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1962 Malatya doğumluyum,evli ve dört çocuk babasıyım, kamuda emekliyim.
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Açtım Kollarımı Gel Sarıl

Dedim neden istersin kıyalım ayrılık nikâhı
Dedi ben aşkla yaşayamam göremem sabahı
Bu garip aşktan vazgeçelim gel ne olur dedi
Dedim senden vazgeçerim aşımdan geçmem
Bir gün gülemedik diye sayarım ben bu günü

Dedim içindeki sen neden hemen pes ediyor
Dedi aşka bir şey veremem gönlüm boş duruyor
Dedim benden al aşkı bak göğsüme işte vuruyor
Dedim senden vazgeçerim aşımdan geçmem
Bir gün gülemedik diye sayarım ben bu günü

Dedim Mevla’dan duadan neden ümit kestin
Dedi ümidimi kesmedim sen bana şimdi yettin
Kaldırama aşkı diye endişe ettim sen bana güldün
Sana ben böyle gülemem küsersin diye üzüldüm
Dedim senden vazgeçerim aşımdan geçmem
Bir gün gülemedik diye sayarım ben bu günü

Dedim ümidin duan varsa sen gel gir gönlüme
Al gönlümdeki aşkı serdim işte şimdi önüne
Sende gülmeye alışırsın bir gün dön hakkın yönüne
Açtım kollarımı gel sarıl seni seven bu gönlüme

Kul Mehmet aşk böyle güzeldir gönlü güldürür
Gönlüme giren yar ile bu ömrü alır cennete götürür
Sevmeyenler varsa gelsin görsün aşkı onu güldürür
Dedim ne senden vazgeçerim aşımdan vazgeçmem
Bir gün aşk ile tanıştın diye sayarım ben bu günü

Kul Mehmet
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Arkandan Mı Giderken Bırakıyorsun

Dedim neden böyle habersiz kaçıyorsun
Bir haber bir veda busesi vermeden gidiyorsun
Küskün bakışları benden almadın ki neden küskün bakıyorsun
Gönlündeki nefreti arkanda mı giderken bırakıyorsun

Durdu konuşamadı şaşırdı karşısında beni görünce
Elleri ayakları dili karıştı beni karşısında görünce
Anlatmaya çalıştı anlatamadı bir şey kilitli dilince
Gönlündeki nefreti arkanda mı giderken bırakıyorsun

Dedi yine saçmalayarak bu gidişim feryadımadır
Benim bu gönlüm hiçbir zaman sanma yanındadır
Aradığımı bulamadım gönlüm belki başkasındandır
Gönlümde sana hiçbir şey bırakmadan gidiyorum

Dedim madem başka sevdiğin vardı neden sevdin
Madem feryat ediyordun söyle ben neden duymadım
Aradığın bende değilse bulamadığın neydi söylemedin
Gönlündeki nefreti arkanda mı giderken bırakıyorsun

Daha fazla konuşmadı def oldu gitti gönül evimde
Ona yetmedi galiba aşk dolu olan bu candan sevgimde
Bir hayat mutluluk vermek istiyordum her güldüğümde
Nefretini benimle bırakarak def oldu gitti dünyamda

Kul Mehmet
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Başlıyor Yarın Mübarek Üç Aylar

Yarın girecek gönlümüze evimize üç aylardan Recep
Çok mübarektir Rahman’ındır bu ay gönüller gülecek
Rahmanın Rahmeti bu gecelerde daha çok görünecek
Yedi gök sema bu gecelerde kullara meleklerle gülümseyecek

Gönüller cennet olur kadrini kullar ile bilirsen bu aylarda
Rabbim kat kat sevap yazar ona kadir kıymet veren kullara da
Baştanbaşa nurla dolar bu âlem kat kat fazla secde ile olanda
Yedi gök sema bu gecelerde kullara meleklerle gülümseyecek

Bütün işlerin hak yolunda olsun hayra dönsün bu ayda
Tüm insanlığı sev sen hakkın nuru olsun her bakışında
Selamete erer hak yolda olan kul her an adım attığında
Yedi gök sema bu gecelerde kullara meleklerle gülümseyecek

Yarın gece başlıyor üç aylardan mübarek Recep
Merhamete affa hakka varmak için işte sana bir sebep
Yanlış yola girerek mutluluk için arama boşa bir sebep
Yedi gök sema bu gecelerde kullara meleklerle gülümseyecek

Nurdan Âlemlere Rahmet Peygamber üç aylara önem verirdi
 Her an gülümserdi bu aylarda daha fazla fazla gülümserdi
Biz ümmetine de bu aylara geceler önem verin ümmetim derdi
Yedi gök sema bu gecelerde kullara meleklerle gülümseyecek

Kul Mehmet’im bu aylarda cana can olan kullar olsun sırdaşım
Zaten bu dünyada ve ahirette herkes benim candan gardaşım
Gelin can kardeşlerim bu nurlu gecelere bizler gönülden ulaşalım
Yedi gök sema bu gecelerde kullara meleklerle gülümseyecek

Kul Mehmet
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Ben Cehenneminde Yaşamayı Seçtim

Her gitmeler gitme değildir bunu unutma
Seni bir zıpkın gibi göğsüme sapladım çıkaramazsın
Aramızda mesafeler boşluklar olsa da boşluk sayılmaz
Ben boşlukları gözlerindeki bakışla doldurdum
Aramızda boşluk değil olsa olsa biraz mesafe olur
O mesafeyi de gözlerimde akan yaşlarla doldurdum akar yine sana ulaşır

Her unutmalar unutma bunu unutma değildir
Doğan bir ay gibi gönlüme doğdun her gece doğmaya mahkûmsun
Unutmak istesen de unutamayacaksın bir yıldız gibi etrafındayım
Işığıma hayran kalacaksın peşimde kendi ışığınla sürükleneceksin
Aramızda boşluk değil olsa olsa biraz mesafe olur
O mesafeyi de gözlerimde akan yaşlarla doldurdum akar yine sana ulaşır

Her hasreti gerçek hasret sanma hasret değildir
Seni bir ölüm gibi gönlüme yazdım silinmesi mümkün değil
Tüm gerçekler bir anda yalanda olsa ölüm hiçbir zaman yalan değil
Canımı almaya bir gün Azrail’im olarak geleceksin hasreti göreceksin
Aramızda boşluk değil olsa olsa biraz mesafe olur
O mesafeyi de gözlerimde akan yaşlarla doldurdum akar yine sana ulaşır

Ağlamak gönülde düşen değil gözden düşendir
Ben cehenneminde yanmayı seçtim sönmesi mümkün değil
İstersen bir gel de gör ağlamak neymiş gönülde silinmeyen neymiş
Dayanabilirsen cehennemine gel yanımda kal gör gerçeği
Aramızda boşluk değil olsa olsa biraz mesafe olur
O mesafeyi de gözlerimde akan yaşlarla doldurdum akar yine sana ulaşır

Ben senin terk etmenin yolunu sırat köprüsüne yazdım
Yürüyorum üstünde düştüm düşmek üzereyim
Sensiz olduktan sonra kalmak düşmek ne fayda sağlayacak
Sensizliğin cehennemi cennete yakışmayacak sırıtacak
Aramızda boşluk değil olsa olsa biraz mesafe olur
O mesafeyi de gözlerimde akan yaşlarla doldurdum akar yine sana ulaşır
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Ben Yaşamıyorum Ki.

Düşünüyorum yine sensiz sessiz sessiz
Nasıl yaşıyorsun bilmiyorum sen bensiz
Bir gün seni sevdiğimi sen bilecek misin?
Yoksa yine bu gönlümü ezip gidecek misin?
Ben yaşayamıyorum ki inan artık hiç sensiz

Hiç mi hissetmeyeceksin gönlümde sevgileri
Görmeyecek misin gözlerimde senin için gülücükleri
Bırakıp gittin ya sen beni karanlık oldu bak gündüzleri
Gittiğin o yerde geri dönüp bana gelecek misin?
Ben yaşayamıyorum ki inan artık hiç sensiz

Bir gün aşkını fısıldar mısın sen kulağıma
Yoksa bu sensizlik çok gidiyor çok zoruma
Bir ateşli buse kondurur musun dudağıma
Gittiğin o yerde gelmeden ölecek misin?
Yoksa benimle bir ömür sen gülmeyecek misin?
Ben yaşayamıyorum ki inan artık hiç sensiz

Geri dönünce ne kadar ağladığımı soracak mısın?
Yoksa yine gönlüme girmeden hep kaçacak mısın?
Yoksa hala beni anlamadan yüzüme bakmayacak mısın?
Sen bilirsin güzelim kendi mutsuzluğunu yaşayacaksın
Yoksa sen hala inat ederek beni sevmeyecek misin?
Ben yaşayamıyorum ki inan artık hiç sensiz
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Bu Dünyada Söyle İnsan Nedir?

Yüce Rahman her şeye elbet kadir
Verdiği iman her şeye muktedir
Bundan başka arama sen delil
Bu dünyada söyle insan nedir?
İman eden gelen göçen değil midir?

İman eden kula olur herkes kefil
İman etmeyen kul olur zaten rezil
İman et tüm nefreti kini durma sil
Bu dünyada söyle insan nedir?
İman eden gelen göçen değil midir?

Çözmeliyiz kardeşçe tüm dertleri
Bizi yıkmaya çalışsa da her an birileri
Biz yaşamalıyız yaşatmalıyız güzellikleri
Bu dünyada söyle insan nedir
İman eden gelen göçen değil midir?

Söyle ey insan sen neyi ararsın
Arayıp bulmakta sen neden kaçarsın
Bir gün ölüm gelince eyvahla yanarsın
Bu dünyada söyle insan nedir
İman eden gelen göçen değil midir?

Nefisle şeytana nasıl sen olur kanarsın
Sen Yüce Rahmanı neden aramazsın
Sana bu dünya kalır mı sanırsın
Bu dünyada söyle insan nedir?
İman eden gelen göçen değil midir?

İnsan dediğin hiç gülümsemez mi?
Gülmeyen insanı hiç güldürtmez mi?
Çaresiz kalana çare diye gitmez mi?
Bu dünyada söyle insan nedir?
İman eden gelen göçen değil midir?

Kul Mehmet’im işte geldik gidiyoruz
Bir güzellik mi geride biz bırakıyoruz
Güzellik bırakmaz isek biz nasıl yaşıyoruz
Bu dünyada söyle insan nedir
İman eden gelen göçen değil midir?

Kul Mehmet
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Dost Yola Çıkmış

Dost benim derdim için çıkmış yola
Aramış evimi yoluma herkese sora sora
Nasip olmaz böyle güzellik hiçbir kula
Çık yola gönlüm dostunu karşıla sokma zora

Dostun önünde yıkılır cümle dağlar
Gönlünde solmaz taze çiçekten bağlar
Gönlü nehir olmuş dostun gönlüne durmaz akar
Çık yola gönlüm dostunu karşıla sokma zora

Heybesinde paylaşır herkesle aşını
Hiç kimseye eğmez o gözün üstünde kaşını
Akıtır dostu için gözünde yaşını
Çık yola gönlüm dostunu karşıla sokma zora

 Dost ile muhabbette eser serin serin yel
Al eline kazmayı toprağın bağrını şefkatle del
Şefkatle dostla yetişen tarlada olur meyveler güzel
Çık yola gönlüm dostunu karşıla sokma zora

Dostun gülüşü canımıza canları katar
Dost gülüşüyle gelmiş gönlümüze gülleri katar
Dost olmayan insan alır seni pazarda satar
Çık yola gönlüm dostunu karşıla sokma zora

Dost olan o dost gönlünü bize bağlamış
Akan nehir olmuş gönlümüze ovamıza akmış
Zalim olanın suratın Osmanlı tokadı çakmış
Çık yola gönlüm dostunu karşıla sokma zora

Kul Mehmet’im dostun gönlüne bağlandım
O dostun nur yüzünü görünce canlandım
Bunca yıl zalimin zulmüne boşa katlandım
Çık yola gönlüm dostunu karşıla sokma zora

Kul Mehmet
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Dostun Gülüşü

Oturmuş dost karşıda yüzüme bakar
Dostun o gülüşü gönlüme olur bahar
Varayım o güzel dostuma selam vereyim
O gönül güzelliğini gönlüme alıp katayım
Alıp bu canımı o canına ben katayım

Bir sevda gülüşüyle nazlı yâre bakar
O dostun gülüşü nazlı yârini sarar
O dost otururken kalkar bana doğru koşar
O gönül güzelliğini gönlüme alıp katayım
Alıp bu canımı o canına ben katayım

Hakkın yolunda dost gönül imiş
Hak yolunda dostla yürümek ne güzelmiş
Gönlündeki güzelliği bakın âleme sermiş
Benimle birlikte bu âleme gönülden gülmüş
O gönül güzelliğini gönlüme alıp katayım
Alıp bu canımı o canına ben katayım

Kul Mehmet’im var dostunla hak yoluna var
Eğer dünyada yoksa dostun dünyan olur dar
Eğer dostun var ise var git onu al gönlüne sar
O gönül güzelliğini gönlüme alıp katayım
Alıp bu canımı o canına ben katayım

Kul Mehmet
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Down Sendromu Bir Canlılıktır

Down sendromu bir canlılıktır
Bir Kromozomu fazla oda farklılıktır
Gülümseten gönlü bir başkalıktır
Var mı içinizde onları acep tanıyan
Var mıdır alıp onları bağrına basan
Onların tatlılığı ile var mıdır yaşayan

Gülümsemesini görsen canlanırsın
Anında ona sen candan bağlanırsın
Onlardaki güzelli bir sır sanırsın
Yüreğindeki Toros karları erir ısınırsın
Var mı içinizde onları biraz tanıyan
Var mıdır alıp onları bağrına basan
Onların tatlılığı ile var mıdır yaşayan

Kıskanmayın böyle güzeldir bahtı
Anne babaları için onlar bir şanstı
Gönüllerinde bizler için hazır tahtı
Uzaktan güldü bize ne güzel baktı
Var mı içinizde onları acep tanıyan
Var mıdır alıp onları bağrına basan
Onların tatlılığı ile var mıdır yaşayan

Bırakın olsun her insanın biraz farkı
Herkesin döner farklı farklı o çarkı
Gönüllerinde var bitmez bir şarkı
Dinle bu şarkıyı anla sende farkı
Var mı içinizde onları biraz tanıyan
Var mıdır alıp onları bağrına basan
Onların tatlılığı ile var mıdır yaşayan

Onlardan uzak kaldık onlar biraz üzüldü
İstedikleri biraz ilgi biraz şefkatli gönüldü
Onları sevenler cennetten nura büründü
Allah’ın bir Lütfü idi onlar sevgiye büründü
Var mı içinizde onları yakından tanıyan
Var mıdır alıp onları bağrına biraz basan
Onların tatlılığı ile var mıdır bir an yaşayan

Kul Mehmet’im biraz geç kaldım sizi tanıdım
Sizdeki güzelliği ben birazcık oturdum yazdım
Sanmayın sizden ben çok ama çok uzakta kaldım
O gülüşlerinizi gördüm ben gönülden bayıldım
Var mı içinizde onları yakından tanıyan
Var mıdır alıp onları bağrına biraz basan
Onların tatlılığı ile var mıdır bir an yaşayan
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En İyisi Gülümsemektir Unutmak İçin

İnsan zamanla geriye baktığında
Geride kalan bir yürek kanaması ya da yarası görür
Anlamaya çalışsa da anlayamaz
Solarken hatıralar gönül mahzeninde yavaş yavaş
Üzülmek yerine gülmek canlandırır bu gönlü
Yoksa üzülmek acıyı canlandırır
Saplanan hançeri her gün ellerinle kendin kendine saplarsın
İzi kalmıştır hançerde saplayanın el izi takip edersin
En iyisi gülümsemektir unutmak için

Bir gülün canlanışını filizlenişine gülüşünle yardımcı ol
Açsın gönlünde güller söyle sessizce bir türkü
Varsın bu acının peşinde gülümserken sana deli desinler
Acına derman olmayan sözleri söylemeyenlerin
Bu değersiz sözlerini sende duyma gül geç
Gönlüne paslı kilitler ile kapama açık kalsın kapısı
Yoksa üzülmek acıyı canlandırır
Saplanan hançeri her gün ellerinle kendin kendine saplarsın
İzi kalmıştır hançerde saplayanın el izi takip edersin
En iyisi gülümsemektir unutmak için

Uzanır gittiğin yolda ayağına çelmeler
Uzanır gittiğin yolda önüne acılar
Uzanır gittiğin yolda ihanetler
Uzanır gittiğin yolda artık yalnızlıklar
Takılma peşlerine sen kendi yoluna devam et
Yolu bıraksan acıların kahrı çekilmez
Yüze gülmeyen kendi dost sanan ikiyüzlüler etrafını saracak
Aldırma sen onlara takılma gözyaşlarına
Oysa seven sevilen böylesine yalnız bırakılmaz
Sevilen yanarken bir yudum gülümseme ile yüreği neden söndürülmez
Sen boş aldırma hiçbir şeye
Kendi yolunda yarınına yürü
Yoksa üzülmek acıyı canlandırır
Saplanan hançeri her gün ellerinle kendin saplarsın
İzi kalmıştır hançerde saplayanın el izi takip edersin
En iyisi gülümsemektir unutmak için

Kurumaz gönül toprağın gözyaşların var
Kurumaz çiçeklerin gönlünde aşk dolu sevgin var onlara yeter
Yalnız değilsin aşk dolu gülümsemeni görecek bir ahu gözlü
Koşacak bu gülüşle sarılmak okşanmak için
Üzülme sen senin gibi güzel yarınların var
Geçmişi geçmişte mazide bırak kalsın
Kalsın kendi yalnızlığıyla belki anlam kazanır
Bir gün birisi mazinin kapısını açar pişmanlığı ile kalır yaşar
Kendi gölgesinin karanlığında senin ışığını arar
Boş ver sen üzülme
Yeniden şarkılar bestele içinde ayrılık hasret olmayan
Unut veda etmeden gidişini unut gitsin
Yoksa üzülmek acıyı canlandırır
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Saplanan hançeri her gün ellerinle kendin kendine saplarsın
İzi kalmıştır hançerde saplayanın el izi takip edersin
En iyisi gülümsemektir unutmak için

Kul Mehmet
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Evet Ya Da Hayır Hangisinde Var Bir Gülümsememe

Dedim Evet ya da hayır hangisinde var bir gülümseme
Hangisi güzel bir iz bırakır yaşadığın bu hayatta
Yeter ki için olmasın içinde birbirimizi sakın ola küçümsememe
Yalan olan bu dünyada yalan olan değil olsun bir kalan hayatta

Kolay değildir seçim kolay karar verilmez
Yalanla doğruyu bilmek gerek iyi niyet yerlerde sürünmez
Tercih dediğin iz bırakan olmalıdır gerçek her zaman anında görülmez
Yalan olan bu dünyada yalan olan değil olsun bir kalan hayatta

Dedim çehreyi sarmalı gönülle birlikte bir mutluluk
Ne dersek diyelim ne dersek o olur ne derse çoğunluk
İnsan insana değil Âlemlerin Rabbine etmelidir kulluk
Yalan olan bu dünyada yalan olan değil olsun bir kalan hayatta

Dedi her insanın tercihi tuttuğu kendi çıkarı içindir
İnsan kendi çıkarı için değil insanlığı düşünmelidir
Duygusuz yaşayamayız hayat hepimiz için önemlidir
Yalan olan bu dünyada yalan olan değil olsun bir kalan hayatta

Bu ortak fikirle olmalıyız bu dünya hepimiz değil miyiz konuk
Var edenle olmalıyız yoksa yok eder bizi yok eden yokluk
Hayatın her alanında yaşarken olmalıyız doğru kararla çokluk
Yalan olan bu dünyada yalan olan değil olsun bir kalan hayatta
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Git Aşık Veysel Sen Güle Güle

Bir Veysel giderde daha zor gelir
Bir ozandı elbet candan sevilir
O tatlı dilinde akan bir baldı
Aramızdan gitti bir sazı kaldı
Sözleri derseniz âlemi sardı

Gönülden görürdü sanmayın kördü
Sazı ile çaldı gönülden güldü
Bu dünya zaten bu ömür üç gündü
Aramızdan gitti bir sazı kaldı
Sözleri derseniz âlemi sardı

Benim sadık yârim kara topraktır
Dedi ona gitti sordu hal hatır
Okudu aşkı bize satır satır
Geri kalan sazı gönlü ışıtır
Aramızdan gitti bir sazı kaldı
Sözleri derseniz âlemi sardı

Armağan bıraktı o sazı bize
Onu da bıraktım ben dedi size
Çaldıkça sazımı aşk gelsin dile
Git Âşık Veysel’im sen güle güle
Aramızdan gitti bir sazı kaldı
Sözleri derseniz âlemi sardı

Kul Mehmet’im âşık gider söz kalır
Ozan gelir gider deyişi kalır
Şair ölür gider şiiri kalır
Söyleyin dünyada başka ne kalır
Aramızdan gitti bir sazı kaldı
Sözleri derseniz âlemi sardı

© Kul Mehmet
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Gönlüme Sis İndi

Seçemiyorum artık gündüzü geceyi
Unuttum artık ben gülümseten neşeyi
Vuslata uzak kaldım ağla sen gözlerim
Gönlüme sis indi seçemiyor artık hiçbir şeyi

Kalemim bana darıldı yazmıyor artık
Ayrılırken neden aşkımızı biz haykırmadık
Beraberken bir gün birbirimize biz darılmadık
Gönlüme sis indi seçemiyor artık hiçbir şeyi

Günahım varsa yüce Rabbim beni bağışlasın
Ya Rabbim sözlerim bu aşkımı âleme haykırsın
Terk edip giden yârim dönsün beni anlasın
Gönlüme sis indi seçemiyor artık hiçbir şeyi

Rabbim gönlümde aşk dolu sevdam bitmesin
Ondan ayrı yaşayacaksam bu gözlerim görmesin
Benden başkasını bu dünyada hiç ama hiç sevmesin
Gönlüme sis indi seçemiyor artık hiçbir şeyi

Dağılsın gönlümü saran bu kör karanlık sis
Ondan ayrı yaşarken bu gönlüm zaten hapis
Yeter artık dön bana yârim yeter bu kapris
Gönlüme sis indi seçemiyor artık hiçbir şeyi

Uzatsam o yâre uzanmaz bu kırık ellerim
Acep geri dönse fayda eder mi bu sözlerim
Umudunu arar karanlığa koşar günlerim
Gönlüme sis indi seçemiyor artık hiçbir şeyi

Bir yol bulsam ona doğru olsa bu seferim
Yaktıkça yakıyor bu gönlümü bu kederim
Nazlı yârim bana gelip gülümsemese ben biterim
Gönlüme sis indi seçemiyor artık hiçbir şeyi

Kul Mehmet’im böyleymiş benim bu kaderim
Ben o yar olmadan ne ederim nereye giderim
Geri dönse gelse af ederim ben yine severim
Gönlüme sis indi seçemiyor artık hiçbir şeyi

Kul Mehmet

Mehmet Aluç 2

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Güzelliğini Sen Seyret

Gönülden aşkla sevenin dünyası olur cennet
Başına bir ömür boyu yağar haktan Rahmet
Gönülden aşkla sevmeyenin halini sen düşün
Aşk ile gönülden sev de az biraz et sen hayret
Otur nazlı yârin karşısına güzelliğini sen seyret

Aşk cennetten gelen bir güzellik kokan bir çiçek
Gönüle girince olur cennetten bir bahçe gerçek
Aşk ile gönülden seven elbette ki az biraz gülecek
Ahirette cennette nazlı yar ile yan yana yürüyecek
Aşk ile gönülden sev de az biraz et sen hayret
Otur nazlı yârin karşısına güzelliğini sen seyret

İşte aşk böyledir tüm hayalin olur bir anda gerçek
Acep aşk ile gönülde sevmeyen nasıl ne edecek
Sevgisiz aşksız gönülde nasıl huzuru bulacak gülecek
Bir damla mutluluğu tatmadan mutsuz elbet ölecek
Aşk ile gönülden sev de az biraz et sen hayret
Otur nazlı yârin karşısına güzelliğini sen seyret

Kul Mehmet’im sen gönülde aşkla herkesi sev
Gönlünü aşk sarsın yaksın o tatlı yakan alev
Aşk ile gönülde sevmek kula ilk ve son görev
Gönül kapısı kapatılarak yapılmaz ki bu grev
Aşk ile gönülden sev de az biraz et sen hayret
Otur nazlı yârin karşısına güzelliğini sen seyret
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Her Derdim Haktandır

Ömürde olsa da bu an son fasıl
Sormam ki derdime bu nedir nasıl
Düştüm yola işte ben dönmem geri
Alırım koynuma derdimi bende
Yürürüm sonsuza hak hakka doğru

Toplanmıştır tasım tarağımda bak
Kalma karanlıkta imanını yak
Derdi kederi al göğsüne sen tak
Alırım koynuma derdimi bende
Yürürüm sonsuza hak hakka doğru

Böyledir bu âlem her gelen gider
Bu ömür elbette bir gün bak biter
Bir anlık şükürle iman hep yeter
Alırım koynuma derdimi bende
Yürürüm sonsuza hak hakka doğru

Elimde olmadı hiç bir zaman taş
Gözümde aksa da seller gibi yaş
Hakka eğilir baş eğilmez ki kaş
Alırım koynuma derdimi bende
Yürürüm sonsuza hak hakka doğru

Olsa mevzu derin her yer bak serin
Her zaman gönülden ben Allah derim
Hakkı bilirim ben hep hak söylerim
Alırım koynuma derdimi bende
Yürürüm sonsuza hak hakka doğru

Garip kalmadım ben hep benimleydin
Her derdime çare devam hep sendin
Sana sığındım ben Rabbim sen gördün
Alırım koynuma derdimi bende
Yürürüm sonsuza hak hakka doğru

Kul Mehmet’im haktır ölümü bildim
Hakkı ben bildim de yoktu hiç derdim
Bu derdim haktandır hep şükür derim
Alırım koynuma derdimi bende
Yürürüm sonsuza hak hakka doğru
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İsterdim Ama

Aylardır bekliyorum bana gel demeni
Bana o tatlı tatlı gülüşünle gülümsemeni
Konuşan bu dilimi dilime dolamanı hatta
Gözlerime bakarken içinde kendini görmeni
Elimi tutarken kalbimin atışını hissetmeni
İsterdim ama sen ne gel dedin ne de ben gelebildim

Gönlümde kaldı bir hayal kırıklığını
Odam gibi düşlerimin dağınıklığını
Ben hak etmedim böyle yaşamak yalnızlığını
Gözlerimde akan yaşlarla ayrılığı yaşamak istemedim
Elimi tutarken kalbimin atışını hissetmeni
İsterdim ama sen ne gel dedin ne de ben gelebildim

Baktığım resimlerimde yanımda olmanı
Bana sarılırken o bakışınla gülümsemeni
İsterdim ama olmadı fotoğraflarımda benim gibi yalnız
Günlerim gecelerim benim gibi şimdi anlamsız
Düşüncelerimi hiç sorma zaten onlarda sağlıksız
Ulaştırmıyor beni sana sanki beddualı rahatsız
Elimi tutarken kalbimin atışını hissetmeni
İsterdim ama sen ne gel dedin ne de ben gelebildim

Gidiyorum artık kal artık bensiz sevgisiz
Gel demedin bana kal sen gülümsemeden sensiz
Galiba ikimizin de adımları gelmek için kalıyor yetersiz
Sen bensiz yaşayacaksın bende sensiz yaşayacağım
Ben artık gurbet illerinde sensiz yaşamaya alışacağım
Elden ne gelir ayrılıkla beraber bir ömür kucaklaşacağım
Elimi tutarken kalbimin atışını hissetmeni
İsterdim ama sen ne gel dedin ne de ben gelebildim

İnanamıyorum bu gel diyen sen misin tam giderken
Gitme ne olur benimle kal sen dayanamam ben derken
Gözlerinde akan yaşlar ile koşup bana sarılmanı beklemezken
Sarıldın sardın beni o nazik yumuşacık kollarınla birden
Dünyalar benim oldu bana cenneti bağışladın gülerken
Bitti derken imkânsız derken imkânsızı başardın bana yaşattın
Ellerin ellerimde kalp atışlarım avuçlarında
Sen bana gel dedin ben uçarak sana geldim
Öldüm öleceğim derken Mevla’ya şükür dirildim
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Kıssadan Hisse Hisseden Al Kısa Pay

Âlem de emeksiz rızık yoktur
Zenginin her zaman karnı toktur
Zengin sofrasında neden fakir yoktur
Neden zenginin burnu havada
Ona ölüm yok mudur?

Zengin fakirin bir lokmasına üşüşür
Son lokmayı almak için sinsice düşünür
Fakir bir lokmayı bölüşür
Hakkın rızasına bir lokma eriştirir götürür
Maksat aç bırakmak değil haktan
Cennete gidecek kul bulmaktır

Kısacası çok mal yoldan çıkarır
Anlatılmak istenilen sözü çıldırtır
Doymaz gözü aç eder süründürür
Cennetin kapısına varmadan öldürür
Kıssadan hisse hisseden al kısa pay
Paylaş neyin varsa varsın senden önce
Alınacak ölümden sonra nasıl olsa

Yerlere Rahmet zengin duasından mı yağar
Yoksa fakirin gönül zenginliğinden mi yağar
Zenginin duası paradır gerisi yalandır
Fakirin duası açların doymasıdır
Duasının hemen hakka ulaşması kabul olmasıdır
Kıssadan hisse hisseden al kısa pay
Paylaş neyin varsa varsın senden önce
Alınacak ölümden sonra nasıl olsa

Zengin daima hep kazanmak ister yapar kelek
Fakir herkesi doyurmak ister bakarsın olmuş melek
Kelek ile melek birbirinden ayrıdır
Her iş güzelliği meydana çıkarmaktır
Kısacası imtihandır sınavdır
Anlarsan dağıtırsın
Anlamazsan yığar dağılırsın
Kıssadan hisse hisseden al kısa pay
Paylaş neyin varsa varsın senden önce
Alınacak ölümden sonra nasıl olsa

Şifa derman nasıl bilinir?
Dert olmazsa yanında sabır olmazsa
Nerden nasıl bilinir?
Maksat çektirtmek değildir haktan
Anlamak varmak mutluluğa ulaştırmaktır
Ulaşmak için yola çıkmayan varamaz
Çile ile sabrı bilmeyen
Mutluluk nedir bulamaz
Yani gaye gönülde ne var bilmektir
Gönül nasıl süslenir öğretmektir
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Güzel olanı az olanı paylaşmak
Cennete varacak kulu aramaktır
Kıssadan hisse hisseden al kısa pay
Paylaş neyin varsa varsın senden önce
Alınacak ölümden sonra nasıl olsa
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Muhsin Başkan

Hak yolunda yürüdü Muhsin Başkan
Yanlış yolu hak gören Zalim bir an
Ölüm emrini verdi emrine karşı çıkınca
Kara kışta o soğukta yaralı yalnız bırakıldın

Hak yolunda yürüdü hakka vardı
Yanlış yolu hak gören o zalim
Cehennemine biletini kazandı
Kara kışta o soğukta yaralı yalnız bırakıldın

Gönüller oluk oluk arkasında ağladı
Zalim kazandığını sandı işte yanıldı
Gönüllerimizi bile giderken birbirine bağladı
Kara kışta o soğukta yaralı yalnız bırakıldın

Gökyüzünde melekler nuruna baktı
Onu yalnız yaralı bırakanlar cehenneme aktı
Birimizi değil o zalimler binimizi birden yaktı
Kara kışta o soğukta yaralı yalnız bırakıldın

O zalimleri altın libas gibi az kalsın giyinecektik
Nefretlerini gizlemişlerdi hak yolunda yürüyecektik
Hak yolunu nefretle dolduracaklardı bir an anladık
Milletin azmi gayreti ile o hainler birer birer yakalandı
Kara kışta o soğukta yaralı yalnız bırakıldın

Bağrımız bir derya toprak tohum ekmek istediler
Nefret tohumuymuş 15 Temmuz gecesi anladık
Çok şükür vatan toprağına nefreti ekmeden kazıdık
Kara kışta o soğukta yaralı yalnız bırakıldın

Muhsin Başkanım Kabrin nurla dolsun
Arayan seni ahirette nur Resul yanında bulsun
Sen Allaha kul olan adam gibi bir kuldun
Kara kışta o soğukta yaralı yalnız bırakıldın
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Ne Fayda Sağlayacak

Sana neyi nasıl anlatayım ki
Anlar mısın anlattıklarımı
Hakikat senin için değerlimi
Sözlerin var mı yanında bir değeri
Anlatılmayanı anlatmak ne fayda sağlayacak
Beyhude boş bir uğraştan başka
Bize ne katacak neyi anlatacak

Bozulan aile yuvamızı düzeltir mi?
Aileyi bilmeyen sen için
Yoksa yine anlamsızlık dolu bakışlarınla
Gülecek misin yine
Anlatılmayanı anlatmak ne fayda sağlayacak
Beyhude boş bir uğraştan başka
Bize ne katacak neyi anlatacak

Veda havasını takınmışsın
Gitmeye dünden hazırsın
Anlatmak vuslatı sana ne faydası olacak
Bana ne değer katacak
Anlamayan senle bakışlarınla boş bakarken
Anlamamazlığı sen bir şeref sanırken
Anlatılmayanı anlatmak ne fayda sağlayacak
Beyhude boş bir uğraştan başka
Bize ne katacak neyi anlatacak

Sen vazgeçmedikten sonra bu saçmalıklardan
Anlatmak sana neyi anlatacak
Olacak mı sende tesiri
Sana bir anlam mana katacak mı?
Yoruma açık olmayan bu hayatınla sen yaşarken
Anlatılmayanı anlatmak ne fayda sağlayacak
Beyhude boş bir uğraştan başka
Bize ne katacak neyi anlatacak

Var sen git kendi yoluna
Geri dönmeye yoktur niyetin
Birden bire elimde kayan bir yıldız gibi
Kayarak var git dünyam da
Sana layık değil bendeki hayat
Bir kuru daldan başka neysin sen
Yeşermeye müsait olmayan
Meyvesiz bir dal
Çatırdayarak beni de koparmadan çek git
Anlatılmayanı anlatmak ne fayda sağlayacak
Beyhude boş bir uğraştan başka
Bize ne katacak neyi anlatacak
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Nerden Bilirsin Sabaha Doğmayan Güneşi?

Dedim ey güzel neden böyle hıçkırıklarla ağlarsın
Kalan ömründe güneşin mi doğmaz artık sabaha
Ağlatırsın geriye kalan ömrünü hicrana bağlarsın
Bildiğin hayatın bilinmez yolda mı terk etti bir daha
Böyle dertli hıçkırıklarla gönlün parçalayarak ağlarsın

Dedi sen nerden bilirsin sabaha doğmayan güneşi
Hicran ile terk edilen gönlün çektiği ahı zorlu güreşi
Nerden bilirsin gülmeye koşarken çilenin açtığı kapıyı
Şimdi kimi sefil kimi kaçık derler hicranla kalışıma
Ondan böyle hıçkırıkla gönlüm parçalanarak ağlarım

Dedim ar et sakla sende hicranın hıçkırıkla gözyaşını
Kimseye belli etme yar ile arandaki gizli sırlarını
Gittiğin yolda az sabırla yürü sil artık akan gözyaşlarını
Bildiğin hayatın bilinmez yolda mı terk etti bir daha
Böyle dertli hıçkırıklarla gönlün parçalayarak ağlarsın

 Dedi kavuşalı bir yıl olmuştu ecel aldı sevdiğimi elimden
Deli etti bu ayrılık hasretlik ismi düşmedi hala dilimden
Uzattım bu deli serseri halimle tutan olmadı kırık elimden
Divane oldum Leyla oldum teselli bulamadım bahanelerde
Ondan böyle hıçkırıkla gönlüm parçalanarak ağlarım

Dedim böyle bir güzelin sokakta yatması kalması zulümdür
Beni sev diyemem gönlünde aşkın hala taptazedir güldür
Buyur evime al bir odası olsun senin istemezsen çalmam kapını
Gönlündeki aşkla sokaklar da yaşaman bana ölümdür
Gel biraz sakinleş uykuya hasretsin az dinlen huzura erince gidersin

Dedi gönlündeki samimi gülüşü gördüm senden bana zarar gelmez
Teselli ararken bahanelerde seni çıkardı karşıma Mevla’m şükür
Aklım zavallı durumda tesellin aklımı başıma getirdi çok şükür
Gönül evinde misafir olurum bir süre bahtıma şükredene kadar
Biraz sakinleşince uykuya hasretim gidince sessizce giderim

 Dedim gönlünle beraber iyileşirsen sana ben git derim
Şimdi bu halinle seni sokakta bırakamam isyan ederim
Olma kaderine karşı katil senin suçun yok sabırdır devan derim
Şen şakrak gülümsersen eğer gönülde yolun açık olsun derim
Gel biraz sakinleş uykuya hasretsin az dinlen huzura erince gidersin

Dedi mademki bu halim sana zulüm geliyor çok çok üzüyor
Aç evin kapısını gireyim az huzura ereyim bakışların eziyor
Tut kırılmış ellerimden kolumdan kaldır beni gönlüm eriyor
Uzaklaşsın bende dert keder çile umudun gönlüme huzur veriyor
Biraz sakinleşince uykuya hasretim gidince sessizce giderim

Kul Mehmet’im yıllar oldu Asude hala evimde misafirim
Kendi odasında unuttuğu gülümsemesine alışıyor bilirim
Git diyemedim istediğin kadar dedim sana izin kalırsan sevinirim
Kahrınla yaşayamazsın irkilirim uyuyamam dedim sana kardeşim derim
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Senin gibi bir Leyla’yı aşkın hatırı için misafir edeyim bir ömür dedim
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Olmuş Bir Kabristan

Hep dem vurursun delikanlılıktan
Sen beni terk ettin gittin ya çoktan
Tüküreyim ben senin delikanlılığına
Delikanlılık böylemi olur ufuktan
Sen bu delikanlılıkla yazamazsın destan
Dön bak gönlüne olmuş bir kabristan

Hani sen korkardın karanlıktan
Bıraktın bak beni sen karanlıktan
Bari dön gel de şaka yaptım yalancıktan
Delikanlılığında yalanmış baştan
Sen bu delikanlılıkla yazamazsın destan
Dön bak gönlüne olmuş bir kabristan

Seni gönlüme yazmıştım silinmezdi bu yazı
Haydi, dön de gel unutmak için sen bu yazıyı kazı
Kırıldı çalarken bu gönlümün sazı
Bana yaşatmadın bilmem mutluluk dolu hazzı
Sen bu delikanlılıkla yazamazsın destan
Dön bak gönlüne olmuş bir kabristan

Oyaladın beni sen bile bile
Düşürmedim ben gidişini dile
Geri dönüşün bilirim olmaz nafile
Giderken arkanda bana bıraktın çile
Sen bu delikanlılıkla yazamazsın destan
Dön bak gönlüne olmuş bir kabristan

Gidişim ani oldu neydi bu acele
Giderken söylemedin bir tek cümle
Dönüşün olmayacak bence bu gidişle
Son nefesini alırsın gönlündeki nefretle
Sen bu delikanlılıkla yazamazsın destan
Dön bak gönlüne olmuş bir kabristan

Aslında etmedim gidişine hayret
Zaten hissediyordum sende vardı gayret
Üzerime sinmişti sendeki nefret
Ya sen ya da ben çekeceğiz eziyet
Seni bilmem ama ihanetinle bekleme rahmet
Sen bu delikanlılıkla yazamazsın destan
Dön bak gönlüne olmuş bir kabristan

Kul Mehmet’im dön bak sen âlemi seyret
Sen yaşanmamış say bu aşkı öyle farz et
Sevende olmalıdır taş gibi yürekle cesaret
O zaman delikanlı olunur kitabını yazmaya edilir cüret
Sen bu delikanlılıkla yazamazsın destan
Dön bak gönlüne olmuş bir kabristan

Kul Mehmet
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Özgürlüğü Bırakır Ömrüne

Ak kuş kondu mu gönüle
Özgürlüğü bırakır ömrüne
Yıkılır duvarlar önüne bir bir
Gel dokun herkesin gönlüne

Özgürlük hakka teslim olmaktır
Hakka hakkıyla kul olmaktır
Gönülde esen bir bahardır
Gel dokun herkesin gönlüne

Hakka teslimiyetle gönül nurlanır
Özgürlük imanla gönüle bağlanır
İşte o an bu âlem gönül canlanır
Gel dokun herkesin gönlüne

Hakka teslimiyet adam eder insanı
Pek değerli olmaz artık dünyanın malı
Alır götürür cennete her bir canı
Gel dokun herkesin gönlüne
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Özgürlük Kollarını Açar İnsanlığı Kucaklar

Karalıklar özgürlüğe götürmez
Karanlık özgürlüğü de öldürmez
Karanlık kendini karanlığa atar
Karanlığını özgürlüğün ışığı boğar
Özgürlük güvercin kanadında uçar
Güvercin uçar zeytin dalına konar

Karanlığın aklına özgürlüğün gücü gelmez
Karanlığı kör eder sanır etmez işte bilmez
Çöl gibi susamıştır özgürlüğü yok etmek için
Yine bilmez ki çölde kalan susuzluktan ölür
Susuzluğun alevi karanlığın etrafını sarar
O kor alevden özgürlük çıkar
Çünkü özgürlük gönüllere emanettir
Kula verilmiştir alınmaz
Gönüllerin duası tükenmez ulaşır Allah’a
Emanet ise Yüce Allah’a emanettir hiç bilmez

Yalan tarihin içinde karanlıkta saklanmaz
Gün yüzüne çıkar usul usul karanlık anlamaz
Tarihin gerçek tokadı suratından patlar ders almaz
Karanlığa söz fayda etmez önüne hiç bakmaz
Bakışlardaki korku karanlığı korkutmaz yanına varılmaz
Yürek karanlığın alevine dayanmaz koşar özgürlük
Bir duadır özgürlük haktan kullara verilmiş
Kimse onu zapt edemez hakkın yanında gelmiş
Karanlığa karanlık ol diyen bu emri unutur
Kendi karanlığında karanlık solar
Özgürlük kollarını açar insanlığı kucaklar

Mehmet Aluç /Kul Mehmet
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Ulaştır Beni Buluştur Gönlündeki Aşkla

Dedim takıldım gönlündeki aşka
Gülüşlerin gördüklerimden başka
Gel gir gönlüme hücrelerime ulaş
Ulaştır beni buluştur gönlündeki aşkla

Dedi korkarım kaldıramazsın yolda kalırsın
Anlamadan etrafına anlamsız sen bakarsın
Aşk her gönül hak etmeden girmez yanılırsın
Layık olursan aşkla gönlüne girerim

Dedim gece gündüz okurum kalsam uykusuz
Anlamak isterim aşkı senle çölde kalsam susuz
Bırakma gönlümü senle aşkla sen nursuz
Ulaştır beni buluştur gönlündeki aşkla

Dedi anladım sen benle aşkı gönlünde silmezsin
Benimle aşka layık olmaya galiba çok niyetlisin
Öyle ise buyur gir gönlüme aşkla sen davetlimsin
Layık oldun benimle aşkıma gönlüne girerim

Kul Mehmet
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Var Mıdır Benim Sırrımı Çözen?

İçinizde var mı görünce beni tanıyan
Gülüşümü görerek var mı gönlüne alan
Her şey farklı olsun diyen var mıdır ey insan
Bir sır gibiyim var mıdır benim sırrımı çözen

Bir sardım mı ben âlemi kollarımla sararım
Bundan başka yoktur benim kavli bir kararım
Ben ancak benimle olanlar ile âlemde varım
Bir sır gibiyim var mıdır benim sırrımı çözen

Bir ağlayan ile mazlum varsa ona hemen koşarım
Derdine derman olmak için zaten ben yaşarım
Bir köşede oturup bakanlara ben hep şaşarım
Bir sır gibiyim var mıdır benim sırrımı çözen

Güneş gibi bu âlemde hiç batmam hep ısıtırım
Batmam çok kolay kolay kolay doğmam kanarım
Yarası derin olanın yarasını derman ile sararım
Bir sır gibiyim var mıdır benim sırrımı çözen

Benimle olanlar bu âlemde ahirette hep güler
Bensiz yaşayanlar ölmeden önce ölür hayata küser
Benim bir gülüşüm beni taşıyanla bu âleme yeter
Bir sır gibiyim var mıdır benim sırrımı çözen

Zalim benden kaçar âlim ise bana kucak açar
Benimle olanlar her an ışıkla nurumu saçar
Zalim dersen beni görünce altına o an …ar
Bir sır gibiyim var mıdır benim sırrımı çözen

Az daha düşünün anlayın bendeki güzelliği
Benimle olursanız bulursunuz siz özelliği
Her an bu âlemde yaşarsınız sürekliliği
Bir sır gibiyim var mıdır benim sırrımı çözen

Benim adımdır insanlık gönülde yaşarım
Beni gönlüne alanla merhamete koşarım
Gülenle güler ağlayanla ben her an ağlarım
Gülen zaten güler ağlayana derman ararım
İşte budur benim sırrım ben bu sırla yaşarım
Kul Mehmet
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Yağan Yağmurda Islanma

Eğer seversen beni yaşayacaksın bu gönlümde
Sana saraylar kuracağım yeminle bu gönlümde
Şarkılarım şiirlerim sözlerim hep seni söyleyecek
Bir beste olacaksın her melodisi ayrı bir sen olacak
Ben kendimi bulacağım seversen senin gülüşünde

Günüm gecem ayım yıldızım artık sen olacaksın
Gülüşünle gelirsen eğer dünyamı sen dolduracaksın
Ve karşında beni sen kokan bir güvenle bulacaksın
Benimle yaşarken bulacaksın inan tüm gerçekleri
Bir beste olacaksın her melodisi ayrı bir sen olacak
Ben kendimi bulacağım seversen senin gülüşünde

Beraber engelleri seninle bir basamak sayalım
Takılmadan el ele aşkımızı dolu dolu yaşayalım
Her düştüğümüzde azimle birbirimizi kaldıralım
Bizi üzen olursa yıkılmaz aşkımızla karşısında duralım
Bir beste olacaksın her melodisi ayrı bir sen olacak
Ben kendimi bulacağım seversen senin gülüşünde

Karşıya geçmek için nehrin durulması beklenilmez
Akan nehir kurumaz mutluluk bize bir ömür gelmez
Seven bir kahraman olalım yürekte aşkımız bitmez
Korkak bir korkak olursak aşk bir ömür kapımız çalmaz
Bir beste olacaksın her melodisi ayrı bir sen olacak
Ben kendimi bulacağım seversen senin gülüşünde

Geleceğin önünü pişmanlıkla değil af ederek açalım
Gönlümdeki aşkı büyüterek etrafımıza kokusuyla saçalım
Önümüze engeller çıkarsa beraber aşalım kaçmayalım
Bizi sevmeyen olsa bize biz herkese kucağımızı açalım
Bir beste olacaksın her melodisi ayrı bir sen olacak
Ben kendimi bulacağım seversen senin gülüşünde

Eğer sevmekten kaçarsan sonra pişman olursun
Sabahın güzelliğini sen bir daha zor bulursun
Yeşeren bir ağaç değil kuruyan bir dal olursun
Kaybettiklerinle kalırsın kaybettiğini boşa seversin
Bir beste olacaksın her melodisi ayrı bir sen olacak
Ben kendimi bulacağım seversen senin gülüşünde

Yaşadığın yeri cennet yapmazsan cehenneminle yaşarsın
Hayat bir resim değil her an gülmeyi çizemezsin bazen ağlarsın
Doğru kararı gönlünle vermezsen yanlış yolda kalırsın
Yağan yağmur da ıslanma neden yağdığını düşün
Bir beste olacaksın her melodisi ayrı bir sen olacak
Ben kendimi bulacağım seversen senin gülüşünde

Kul Mehmet
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Yağar Yağmur Saçlarına

Yağar yağmur saçlarına sağanak sağanak
Açık tüm pencereler gönlüm gibi gel de bak
Odamda yağmurla dolar senin güzel kokun
Alın yağmurlar alın yârin koynuna beni sokun

Her yağmur yağdığında ikimiz oluruz sırılsıklam
Kokunu yağmurla doldurur odama bu mehtaplı akşam
Her yağmur yağdığında yoksam yanında çağır ben koşam
Alın yağmurlar alın yârin koynuna beni sokun

Perdeler gönlüm gibi açık değildir inik
O yağmur altına kavga eden biz değildik
Her yağmurda seninle biz yağmur kokunla gülerdik
Alın yağmurlar alın yârin koynuna beni sokun

Yağan yağmurlar seni alır yeniden bir gülen sen yapar
Yağmur gözlerinle gülüşünle odam misler gibi kokar
Bu deli gönlüm yağmur kokan gülüşünle dolar
Alın yağmurlar alın yârin koynuna beni sokun

Kul Mehmet’im yağmur yağdıkça gülüşüne doymayacağım
Her yağmur yağdığında uzakta olsan da seni arayıp bulacağım
Yine her zamanki yağmur gözlerine bakıp karşında duracağım
Alın yağmurlar alın yârin o güzel koynuna beni sokun

Kul Mehmet
11.03.1962
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Yağmur Dokunurdu Yağarken Saçlarına

Yağmur dokunurdu saçlarına damla damla
Sen kokardı artık yağmur semada gelen selamla
Açılırdı kolların yağmuru kucaklardın ben gibi
Sen yağmur yağmur sen olurdu bu alımla
Yağardınız yeryüzüne gönlüme bu tanımla

Sen gönlüme bereket yağmur yeryüzüne
Toprak gülümserdi ayak bastığında yüzüne
Gölge gibiydi gönül dalların uzanırdı gönlüme
Yağardınız yeryüzüne gönlüme bu tanımla

Yağan yağmur saçlarına baharı getirirdi
Seni alıp kokunla bu gönlüme yerleştirirdi
Toprak yağmurla sen gülüşünle gönlümde yeşerirdin
Yağardınız yeryüzüne gönlüme bu tanımla

Yağmur toprağa sen gönlüme olurdun serinlik
İnanamazdım ya Rabbim bu ne hoş bir güzellik
Yağmurla sen bu âleme verirdiniz bir renklilik
Yağardınız yeryüzüne gönlüme bu tanımla

Toprak yağmurla kuruyan gönlüm senle gülerdi
Kuruyan gönül dallarım gülüşünle yeşerir di
Yağmur altında ıslanırdık sarılırdık gök kuşağı gülerdi
Yağardınız yeryüzüne gönlüme bu tanımla

Kul Mehmet’im her yağan yağmur canlandırır
Toprağı bereketlendirir sesiyle camdan baktırır
Nazlı yar yanımda benimle yağmur altında ıslanır
Yağardınız yeryüzüne gönlüme bu tanımla
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Yanlışa Konmayasın Gönül

Çok istedim bu gönül boşa yanmasın
Aşkla sevmeyenin o anına kanmasın
Ahu gözlüyü bulsun cana can olsun
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Ahu gözlünün kaşlar keman gibi
Dilinde sözleri çıkar tatlı bal gibi
Gözlerinde bakışları tıpkı aşk gibi
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Gördü o güzeli gönül nasıl yanmasın
Güzelliği gönülde nasıl ona varmasın
O güzel tatlı sözleri nasıl kulak duymasın
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Aşk bir sırmış onu bilmemişiz
Aşk ile sevenleri hep terk etmişiz
Gülmeyince birde hakka isyan etmişiz
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Ahu gözlü yar derdime dermanmış
Beni benden önce o arayanmış
O gülüşü ile gelip gönlümde kalanmış
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Felekle olmaz işimiz aşk bize yeter
Aşk ile sevmeyen gönül olur beter
Aşkta hasret varsa Mevla vermesin keder
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Açtı gönlünü bana aşkı okudum
Açtım gönlümü ona aşkı dokudu
Dünyayı gezdik uçtan uça duruldum
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

 Aşk beni benden aldı bir biz etti
Ahu gözlümün bir gülüşü yetti
Açtım gönül kapımı dertlerim bitti
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Bu dilim hep ahu gözlümü ana
Tatlı bakışları değsin bu tatlı cana
Yakında olacak çok güzel bir ana
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Bu garip başıma bir devlet kondu
Gönlünde ne varsa önüme koydu
Kulaklarım onda hep aşk sözleri duydu
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Açtı çiçekler benim için gönül bağında
Sevilmek için o en güzel şirin çağında
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Şimdi bir çocuğumuz var kucağında
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül

Aşkı takmış gönlüne değmez nazar
Aşkı saklıyor gönlünde eylemez Pazar
Kul Mehmet’im oturmuş ondaki aşkı yazar
Doğru var iken yanlışa konmayasın gönül
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