birimize

Varlığım miracım gitmem öteye
Hayat aşka muhtaç aşksa hediye
Yok olana bakmam varmısın diye
Varlıkta yariz biz birbirimize

El göz ayak ile yaşarız seni
Zatını düşünmem bulunca beni
Bir aşkın uğruna terk ettik teni
Turhanla zatına gider geliriz.

Mustafa Turhan
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Enelhak Rüzgarı

Enelhak rüzgarı durmadan eser
Lal olan gönülün suyunu keser
Dünyayı görene neylesin küser
Kevser ırmağında durmaz yüzerim

Enelhak Allahın mana yüzüdür
Kelam benim değil Allah sözüdür
Teni diri kılan kimin özüdür
Haydan geldim Huya verir giderim

Enelhak dağları taşları yıkar
Benim diyen nefsi nur ile yakar
İlim nefes Hakkın senden de çıkar
Sıfatı maliğe verir giderim

Enelhak arzusu şemsi kamerdir
Nefsiyle güreşir yenerse erdir
Dünya mekan değil andığım yerdir
Vücudu dünyaya salar giderim

Enelhak rahmeti her zaman yağmaz
Sanmayı Nesimi yeniden doğmaz
Muhammed Mustafa yalınız kalmaz
Sancağı yanına alır giderim

Enelhak zuhurda Haktır diyetim
Helali hoş olsun yiyene etim
Allahtan başkası bilmez niyetim
Dünyadan Allaha bakar giderim

Gönüllü vücudu viran eyledi
Viranede yatar hazine dedi
Anasırdan ladan andı eledi
Allah Allah Allah ile giderim.

2 Temmuz 2008

Mustafa Turhan
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Ey Hakimlerin Hakimi

Ey hâkimlerin hâkimi
Arz etsem şikâyetimi
Veremedim diyetimi
Şahidim taşlar ve toprak

Cehlim sarmış cihetimi
Tutamadım şu elimi
Salamadım bu dilimi
Şahidim gözümle kulak

Azrail’le canlar aldım
İsrafil’le surun saldım
Cebrail’le miraç oldum
Şahidim bende ki Burak

İslam, barışa teslim ol
Bütün dinler nefise kol
Kendimle barış, çıkmaz yol
Şahidim bende ki ayak

Cürmümle kâtibin oldum
Haddim aştım Kuran doldum
Meleklerle haşır yoldum
Şahidimdir bende ki Hak

İradem gitmiyor sana
Gülmeseydin diyor bana
Üç gün için bular kana
Şahidim olsun Enel Hak

Aldığımı veremedim
Olgunluğa eremedim
Gönüllüyle sevemedim
Şahidimdir Ladan sulak.

19 Eylül 2005

Mustafa Turhan
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Gönül

Gönül gel soralım bizi verene
Ayrıyı gayrıyı neden yaratmış
Kemali verirmiş birlik görene
Ayrı gayrı değil adı sıratmış

Alemler sahibi gizler kendini
Kasılıp kavrulup yıkma bendini
Kafesten uç artık öğren bu dini
Sevgi selam aşkı insana katmış

Gel gönül gel senle gezelim arşı
Zamana mekâna kuralım çarşı
Aşkını alalım sevgiye karşı
Pazarın yerini insana satmış

Mümini kafiri kimdir yaratan
Birçok sıfatıyla onu donatan
Allahın sırrıdır gönüldür vatan
İmtihan yerini her yere atmış

Gönül gel gidelim konma dünyaya
Bir gönül erine varalım yaya
Manalar dizelim güneşe aya
Toprağa tapanı toprağa katmış

İnsanın gayesi insanı geçmek
Esmaları değil Allahı seçmek
Cennet huri gılman boşuna emek
Sınayıp deneyi bizlere çatmış

Gel gönül gel bizi Gönüllü paklar
Sevgi muhabbeti gönlü de aklar
Halk eden kendini halkında saklar
Ladan hayran olup halkına batmış.

23 Temmuz 2008

Mustafa Turhan
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Gönüllü Olarak

Hapsetme zamanı zaman tarlamız
Sohbetle zikirle bahçe sularız
Meşrebi melâmet basit kullarız
Gönüllü olarak Hakka gideriz

Tarla boyun eğer durma çapala
Akıl velayettir verme topala
Hâkim ol geceye gündüz apala
Gönüllü olarak cana gideriz

Bütünden kopanlar dalar uykuya
Dönmez masumluğa kanamaz suya
Gökle yer birliktir müdahil huya
Gönüllü olarak yana gideriz

Bir çiçek kopunca kayar bir yıldız
İnsan bu dünyada yalnızdır yalnız
Yoktan gelen varla yoklukla varız
Gönüllü olarak dosta gideriz

Ağızdan salınan ata bineriz
La mekan iline varıp ineriz
Suskun kalbe girsek hemen söneriz
Gönüllü olarak Hakka gideriz

Zıddıyla kaimdir varlık alemi
Bedeni yürütür zamandır demi
Varlıktan soyunup giyindik cemi
Gönüllü olarak cana gideriz

Olgun ruh meyvedir Hak satın alır
Nefsini bilmeyen ham ruhsa kalır
Tevhit kervanına ladan satılır
Gönüllü olarak dosta gideriz.

14 Şubat 2008

Mustafa Turhan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Gönülü Arayan

Gönülü arayan canlar merhaba
Rahmandan üflenen sığarmı kaba
Kendini hapsedip gösterme çaba
Geniş olan gönle âlemler sığar

Hep topraktan biter güller ağaçlar
Su ile canlanır dağlar yamaçlar
Güneş ile doyar doymamış açlar
Bir sözle bir cana bir canan doğar

Daralan gönülde Hakkı boğarsın
Kalbini temizle içi ağarsın
Evvelden ahire durmaz akarsın
Bir nasihat ile bin rahmet yağar

Bir gönül ummandır ırmaklar akar
Dalmazsan ummana dünyadır yakar
İnciyi mercanı dalanlar takar
Çıkar urbaları dinlemez boğar

Gönülde yol bulan gider şaşmadan
Sılasına varır dağlar aşmadan
Yarine ulaşır hiç uğraşmadan
Karanlık basmadan gün tekrar doğar

Gönülde kurulur arşı Rahmanın
Tadına doyulmaz dinle imanın
Her sözü mutlaktır kâmil insanın
Kıyamet kopsa da bir çare doğar

Gönüllü gönüldür sıfatlar örter
Sevgi ile aşkı her şeye yeter
Ladanın gözünde sevgi aşk tüter
Sevgisi açılır seversen eğer.

1 Temmuz 2008

Mustafa Turhan
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Gurur

Gurur kibir bende iken
Aldım Hakkı bir erenden
Dedi benden değil senden
Zindanım döndü sefaya

Korku gitmezdi peşimden
Dostlar kaçardı leşimden
Haktan verdi bana benden
Kıyamet geldi saraya

Sırat kilidi elimde
Musa asası dilimde
Âdem bende ben Âdemde
Ezelim geldi bu aya

Verdiler hepsini mülkün
Canla duydum “kün feyekün”
Kalü bela oldu bugün
Gözlerim erdi Hüdaya

Bendeki göz ol Habibin
Esrarı nam ol tabibin
Bir oldu yetmiş iki din
Gönlüm ulaştı deryaya

Bin kere koptu kıyamet
Bir ayette bin bir ayet
Gazabın az çoğu rahmet
Dedi Gönüllü Cüdaya

İsa eli değdi bana
Ulaştı elim Ladana
Rehbersiz gider yabana
Varırmı hiç ol Hüdaya.

8 Ağustos 2005

Mustafa Turhan
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Gül

Gül güzelse güldüğünden
Hak ezelse verdiğinden
Yel eserse sevdiğinden
Bakta gel kendi aynana

Dağ yüceyse bildiğinden
Kuş uçarsa saldığından
Hak Allahsa Rablığından
Bakta gel kendi aynana

Gün kısaysa döndüğünden
Gün yakarsa yandığından
Su rahmetse geldiğinden
Bakta gel kendi aynana

İnsan gafsa cehliğinden
Cin âlimse bildiğinden
Gönül şevkse enliğinden
Bakta gel kendi aynana

Akıl ussa irfanından
Gece tünse yatlığından
Şahit tansa gördüğünden
Bakta gel kendi aynana

Gülse lale saflığından
Fakir yoksulsa çokluğundan
Bülbül âşıksa toyluğundan
Bakta gel kendi aynana

Gönül cansa içliğinden
Hicran gamsa garipliğinden
Dert elemse pişmanlığından
Bakta gel kendi aynana

Gönüllü özse gönlünden
Tevhit birse tekliğinden
Ladan yoksa zayiinden
Bakta gel kendi aynana.

14 Kasım 2005

Mustafa Turhan
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Gül Yanar

Gül yanar sümbül yanar cayır cayır
Sevme beni, beni alkışlama
Beni kayır
Kaldır şefkati, ovayı da kaldır
Çıksın parlasın bayır
Gülmezse gülmesin sussun şu şehir
Karanlık yükseldi bak
Yine ağır ağır
Kör oldu gözlerim, güneşi yak
Bozma sessizliği kulağım sağır
Kavga dalaş varsa, kalmasın uzak
Beni de beni de çağır
Gülmezse ağlasın sızlasın bu şehir
Sessizliğe vur, vazo kır, cam kır
Bir şeyler kır
Kaynasın benlik, senlik fakır fakır
Boşalt manayı, kalsın tam takır
Gülmezse yansın yakılsın şu şehir
Set çek, akmasın, anlamaz zahir
Yediğim içtiğim olmuşken zehir
Dönmüş bataklığa kokuyor akmıyor nehir
Gülmezse kan ağlasın bu şehir
Örtebilmişse
Hakkı hakikatı bir damla yağır
Çuvaldaysa kese
Pisletmiş ruhumu beş adet sığır
Çıkmaz sokağa girmiş, açılan çığır
Gülmezse gülmesin, ağlasın varsın bu şehir
Yetiş imdada ey Allahım, yetiş nerdesin
Örtme beni, bürüme, kim ne derse desin
Sen hep andığım yerdesin.

Biliyorum bendesin ama
Çek kendi anayurduma
Sen benle perdesin.
Güldür bizi, ağlatma, senle kıyamam
Gülerse insan, güler her şehir.

15 Şubat 2008

Mustafa Turhan
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Güzelliği Vermiş

Güzelliği vermiş laleye güle
Allahtan başkası güzel değildir
Sesini gizlemiş tele bülbüle
Allahtan başkası güzel değildir

Cemali dolaşır gülen her yüzde
Kelamı konuşur tatlı her sözde
Bakışı görünür konuşan gözde
Allahtan başkası güzel değildir

Selamı dağıtmış tümden varlığa
Failini sermiş düzlüğe dağa
Suret zata girip çıkmış açığa
Allahtan başkası güzel değildir

Her varlık gidiyor insana doğru
Vuslata varmazsa insan kupkuru
Bendeki ben bende en büyük soru
Allahtan başkası güzel değildir

Melâmet kurulmuş yokluk zevkine
Âlemler yükünü taşır her sine
Hakiki mürşidin sarıl ilmine
Allahtan başkası güzel değildir

Âlimler ilmini nerden alırlar
İlmi ledün yoksa yolda kalırlar
Allahı anmakla Hakka varırlar
Allahtan başkası güzel değildir

Gönüllüyle kopar Ladan varlıktan
Ayırmasın Allah bizi yokluktan
Her ne gelir ise gelirse Haktan
Allahtan başkası güzel değildir
13 Mayıs 2009

Mustafa Turhan
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Hacı Babam

Hacı Babam -28-

Kendini bulan
Bendini aşan
Taştıkca taşan
Hacı Babamdır

Seven sevilen
Sanla değişen
Hakkı isteyen
Hacı Babamdır

Dille çağıran
Gönle bağıran
Halle duyuran
Hacı Babamdır

Ademden beri
Diridir diri
Şahlıktır yeri
Hacı Babamdır

Eyvallah derim
Elin öperim
Pirimdir pirim
Hacı Babamdır

Kurban olan o
Hakla dolan o
Var da solan o
Hacı Babamdır

Maşuğa aşık
Kaygıya ışık
Hakla barışık
Hacı Babamdır

Makamı sultan
Zakire burhan
Aleme Rahman
Hacı Babamdır

Hakta yok olan
Kullukta doğan
Şeytanı koğan
Hacı Babamdır

Telkinde önder
Hep Gönüllüm der
Ladanı güder
Hacı Babamdır.
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Hak

Hak vermişse bu nefesi
Alanda Hak verende Hak
Terket takke ile fesi
Ellerde Hak dillerde hak

Atamazsan o gözlüğü
Çözemezsin o sözlüğü
Bilemezsin yeri göğü
Bugün de Hak yarın da Hak

Giyme gönlünü açıver
Zekâtını da dışa ver
Kusurları görmeyiver
Bunlar da Hak onlar da Hak

Melâmette ilmi ledün
Hakkı buldum özde bugün
Ölüm olsun bize düğün
Ayan da Hak beyan da Hak

Şefaat şahit olmaktır
Şahitlik O nu görmektir
Mürşide boyun eğmektir
Hak insan da insan da Hak

Bakma alışan göz ile
İnanma sevmeyen dile
Gönlünü ver Gönüllüye
Görünen Hak gören de Hak

Aktör olmuş sanki nefis
Şahlığa soyunmuş seyis
Ladan gelir yayılır his
Zahirde Hak batın da Hak.

27 Temmuz.2005

Mustafa Turhan
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Hak tabir

Hak tabir istemez benden
Gözüme fendini serdi
Ayan beyan görür iken
Miracım Gönüllü verdi

Girdim yarimin şehrine
Bir sultanın mahremine
Yıktım varlığımı yine
Asayı Gönüllü verdi

Kendimde kadim kitabım
Banadır benim hitabım
Haktan ayrıysam bizarım
Kervanı Gönüllü verdi

Nefsin ile örtme kendin
Benim senin olmaz bu din
Kuşatsın varlığı sevgin
Aşkını Gönüllü verdi

Nefsim beni tahrik eder
El ayağım fitne güder
Haset ateş ile gider
Ateşi Gönüllü verdi

Gönülde gezer bin bir can
Kendindeymiş derdi derman
İlimden gider Hak iman
İmanı Gönüllü verdi

Fenayı bekayı verdi
Ladanı önüme serdi
Gönlüme arşını gerdi
Enel-Hak Gönüllü verdi.

23 Temmuz 2005

Mustafa Turhan
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Hakkı Arar İken

Hakkı arar iken Hak bana çattı
Beni benden alıp ayana saldım
Pazarlık yapmadan çarşıda sattı
Üç kuruş vermeden âlemler aldım

Aşkın meclisine vardım oturdum
İlmi tevhit ile gark oldu yurdum
Çokluk gözümdeymiş birliği gördüm
Cenneti bırakıp ben bende kaldım

Hakkın nazarıyla vardım sılama
Dostun cemalini sürdüm yarama
Hakkın sohbetinde insan arama
Ölmeden ölenle haklığa daldım

Muhabbet bağında sıyrıldım benden
İnsan ötesine gider bu tenden
Ölçüler tartılar erimiş maden
Hazan mevsiminde bahara daldım

Sözleri mal etme kendine dedi
Allahın ahlakı sonsuz ebedi
Gönlümün nazarı kırdı kilidi
Yârimi görünce birden alçaldım

Zamansız söyleştim günahım çoktur
Âşık olan âşık dermana toktur
Övüp yerilmekse küfürlü oktur
İltifat rabbime kınayı aldım

Gönlümün gözünü Gönüllü açtı
Melametin zevki gönlüme kaçtı
Rabbim sıfatını zamana saçtı
Ladanı bulunca hasleti saldım.

1 Ekim 2007

Mustafa Turhan
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Hakkı Soran

Hakkı soran Hak yolcusu
Bilirmisin Allah nerde
Hakikatin bir ulusu
Diyor Hakka yokki perde

İnsan Hakkın varlık bağı
Sevemezsen insanlığı
Hayvandan insan aşağı
Allah diyor ayetlerde

Ulaş Hakka zikri ile
Hükmetsin kalbin şu dile
Çık kabrinden bile bile
Uzat elin durma yerde

Gel rahmet tufan olmadan
Meçhule demir almadan
Sancağını sallamadan
Aşk sırrını al bu erde

Dost dost diye çağırmayan
Yolda kalır can bulmayan
Ağlar mı hiç dostu bulan
Gül ile gül kalma şerde

Can içinde Gönüllü var
Var cana yıkılsın duvar
Âlemler gönüle sığar
Yapma kendini kör perde

Evvel ahir ne olacak
Zahir batına solacak
Ladanı Allah yolacak
Vardır derman her bir derde.

 6 Ağustos 2005

Mustafa Turhan
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Haset İnat

Haset inat öfke insanın putu
Mürşidi bulanlar zikirle yıkar
Kin murdarı sabit gizli bir kutu
Mürşidi bulanlar açarak yakar

Haset inat öfke hayvanlık hali
Gatagulle ile toplama malı
Adalettir Haktır mülkün temeli
Mürşidi bulanlar almadan satar

Devam edecek<<<<<<<<<<<<<<<

Mustafa Turhan
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Her İnsan

Her insan güzeldir gülerse eğer
Bir tebessüm bile çok şeye değer
Kaşların arası sevgiymiş meğer
Sureti suratla değişme sakın

Her insanda birçok güzellik yatar
Güzeli görmeyen cürüme batar
Maddeye yanaşan sevgiyi satar
Sevgiyi maddeye değişme sakın

Her insana sevgi gelir aslından
Sevgiyi kaybeden kopar dalından
Sulanır gönüller sevgi balından
Tatlıyla acıyı değişme sakın

Her insan sevgiyle yaşar zindanda
Sevgiyi bulanlar olmaz ziyanda
Sevginin anası Rahman her yanda
Harmanı samanla değişme sakın

Her insan ölümü bilmeden korkar
Dünyaya daldıkça sevgiyi yakar
Bekadan gelmiştir faniye sarkar
Sevgiyi nefretle değişme sakın

Her insan sevgiyi bilmeden kaçar
Kelamla deyimle kor ateş saçar
Ahiret çiçeği dünyada açar
Etkiyi tepkiyle değişme sakın

Her insan sevdalı ister cenneti
Er insan cennete etmez minneti
Rabbin kendisine iken daveti
Gönüllüyü ladan değişme sakın

16 Haziran 2008

Mustafa Turhan
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Her İnsana Aşk Durmadan Akar

Her insana aşk durmadan akar
Sanma ki insan insana bakar
Hakka bakmaz ise cehennem yakar
Cennet cehennemi bendedir sende

Sanma kıyam rüku secdedeyiz biz
Bir emrin bir mevcudun üçbin haliyiz
Hakikat şehrinde Muhammed Aliyiz
Onsekizbin alem bendedir sende

Hakikat bir aşktır Allahın sırrı
Sırra ulaşanlar söndürür narı
Taklidi imansa Allahın kahrı
Lütfu kahrı suru bendedir sende

Hakikat namazın birlikte kıldık
Abdestini ateş su ile aldık
İnsan olana dek a'mada kaldık
Ölüm doğum kalım bendedir sende

....
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Hırka Lokma

Hırka lokma yeter diyen merhaba
Amacın lokmaysa meraya var git
İnsan ruhun aslı girmez esvaba
Muhammede ekil var Allahta bit

Sarıp sarmalayan gece merhaba
Hakikat güneşi söndürür seni
İnsan halifeyse sığmaz hesaba
Âlemden âleme döndürür seni

Kuranı sahipsiz sanan merhaba
Musa firavunun sarayındadır
Kulunda bir gayret var ise çaba
Mübarek geceler üç ayındadır

Cenneti isteyen yaren merhaba
Efal sıfat zatı atıver gitsin
Ol sahibi alır gidermi heba
Manayı zevk eden maddeyi netsin

Hayatı arayan canım merhaba
Hayat bir köprüdür Allaha bağlar
Kimi sırat demiş kimisi caba
Rolünü zevk etmez durmadan ağlar

Zübde-i kâinat dostum merhaba
Âşıksan canını salıver gitsin
Hünerlik olurmu bir lokma aba
Ölmeden ölerek bu hayat bitsin

Merhaba Gönüllü varisi nebi
Her kitapta gördüm hepsinde varsın
Ladanın mazharı zuhrun sebebi
Gam kederi örter sevince yarsın.

13 Nisan 2008
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Hicab Cenneti Yüzünde

Hicab Cenneti Yüzünde
Huri Giılmanı Sözünde
Kevseri Hayat Özünde
Mevlam Oldu Leyl La Benim

Ayet Hadis Her Bir Yanı
Sureti Yorar İnsanı
Bekadan Zayi Devranı
Mevlam Oldu Leyl La Benim

Gitmem Huzura Leyl Lasız
Kul Olmam Hakka Meyl Lasız
Rabbe Ulaştım Selasız
Mevlam Oldu Leyl La Benim

Serhoş Oldum Bir Bakıştan
İzzet İrfana Akıştan
Nurundan Kaçtım Nakıştan
Mevlam Oldu Leyl La Benim

Mahvoldum Kahra Gümansız
Aşkına Varsam İmansız
Ummana Çıktım Limansız
Mevlam Oldu Leyl La Benim

Fırkatıyla Gönül Kışlar
Vuslat Olsa Hazan Başlar
Fena Mülkte Beka Kaşlar
Mevlam Oldu Leyl La Benim

Aşkı Doğurur Her Nefes
Gönüllü Gönülde Heves
Ladan Artık Ümidi Kes
Mevlam Oldu Leyl La Benim

18 Mart 2012
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Işık

Işık bir süzgeçtir mana ayırır
Gece kullananı Hakka kayırır

Bir Bedenle iki sözü dinleme
Nefsini atıver artık inleme

Seherde kalkarsan yalvar Allaha
Yeniden doğarsın inan vallaha

Toprak hem hadistir hemde atası
Manası yükselir kalır hatası

Gafletten dünyadan çağrıdır Ezan
Hamlıktan boşluktan kurtulur her zan

Nefsiyle konuşan Allahı duyar
Kulağı varsa Rabbine uyar

Ölmeden ölürse Korkusu kalmaz
Derdini hüznünü yanına almaz

İnsan Besmeleyle yetkiyi alır
Barışırsa onla Onunla kalır

İnsan İrfanında Kuranı saklar
El âlem diyerek nefsini aklar

İnsan bir Köprüdür sevgi ayağı
Heva hevesiyle kalır bayağı

Dört Mevsimdir insan içi doludur
Bazen yağmur verir bazen doludur

İnsan Gönüllüye varını atar
Bugünü almadan Ladanı satar.

29 Haziran 2007

Mustafa Turhan
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İlanı Aşk

İlanı aşk ettim tuttum nefesi
İnsanlığı sevdim kaldı hevesi
Akıl fikre uymuş kırmış kafesi
Aklım akla gitti aklım kalmadı

Büyük bir dünyayı başıma sardın
Uzağında değil içinde vardın
Adını aşk koyup kanımla kardın
Sabrım Sabra kondu sabrım kalmadı

Rahmanla doyurup verdin aşkını
Cehennemin yeli dostun şaşkını
Gafletim artıyor çıkart bu kını
Varım vara vardı varım kalmadı

Seher yelin açmış cemali yari
Sırrınsa sübhanın görünme bari
Cemal gören aşık dururmu gari
Şükrüm Şükre vardı şükrüm kalmadı

Sıfatların bir bir gidiyor sana
Madem alacaktın vermesen bana
Elimde değilse dön de sılana
Canımı can sardı canım kalmadı

Kapını çalıyom açacakmısın
Kullanıp kullanıp atacakmısın
Bir sabrım kalmıştı alacakmısın
Halim halde soldu halim kalmadı

Mirac Gönüllüde, yaşayamadım
Canımı alıcı kaldı bir adım
Yokluktan gelmişim Ladanmış adım
Korkuma el kondu korkum kalmadı.

7 Nisan 2007

Mustafa Turhan
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İlim

İlim Hakkın iste verir
İrfan olur mihenk taşı
Tahkik taklidi eritir
Haktır elbet mihenk taşı

Ruhum haktan ayrı ise
Akıl Rabden gayrı ise
Gönül dostu yermiş ise
Gurur olur mihenk taşı

Varsa sevmediğim kişi
Beğenmezsem birçok işi
Sönmezse kibir ateşi
Kibrim olur mihenk taşı

Islanmazsa kuru bilgi
Gönlü terk etmişse sevgi
Dosta değilse can ilgi
Dünya olur mihenk taşı

Selamım sarmazsa candan
Kör olmuşsam şöhret şandan
Sevgi çıkmaz ise kından
Putum olur mihenk taşı

Lezzet vermez çorak insan
Gönlün nağmesidir cihan
Dosta ekilir biter can
Dostum olur mihenk taşı

Yaktı Gönüllü dağımı
Birledim solum sağımı
Ladan kesti her bağımı
Gerçek oldu mihenk taşı.

29 Temmuz 2005

Mustafa Turhan
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İlmü Ledün Bize

İlmü ledün bize Kurandan ferman
Müspet ilim yoksa bozuktur iman
Bilmiyorsan ilmi bilene dayan
Bir varisi Nebi meşki zevk etti

Aklımın peşinde Hakkı arardım
Nefsime kul olup hepten zarardım
Gözüme göre bir dosta nazardım
Can evime girdi bir Zat sureti

İnsan, insan olmaz dehre girmeden
İnsanı öğrenmez kabre girmeden
Ötesini görmez bahre girmeden
Bir hızırı buldum salı deldirtti

Ümmiliği giyip ilimde yüzer
Sarayında uyur harabe gezer
Efal sıfat zatı haliyle sezer
Turi Sinasında aşkı öğretti

İmar etti gözüm eğri kalmadı
Açıverdi gönlüm alem sığmadı
Tımar etti özüm yükü olmadı
Vücudun tevbesi zikri belletti

Ben sen o kalmadı Allah deyince
Yerine oturdu ben eğilince
Sıyrıldı gözümden toprak ve gece
Gözümü gönlümü terbiye etti

Sırrımı açınca çirkinlik sustu
Dünya ve ahiret bu güne uçtu
Ölmeden öldürüp güldürdü dostu
Gönüllü Ladanı zevken mest etti.

12 Nisan 2007

Mustafa Turhan
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İlmü Ledün Nerde

İlmü ledün nerde yoktur diyenler
Anmak anlamanın kapısın açar
Hakkın varlığını peşin giyenler
Dosta varmak için sırrını saçar

Münezzeh olsada insandan güler
İnsan yüze çıksa insanı yerer
Zaman mekan bilmez her zaman sever
Kirlenmişse insan aşağı uçar

Saflanmışsa kendi kendine çeker
Kirleneni geri toprağa eker
Ruhunu kabzeder zatına diker
Akıl baştan gider kendinden kaçar

Mekansız olana göynek biçilmez
İnsanı geçmeyen hakka seçilmez
Nefsini bilmezse Hakka geçilmez
Özüyle birleşen Lamekan açar

Bedeni koruyan akıldır akıl
Ayıkla kendini aslına çakıl
Hakkın sıfatıyla Allaha takıl
İnsan ötesine zikriyle kaçar

Seyir defterinde Allah sondurak
Bu geliş gidişe aklın ile bak
El ayaklar toprak toprak olacak
Enel Hakkı bulan Allaha uçar

Dünya için gelen dünyada kalır
Allahı arayan Allaha varır
Hem yokluktan gelmiş hem varım sanır
Gönüllüden alır Ladanla saçar.

21 Nisan 2007

Mustafa Turhan
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İlmü Ledün Sırrı

İlmü ledün sırrı dinlerin özü
Aklını kalitle dinle bu sözü
Muhammed Mustafa Kabemin yüzü
Cemali görenler gurbet gezermiş

Gurbetin acısı nisbetten gelir
Sılada değilde nerede yenir
Âdem ile Havva en iyi bilir
Can dosta ekilir alınır yemiş

Gurbetin yarası aşkın ürünü
Gün doğarken susar yapar düğünü
Allahı arayan neylesin dünü
İnsan ektiğini bugün biçermiş

Övmek ile yermek küfrün temeli
Sevmek ve sevilmek aşkın emeli
Nefsi Levm etmeye Allah demeli
Büyük akıllar hep tarafsız imiş

Gurbetin sızısı günbegün artar
Noksanlarım çoktur yakamı yırtar
Aşkın terazisi akılmı tartar
Yıkık köyden haraç alınmaz imiş

Gurbette masiva her dem ağlatır
Ledün ilmi okur hem satır satır
Bir Hamdi götürür yetmiş üç katır
Sözlerde soluğun meyvesi imiş

İnsanın gecesi yirmi dört saat
Bir bilenle nefsi ötesine at
Zikriyle alınır ebedi hayat
Gönüllü Ladanın pınarı imiş.

10 Nisan 2007

Mustafa Turhan
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İlmü Ledün Zahir

İlmi ledün zahir batın canımda
Evvelim yokluktur ahir yanımda
Israrım tekrarım kuran kanımda
Dünyadan öldükçe Hakta doğarım

Muhabbet doğunca sesimi kesti
Aklımı fethetti bilgi abdesti
Ömrümü keşfedip gönlümde esti
Dünyada güldükçe bugün ağlarım

Hak vermiş sevmeyi seversem varım
Sevmeden görürsem esmez rüzgârım
Güzeli göremem dönmez ezkarım
Dünyadan gidince Hakka uğrarım

Lal olmuş kulağı muhabbet duyar
Taşkınlığı yoktur dört mevsim bahar
Muhabbeti aşktır şefkatle bakar
Dünyayı sevdikçe öfke bağlarım

Mürşitle muhabbet zuhuru Haktır
Sılası yanında varlık uzaktır
Sevgiyle dirilir kesret tuzaktır
Dünyadan geçince akar çağlarım

Muhabbetten doğup hakka taşarım
Dilsizce söyleşip dostla yaşarım
Bir cemali gördüm onla coşarım
Dünyayı gördükçe susar dağlarım

Muhabbetle alem alem gezerim
Gönüllüyle birdir birdir pazarım
Yoktan geldiğimden Ladan yazarım
Dünyadan ukbaya uzar bağlarım.

20 Haziran 2007

Mustafa Turhan
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İmanımı Sattım

İmanımı sattım sevgi bağına
Onun ile vardım bir kaf dağına
Oturdum Alinin hemen sağına
Orda kalmak için karar ararım

Allah dese dilim gözümde insan
Kalbime inerse bir olur cihan
Girerse gönüle bulamam mekân
Hakta durmak için zünnar ararım

Gezerim gurbette eder şikâyet
Sılaya dönünce hep olur ayet
Sevip sevdirmesi ihsan inayet
Hakta doğmak için mezar ararım

Gurbet sıladayken mekân karışır
Cemal ile celal gülde barışır
Nefis gönül ile ruhla yarışır
Bitiş noktasında seyran ararım

Emri ile Allah ayakta tutar
Bir gönül evinde bin âlem yatar
Yârini almadan yerini satar
Hakkın pazarında ruhban ararım

Âlemi boyamış kendi rengiyle
Düşmanı dost etmiş kadim diliyle
Şahit oldum bende gördüm haliyle
Orda burada değil bende ararım

Söyler dil sözünü nereden alır
Muhabbeti aşksa hüzünsüz kalır
Aşkın zirvesinde söner alçalır
Gönüllü tahtında Ladan ararım.

27 Nisan 2007

Mustafa Turhan
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İnsan

İnsanın öncesi nasıl sanılır
Ayandır ötesi Hakta anılır

İnsan Hakkı bulur hep döne döne
Nefsini çıkarma en sondan öne

İnsan gecesiyle yokluğa erer
Kesretini dürer Vahdete serer

İnsan bir hambaldır Allahı taşır
Kendine sahip ol gerisin aşır

İnsan bir ustadır yoktur çırağı
Sözüyle işletir her türlü ağı

İnsan bir yolcudur yoktur azığı
Duramaz dünyada çaksan kazığı

İnsanda saklı gamı sevinci
Zümrüdü Ankası aklıdır inci

İnsan deryasında âlemler yüzer
Haliyle sözüyle Rabbini üzer

İnsan kâinatın kadim gözüdür
Efal sıfat zatla Hakkın özüdür

İnsan bir varlıktır bir ile yaşar
Bir ile olursa bin derdi aşar

İnsan kaderini durmadan yazar
Kendini yer bitirir hep azar azar

Gönüllü daima gönüle bakar
Gönlü ile Ladan gönlüne akar.

1 Temmuz 2007
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İnsan Bir Kitaptır

İnsan bir kitaptır gönül okuyan
Allahı bildikçe sevgi dokuyan
Tanıdıkça nefsi Allahı duyan
Kitabı okudum yazar giderim

Kelam Allahındır insan mazhardır
Kulundan görünen sevgi izhardır
Her sıfat âlemdir hepisi yardır
Yar ile kol kola gezer giderim

İnsan yerindeyken âlemler gezer
Kendini bıraksa ummanda yüzer
Dalarsa sevgiye inciler dizer
Sevgiliyle bahre dalar giderim

İnsan feleklerle kendinde döner
Semayı tur eder dünyaya iner
Hakka varmak için insana biner
Mekandan mekana geçer giderim

İnsanı koruyan hayvani histir
Hayvandan kurtulan temiz nefistir
Terbiye olursa ruhtur Kudüstür
Hazreti İsayla çıkar giderim

Vücudu Muhammed sarmış her yanı
Manası Allahtır sever insanı
Aşkına yar eder canda cananı
Manayı andıkça uçar giderim

Koşuyor insana cümle kainat
Arıyor Rabbini nefsine inat
Muhammede olur aslında biat
Gönüllüye biat eder giderim.

21 Temmuz 2008

Mustafa Turhan
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İnsan Kafirdir

İnsan bir kâfirdir ben gördüm sanır
Efal sıfat zatı kendine saklar
Cehlini hiç görmez durmaz aldanır
Akletmez  fikretmez  aslını saklar

Toprağa bakarsın her hali inkâr
Dağıyla taşıyla birde cüretkâr
Ayaklar altında yatar sanatkâr
İnsanın kendini bağrında saklar

Bazen hırçın bazen uyur her deniz
Yürüsen üstende bırakmaz hiç iz
Olmasaydı deniz olmaz bendeniz
Kanımı terimi güzeli saklar

Akıl gibi hava durmadan eser
Yapar yıkar yumar bırakmaz eser
Bazen canı yakar bazen buz keser
Canım ciğerimi göğsünde saklar

Güneşim olarak gecemi attın
Karanlığı yırtıp gerçeği sattın
Hakkı Hakikatı verdim ısıttın
Düşünce hızımı nedense saklar

Her görülen sanki gizli hazine
Kapısı kilidi kendi kendine
Aşk ehli kilidi almış eline
Anahtarı gözde gönülde saklar

Harbi olan varsa çıksın meydana
Hallacı Nesimi susamış cana
Gönüllüden doğar her türlü mana
Ladan canda canı sevgili saklar.

3 Mart 2009

Mustafa Turhan
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İnsanın Manası

İnsanın manası gaflet
Hakta mümkünmü ahiret
Nefesi bendedir elbet
Mayasıdır aşk insanın

Söylersen sabır sabrolmaz
Susarsan başıboş kalmaz
Gizli olan Allah olmaz
Mayasıdır Hak insanın

Hakkın viranıdır insan
İnsandır tecelli olan
Olmaz Beşer Hakka varan
Mayasıdır meşk insanın

Rahmet sevgi, değil acı
Rahman aşkı, olmaz sancı
Kabeni bul da ol hacı
Mayasıdır hac insanın

Ölüm zevkin diriyken al
Cemaatle cemale dal
Ölüm zehir, eylersin bal
Mayasıdır bal insanın

Cennet sınır, şifa sanma
Terk et dünya ona konma
Tevhit ile zorda kalma
Mayasıdır can insanın

Terki dünya bir hecedir
Hak Gönüllüde yücedir
Ladan ise bilmecedir
Mayasıdır haz insanın.

17 Eylül 2005
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İnsanlığım Senle

İnsanlığım senle yiter
Alemler hep bende biter
Bir gülüşün bana yeter
Gülüşümü gül zat eyle

İnsan iken gafletteyim
Melamette olan bir mim
Enel Hakla bilmem neyim
Neyliğime hicret eyle

İnsanlığım gelmez hale
Düşünceler inmez dile
Şahadetim dolu hile
Şuhudumu şefkat eyle

İnsanlığın meydanıyım
Birliğe inmiyor sayım
Bazen ölü bazen hayım
Hazretimi hilkat eyle

İnsansam da bazen âlim
Bazen maşuk bazen zalim
Ele dile gelmez halim
Nispetimi vahdet eyle

İnsan iken bu bedende
Yetmiş iki azdır bende
Gâh gurbette gahi elde
Hasretimi vuslat eyle

İnsanlığıma bırakma
Sensizlikle beni yakma
Dertsizliği gönle sokma
Gönüllüyle seyyit eyle

İnse taptım dert edindim
Sana vardım yurt edindim
Ladanlığı mert edindim
Hüzünlerim meyyit eyle.

31 Ocak 2007
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https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kalem

Kalem emri alır söyler sözünü
Akıl fikre girmiş soyar özünü
Taşrayla uğraşan görmez yüzünü
Allah Allah ile gönül beslenir

Söz bulaşır elbet gönül açıksa
Rahmeti bulamaz göklere çıksa
Hakkı arar bulur gönül acıksa
Allah Allah ile derya seslenir

İnsanı öldürür cehlin kapısı
Tevhidin aynası insan yapısı
Hayatın sırrıdır ölüm acısı
Allah Alleh ile insan süslenir

Kıyamda durulur her bir ayetle
Nefis boyun eğse rükuyu ekle
Hakkı bulam dersen secdede bekle
Allah Allah ile Allah üslenir

Nefsini yitiren bulur Allahı
Duygular kör olur kalmaz bir ahı
Zamanı kaybolur gelmez bir dahi
Allah Allah ile mekân yaslanır

Cahile bulaşma mikrop bulaşır
İlimle yürüyen Hakka ulaşır
Anasın kaybeden kuzu meleşir
Allah Allah ile Allah seslenir

Kainat binası insansa eğer
Gönüllüyle sohbet her şeye değer
Fatihanın sırrı fetihmiş meğer
Allah Allah ile ladan beslenir.

1 Şubat 2008 Anamur

Mustafa Turhan
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Katına

Katına çıktım duruldum
Kendi kendime soruldum
Ne bıktım ne de yoruldum
Allah ile Allah dedim

Âdem ile çamur kardım
İbrahim’le odun sardım
Musa ile deniz yardım
Canlar ile Allah dedim

Eyyub ile sabır aldım
İsmail’e koçum saldım
Yunus ile suya daldım
Yunus ile Allah dedim

Yusuf ile sultan oldum
Hızır ile sefer kıldım
İsa ile huzur buldum
Mekân ile Allah dedim

Şekil sembol tevhit olmaz
Asla tevhit yerde kalmaz
Muhammedi kılar namaz
Haydar ile Allah dedim

Fetih istersen fetholun
Elin yolun tut bir kulun
Kibir haset zandan yolun
Gönüllüyle Allah dedim

Davut sesini duyurdu
Benim dilim kalem oldu
Aşkı aşkımı korudu
Ladan ile Allah dedim.

10 Ağustos 2005
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Kaybettim

Kaybettim sende beni
Suretim alan alsın
Buldum bende kabeni
Bir süre bende kalsın

İstemem başkasını
Aşkıyla bende kalsın
Sultanlık sizin olsun
Kullukla bende kalsın

Ayırma beni ondan
Bende ki bende kalsın
Kesreti sizin olsun
Vahdeti bende kalsın

Enfüsi alın benden
Afakı biri alsın
Beni bana bırakma
Suretim sende kalsın

Allah desin her yerim
Gayriyi alan alsın
Melami olsun ferim
Gülşenim sende kalsın

Kenzi Mahfim saçılsın
Sırrımı alan alsın
Gönüllü senin olsun
Gönülü bende kalsın.

Şahımı verin bana
Damarım sende kalsın
Satın beni Ladana
Enel Hak bende kalsın.

22 Temmuz 2005

Mustafa Turhan
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Kaybettim Mürşidimi

Kaybettim mürşidimi
Biçare aşkı kaldı
Neylerim ben kendimi
Canı canımı sardı

Öpemedim elini
Eli elimde kaldı
Çözemedim dilini
Gönlü gönlüme vardı

İmanımı da aldı
Bülbülü bende kaldı
Ahı zarı mahvetti
Zevki sefası kaldı

Seccademi kaldırdı
Tesbihimi sildirdi
Hayalimi soldurdu
Seyranı bana kaldı

Ef-al sıfatım yandı
Zatımı kendi aldı
Cem eyledi hepisin
Onuda sahib aldı

Terk etti cehlim beni
Külli irade aldı
Tenimde kaldı teni
Benler nerede kaldı

İçtim abı hayatı
Gönüllünün elinden
Çevreledi biatı
Ladanlık bana kaldı.

22 Temmuz 2005

Mustafa Turhan
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Kurut

Kurut bende ki beni
Gönlüme ek sevgini
Kalbime kur evini
Yak harab eyle beni

Benliğim turab eyle
Ateşimi vur sele
Suyumu döndür yele
Kes kurban eyle beni

Zikrin söylesin dilim
Dosta benzesin halim
Cehli okusun âlim
At hallaç eyle beni

Bugünüm yok, yarın çok
Dosta vuslat neden yok
Ummana başımı sok
Haldaş et sana beni

Aklına giremedim
Rasulü göremedim
Cana can veremedim
Külün yap savur beni

Mahfuz et ruhum salma
Safından dışa alma
Küfrüne bizi çalma
Miraç et sende beni

Gönüllü yazamadım
Dağlarda kaldı aşkım
Ladan diğer bir adım
Nurunla kavur beni.

30 Temmuz 2005
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Kuzu Postu

Kuzu postu giymiş kurdum
Bulanmış çamura yurdum
Şeytan bende iken durdum
Rahmetinle at Allahım

Ölmü çözen hayyı bilir
Gayb ilmini sahip verir
Şaha şahit isen gelir
Mayasıdır şah insanın

Hak saklanmaz cem eylersen
Nefis kayıp Hak birlersen
Değildir aşk sevmen övmen
Mayasıdır aşk insanın

Baş hatam dünyayı sevmek
Cennet hurim boşa emek
Yok vuslatım yakın destek
 Rahmetinle ol Allahım

Kurudu ılıca halim
Hem döneğim hem de zalim
Dostu görsem Melami’yim
Rahmetinle gel Allahım

Seni gördüm  eriyorum
Beni sana veriyorum
Renkten renge giriyorum
Şahidimdir kara ve ak

Cemal gördüm gönül ile
Gönüldeki gelmez dile
Gelmeyeni verdim sele
Şahidimdir gözler varak.

Yemem içmem beni savar
Gönüllü geceler kovar
Bir telimde bin Hakkı var
Ladan oldu yeni çırak.

8 Haziran 2008
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Leyl Lanın Bakışı Aşk Olup Akar

Leyl Lanın Bakışı Aşk Olup Akar
Aşkın Kapısından Kor Atıp Yakar
Beka Çengelini Gönlüme Takar
Can Kuşunu Uçur Sılaya Doğru

Can Dosta Satılır Canımı Gel Al
Tevhit Ummanında Aşk Büyük Bir Sal
Aşkın Esrarıyla Gamsızlığa Dal
Can Kuşunu Uçur Sılaya Doğru

Ey Güzeller Şahı Kaldır Zülfünü
Gecesi Olmayan Neylesin Günü
Turi Sinasında Yapsak Düğünü
Can Kuşunu Uçur Sılaya Doğru

Dünyadan Ukbadan Geçelim Ey Yar
Âlemlere Sevgi Her Daim Yağar
Dizlerin Dibinde Hu Deyip Yunar
Can Kuşunu Uçur Sılaya Doğru

Kulluğum Esaret İstemem Makam
Nakşından Kaybolur Hüzün Tasa Gam
Dudaktan dökülür Ol İsmi Azam
Can Kuşunu Uçur Sılaya Doğru

Yanakların Alkor Çekiyor Canı
Tapılası Güzel Hakkın Mekânı
Yetmiş İki Millet Doldurmuş Hanı
Can Kuşunu Uçur Sılaya Doğru

Vücudu Kadehle Sevgili Sensin
Dininden Çıkmayan Aşkı Ne Bilsin
Gönüllü Suruyla Cana Can Versin
Can Kuşunu Uçur Ladana Doğru.

1 Nisan 2012
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Manadan Beslendim

Manadan beslendim aşkımı gördüm
Sevgiyle dikilen güller ölürmü
Maddeye yaslandım narımı ördüm
Maddeden manaya geçen ölürmü?

Yalnız senden yardım dilerim rabbim
Ancak sana kulluk sunuyor dinim
Lütfunla nimete aşkımdır kerim
Doya doya Zemzem içen ölürmü?

Zamanı kaybettim gördüm mekanı
Kendiyle kendini zanla yakanı
Ayakta uyuyup yere bakanı
Rahmetten Rahmanı seçen ölürmü?

Gün doğunca öten bülbüller vardır
Yokluktan mutlağa geçenler yardır
Lügatta olmayan mahsüller nardır
Her sözünde iman eden ölürmü?

Aşkı muhabbeti bulanlar ölmez
Sırrı ömrü bilen hayattan dönmez
Nemrudun ateşi yinede sönmez
Lebbeyk lebbeyk diye dönen ölürmü?

İradede yatar asıl sınavım
İnsan olup doğan kalırmı yarım
Sevmek sevilmektir asıl muradım
Aşk ile sulanan gözler ölürmü?

Gönüllü yanında ömrümü saysam
Varımı yoğumu atarak kaysam
Ladanı satarak benlikten caysam
Kendini tevhide satan ölürmü?

17 Ocak 2007
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Melamet Hırkası

Melâmet hırkasın âşıklar giyer
Tevhit bayrağını eylemiş siper
Her fikir kelepçe bir fikir rehber
İnsanın mayası olur muhabbet

Melâmet aşını tadıp yiyenler
Nefsini çıkarıp Hakkı giyenler
Bir erin elini öptüm diyenler
Kahır ülkesinde bulur muhabbet

Melâmet suyunu Kevser kılanlar
Edeb ahlakını Haktan alanlar
Sıfattan surete nazar salanlar
Lütfun deryasından alır muhabbet

Melâmet donunu giymez bilenler
Güle gül yakışır tevhittir cevher
Aklın kandilinde Allahü Ekber
Âlemlere sultan olur muhabbet

Melâmet razıdır Rabbe dönmeden
Canı dosta eker akıl sönmeden
Dirilir âşıklar kabre sünmeden
Münker nekir ile olur muhabbet

Melâmet ilmini Rabbinden alır
Allahsız görünen haramda kalır
Aşkı imam kılan gamdan boşalır
Ayrıda gayride bulur muhabbet

Melami almıştır Haktan gözünü
Gönüllü mutlaktan söyler sözünü
Ladanın gönlünde büyük düğünü
Yapınca Azrail olur muhabbet.

22 Ocak 2007

Mustafa Turhan
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Mevlana

Bilmek için Mevlana’yı
Dalmak gerek o Kur-ana
Bilmek için o manayı
Hizmet gerek o canana

Görmüş Hakkı ayan beyan
Mahşer olmuş sessiz meydan
Almaz akıl o bir divan
Sormak gerek o sultana

Bülbül olup konmuş güle
Sultan olmuş şahlar ile
Mutlak kelam gelmez dile
Feryat gerek o burhana

Konya olsa da türbesi
Arzdan gelir ayak sesi
Hoşluk verir o Gel desi
Varmak gerek o pirana

Bulmuş Hakkı tur dağında
Tufan olmuş kullarında
Sadrın açmış Şems ağında
Erler gerek o meydana

Gönle uçmuş sema ile
Saki olup gelmiş dile
Molla Kasım düşmüş sele
Yokluk gerek o nişana

Atı koşar kaf dağında
Melâmetin otağında
Gönüllünün ocağında
Yansın Ladan o nuruna.

25 Kasım 1997

Mustafa Turhan
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Miracım

Miracın hakikatini Peygamberimiz, Rehberimiz, Mürşidimiz, Önderimiz Hz. Muhammed
SAV yapmıştır. O nun muhatap olduğu her şey tüm insanlığadır. Çünkü O bir kavmin,
bir ümmetin, bir mezhebin, bir tarikatın peygamberi değil tüm insanlığın
peygamberidir.

          Ona bildirilen her emir ve yasak nasıl onun şahsında tüm insanlığa bildirilmişse
MİRAÇ ta kişinin benliğinden uzaklaşıp Hakka doğru ilerlemesi de onun şahsında tüm
insanlıktan istenilir ki, hakikati yani insan kendisinin hakikatini kavrayabilsin,
anlayabilsin ve yaşayabilsin ve Hakkın zatına ulaşıp, Hakla Hak olabilsin.

          Hakka ulaşmayan, Hak-sız olan her şey; hayat, ilim gibi sıfatların hepisi kişi
benim, bana ait dediği için benlik taşıdığı için batıldır, batıcıdır, yok olucudur. Yok,
olmamak Hakta var olmak için kulluğa yani yokluğa varmak ölmeden önce ölmek
gerekir. Yokluğun zevkine aczinin farkına varan insan miracın zevki olan miraç
basamaklarına ayak basar.

          Miracın zevkini anlayabilmek, o basamaklarda yürüyebilmek için fena âlemini
fenada zevk etmesi gerekir. Buna en iyi örnek, kişinin namazıdır. Namaz miracın
kendisi ise namaz bir zevk işidir. Zevk etmek; eğlenmek gülüp oynamak değil, fani olan
yani kendine ait olmayan hayatın farkına varmak, o Hayatı-yaşamı, Hay sıfatının
sahibine, gerçek diri olan Allaha CC vermektir.

          Başkasının, Allahın CC olan Hayatı kişinin kendisine mal etmemesidir. Bu Hayat
bu Vücut benim, bu yaşantım benim, hayatımı yaşarım gibi söylemler ancak kendi
kendini kandırmaktır, aldatmacadır. Bu Hayat benim diyene; basitçe bir soru?

          —Mademki bu Hayatın, bu Vücudun senin, Hayatında, vücudunda olan
değişimlere,  ağaran saçlara, büyüyen tırnaklara mani ve engel ol, senin olduğunu
bilelim derler adama.

Tüm peygamberlere bildirilen emir ve yasaklar da olduğu gibi Hz.
Peygamberimize bildirilen her şeyden de her insan sorumludur, onun yaptığından
yükümlüdür. O yükümlülükten biri de Miraçtır.

          Miraç meselesi hala tartışılır bir konu olmaktan çıkamamaktır. İlim tartışılarak
değil dinlenilerek öğrenilir. Dinlemesini bilmeyen nasıl işin ehli olsun. Ehil olmayan
kişilerin konu hakkında konuşmalarıdır. Kendi miracını yapmayan ASIL MİRACI nasıl
anlasın. Bal yemeyen balın tadını nasıl bilsin. Acı yemeyen acının lezzetini nasıl tatsın.

          Miraç; hayatı anlamaktır. Yaptığının-yapacağının sonucunu görebilmektir. Tıpkı
aşırı süratle giden bir aracın dönemece girerken takla atacağını saptamaktır. Haksız bir
işin sonucunda nelerle karşılaşacağını sezmektir.

          Kuranın zahiri ve batini manasını görüp seyretmek miracın kendisidir aslında.
Yanlışlara engel olmak için ise; doğruyu anlatmaktan, Allahın CC sevgi ve aşk dolu
olduğunun farkına varmaktan geçer. Çünkü insan; çevresinden ve telkinden anlayan ve
etkilenen sosyal bir varlıktır.

          Hakkı, Hak olanı gizleyip saklamak; çeşitli şekilde nefsine zulmetmek; ahlak ve
niyetini bile bile, lisan ve libas ile örtmek; başta kendisi ile ve Allah ile ve de halk ile
barışamamak, hatta milletlerle ve dinlerle barışamamak; senlik-benlik savaşını içinde
gizlice takip olacağından, ikilik addettiğinden, tevazu ve alçak gönüllük taşımadığından
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miracın engelidir.

          Asıl ve mutlak varlık Allahtır. İnsanın vekili Allahtır, Allahın vekili ise insandır.
Bunu anlayabilmektir işte miraç. Her insan Allahın CC halifesidir O nun vekilidir.
Yaptığını Allah CC adına yapar, çünkü o halifedir. Kamil olması şart değildir. Kamil insan
ise hem halife, hem vekil, hem de peygamberin varisidirler.

          Selamlar Sevgiler Saygılar.

          Mustafa Turhan 25 Ağustos 2009

Mustafa Turhan
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Miracımdır

Miracımdır asıl namaz
Ölmeden içine almaz
Kabzederse yere komaz
Namaz miraca çıkmaktır

Namaz köprüdür gönüle
Rahmanla konarsın güle
Kor iken dönersin küle
Namaz nefsini silmektir

Ef alle kılınan namaz
Miraca sıfatın çıkmaz
Zatını sevgili almaz
Namaz hareme girmektir

Namaz yüz yüze bakmaktır
Yüzden gönüle akmaktır
Hak yüzüğünü takmaktır
Namaz yarla gül dermektir

Namaz zevkli ise kalır
Sat kendini hakka alır
Aşk yoksa yüze çarpılır
Namaz iraden atmaktır

Kıyamda uy bir kadime
Rükûu çöz lime lime
Secde ile gir âleme
Namaz şuuru sermektir

Din günüdür her namazın
Dünya uçar iner nazın
Hem muhabbet hem de farzın
Namaz tevhide girmektir

Namaz seyri süluk eder
Gönüllüyle Hakka gider
Dağı taşı Allah nider
Ladan kendini yermektir.

2 Ekim 2006

Mustafa Turhan
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Miracımla

Miracımla ol balçığa
Gaye kendini görmektir
Sırlar çıkar hep açığa
Namaz gönülle ermektir

Kıyama dur açık gözle
Kelama gir kadim sözle
Aç kilidin asıl özle
Kendini dosta vermektir

Görmeden şahitlik yapma
Hayale evhama tapma
Bul Rabbini bana sapma
Belaya göğüs germektir

Nazar etmez söze rabbim
İhlasa bakar ol hâkim
Bir olmazsa yedi iklim
Gönülle güzel görmektir

Can katmadır dirilişe
Akıl ermez bunca işe
Aşk odunda yanan pişe
Dostun arşına girmektir

Kulağım gözüm hakkındır
Gurbet sılaya yakındır
Kesrete vahdet takındır
Secdeyle benin sermektir

Gönülde Gönüllü varsa
Aşığa vaizi yarsa
Melâmetsiz gönül darsa
Ladanı yere sermektir.

 4 Ekim 2006

Mustafa Turhan
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Miracın Bineği

Miracın bineği kemale erme
Hakikat önüne bendini germe
Dinleyip sesini temize verme
İnsan acayiptir burağı sormaz

Yerden aldığını semaya atar
Allahın mülkünü benim der satar
İyilik güzellik insana batar
İnsan acayiptir kendini görmez

Nefsinden acizdir âlemi tanır
İnsanı sevmeden olduğun sanır
Herkese taş atıp içe kapanır
İnsan acayiptir kendini yermez

Nefsini bilenler seherle doğar
Sevip sevilene yıldızlar yağar
Hased öfke kini peşinen boğar
İnsan acayiptir taksiti vermez

Gizli hazineyi hariçte arar
İlim kendisinde kesrete sorar
Allah perde yok der perdeler sarar
İnsan acayiptir kafayı yormaz

Rahmanın sıfatı seven insandır
Rahimin siması aşkla yatandır
Esmanın çehresi göze batandır
İnsan acaiptir akıl sır ermez

Kutsal olan akıl havada gezmez
Akıl yâri ise gayriyi sezmez
Gönüllü gönülde sevgiden bezmez
Ladan acayiptir kendini bilmez.

9 Nisan 2008

Mustafa Turhan
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Miracın Meyvesi

Miracın meyvesi dilden dökülür
Gönlünü açana yağar durmadan
Şemse dost olanın zülfü sökülür
Cemaline bakar bakar durmadan

Miracın meyvesi mazlumun hakkı
Ömrüne bürünen göremez farkı
Varlığını atan sarar afakı
Benliğiyle bakar bakar durmadan

Miracın zevkini bedende tadar
Fenayı zevk eder bekaya bakar
Kendini bırakır kemale akar
Halvetine damlar damlar durmadan

Miracın refrefi zikir tefekkür
Burağı sabırdır sabırsa şükür
Rabbine kul olan nefsini sürür
Huzurunda doğar doğar durmadan

Miraca çıkanın düşer kesreti
Vuslata ermiştir biter hasreti
Zevku sefasında bulur nusreti
Günahı sevaba boyar durmadan

Miraca kavuşan duyar kelamı
Nikabı kaldırır görür âlemi
Sırrına erince verir selamı
Selamını alır salar durmadan

Miraca talipsen Gönüllüyü bul
Tevhit makamında oturandır kul
Sırrı vahdetten al cennetten kovul
Tevhit ile oynar ladan durmadan.

10 Ekim 2007

Mustafa Turhan
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Mürşidi Kâmil

Mürşidi Kâmile Verdim Elimi
Bakışı Nakışı Nur Geldi Bana
Melâmeti Giydim Tuttum Dilimi
Nefesi Soluğu Sur Geldi Bana

Mürşidin Elinden Bir Kadeh İçtim
Erdemi İzzeti Pir Geldi Bana
İlmi Tevhit İle Kendimden Geçtim
Zahir İle Batın Bir Geldi Bana

Mürşidin Kelamı Kulağım Açtı
Dünya Gerçek Ukba Sır Geldi Bana
Allahın Hikmeti Gönüle Kaçtı
Bahçe İle Bostan Kır Geldi Bana

Mürşit Nefesiyle Açtı Gözümü
Cümle Kamu Halkı Yar Geldi Bana
Nefsimi Bildirdi Buldum Özümü
İnsanın Ahlakı Har Geldi Bana

Mürşidin Nefesi Doldu Cihane
Âlemlerle Cihan Dar Geldi Bana
İster Deli Deyin İster Divane
Allahsız Görülen Nar Geldi Bana

Mürşid Telkiniyle Yeniden Doğdum
Karanlık Geceler Fer Geldi Bana
Korkuyu Tasayı Zikriyle Boğdum
Sohbet Muhabbeti Ser Geldi Bana

Gönüllü Ruhumu Durmadan Yıkar
Dünya İle Ülfet Kir Geldi Bana
Ladan Gelen Ona Zevk İle Bakar
Ölüm İle Kalım Bir Geldi Bana.
16 Ekim 2009

Mustafa Turhan
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Nankör İse İnsan

Nankör İnsan

Nankör İse İnsan Dermanmı Yeter
Kalır Hayvanlıkta Ondanda Beter
Haktan Yer Ve İçer Onu da İter
Ne Olur Allahım Hidayet Eyle

Nankör Olan İnsan Teşbihle Görür
Taklitten Yürüyen Tenzihle Kördür
Tevhit Ehli İse Rabbiyle Görür
Ne Olur Allahım Sirayet Eyle

Nankör Olan İnsan Kahrolur Yatar
Sevgiye Ulaşsa Ayağa Kalkar
Aşkına Tutunan Aşkında Batar
Ne Olur Allahım Dirayet Eyle

İnsanın Sıfatı Zalim Ve Cahil
Emaneti Alır Olamaz Dahil
Mahreme Girmeyen Bulamaz Sahil
Ne Olur Allahım Selamet Eyle

Nanakör İnsan Ancak Derdine Düşer
Derman Aradıkça Hamlıktan Pişer
Yanıp Yakıldıkça Tutuşur Şaşar
Ne Olur Allahım Feraset Eyle

Nankörlüğü Ancak Nankör Anlatır
Bencileyin Bilmez Gönül Ve Hatır
Günahın Çekemez Binlerce Katır
Ne Olur Allahım Nedamet Eyle

Gönüllü Gönlüne Girmek Dilerim
Nankörlüğü Yakar Yıkar Silerim
Ladanlığı Aldım Hakka Giderim
Ne Olur Allahım Melamet Eyle.
17 Kasım 2009

Mustafa Turhan
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Ne Olduğum

Ne olduğum bilemedim
Cehlimi hiç silemedim
Bir düğüm var çözemedim
Bulmacana harf et beni

Bir bakarım tur dağında
Gülşenim matem ağında
Safa Merve sağ yanımda
Kabene bir taş et beni

Dost isem dostluğun göster
Böyle asi isem eğer
Aşk kapımı çalsa meğer
Aşkına bir yar et beni

Sen nerdesin kıblen nerde
Şad olayım germe perde
Suçluysam kalmasın yerde
Kerbelanda kan et beni

Dilim sözüm senin kalem
Bir garibe bin bir âlem
Çekilen hep keder elem
Miracımda katlet beni

Gözümden gören sen isen
Sevgiliyle sevendeysen
Yokluğumda vahdetteysen
Ben senleyken vahdet beni

Alçalt aşarsam haddimi
Yık aczimi ve cehlimi
Zatına koy hep ehlimi
Kahrındaysam lütfet beni

Acım sızım sırrın ise
Aşkım gönülde yeşerse
Yükseğe çıkan düşerse
Kemalimde zabdet beni

Gönül elbet Gönüllüde
Ladana germezsen perde
Aklı kalır mı hiç yerde
Şu halimle vaslet beni.

16 Temmuz 2006

Mustafa Turhan
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Okudum Alemi

Okudum âlemi Allah adıyla
Seven sevileni zindanda gördüm
Kuşatmış insanı dert ile bela
Kirletmiş dilini meydanda gördüm

Sevgiyle doldurmuş Allah insanı
Gömmüş sevgisini çıkmış isyanı
Putlarla çevrilmiş yirmi dört yanı
Kendi ektiğini harmanda gördüm

Sevgisiz gelir mi insan dünyaya
Kapatmış gözünü görüyor rüya
Allahın sözünü yazıyor suya
Kınalı elini hazanda gördüm

Rahman ile insan yan yana gezer
Âdemoğulları kendimi yüzer
Okuyan Allahı bu sırrı sezer
Allahın ehlini imanda gördüm

İslam tevhit ise gönlünde birle
Tüm yaratılanı topla ve derle
Pak ve münezzehe varılmaz kirle
Allahın ilmini irfanda gördüm

Sevmek ister isen sende Allahı
İnsanda bulursun inan Vallahi
Irkı dini rengi, mekri Billahi
Allahın dinini insanda gördüm

Öfkeyi hasedi yırt bu illeti
Bir Gönüllüden al yüce devleti
Ladan Allah ile bulsun kıymeti
Allahın ayini mekânda gördüm.

10 Mart 2007

Mustafa Turhan
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Okudum Nefsimi

Okudum nefsimi buldum tevhidi
İlahlarım bile Allaha döndü
Baktım ki âleme gönlüm seyridi
İlahlarım bile Allaha döndü

Dünyaya atıldım vardım bedende
Huzura alındım yoktum içinde
Ummana salındım gezdim dibinde
İlahlarım bile Allaha döndü

Beş para etmezdim dosta varmadan
Yüreğim ölmüştü hastalanmadan
Nefsime kul idim aralanmadan
İlahlarım bile Allaha döndü

İrademi yine Allaha verdim
Melamet zevkiyle kendimi yerdim
Aklımla fikrimle nefsimle şerdim
İlahlarım bile Allaha döndü

Boynumu bükerek vardım arife
Çektim Bismillahı oldum halife
Dünyaya baktım ki bir avuç cife
İlahlarım bile Allaha döndü

Bilen ben sanırdım Allahmış bilen
Aşk ve sevgisini insana veren
Bir tebessüm ile günahı silen
İlahlarım bile Allaha döndü

Aşkı sordum Rabbe acep aşk nedir
Maşuk ile onda ölümünedir
Gönüllüyle Hakka yürümenedir
Ladanlığım bile Allaha döndü.

22 Mart 2007

Mustafa Turhan
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Oruç

Oruç sahur ile doğar
Gece gündüz rahmet yağar
Haktan rahmetini sağar
İnsanı götürür Hakka

Dil susunca gönül uçar
Haset kini zulmü kaçar
Sevda gider gülü açar
Aklıda götürür Hakka

Oruçta suskun sokaklar
Eller gözler ve ayaklar
Nefsi illa oruç paklar
Sevdayı götürür Hakka

Yıldızlar halsiz kalırlar
Haktan haberin alırlar
Aşığı maşuk sanırlar
Aşığı götürür Hakka

Açlığı uzakta durur
Saflığı oruç buldurur
Sevda bu vadide kurur
Tutkuyu götürür Hakka

Salat selamla süslenir
Ayrı gayrılık elenir
Aşkı erir vaslı gelir
Bünyeyi götürür Hakka

Gece gündüzle yüzleşir
Sahur iftarla birleşir
Madde manaya yerleşir
Manayı götürür Hakka

Gönüllü Hak ile görür
Oruç el dil beli bürür
Melami sıfatsız yürür
Ladanı götürür Hakka.

11 Ekim 2006

Mustafa Turhan
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Ölmeden Ölenler

Ölmeden ölenler pek çok zevklidir
Fenadan geçene görünür zahir
Efal sıfat zatla kirlenir fakir
Cehenneme uğrar üşüdüm diye

Ölmeden ölmeyi bilmeyen ölür
İlmi Hakka verir bekaya yürür
Canını verene Hak kendin bürür
Azrail’le gezer yoldaşım diye

Ölmeden ölenin yoktur düşmanı
Çıkar miracına büyür imanı
Allahın pazarı görür insanı
Harama yol verir günahım diye

Ölmeden ölenler Hakkı giyinir
Ahlakı Allahla benlik silinir
Rolüne kapılmaz görevi bilir
Kelama melek der kardeşim diye

Ölmeden ölenler ölmez bir daha
Ölürken varmıştır mutlak sabaha
Ölmeden ölene biçilmez paha
Şeytana yem verir yaşasın diye

Ölmeden ölenler halkta Hak görür
İlimden imana aklıyla yürür
Söylemez günahın ardınca yürür
Gönüllüye bakar cemalim diye

Ölmeden ölenler razıdır Haktan
Fenadan göçmüştür bekaya çoktan
Vücudunu alır ladan varlıktan
İstemez cenneti alsınlar diye.

21 Aralık 2008

Mustafa Turhan

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ölüm

Ölüm ırmak ta akmaktır
Ölüm hayata doğmaktır
Sevgiliyle hep olmaktır
Allah Allah Allah ile

Ölüm vermez acı sancı
Yolcu ol sen olma hancı
Dünya yaban sen yabancı
Allah Allah Allah ile

Ölmeden binersin sala
Mürşitle çıkarsan yola
Deniz olur düşen damla
Allah Allah Allah ile

Ölümle insan ekilir
Canı Rahmana çekilir
Hakka manası dikilir
Allah Allah Allah ile

Can temelse temel kimin
Varmı bir emeğin senin
Dayatma sen ver kimliğin
Allah Allah Allah ile

Ölüm ömrün hak şarabı
Hak hakka vermez azabı
Yanılmanın son serabı
Allah Allah Allah ile

Ölüm canın Hak kapısı
Gönüllü Hakkın  yapısı
Ladan alsın aşk kokusu
Allah Allah Allah ile

9 Ağustos 2006

Mustafa Turhan
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Ölüm Zevki

Ölüm zevkin diriyken al
Canı sana verene sal
Madde isen manaya dal
Allah Allah Allah ile

 Ölüm melamiye zevktir
 Sevmek acı değil şevktir
 Kabir korku değil meşktir
 Allah Allah Allah ile

Ölüm gurbetten sılaya
Vaslolan gelmez dünyaya
Allah sığmaz bir saraya
Allah Allah Allah ile

Ölüm tevhidin sefası
Adem olmanın vefası
İnsan Haktır hem de hası
Allah Allah Allah ile

Ölüm varışdır gönüle
Kaptırma kendini sele
Hak sığarmı  söze dile
Allah Allah Allah ile

Ölüm sınama tahtası
Dünya Mevlanın sahası
Teslim olmanın sırası
Allah Allah Allah ile

Gönüllü yürüyor hakka
Ölen madde mana başka
Ladan girer elbet  aşka
Allah Allah Allah ile.

9 Ağustos 2006

Mustafa Turhan
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Ölüm Zevktir

Ölüm zevktir amma çözemez sözler
Ölmeden ölenler ölümü özler
Zatı Hakka varır kapanan gözler
Canana kavuşan dostlar merhaba

Ölümle yırtılır demir perdeler
Ölümle açılır yerler ve gökler
Ölüm bir elektir varlığı eler
Canana kavuşan dostlar merhaba

Ölümle kılınır daimi namaz
Allah adaşını dünyaya komaz
Ölümle uğraşan nefsini yumaz
Canana kavuşan dostlar merhaba

Ölüm mihrabımdır eğilir başım
Ölümle dağılır dağ ile taşım
Âdemle yoğruldum bilinmez yaşım
Canana kavuşan dostlar merhaba

Ölüme haykırış onu incitir
Ölüm ne fenalık bırakır ne kir
Hakkın pazarıdır bedendir kabir
Canana kavuşan dostlar merhaba

Ölümü zevk eden bekaya konar
Sevgiyi ve aşkı bulmayan yanar
Allaha ulaşan Allahı anar
Canana kavuşan dostlar merhaba

Ölüm kapısını açan doğumdur
Ruhu hapis etmek ancak zulümdür
Gönüllüye bakan ladan gülümdür
Canana kavuşan dostlar merhaba.

11 Aralık 2008
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Ölümün Tadına

Ölümün tadına melâmet bakar
Fenayı zevk eder cehennem yıkar
Bekaya göçerek Mevlayı takar
Salmaz melâmeti benimdir diye

Ölümden tat alır ölmeden ölen
Ruha nefes verir kendine gülen
Ölüm ile doğar nefsini bilen
Hür nameyi alır kimindir diye

Ölümü tadanlar Hakla Hak olur
Tevhide girince kesret kaybolur
Hüzünü tasası hepten yok olur
Coşkuya boyanır güzeldir diye

Ölümü öldürür ölmeden ölen
Ölümden korkandır tevhidi bölen
Tevhidi melâmet en büyük şölen
Her gün bayram yapar yeridir diye

Ölüm tadı için Allah diyenler
Aklını ilmini Rabbe verenler
Rahmanın izini daim sürenler
Ölümle birleşir yârimdir diye

Ölümün sırrını zakirler çözer
Azrail can katıp yanında gezer
Cem olan melekler kanında yüzer
Makamını verir Ademdir diye

Ölümün tadını Gönüllü verir
Tevhidi bakışta varlıklar erir
İnsan köprüsünde alemler yürür
Özgürlüğe varır Ladanım diye.

5 Ocak 2009
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Ören

Ören seherinde aşk her gün doğar
Ufuktan süzülür geceyi boğar
Taze bir kan olup rahmetle yağar
Selam verir selam tüm insanlara

Gurbet sıla olup okur ezanı
Hayatı pişirir yıkılır zanı
Ruhundan ruh alır tertemiz kanı
Selam kalır selam tüm insanlara

Haşmetle ayrılır yer gök arası
Seyrini zevk eder akı karası
Cemali görenin kalmaz yarası
Selam doğar selam tüm insanlara

Haremine giren bürünür renge
Zakrire ulaşır korunur denge
Şahidin sözüdür en büyük belge
Selam okur selam tüm insanlara

Örenin sırtından güneş batsa da
Hazinesi bitmez mahzun yatsa da
Surete nazar yok hikmet satsa da
Selam sunar selam tüm insanlara

Anamuryum adın satmış muzuna
Sıratın mizanın bakmaz yüzüne
Hidayet haktansa kadim sözüne
Selam söyler selam tüm insanlara

Gönüllü gönlüme kurmuş tahtını
İnsana vermiştir Allah bahtını
Tevhide boyanmış ruhumun kını
Selam verir ladan tüm insanlara.

22 Ocak 2008 Anamur
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Pak Edip Gönülü

Pak edip gönülü Hakka atarsan
Aklını fikrini ona satarsan
Kadim kelamını öze katarsan
Miracın yolları selamdan geçer

Gönülün gözüne gözünü katma
Mahviyete ram ol bilgelik satma
Ruhunu aziz kıl mezara yatma
Sılanın yolları selamdan geçer

Hakkındır her kelam insanın sanma
İyi kötü deyip zannına kanma
Hazmetmeyi belle nefsine banma
Sevmenin yolları selamdan geçer

Sözü Haktan duyan varır secdeye
Nefsini bilmeyen kanar perdeye
Birliğe inersin hu diye diye
Tevhidin yolları selamdan geçer

Hakka âşık olan netsin cenneti
Zikirle fikirle bulur devleti
Yalnız Hakkı bilir bilmez milleti
Vahdetin yolları selamdan geçer

Benlik bir kaledir Allahla fethet
Yıkmadan yummadan alınmaz elbet
Melametten geçer Haktan hidayet
Hizmetin kolları selamdan geçer

Makamlar unvanlar emanet sana
Gönüllüyle doğar iki cihana
Selamını verir miskin Ladana
Birliğin yolları selamdan geçer.

4 Ekim 2007
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Ruhumla Dost

Ruhumla dost olup deryada yüzdüm
Bana gelsin deyip üstüne üzdüm

Ruhla çarşı Pazar kelam satarız
Yüzüne güleriz sırta atarız

Ruhumla oturup yazarken anı
Dün bugün yarınla dürdük Kuranı

Ruhumdan dağıttım madde manayı
Dünyadan cennete koydum anayı

Ruhumla güneşe bir ateş yaktık
Zaman mekan kılıp buraya aktık

Ruhumla dünyayı bir bir bölüştük
Benim senin diye çokça ölüştük

Ruhumun sözünü yer gök dinledi
Gönül vermeyenler çoktan inledi

Ruhum değişkendir bazen bir akıl
Bazen şeytan olur bazen bir çakıl

Ruhum ile vücut aşkta birleşti
Mekan benim sandı suyla yerleşti

Ruhum fitne fücru söz ile yazdı
Diyen benim sandı iyice azdı

Ruhuma yüklendi ağır bir semer
Yüklendikçe yükü toprağı emer

Ruhum zevku sefa alırmış meğer
Cenneti sırtından atarsa eğer

Ruhumla uyandım gözlerim açık
Bir beden giyindim ipliği kaçık

Ruhuma Gönüllü geldi çakıldı
Ladandan giden o zeyrek akıldı.

12 Temmuz 2007
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Ruhumu Çağırdım

Ruhumu çağırdım sırrı satarak
Rızasına kondum zanı atarak

Ruhumu salladım döküldü sözler
Anlamadı emri kirlenmiş özler

Ruhumla vücuda büyük aşk verdik
Mekan benim sandık su ile erdik

Ruhumla oynaşıp deryada battık
Benden değil deyip dünyaya attık

Ruhtan aldım Hakkı Allah diyerek
Hakikata çıktım suret yiyerek

Ruhumdan ruh aldım bir daha ölmem
Hüzünle kederle seyranı bölmem

Ruhumu görünce hayatı gördüm
İdrakimle tutup gölgeyi ördüm

Ruhumla birleşip kurduk bu arşı
Yokluktan halkettik büyük bir çarşı

Ruhumdan ürettim acı tatlıyı
Fethedici kıldım bin bir atlıyı

Ruhumdan üfledim en son Ademi
Hediye eyledik insana demi

Ruhumla anlaşıp mekânlar gezdim
Zalime zulmedip önderi ezdim

Ruhumu çağırdım bin kapı açtı
Felekler melekler nurunu saçtı

Ruhuma semayı Gönüllü çattı
Ladanı uykudan dünyaya attı.

11 Temmuz 2007
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Ruhumun Sıfatı

Ruhumun sıfatı işbu bedendir
Emriyle zatına ikram edendir

Ruhumun gayesi aşkı Hak olmak
İnsanı bırakıp Hak ile dolmak

Ruhum kalem olmuş seyrini yazar
Enel Hak aşkını tatmadan azar

Ruhum acemiyken nefisle dinler
Rabbini bilince ah eder inlar

Ruhumun şekili dönüşür akla
Bazen benle gezer bazen de Hakla

Ruhumun giysisi hep çeşit çeşit
Aynayı göstermez hiç yoktur eşit

Ruhumsuz aleme nazar edemem
Miracın zevkini tatmadım demem

Ruhumla pazarde ilim satarım
Hakkı isteyene halkı atarım

Ruhumun manası batına bakar
Enfüsü yıkarsan tevhide akar

Ruhunu tutanlar Hakta yol alır
Almadan satanlar mahrumda kalır

Ruhunu görenler aklen bayılır
Kesrete dönünce zımmen ayılır

Ruhunu bilenler melamet duyar
Şüphesi olmayan Allaha uyar

Ruhumun sırrını Gönüllü verir
Tenim ruhla gelir, ladanda erir.

13 Temmuz 2007
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Sabır

Sabır

Sabır Mutlak Nurun Güzel Esması
Sabrı İle İnsan Haktan Olası
Hakka Sırat Mizan Olurmu Yası
Sabrın Sonu Selam Selamdır Selam

Sabırla Yoğrulan Zamanı Aşar
Aşığın Sevdası Allahla Coşar
Dünya Ona Dardır Ukbaya Taşar
Sabrın Sonu Selam Selamdır Selam

Sabrına Ortak Al Allahla Paylaş
İnsana Saygı Duy Allahla Dolaş
Hayat Bir Gecedir Fecire Ulaş
Sabrın Sonu Selam Selamdır Selam

Sabrını İlmini İnsana Verir
Aşıktır İnsana İnsanda Erir
Allahın Emridir Sabırla Zikir
Sabrın Sonu Selam Selamdır Selam

Sabırla Sevgiyle Bizi Yaratmış
İlah Yoktur Deyip Zatla Donatmış
Sevgiye Aşk Katıp Kabına Atmış
Sabrın Sonu Selam Selamdır Selam

Sabır Acılı Aş Can Katar Candan
Açılır Kapılar Kahrolur Zindan
Sabrın Sahibiyle Şenlerin Meydan
Sabrın Sonu Selam Selamdır Selam

Melamette Bulduk Sabrın Özünü
Gönüllüden Duyduk Mutlak Sözünü
Adın Ladan Senin Asma Yüzünü
Sabrın Sonu Selam Selamdır Selam
11 Kasım 2009
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Sadık isen yâre

Sadık isen yâre dağıt durmadan
Dinini ırkını varını sormadan
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Sana Aksın

Sana aksın aklım fikrim
Kutsal yolun olsun zikrim
Batınla olsa zahirim
Zikirde hoş fikirde hoş

Azlettim beni Âdemken
Kendi kendimi cennetten
Güneş batmaz ebediyen
Batsa da hoş batmasa da

İlim senin adın iken
Var mı başka bir işiten
Kimin malın kime veren
Versen de hoş vermesen de

Karanlık sen ışık da sen
Çıkamazsın o devreden
Ol demezsin sen sevmeden
Vallahi hoş billahi hoş

Zikir ile sığan kalbe
Efal ile giren harbe
Sıfat ile vuran darbe
Zatın da hoş ceminde hoş

Varışımız fenafillah
Duruşumuz bekabillah
Velayetimdir eyvallah
Gönülde hoş Gönüllü de

Ladan gafletin yıkarsa
Zikriyle yüze çıkarsa
Can oku diye sıkarsa
Salsa da hoş salmasa da.

9 Ağustos 2005
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Seher Yeli

Seher yeli esip gitme
Haktan haber getir bize
Gaflete öfkeye itme
                                  Şavk çakarken dağa düze
Tut elimden seher yeli
Işıktır aşığa dili
Zikrin zevki maşuk eli
                                 Şevk akarken ala öze
Seher yeli coşku hazdır
Ferahlığı işve nazdır
Aşığın hali namazdır
                                 Hak bakarken sulu göze
Seher yeli seyran eyler
Suskun gönül zikre meyler
Malı mülkü gönül neyler
                                 Yar yazarken yazı güze
Seher yeli aşk yağmuru
Hasret gözler kalmaz kuru
İsmi Azam olur duru
                                 Gerek kalmaz başka söze
Seher yeli sırlar açar
Mülkünden nurları saçar
Tasa kaygı Hakka uçar
                                 Kesret vahdet iner size
Seher yeli candan cana
Hak ve Muhammed yan yana
Aşk şarabı kana kana
                                  Mevlam içir içir bize
Seher yeli ılgıt eser
Hem tene hem cana değer
Hakikatı netsin beşer
                                  Sevi dolar gönlünüze
Seher yeli canın özü
Sendedir sultanın sözü
Kabendir Gönüllü yüzü
                                    Ladan Hayran kalır yüze.

2 Ağustos 2006
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Selam

Selam olsun selam olsun
Selam olsun o ummana
Cana can üfleyen cana
Turi Sina selam olsun

Kelamı mutlaktan gelir
Kevseri gönülden verir
İnsana canı sevdirir
Sevgiliye selam olsun

Arşı semadan indiren
Kula kendini giydiren
Abı hayatla dirilten
Sultanıma selam olsun

Belamı bana bahşeden
Selamı Haktan zerkeden
Kalamı içten mesteden
Muhammede selam olsun

Ateşi suyu kendinden
Evim barkımı şehreden
Şehrimi benden fetheden
İmam Ali selam olsun

Almış benden irademi
Yoldaşım yapmış Nesimi
Hallaç bilir bu halimi
Gönüllüye selam olsun

Cefamı elimden alan
Ladanı kalemden salan
Hayatı gözümden çalan
Dört uluya selam olsun.

5 Ağustos 2005
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Senden Geldik

Senden Geldik

Senden geldik elbet sana döneriz
Dönerken sevgiyi rehberim eyle
Senden ayrı kalsak zehre söneriz
Efal sıfat zatı ikrarım eyle

Cennet cehennemle imtihan etme
Bizi bura atıp ahrete gitme
Cemalin seyrinden gaflete itme
Sevgi ve aşkını tekerim eyle

Ses ile söz ile zulümler artar
Sükut pahalıdır sevgi aşk tartar
Melamet sırları tahkikle yırtar
Her nefesi sana çekerim eyle

Üfrülen bir ruhla dünyana geldim
Mürşit telkiniyle sırrını deldim
Her yüzden seyredip aklımı çeldim
Zikrini fikrini şekerim eyle

Her insan ademdir duruyor izi
Ruhundan üfürüp nefesler bizi
Miracım suretten sirete gezi
Allah sevgisini ekberim eyle

Karanlık gece mi insanın kendi
Allahı örtenler küfürü yendi
Hamde sahip çıkıp kendine bendi
Benliği senliği makberim eyle

Bütün sıfatların insanda gezer
İman tahkik ise sırları sezer
Gönüllüyle ladan göklerde yüzer
Daimi zikrini tekrarım eyle

18 Nisan 2010
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Sevdin de

Sevdin de sen seviyorum
La ilahe illa Allah
Senle vuslat olsa sonum
La ilahe illa Allah

Bozmam lale bahçesini
Sırrın yaksa da bu teni
Ancak bilir aşk ehlini
La ilahe illa Allah

Geçmiyor sensiz bu hayat
Elem keder senle bayat
Bir olur insan cemadat
La ilahe illa Allah

Belalara beli veren
Aşkı elestüye seren
Gönül tedavisin gören
La ilahe illa Allah

Nazım ile niyazdayım
Hem güneşim hem ayım
Yıldızlarla fezadayım
La ilahe illa Allah

Kendini arama aşktır
Mümkün kitap suret satır
Her nefis nuruyla yatır
La ilahe illa Allah

Saygı sevgi sabır selam
Aşktır Gönüllüyle kelam
Ladanı yazarmı kalem
La ilahe illa Allah.

12 Ekim 2006
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Seven Sevilen

Seven sevilen sen senle severim
Yinede muhtacım senin affına
Senden gayrı yok ki nasıl överim
Her zaman muhtacız senin affına

Varlıktan arınıp dursam safına
Zamanı dürerek varsam yakına
Bende Hakkım deyip çıksam kafına
Yinede muhtacız senin affına

Aklımı fikrimi mülkümdür sandım
Gözümü gönlümü kısarak yandım
Bilen benim deyip aldandım kandım
Her zaman muhtacız senin affına

Zahirin batının ismidir Allah
Yıkılan gönülle çöker Beytullah
Cazibeyi sever cefadır günah
Her zaman muhtacız senin affına

Zayi oldu korkum senden bu yana
Sevgiyle dolunca yaklaştım sana
Kevseri içirdin hem kana kana
Yinede muhtacız senin affına

Arşına dolandım seyrini açtım
Mayayı okudum hayata saçtım
Nefsimi görünce ben benden kaçtım
Her zaman muhtacız senin affına

Gönül deryasında Gönüllü buldu
Peyderpey gelenin varisi kuldu
Aşığın pazarı seher kuruldu
En çok ladan muhtaç senin affına.

5 Nisan 2008
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Sevgi

Sevgi güzelliği almış güzelden
Zamanda gürleşmiş kalmış ezelden
Pak etmiş gönlünü solmuş gazelden
Allaha ulaşan insan güzeldir

Güzelliği görmez kiralık gözler
Bulamaz aslını buruşuk sözler
Göremez kendini kararmış yüzler
Allahla dolaşan insan güzeldir

Güzellik dolunca gönülden sızar
Kabına sığmayan kulpuna kızar
Güzeli görünce âşıklar yazar
Allahla barışan insan güzeldir

Güzele kavuşur Hakkı andıkça
Gönülü genişler içip kandıkça
Zanları yıkılmaz benim sandıkça
Allaha karışan insan güzeldir

Alışmışı yırtan görür sevgiyi
Uzaklaşır gider kötüsü iyi
Enel Hakkı alır Hak deyi deyi
Allahla yazışan insan güzeldir

Güzellik içerde taşrada değil
Heva hevesi at sevgiye eğil
Nefsini azad et benliğini sil
Allahla bakışan insan güzeldir

Sev insanı ruhtur dinle yücelir
Severse Burağı Refrefi gelir
Gönüllü ehlidir ladan ne bilir
Allaha yakışan insan güzeldir.

14 Temmuz 2007
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Sevgi Senin Sanın

Sevgi senin sanın sevgiyle varsın
Sevginin özünde sensin Allahım
Sevgiyle seversin sevgiye yarsın
Sevginin sözünde sensin Allahım

Sevgiyle var olur hayatın aslı
Sevgisiz kalanın gönülü paslı
Sevgiyi kaybeden daima yaslı
Sevginin yüzünde sensin Allahım

Sevgiyi getiren sevendir elbet
Sevgiyi ararsan mutlaka sabret
Sevginin kökünde yatıyor rahmet
Sevginin gözünde sensin Allahım

Sevgiyi taşıyor bembeyaz ihram
Sevgisiz dilleşen zikirler haram
Sevgiyle kapanır hertürlü yaram
Sevginin nazında sensin Allahım

Sevgi makamında oturan vali
Sevgiye erenin Haktır her hali
Sevgiyi yüceltmez dünyanın malı
Sevginin hazzında sensin Allahım

Sevginin secdesi gönülü eğer
Sevgi ile sabır cennete değer
Sevginin bedeni insanmış meğer
Sevginin cüzünde sensin Allahım

Sevgiyle yaşayan zevk ile ölür
Sevgiyle savaşan ölür yok olur
Sevgi Gönüllüde aşk olur kalır
Sevgide ladanda sensin Allahım.

19 Şubat 2009
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Sevgiden Gelmişem

Sevgiden Gelmişem

Sevgiden gelmişem ararım yari
Yarimi bulunca duramam gari
Aşktan söz etmezsen konuşma bari
İnsanı sevmeden Allah sevilmez

Maddeden gelmişem aslım manadır
Gelişim gidişim Haktan yanadır
Kelamsız sohbetim candan canadır
İnsanı sevmeden zikre girilmez

Tevhitten gelmişem birlik katarım
Meşrebi ahlakı Hakka atarım
Melamet zevkini aldım satarım
İnsanı sevmeden cemal görülmez

Ezelden gelmişem daim giderim
Sevgiyi dağıttı son peygamberim
Sevgiyi yüceltir asıl rehberim
İnsanı sevmeden sıla bulunmaz

Zahirden gelmişem batınla varım
Gönülden çıkınca zülüf takarım
Allah Allah deyip Hakka akarım
İnsanı sevmeden miraç çıkılmaz

Kalemle gelmişem bazen yazarım
Asıl vuslatı ver benden bizarım
Fenayı tadarak daim sızarım
İnsanı sevmeden Hakka varılmaz

Sevmenin her yolu Allaha gider
İnsanı sevmeyen acı ve keder
Seversen kendini bu azap biter
İnsanı sevmeden insan olunmaz

Dilimde bakla var çıkmıyor sözüm
Kalbimin lisanı Gönüllü gözüm
Varlıktan soyundum Ladandır özüm
İnsanı sevmeden namaz kılınmaz.

5 Mayıs 2008
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Sevgidir

Sevgidir çamurdan Âdem yaratan
Sevgidir içini Hakla donatan
Sevgidir bedeni parasız satan
Seven sevilenden mahrum eyleme

Sevgidir gurbete dostu gönderen
Sevgidir Halile narı söndüren
Sevgidir halkada zakir döndüren
Seven sevilenden mahzun eyleme

Sevgidir coşkuya kalbin meyili
Sevgiyle dolaşır insanın dili
Sevgidir yareni kılar sevgili
Seven sevilenden yoksun eyleme

Sevgidir ilahı Allah eyleyen
Sevgidir Allah’tan sevgi dileyen
Sevgidir kelamı Haktan dinleyen
Seven sevilenden fakir eyleme

Sevgidir sevenle sıfat paylaşır
Sevgiyle mutlaktan vahdet bulaşır
Sevgiyle söz sohbet ruha ulaşır
Seven sevilenden noksan eyleme

Sevgidir insana hakkı giydiren
Sevgidir gurbeti yurda döndüren
Sevgidir mürşide mürid sevdiren
Seven sevilenden yoksuz eyleme

Sevgiyle Gönüllü dolar gönüle
Sevgiyle gülümser bülbüller güle
Sevgiyle dönüşür zevklere çile
Seven sevilenden gayrı eyleme

Sevgiyle yükselir toprak semaya
Sevgiyle Hak olur ladanda maya
Sevgiyle yumuşar kalpteki kaya
Seven sevilenden ayrı eyleme.

21 Nisan 2008
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Sevgidir Her İnsan

Sevgidir her insan sevgiyi taşır
İnsana yaklaşan Hakka ulaşır
Öfkeyle kalkana ateş bulaşır
Sevgiyi rahmet kıl sevgiyle yaklaş

Sevgiyle var olan öfkeye gitmez
Candaki cananı öteye itmez
İnsanlığı bilen insan incitmez
Sevgiyi mürşit bil sevgiye ulaş

Sevgi bir melektir toprağa gömme
Allah durur iken insanı övme
Sevgiye sahip çık bağrını dövme
Sevgiyi akıl bil sevgiyle uzlaş

Sevgi bir rahmettir durmadan yağar
Gönlünü genişlet kâinat sığar
Allahın kendisi sevgiymiş meğer
Sevgiyi mihman bil sevgiyle yoldaş

Sevgi bir topraktır saklar insanı
Sevgiyle üflenir ömrüyle canı
Sevgiyle dolanır vücutta kanı
Sevgiyi Rahman bil sevgiyle dolaş

Sevgi bir güneştir herkese doğar
Karanlığı yutar cahili boğar
Buzları eritir gülleri sular
Sevgi akıcıdır sevgiye yaklaş

Gönüllü sevgidir durmadan eser
Öfkeyi nefreti hasedi keser
Sevgiyi tatmayan ladana küser
Sevgiyi vatan bil sevgiyle ballaş.

30 Haziran 2008
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Sevgili

Sevgili bak,  ey sevgili
Verdin Allah diyen dili
Lütfettin bize bu hali
Selam senin senin olsun

Aldın harem ismetine
Aşkla zevkle vahdetine
Hadisinden ayetine
Selam senin senin olsun

Zikri zatından öğrendik
Efal sıfattan yerildik
Zatından da katledildik
Selam senin senin olsun

Aklımız kaydı aklına
Varımız vardı varına
Varlık kalmadı yarına
Selam senin senin olsun

Canlar sende canan oldu
Ula ve uhra kurudu
Gönül Hakkı sende buldu
Selam senin senin olsun

Kelamsız sohbet seninle
Halvet celvet ahalinle
Vahdete şahit seyrinle
Selam senin senin olsun

Tabibim olmuş Gönüllü
Solmasın bu hayat gülü
Ladan Allah ile ölü
Selam senin senin olsun.

8 Eylül 2005

Mustafa Turhan
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Sevgiyi Vareden

Sevgiyi vareden        Seveni yar eden
Dünyayı dâr eden     Sensin Allahım
Sevgiyi nar eden      Seveni nur eden
İnsanı tur eden          Sensin Allahım

Sevginin kanında       Sevenin yanında
Dünya denen handa  Sensin Allahım
Sevenin zannında      Sevgili canında
İnsanın şanında          Sensin Allahım

Sevginin başında       Sevenin yaşında
Toprağı taşında          Sensin Allahım
Sevgili kaşında           Sevginin fâşında
Ölenin nâşında            Sensin Allahım

Sevginin tacında        Sevenin haccında
Sonunda ucunda       Sensin Allahım
Sevgili saçında          Sevenin kaçında
Çarmıhta haçında      Sensin Allahım

Sevginin şükründe     Sevenin fikrinde
Aşığın zikrinde           SensinAllahım
Sevenin mekrinde     Sevgili şeklinde
Ölümün sekrinde       Sensin Allahım

Sevginin şadında       Sevgili adında
Tuzunda tadında        Sensin Allahım
Sevginin yadında       Sevgili nasında
Erkekte kadında         Sensin Allahım

Sevginin külünde        Sevenin gülünde
Gamda Gönüllüde      SensinAllahım
Sevgili sülünde           Sevenin külünde
Ladanın gönlünde       Sensin Allahım.

21 Şubat 2009
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Sevgiyle

Sevgiyle ekilir umutla yaşar
Bulursa Rabbini engeli aşar

İyi bak etrafa başıboş sanma
Bir bakıştır Asıl zıddını anma

Gören dir Görülen varlık yok başka
Yum gözünü seyret girersin aşka

Hayat bir dirilik iki bakıştır
Evvelden ahire tatlı akıştır

Sır denen şey ince şeffaf perdedir
Kendini bilmeyen ümmi erdedir

Allah Allah ile İnsan sulanır
Varlığı mahveder Hakka ulanır

Sevgi aşk muhabbet Vahdet çağrısı
Vuslata erince diner ağrısı

Ademin arzusu Havvayla doldu
Ademin nuruda tastamam oldu

Aslını bilmeye bir Akıl yetmez
Bildiğini topla bir damla etmez

Haydan gelen huya giderse eğer
Ölüm denen zevki tatmaya değer

Bedavadan gelmiş benimdir sanma
Hayatı sadece nefsinle anma

Namaz  Allahcayla kapısın açar
Nur yapar tohumu nefsine saçar

La mekana postu Gönüllü sermiş
Ladanı bırakıp mutlağa ermiş.

28 Haziran 2007

Mustafa Turhan
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Sevgiyle Yıkarım

Sevgiyle yıkarım dağları taşı
Sevgiyle satarım aklı maaşı
Sevgiyle veririm canana başı
Sevgiyle yaşarım sevgiyle varım

Sevgiyle eserim seher yelinde
Sevgiyle coşarım zikrin selinde
Sevgiyle gezerim gurbet elinde
Sevgiyle gurbetten yola çıkarım

Sevgiyle sılayı yurdu özlerim
Sevgiyle uzanır ufka gözlerim
Sevgiyle dökülür dilden sözlerim
Sevgiyle göklerden sevgi yağarım

Sevgiyle açılır eller cemale
Sevgiyle nefisler erer kemale
Sevgiyle çıkarım inmem zevale
Sevgiyle düzelir bozuk ayarım

Sevgiyle ağladım sevgiyle güldüm
Sevgiyle dirildim sevgiyle öldüm
Sevgiyle vahdeti kesrete böldüm
Sevgiyle ölüme Hakka uçarım

Sevgiyle açılır arşa kollarım
Sevgiyle nefsime kahrı yollarım
Sevgiyle lütfeder allar pullarım
Sevgiyle hayretle korkmaz bakarım

Sevgiyle Gönüllü sevdi kandırdı
Sevgiyle Allahı bize andırdı
Sevgiyle büyüttü yaktı yandırdı
Sevgiyle ladanla bire akarım.

20 Haziran 2008
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Seviyorum Peçelim

Seviyorum sevdim seni
Ehli aşka pazarım ben
Hakikat yırtar peçeni
Aslım söyler yazarım ben

Gerçek iman Haktır ilim
Akıl asla olmaz alim
Kan dökücü hemde zalim
Peçelere mezarım ben

Peçen ile zahirdesin
Damla ile bahirdesin
Lütfun ile kahirdesin
Mekruhları bozarım ben

Peçen ayindir cemali
Tanık görmezki zevali
Varlık götürür kemali
Yokluğuna pazarım ben

Aşılıyım dosta ezel
Varsa aşkı peçe gazel
İnsana değdi o güzel
Melamiyle lazarım ben

Allah Allah dır zikirim
Ayrı gayriye fakirim
Selam kelamla zakirim
Allahadır nazarım ben

Peçen kaldırdı mürşidim
Tasa kaygı uçtu vehim
Gönüllüyle aklıselim
Ladan ile bizarım ben.

4 eylül 2006

Mustafa Turhan
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Sevmedim Dünyayı

Sevmedim Dünyayı

Sevmedim Dünyayı Koydum Pazara
Heva Hevesini Satar Giderim
Hazine Kendimde Girmem Nazara
Efal Sıfat Zatı Atar Giderim

İnsana Baktıkça Hayretim Artar
Sevgi Muhabbeti Aşk Ehli Tartar
Dünya Sevgisinden Allahım Kurtar
Canımı Verene Katar Giderim

Kalmadı Mecalim Pek Çok Acizim
Aşk Denen Ateşle Kalmadı Sızım
Dünya Denen Yerde Olmasın İzim
Yolumu Yoluna Çatar Giderim

Dünyayı Bileli Döndüm Deliye
Yolcu Yolda Gerek Kalmak Ne Diye
Candan Başka Canan Almaz Hediye
Bugün Arefemdir Yatar Giderim

İstemem Dünyanı İsteyen Alsın
Senden Başka Her Şey Orada Kalsın
İyi Ki Allahım İyi Ki Varsın
Oyun Eğlencede Mattım Giderim

Dünyaya Daldıkça Zehir İçerim
Kapını Çaldıkça Sana Göçerim
Akşam Ektiğimi Sabah Biçerim
Seni Şu Gözümle Tattım Giderim

Dünya Sevgisini Ateş Temizler
Gönüllüyle Tümden Silinir İzler
Ladan Geldik Sana Ulaştık Bizler
Makamı Mevkiye Kattım Giderim.

23 Ekim 2009

Mustafa Turhan
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Sevmenin Yolu

Sevmenin bir yolu vardır aslında
Kendini sevmeden başlamak gerek
Kâinat ağaçsa insan dalında
Filizi kırmadan haşlamak gerek

Sevmenin her yolu Allaha gider
İnsanı sevmeyen acı ve keder
Kendini sevenler âlemi sever
Nefsini sevmeden taşlamak gerek

Sevmenin engeli zanlardan geçer
Kuşku şüphe vehim yiğidi biçer
Manevi cesaret ruhunu seçer
Lokmayı gevmeden pişirmek gerek

Sevmeyi bilmeyen bulamaz hakkı
Enfüste var olan sarar afakı
Tevhitle uzlaşır rabbin ahlakı
Kendini levmeden taşırmak gerek

Rahman ve Rahimle sevgi saçılmış
Efal sıfat zatla varı açılmış
Sevmenin yolundan neden kaçılmış
Benlik duvarını aşırmak gerek

İbadetin aslı sevmeden geçer
Sevgiyle yaşayan hakikat biçer
Hayali terk eden Allahı seçer
Alışmış gözleri kaçırmak gerek

Varlık ile yokluk devreder durur
Sevgiyle dolaşan Rahmanda kurur
Gönlünü alçaltan Gönüllü bulur
Ladanı Rahime aşırmak gerek.

16 Mayıs 2008

Mustafa Turhan
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Seyrederim

Seyrederim can seni
Dilim Allah dedikçe
Tende bulurum seni
Gönül Allah dedikçe

Benliğimi satarım
Kimliğimi atarım
Cana canan katarım
Canım Allah dedikçe

Sabır elimde bir kor
Yokluk vara doluyor
Benlik senlik soluyor
Duyuş Allah dedikçe

Yitiğimi bulurum
Sırrımı savururum
Narımı soğuturum
Gözüm Allah dedikçe

Yıldızlar kucağımda
Tenzihim sadağımda
Kesretim yel dağında
Sözsüz Allah dedikçe

Yelken açıyor şeytan
Felek kurtulur zandan
Dağın dağıldığı an
Bakış Allah dedikçe

Dil döner yalan ile
Arş yaşar dolan ile
Gönüllü gelir dile
Ladan Allah dedikçe.

14 Temmuz 2005

Mustafa Turhan
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Sığınırım

Sığınırım Rabbim sana
Döndür beni senden yana
Ona şuna değil bana
Beni zikreden Allahım

Sığınırım senden sana
Uzat elin candan yana
İçem seni kana kana
Beni fikreden Allahım

Sığınırım boş sözlerden
Görmeden bakan gözlerden
Gülmeyen nahoş yüzlerden
Beni titreden Allahım

Sığınırım yer göğüne
Davet ettiğin düğüne
Makam rütbe şan ve üne
Beni sitreden Allahım

Sabrından sabır versene
Kulum halifem desene
Ahirim evvel etsene
Beni giyinen Allahım

Benden sual soran isen
Cevabını da sen versen
Seninleyken beni dersen
Beni bürüyen Allahım

Gökleri yeri tutarsın
Geceye günü katarsın
Ademken yere atarsın
Beni sürüyen Allahım

Herkesten sual sorarsın
Mağdur iken hem yorarsın
Üstüne bir de ararsın
Beni yürüden Allahım

Hem Gafur hem Şükür senken
Celal niye cemal varken
Üç günlük ömür sürerken
Beni Evvelet Allahım

Gönüllü ile fermansın
Habibinle bin dermansın
Gafur isen neden yansın
Ladanı seven Allahım.

17 Temmuz 2006
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Sır

Sırrını açmış balçığı ile
Kendini açmış, varlığı ile
Bir Âdem olmuş aşığı ile
Allah Allahla bilinir ancak

Bir kez Nuh olup su ile boğmuş
Bir kez Musayla suları koğmuş
Bir kez İsayla göklere dolmuş
Allah Allahla bilinir ancak

Bir Cebrail olmuş ayan beyan
Bir Azrail olmuş cana kıyan
Bir İsrafil olmuş kavim yıkan
Allah Allahla bilinir ancak

Gah Ali olmuş aba giyinmiş
Gah Kevser olup bade içilmiş
Gah gemi olup Hızra delinmiş
Allah Allahla bilinir ancak

Bir Mansur olur darda asılır
Bir haşyetinden yer gök kasılır
Bir toprakla olur kendine taşır
Allah Allahla bilinir ancak

Bir bakarsın yıldız olmuş dolanır
Bir bakarsın sütbeyaza boyanır
Bir bakarsın Kaben olmuş karadır
Allah Allahla bilinir ancak

Gah tesbih olup dolanır dilde
Gah arş olur sırlı Gönüllüde
Gah Ladan olur herbir bedende
Allah Allahla bilinir ancak

20 Temmuz 2005

Mustafa Turhan
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Soyumu Görünce

Soyumu görünce utandım benden
Dünya vatanımız doğarız senden
Işığı alırız aynı bedenden
Canımız tenimiz havamız birdir

İnsanı severken hakkı severim
Ayrı millet bilmem nasıl överim
Allaha minneti nasıl öderim
Canımız tenimiz dedemiz birdir

Allaha giden yol sevmekten geçer
Allahtan gelenler Allaha göçer
Nefsine pay verme kendini seçer
Canımız tenimiz anamız birdir

İnsanı kirleten sevgisiz kalmak
Efal sıfat zatı Allahtan çalmak
Biliş buluşunu kendine almak
Canımız tenimiz karamız birdir

Çirkin güzel deyip gönülden atma
Gücün yetiyorsa dünyaya katma
Görünen hep Haktır kimseye çatma
Canımız tenimiz yaramız birdir

Canı olan gelsin bu devran bizim
Gönlüm mirac eder eğilir dizim
Küfre batan görsem bendedir gizim
Canımız tenimiz yuvamız birdir

Allahın çadırı dünya evimiz
Allahın ahlakı bizim sevimiz
Melamettir asıl akıl devimiz
Gönüllü hepimiz Ladan dertlidir.

23 Nisan 2007
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Stres

Stres can suyunu egodan alır
Acı sızı gürler sancısı kalır
Sevgiyi bulunca boyu kısalır
Sevgiyle dağılır kara bulutlar

Stres canı sıkar sevgiyi kovar
Sinirleri gerer öfkeyi yorar
Aynaya hiç bakmaz âlemi sorar
Sevgiyle kapandı bütün kusurlar

Stres sağlık bozar asrın illeti
Sevgiyle dirilir bulur sıhhati
Melamet zevkiyle kurar devleti
Sevgiyle sarıldı hazin yaralar

Stresi korkuyu sevgi yok eder
Barışı yakalar kaybolur keder
Âlemi sevince değişir kader
Sevgiyle yapıldı bütün yapılar

Hayatın tuzunu sevgi kurutur
Akılı gönüle seven yürütür
Benliği senliği sevgi uyutur
Sevgiyle alındı bütün tapular

Gönülü karartıp cehennem kurar
Balda tadı bulmaz zehiri arar
Dünyayı yargılar veremez karar
Sevgiyle açıldı bütün kapılar

Alemi sevgide gördüm rahmanı
Doldurmuş içine dinle imanı
Sevgiyle Gönüllü kurar divanı
Sevgiyle ladanı sarar kokular.

4 Mayıs 2008
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Susadım Allahım

Susadım Allahım

Susadım Allahım Sana Susadım
Hayatı Arz Eden Cana Susadım
Geceden Kurtaran Güne Susadım
Allah Allah Allah Allahım Allah

Aşkın Her Nefesle Sular Bedeni
Gözler Görmez Olur Görünce Seni
Mahvoldu Suretim Kaybettim Beni
Allah Allah Allah Allahım Allah

Kurtar Karanlıktan Göster Her Yanı
Enel Hak Demeden Alma Bu Canı
Soframıza Koyma İki Cihanı
Allah Allah Allah Allahım Allah

Dünya Geceyle Eş Sırrına Perde
Melekten Başka Yok Gökte Ve Yerde
Selam Durmaza İner Fecirim Nerde
Allah Allah Allah Allahım Allah

İlmini Bizlere Zatından Gönder
Bizde Vücut Bulsun Yüce Peygamber
Aşkın Ayan Olsun Görünsün Cevher
Allah Allah Allah Allahım Allah

Melâmete Dalsam İstemem Derman
Efal Sıfat Zatı Taşırken Bu Can
İnsanı Allaha Davettir Kur’an
Allah Allah Allah Allahım Allah

Canından Can Verip Eyledin Miraç
Gönüllü Sohbeti Daima İlaç
Ladan Aslın Arar Aslına Muhtaç
Allah Allah Allah Allahım Allah

25 Ekim 2009
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Sürülmüşsem

Sürülmüşsem bu dünyaya
Muhammed görmeğe geldim
Varsa Refref gitmem yaya
Miracım çıkmağa geldim

Kovulmuşsam o cennetten
Sırrını çözmeğe geldim
Değilse kemik ve etten
Şeytanı atmağa geldim

Şeytana uymuşsa nefsim
Onu yar etmeğe geldim
Yerin bulmadan İbrahim
Kabemi yapmağa geldim

Zahirde Muhammed bulup
Elini öpmeğe geldim
Alinin elinden tutup
Şehrine girmeğe geldim

Gördüyse ateşi Musa
Korunu almağa geldim
Ses verdiyse odun asa
Nidasın duymağa geldim

İçip kevseri dergâhta
Sarhoşun olmağa geldim
Hakkı görüp her Allahta
Gönüllü bulmağa geldim

Âdemle düştüm yabana
Sılaya varmağa geldim
Miracım vuslattır sana
Ladanı satmağa geldim.

26 Temmuz 2005
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Tevhidi Melamet

Tevhidi Melâmet Allahın arşı
Sevmektir cihadı aşktır savaşı
Hakkı satın alır kendine karşı
Rabbin saflığına gider durmadan

Tevhidi Melâmet Muhammed özü
Edep ve ahlakı ilimdir sözü
Sevmeyi emreder gönüldür gözü
Hakkın varlığına gider durmadan

Tevhidi Melâmet İlmü Ledündür
İnsanın hayatı sade üçgündür
Din günü bugündür o da düğündür
Allahın nurları yağar durmadan

Sidretül Münteha hayat kaynağı
Emaneti alır dağıtır dağı
İnsanda durursa düşer aşağı
Enel Hak söylenip gider durmadan

Nefsiyle savaşır sevgiyle bakar
Söz bir kıvılcımdır cihanı yakar
Kendini mahveder miraca çıkar
Ayrılıkta aşkı arar durmadan

Hakikat şehrinde görür vahdeti
Şuhudu yerinde neyler cenneti
Allahın sırrıdır farzı sünneti
Zevalden kemale gider durmadan

Tevhidi Melamet şahadet gülü
Sevinci diridir acısı ölü
Hakka giden köprü olur Gönüllü
Ladan gelir huya gider durmadan.

18 Nisan 2007
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Tevhit Meclisinde

Tevhit meclisinde Allah deyince
Allahın aşkına tutulur insan
Efal sıfat zatı Hakka verince
Allahta dirilten insandır insan

Tevhit meclisinde gönüller çağlar
Kemalleşen fikir burağı bağlar
Gönül gözü açar Allah der ağlar
Sevmeyi emreden Allahtır Allah

Tevhit meclisinde sırlar açılır
Melamet zevkiyle vardan kaçılır
Gizli hazineden inci saçılır
Gizli hazineyse insandır insan

Tevhit meclisinde ayrılık yoktur
Cezadır yaşamak ölenler çoktur
Allahın her adı öldüren oktur
Canın müşterisi Allahtır Allah

Tevhit meclisinde tatlıdır ölüm
İnsanda kalmaktır en büyük zulüm
Aşk rehber olursa açılır gülüm
Allahın köprüsü insandır insan

Tevhit meclisinde Hak kapı açar
Aklını yıkayan yapısın yapar
Allahı taşıyan Allaha sapar
İnsanın mayası Allahtır Allah

Tevhit meclisinde Allah zahirdir
Gönüllüyle huzur sonsuz bahirdir
Ladan sevgisinde evvel ahirdir
Allaha yürüyen insandır insan.

13 Şubat 2009
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Tövbe

Tövbe terbiye kanadı
La İlahe İlla Allah
Yıkar öfkeyi inadı
La İlahe İlla Allah

Bozmaz lale bahçesini
Tevhit eder seni beni
Seven bilir aşk ehlini
La İlahe İlla Allah

Cezadır aşksız bir hayat
İnsan dürülmüş kâinat
Bir cümlede bin bir kanat
La İlahe İlla Allah

Âdemlerde Havva erir
Aşkı elestüden verir
Gönül tedavisin görür
La İlahe İlla Allah

Varlıkta hakkı aratır
Âlimde korku yaratır
Tevhit kokar satır satır
La İlahe İlla Allah

Sevenlerin aynasıdır
Melâmetin manasıdır
Muhammedin duasıdır
La İlahe İlla Allah

Şahitliğin âlemidir
Sırrı ömrün kalemidir
Hakkı gören Melamidir
La İlahe İlla Allah

Selam gelir Gönüllüden
Geçirir halk âleminden
Tut Ladanı şu elinden
La İlahe İlla Allah.

27 Aralık 2006
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Yalın Ayak

Yalın ayak başım çıplak
Leylamı görmeye geldim
Büyük suçsa da yaşamak
Bostanı bozmağa geldim

Gördüm Mevla’nın aşkını
Dost kervanı tur şaşkını
Sözler nefesin taşkını
Kalemle yazmaya geldim

Dil tutulmuş akıl gitmiş
Cehennem cennette bitmiş
Vakit gelmiş, davet yetmiş
Zevk ile kazmağa geldim

Dertliysem gelir nispetten
Değilsem kemik ve etten
Vahdeti alıp kesretten
Kilidi bozmağa geldim

Can verilmiş meccaneden
Hamdim peşin şükrüm neden
İmanımı serpe seren
Gönlüme yazmağa geldim

Gönüllüyle aklı satıp
Yanına azığın katıp
Zakirin zikriyle yatıp
Sabahı kazmağa geldim

Alem nedir, nedir iyi
Dinim imanım sevgiyi
Tevhitte zata secdeyi
Ladanla yatmağa geldim.

17 Ocak 2007

Mustafa Turhan
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Zalim ve Cahil İnsan

Emaneti Allah vermiş insana
Emaneti nedir aklı yorsana
Yerler ile gökler kıyamaz cana
Emaneti veren alan güzeldir

Emaneti için yere atanır
Cehli ile insan hep benim sanır
Kendinden bihaber herkesi tanır
Emaneti veren alan güzeldir

Emanet kutsaldır gözle boyama
Aklını kullan da şekle aldanma
Nefsini bilerek ateşte yanma
Emaneti veren alan güzeldir

Emaneti alan hıyanet etmez
Zimmete geçiren cennete gitmez
Ateşten kurtulup kendini gütmez
Emaneti veren alan güzeldir

Emaneti veren mürşitten haktır
Alan gören duyan elbet mutlaktır
Verdiği ilmini kaldıracaktır
Emaneti veren alan güzeldir

Emanetin içi sevgi aşk dolu
Devralanın olmaz sağı ve solu
Gönüllüyle bulur ebedi yolu
Emaneti veren alan güzeldir

Emaneti alan insan nankördür
İnsandan sıyrılan ebedi hürdür
Enel Hakka çağrı beşere kördür
Emaneti ladan alsa güzeldir.

25 Haziran 2008

Mustafa Turhan
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Zulmettim

Zulmettim kelama kendime aldım
Sevgiye zulmettim maddeye daldım
Âleme zulmettim tevhitsiz kaldım
Zulmettim nefsime medet Allahım

Çorak bir toprağım ot çiçek bitmez
Kuruyan dalımda bülbüller ötmez
Dikilen fidanlar bir türlü bitmez
Zulmettim nefsime medet Allahım

Muhabbet mayası sevgi aşk tutmaz
Dünyaya bağlıyor kıldığım namaz
Yaptığım zikirler ruhumu yumaz
Zulmettim nefsime medet Allahım

Gafletle yalanla gezer dururum
Rükuyla secdeyle inmez gururum
Kelam benim sanıp sözle vururum
Zulmettim nefsime medet Allahım

İnsanı en iyi yaratan bilir
Ruha gıda verir tefekkür fikir
Daimi namazsa devamlı zikir
Zulmettim nefsime medet Allahım

Pazarı kurmadan biçerim paha
Satamadım nefsi veren Allaha
İnsanı çok basit görmem bir daha
Zulmettim nefsime medet Allahım

Gönülde olanı göklere attım
Gönüllüden alıp aleme sattım
Ladanı alt edip bir kaba kattım
Zulmettim nefsime medet Allahım.

7 Ocak 2009

Zulüm; yerinden yurdundan etmek.
Gönül; ruhun asıl hali, Allahın mekanı, Allahın insanı ikaz yeri.
Gaflet; kendini bilmeyen.
Muhabbet; karşılıklı söyleşi.

Mustafa Turhan
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