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BU DİVANIN MÜELLİFİ KİMDİR?
Bu divanın müellifi, Gaziantepli Hasan Hoca efendi olarak
tanınan, Kâdiri ve Şa'zeli şeyhi Hasan Arslan efendidir. 1928 yılında
Gaziantep'in BüyükŞahinbey (Eski adıyla Körkün) kasabasında
doğdu. Soyu, Osmanlı Sultanı 4. Murat'ın iltifatına mazhar olarak
kendilerine Sarpı köyünün bağışlandığı, aynı sülaleden yiğit ve
cömertliği ile meşhur Hacı Ali efendinin soyundan gelmektedir.
Okuyamamanın vermiş olduğu ezikliği çokça yaşayan, Hasan Hoca
efendinin babası merhum Hanefi Çavuş efendi, oğlunu okutmaya
ahdetmiş ve böylelikle oğlunu ilkokula kaydettirmiştir. İlkokulu
kasabasında bitiren Hasan Hoca efendi içerisindeki dini ve manevi
ilimlere olan aşkından dolayı kasabada bulunan merhum Ali Bilici
Hoca efendiye gitmiştir. Orada Kur'an-ı Kerim, Tecvid, İnşa ve
Osmanlıca yazı dersleri almıştır. Her geçen gün içindeki ilim aşkı
artan Hoca efendi kendine manevi bir mürşid arayışına düşer. Bu
arada bölgedeki birçok şeyh ile irtibata geçmesine rağmen aradığı
maneviyat lezzetini tam olarak bulamamıştır. Ta ki gördüğü bir rüya
üzerine Kilis'te ikamet eden merhum şeyh Muhammed Mükerrem
Safi Hazretlerini buluncaya kadar bu arayışı sürmüştür. Şeyhinde
gördüğü şeriata ve tarikata tam bağlılığı kalbinde manevi süluku
uyandırmış ve onbeş sene bu şeyh efendiye hizmet etmiştir. Bu
hizmet müddetinde Gaziantep'in birçok âlimlerinden ilim okumuş,
ayrıca Muhammed Salih İlhan Hoca efendinin yanında sarf ve nahiv
ilimlerini tekmil etmeğe çalışmış ve bu zattan medrese icazeti almıştır.
Tarikatta hizmetleri kendilerini naiblik derecesine kadar çıkartmış,
lakin takdir-i ilahi, şeyhinin vefatı üzerine ondan hilafet alamamıştır.
Şeyhinin vefatı üzerine 3-4 sene mahzuniyet devresi yaşadıktan sonra,
Gaziantep' e teşrif eden, Bitlis'li şeyh Mazhar-ı Ohini Hazretlerinin
tavsiyesi ve tarifi üzere, Siirt Kurtalan' a bağlı Teylan köyünde ikamet
eden merhum Şeyh Seyyid Muhammed Sıddık Teylani Hazretlerine
intisap etmiştir. Bu zat Hazret-i Abdülkadir Geylâni (K.S.)’nın
soyundan gelmektedir. Bu zatın yanında 8 sene hizmetinin
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neticesinde Kadiri tarikatının icazetini alarak hizmete devam etmiştir.
Bu arada şeyhinin oğlu Seyyid Faik (K.S.) efendi hazretlerinden
Arapça ilmini genişletmiştir. İrşad icazetini aldıktan sonra dahi
hizmetten geri durmayan bu cömert zat birçok şeyh efendi ile
görüşüp istifade etmiştir. Hatta Gaziantep'e teşrif eden Şazeli şeyhi
Seyyid Abdülkadir İsa (K.S.)’nın çok ısrar etmesi üzerine Şazeli
icazetini de teberrüken kabul etmiş ve Şeyh Abdülkadir İsa efendinin
vefatından sonra şeyhin halifesi olan Şeyh Seyyid Sadullah Murad
efendiden, yine şeyh Abdülkadir İsa efendinin vasiyeti üzerine İcazeti
hassayı ve ilim icazetini almıştır. Şu anda iki tarikatı birden
yürütmektedir. 35 sene süren imam hatiplik görevinden 1987
senesinde Şeyh Fethullah Camiinden emekli olmuştur. Çalışmaları ve
gayretleri neticesinde Gaziantep'in Konak Mahallesinde bulunan
Ekrem Özdil Cami’nin yapılmasına vesile olmuştur. Halen bu
caminin yanındaki evinde, gelen misafirlerine ve sevenlerine gönül
ferahlatıcı, aydınlatıcı, dünya ve ahiret yolunda rehberlik yolunu
gösteren sohbetleri ile hizmetine devam etmektedir.
"İncinsen de İncitme" vecizesi ile hiç kimsenin kalbini
kırmamaya, hiç bir insanı incitmemeye velhasıl kemal bir ahlaka ve
cömertliğe haiz muhterem hoca efendi; Allah rızasından başka hiç bir
şeyi gözetmemeye azami gayret içerisinde yaşamaktadır. Tasavvufta
yetiştirdiği birçok icazetli talebesi bulunan, halen camii ve
misafirhanesinde sayısız talebelerin derslerini okutan muhterem
Hasan Hoca efendiye Cenab-ı Hak'tan hayırlı ve uzun bir ömür niyaz
ederiz ki; insanlara ilim ve hikmetiyle rehberliğe devam etsin.
Hayatlarını yazmayı bana emrettiklerinden dolayı kendilerine
müteşekkîrim. Dilerim Yüce Mevlâ kendilerini İslam yolundaki
gayretlerinde muvaffak kılsın. Amin.
Şeyh Mahmud Rifai

12

ÖNSÖZ
Bismillahirrahmanirrahim
Alemlerin Rabb’ı olan Allah’a sonsuz hamd-ü senâ ve O’nun
habibi Muhammed (aleyhisselam)’a sonsuz salât ve selâm olsun.
Rabbım lûtfetti, “Sevgi Pınarından Hikmet Damlaları” adlı şiir
kitabının beşinci baskısını din kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz.
Kitabın tekrar basılmasına bizi yönelten sebep değişik çevrelerden
aldığımız yoğun ilgi ve talebin artmasıdır. Nitekim şiirlerimizin
mevlitlerde, televizyonlarda ve radyolarda okunup, bazı dergilerde
yayınlanması bize ayrı bir şevk vermiştir.
Bu eseri okuyan kardeşlerimize bildiririz ki; bir şair veya ozan
değiliz. Ancak İslam’da tevhid, iman, muhabbet ve aşk konularını
şiirsel bir anlatımla elimizden geldiği kadar kaleme aldık. Amacımız
önce kendimizin sonra insanların faydalanması, bir nebze de olsa,
İslami meselelerde müminlerin istifade etmesidir. Bu duygu içinde
Cenab-ı Allah’tan bu kitabı okuyanlara feyz ve bereket ihsan etmesini
ve onları rahmetine mazhar kılmasını dilerim. Şayet bilmeyerek
hatamız olduysa, muhterem okuyanlardan hatalarımızı bildirmelerini
rica ederim. Okuyanlardan, dinleyenlerden, ibret alanlardan ve bu
kitaba emeği geçenlerden Allah c.c. ve habibi Muhammed
(aleyhisselam) razı olsun. Âmin

Hasan ARSLAN
Şubat 2006
Gaziantep
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Bismillahirrahmanirrahim
İnsanı yaratan ve ona kalemle yazı yazmayı öğreten Cenab-ı
Mevla’ya sonsuz hamd-ü senalar olsun. En büyük mucizesi Kur’an-ı
Kerim ile “Alemlere Rahmet” olarak gönderilen son Peygamber Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e, binlerce salat ve güllerin yaprakları
sayısınca selam olsun…
“Kulub-uş Şuara Hazinet-ür Rahman” diye bir söz vardır.
Burada şairlerin kalplerinin, Rahman olan Allah’u Tealanın hazinesi
olduğu kastedilmektedir. Gerçekten ilham-ı ilahinin aktığı kalplerde
bir doluş, bir kaynayış ve bir taşma vardır. Bu taşma bazen bir
çağlayana dönüşür ve akıverir, dil vasıtası ile diğer gönüllere… Nasıl
ki akan nehirler beraberinde birtakım değerleri, cevherleri de
getirirlerse, şairin dili de bu çağlayarak akış esnasında, aynı şekilde
kalpteki bu hazinenin cevherlerini sunar insanlığa… Bu sebeple
şairler, hususi lütuflara mazhar olan farklı insanlar olarak
görülmelidir.
Elinizdeki kitap da işte böyle hususi lütuflara mazhar olan bir
şaire aittir. Aslında o, sadece bu manevi ilhamların tercümanı değil,
yıllardır kendisini manevi terbiye hususunda insanlara hizmete
vakfetmiş bir mürşittir…
Tasavvufun temel taşlarından olan, her daim Allah’ı
zikretmek, nefsi kötü ahlaktan arındırmak, şahsiyeti güzel ahlak ile
süslemek, seherlerde uyanmak, insanlarla iyi geçinmek ve daha
birçok hususta, ezcümle “İnsan-ı Kâmil” olma yolunda kişiye gereken
tavsiyeleri, şiir satırlarıyla anlatmaya gayret eden muhterem Şeyh
Hasan Arslan hoca efendi “Sevgi Pınarından Hikmet Damlaları” adını
verdiği eseriyle inşallah gönülleri irşada devam edecektir. Zat-ı
âlilerine, uzun ömür ve sağlık-afiyetler diler, bizleri sevdiği
dostlarından ayırmamasını Cenab-ı Mevlâ’dan bütün kalbimle niyaz
ederim.
Prof. Dr. M.Emin Ay
Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesi Öğretim
Görevlisi
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Bismillahirrahmanirahim
Şeyh Hasan efendiyi gençlik, hatta çocukluk yıllarımdan beri
tanırım. Kendisini bildim bileli okuma, okutma, zikir ve fikirle meşgul
gördüm. Aradan hayli zaman geçtikten sonra, ben de uzun zamandır
Ankara’da bulunmam sebebi ile kendisini az görür olmaya başladım.
Birden imzalayıp gönderdiği “Sevgi Pınarından Hikmet Damlaları”
şiir kitabıyla karşılaştım. Hemen açıp okumaya başladım.
Gözlerimden yaşlar akarken gördüğüm manzarayla afalladım. Çünkü
Şeyh Hasan efendiyi birçok yönüyle bilirdim de şiir yönüyle hiç
bilmezdim. Sonradan bu şaşkınlığımda da haklı olduğumu öğrendim.
Zira şiir yazmaya 65 yaşından sonra başlamış, bu bana Arap cahiliyye
şairlerinden Muallaka-i Seba (yedi askı) sahiplerinden Nabiğa
Zubyani (M.535-604)’yi hatırlattı. O da yaşlandıktan sonra şiir
söylemeye başlamış ve bu nedenle kendisi Nabiğa (geç yaşta şiir
söyleyen) lakabı ile şöhret bulmuştur.
Şeyh Hasan efendinin şiirlerini su gibi içerken, nimetin kadrini
bilelim su, su şiiri ile karşılaştım. Bu sefer de aklıma Fuzuli’nin
(M.1480-1556)
Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlara su,
Kim bu denli dutuşan, odlara kılmaz çare su.
Diye başlayan ünlü su kasidesi geldi. Ancak Fuzuli’nin kasidesini
anlamak ne kadar zor idiyse, Şeyh efendinin su şiiri tam anlamıyla bir
içim su idi.
Bu şiirde su kelimesi tam kırk üç defa tekrarlanmasına rağmen
hiçte usanç vermiyordu. Bu hali ile de Yunus Emre’nin (M.1240-1320)
Bir ben vardır bende, benden içeri mısralı şiirini hatırladım ve
onunla da kıyas ettim. Ayrıca bestesinin kolaylığı ile de Yunus’un
şiirleriyle başka bir benzerlik arzediyordu.
Uzun lafın kısası, Kim Şeyh Hasan efendinin “Sevgi Pınarı”
adlı şiir kitabını okursa, kelam-ı hikmetten, tasavvuftan, ahlaktan,
nasihattan ve her türlü iyiliğe teşvikten sayamayacağı kadar bol
örnekler görür.
Bu nedenle bizlere böyle yalın ve derin anlamlarla dolu güzel
bir şiir divanını sunan Şeyh Hasan efendiyi tebrik eder, feyzinin bol
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olmasını diler ve bu kitapla hepimizi faydalandırmasını Cenab-ı
Hak’tan niyaz ederim.

Doç.Dr. Abdülvehhab Öztürk
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (Emekli)
Arap Dili Eğitim Görevlisi
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Allah’a hamdü senalar olsun ki her zaman insanları
iyiliğe sevk eden Allah’ın dostları vardır. Bu asırda da Allah için
çalışan ve insanlara çobanlık yapan Hasan Efendi tarafından kaleme
alınan şiir divanını tetkik ettim. Akaide, fıkıha ve hadise, muhalif bir
nesne bulamadım. Ancak müellifin kalbine Allah tarafından ilham
edilen bir ilahi mev’izedir. Bu sebepten dolayı şiirlerin Müslümanlara
menfaati için tab ettirilmesini münasip gördüm. Allah böyle zevatı
çoğaltsın.

Muhammed Salih İlhan
Emekli Müftü

Kurmuş olduğu “Hasan Hoca İlim Yayma Vakfı” ile Hasan
Arslan Hoca Efendinin uzun yıllardır şiirlerini ve çevirilerini zevkle
okurum. Bazı şiirlerini Hedef gazetesinin eki olan “Merdivenbaşı”
sanat sayfamda yayınladım. O, ömrünün tamamını İslam yolunda
harcamış ciddi bir tasavvuf şairidir. Dini duygularını şiirlerine
yansıtan gerçek bir din adamıdır. Onu İslam yolunda örnek
gösterebiliriz.

Ahmet AYAZ
Şair-Yazar
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ŞEYH HASANİ AYINTABİ
Kâmil mürşid kâmil insan,
Şeyh Haseni Ayıntabi.
Hem sahibi Hulki hasen,

Şeyh Haseni Ayıntabi.
Meclisinde var halâvet,
Gidenler bulur saadet,
Bila şek sahip keramet,
Şeyh Haseni Ayıntabi.
Nur-u Muhammed yüzünde,
Letafet vardır sözünde,
Gider Muhammed izinde,
Şeyh Haseni Ayıntabi.
Kadirilerin gülüdür,
Şazeliler bülbülüdür,
Hem âlim hem de velidir,
Şeyh Haseni Ayıntabi.
Kitap, sünnet minhâcıdır,
Tarikatın sirâcıdır,
Dervişlerin baş tâcıdır,
Şeyh Haseni Ayıntabi.
Enverî derde dermandır,
Gönül tahtında sultândır,
Membe-i feyzi irfândır,
Şeyh Haseni Ayıntabi.
Ömer İbn-i Ebu Bekir Er-Rifai
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BİR SEVDA OLSAYDIM
Bir sevda olsaydım,
Sina çöllerinde,
Domaniç yaylasında,
Olsaydım da yüreklere dolsaydım,
Tarihin şeref levhasında,
Aradığını bilen bir garip olsaydım.
Bir bülbül olsaydım,
Akif’in mısralarında,
Altın kafese sığmaz bir gönül olsaydım,
Alsam dedem Oğuz’dan gelen âsi kanımı,
Özgürlüklere bayrak açsaydım,
Umutsuzlara umut,
Mazlumlara sancak olsaydım.
Bir mürşid-i Kâmilin mısrası olsaydım,
Onun sırrına erip,
Sevgi pınarına dalsaydım,
Gözlerinde yaş olup,
Hasan kulunla ağlasam,
O bâki yola koşsaydım,
Tevbe deryasına dalan,
Bir damla da ben olsaydım.
Bir damla yağmur olsaydım,
Genç’in mısralarında,
Ağlayamayanların yerine ağlasam,
Nurullah gibi gönüllere dolsaydım,
Koşsaydım Bedir’e,
Bir damla su da ben olsaydım.
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Bir zerre kum olsaydım,
Kan kusanlara inat,
Uhud’un şehidinin kanına,
Ben de kucak açsaydım,
Hamza’nın gözlerinde ışık,
“Yıldızların” ayağına toprak olsaydım.
Bir sevda olsaydım,
Çöl diyarlarında,
Tarih sayfalarında,
Olsaydım da yüreklere dolsaydım,
Aradığını bilen bir garip olsaydım,
Bir sevda olsaydım.

Mustafa UĞUR
Edebiyat Öğretmeni
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ŞAİRLİKTE HIZ ALARAK GİDİYOR
Mürşittir, âlimdir Hasan hocamız,
Şairlikte hız alarak gidiyor.
Nice aşık, ozanları solladı,
Yaradana naz alarak gidiyor.
Tasavvuf ilminde fasih lisanı,
Ol rahim rahmandan alır ihsanı,
He vallahi asrın kâmil insanı,
İrşad için söz alarak gidiyor.
Kitabını okuyanlar mest olur,
Resul Muhammed’e sadık dost olur,
Nere varsa nas içinde üst olur,
Sünnet, vacip, farz alarak gidiyor.
Zatını görenler kaynayıp, coşar,
Dini yaymak için her yere koşar,
Fıkhını öğrenir, islamca yaşar,
Aşka düşüp, köz alarak gidiyor.
Ün vermiştir Gaziantep şehrine,
Zaten benzer Fırat, Dicle nehrine,
Manen dalmış yedi umman bahrine,
İlkbaharda yaz alarak gidiyor.
Aşık Salim şair, hoca, ozandır,
Piri Abdülkadir gavsul azamdır,
Yazdığım bu ebyat tam hüsnü zandır,
Günden güne feyz alarak gidiyor.
Gümüşhane’li Aşık Salim Hoca
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SEVGİ PINARI
Sevgi pınarını okuyandan,
Cenâb-ı Zülcelâl râzı ola.
Bu acize rahmet yollayandan,
Cenâb-ı Zülcelâl râzı ola.
Okuyan, sevdiren, yâren eşe,
Tavsiye eden sâdık dervişe,
Mevlâ vermesin keder endişe,
Cenâb-ı Zülcelâl râzı ola.
Rabb’ım ona kâmil iman vere,
Ak yüzle kalka rûzu mahşere,
Car ola hazreti Peygambere,
Cenâb-ı Zülcelâl râzı ola.
Hasan, dua eden dilin olsun,
Ülemâ, suleha velin olsun,
Divânın sevenden hoşnut olsun,
Cenâb-ı Zülcelâl râzı ola.
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RABB’IM KOLAY EDE HAYIR İŞİMİ
Besmele çekerek aldım kalemi,
Rabb’ım kolay ede hayır işimi.
Gaflete yönelmek, sirrin elemi,
Rabb’ım kolay ede hayır işimi.
Hayra dönük ise kâtibin yönü,
Hamd, salâvat yazar, defterin önü,
Mevlâ’dan isteğim tüm dünü günü,
Rabb’ım kolay ede hayır işimi.
O’dur semâvâta, arzına kâim,
Hakk’ın inayeti kuluna dâim,
Dünya sevdasıyla olmayam nâim,
Rabb’ım kolay ede hayır işimi.
Bileyim hayatta tam garâzımı,
Âmil olam, kılam sünnet, farzımı,
Kabul etsin benim hem niyazımı,
Rabb’ım kolay ede hayır işimi.
Hasan, hizmet yürüt dostun yolunda,
Bid’at ehli olma sofu kolunda,
Tevbekâr ol, artık ömür sonunda,
Rabb’ım kolay ede hayır işimi.
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ABDÜLKÂDİR GEYLÂNİ
Velîlerin hünkârı, Abdülkâdir Geylânî,
Dervişlerin efkârı, Abdülkâdir Geylânî.
Peygamberin soyundan, Ahlakı var huyundan,
Hoşlanmazdı oyundan, Abdülkâdir Geylânî.
Ol Bağdad’ın ilinde, şarkın, garbın dilinde,
Gör hücceti elinde, Abdülkâdir Geylânî.
Tekke, mescid solunda, gözüm nurlu yolunda,
Bendenizim kolunda, Abdülkâdir Geylânî.
Gayrın gönlün hiç yıkma, müridine kem bakma,
Çünkü demiş, “Sen korkma,” Abdülkâdir Geylânî.
Kaldır yüzden nikâbı, Bâz-ul eşheb lakabı,
Dardakinin hitabı, Abdülkâdir Geylânî.
Emr-i ma‘ruf söyledi, nasihatlar eyledi,
İhvanların diledi, Abdülkâdir Geylânî.
Hasan, düşme gözünden, hiç de çıkma sözünden,
O’nu sev ki özünden, Abdülkâdir Geylânî.
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ÂBİD ZÂHİD OLAM SENİN YOLUNDA
Mevlâm beni kurtar nefsin ağından,
Âbid, zâhid olam senin yolunda.
Halâs eyle ruhum heves bağından,
Âbid, zâhid olam senin yolunda.
Derya gibi coşam, eni sonunda,
Kâmil mü’min kalam, sofu kolunda,
Tevhid ehli olam, duram yolunda,
Âbid, zâhid olam senin yolunda.
Dilek kabul olur, yüce katında,
Emre uysun kulun zâhir, bâtında,
O’na yardım lutfet tüm hayatında,
Âbid, zâhid olam senin yolunda.
Ucûb gitsin hem de varlık kalmasın,
Gayrı meşru olan, payın almasın,
“Ene” diye gönlüm, kibre dalmasın,
Âbid, zâhid olam senin yolunda.
Hasan, hazer eyle şöhret selinden,
Kötü sözü bırak temiz dilinden,
Herkes emin olsun senin elinden,
Âbid, zâhid olam senin yolunda.
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ÂBİD ZÂHİD OLUP TAPSIN ZÂTINA
Mevlâm aşkını ver, aciz kuluna,
Âbid, zâhid olup tapsın zâtına.
Benliğini atıp, muhlis buluna,
Âbid, zâhid olup tapsın zâtına.
Muraî gönlünden silsen kibrini,
Tefekkürle meşgul etsen fikrini,
Gece, gündüz ansın tevhid, zikrini,
Âbid, zâhid olup tapsın zâtına.
Ondan al gadabı, gayra çatmasın,
Sağa-sola katı lafın atmasın,
Mü’min kardeşine küskün yatmasın,
Âbid, zâhid olup tapsın zâtına.
Yaptığı günaha tevbe eylesin,
Nezâketle nâsa kelâm söylesin,
Seher vakti kalksın, affın dilesin,
Âbid, zâhid olup tapsın zâtına.
Rahmansın, rahîmsin, rahm’et Hasan’a,
Gizli, aşikârda senden utana,
Kul olduğun bildir, varlık satana,
Âbid, zâhid olup tapsın zâtına.
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ACEP HALIM NE OLUR
Mahdud ömrüm dolacak,
Acep halım ne olur?
Vücut ruhsuz kalacak,
Acep halım ne olur?
Dostum gelir yanıma,
Yasin okur canıma,
Bakayım son anıma,
Acep halım ne olur?
Seven başlar soymaya,
Teneşire koymaya,
Gassal başlar yumaya,
Acep halım ne olur?
Musallaya koyarlar,
Namazımı kılarlar,
Kimliğimi sorarlar,
Acep halım ne olur?
Mezarımı kazarlar,
Tezkeremi yazarlar,
Münker, nekir azarlar,
Acep halım ne olur?
Bilmem yerim hoş cinân,
Bilmem yerim zor nîran,
Bunun biri, sen inan,
Acep halım ne olur?
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Hasan, geçer zamanın,
İhvan sarar her yanın,
Hâli böyle dünyanın,
Acep halım ne olur?
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ÂCİZ LİSANIM
İçim dökem diye aldım kalemi,
Şükrünü yapmaktan âciz lisanım.
Âcizlik, nâçizlik kalbin elemi,
Şükrünü yapmaktan âciz lisanım.
Gafleti atmaktan, nâçiz insanım.
Nimeti saymakla başa çıkamam,
Seherden kalkarak, lamba yakamam,
İsyankâr, nankörüm, Hakk’a bakamam,
Şükrünü yapmaktan âciz lisanım.
Gafleti atmaktan, nâçiz insanım.
Nefis ağındayım, tutsan elimden,
Nimeti bilmedim, bed fiilimden,
Zikrini, fikrini alma dilimden,
Şükrünü yapmaktan âciz lisanım.
Gafleti atmaktan, nâçiz insanım.
Döşeği bırakıp, postta yatmadım,
Kibiri, gururu içten atmadım,
Hamdolsun tevhide riya katmadım,
Şükrünü yapmaktan âciz lisanım.
Gafleti atmaktan, nâçiz insanım.
Hasan, sakın durma, geçti zamanın,
Kâmil ola senin dinin, imanın,
Hamdin, şükrün eyle, Yüce Mevlâ’nın,
Şükrünü yapmaktan âciz lisanım.
Gafleti atmaktan, nâçiz insanım.
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AFFET PİŞMANIM
Allah’ım, bağışla sevdiklerine,
Günahkârım, Rabb’ım affet, pişmanım.
Ne kadar nâdimim ettiklerime,
Günahkârım, Rabb’ım affet, pişmanım.
Şimdi bildim, nefis büyük düşmanım.
Okudum, inandım, “Lâ taknatû” ya,
Seher vakti duam Ulu Mevlâ’ya,
N’olur beni koma kızgın tamuya,
Günahkârım, Rabb’ım affet, pişmanım.
Şimdi bildim, nefis büyük düşmanım.
Nefsime aldandım, gezdim serseri,
İsyan dolup, taştı amel defteri,
Rahmet ile yıka, gitsin eseri,
Günahkârım, Rabb’ım affet, pişmanım.
Şimdi bildim, nefis büyük düşmanım.
Nice hata yaptım dilim, elimden,
Hiç râzı değilim, bed fiilimden,
Mevlâm beni eyle, kalb-i selimden,
Günahkârım, Rabb’ım affet, pişmanım.
Şimdi bildim, nefis büyük düşmanım.
Hasan, dünya fani neler eylesem,
Çirkin günahlardan firar eylesem,
Kötü ahlâklardan hazer eylesem,
Günahkârım, Rabb’ım affet, pişmanım.
Şimdi bildim, nefis büyük düşmanım.
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AFFEYLE GÜNAHIM KALDIR ALLAH’IM
İsyânıma bakma, aciz kulunam,
Affeyle günahım, kaldır Allah’ım.
Sana tevbe edip, tâib bulunam,
Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,
Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.
Tembel, biçareyim, oldum âvare,
Gider zünûbumu, yanmayam nâre,
Günah hastasıyım, derdime çâre,
Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,
Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.
Mevlâm ağlayarak, sana koşarım,
Dertliyim, dermanım umar, yaşarım,
Lûtfet, tut elimden, yoksa şaşarım,
Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,
Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.
Her dem inanarak, sana taparım,
Gönlümü vererek, emrin yaparım,
Yardım etmez isen, yoldan saparım,
Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,
Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.
Adım Hasan, lâkin ederim hile,
Bırakma nefsime, an olsa bile,
Günahkâr kulunum, affımı dile,
Affeyle günahım, kaldır Allah’ım,
Rahmetin bahrine daldır Allah’ım.
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AFFEYLE ALLAH’IM
İsyân suçum anarım, Yüce Mevlâm affeyle,
İçin için yanarım, Yüce Mevlâm affeyle.
“Lâ taknatû” buyurdun, rahmetini duyurdun,
Asî kulun kayırdın, Yüce Mevlâm affeyle.
Bahr-ı affa dalaydım, mutlu olup kalaydım,
Sana gönül salaydım, Yüce Mevlâm affeyle.
Çirkin işler yaptırma, doğru yoldan saptırma,
Senden gayre taptırma, Yüce Mevlâm affeyle.
Hakk’a gönül bağlarım, ciğer, yürek dağlarım,
Suçum çoktur ağlarım, Yüce Mevlâm affeyle.
Zâlim nefse kanarım, kendim Hasan sanarım,
Gâfil gâfil anarım, Yüce Mevlâm affeyle.
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AFFINA DALDIR
Nimeti saymaktan âciz lisanım,
Şükrünü yapmaktan gâfil insanım.
Dünyayı doldurur çirkin isyânım,
İsyânıma bakma günahım kaldır,
Rahmetin geniştir, affına daldır.
Nasibimi verdin buğday unundan,
Giydirdin, kuşattın kumaş yunundan,
Eğri büğrü gittim, saptım yolundan,
İsyânıma bakma günahım kaldır,
Rahmetin geniştir, affına daldır.
Rahmetini kesip, aman ağlatma!
Nâr-ı cahîm ile âzam dağlatma!
Zebânî meleğe elim bağlatma!
İsyânıma bakma günahım kaldır,
Rahmetin geniştir, affına daldır.
“Lâ taknatû” benim ümit emelim,
Rabb’ımı tanımak tevhid temelim,
Tevbesiz gelmesin sonuç ecelim,
İsyânıma bakma günahım kaldır,
Rahmetin geniştir, affına daldır.
Mevlâm, suçum çoktur, başıma kakma,
Gadab edip, beni darda bırakma,
Lûtfunla Hasan’ı nîranda yakma,
İsyânıma bakma günahım kaldır,
Rahmetin geniştir, affına daldır.
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AĞLANACAK HALIM BENİM
Nefis bana neler yaptı,
Riya ile Hakk’a taptı,
Doğru yoldan her dem saptı,
Ağlanacak halım benim.
Gülüşerek ağlamışım,
Gaflet ile geçti yaşım,
Hakk’a döndü şimdi başım,
Alınacak halım benim.
Gâh âsiyim, gâh mutîyim,
Gâh denîyim, gâh âliyim,
Gâh belidim, gâh zekiyim,
Arınacak halım benim.
Gâh âlimim, gâh zâkirim,
Gâh ganîyim, gâh fakirim,
Gâh nâdimim, gâh şâkirim,
Acınacak halım benim.
Sürdüm hayal kayıklarım,
Hasan deyip sayıklarım,
Hayrı şerden ayıklarım,
Anılacak halım benim.
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AĞLAYI AĞLAYI DÜŞSEM YOLLARA
Ağlayı ağlayı düşsem yollara,
Medine’ye gönül verdim diyerek.
Yoldaş olabilsem giden kullara,
Onların içine girdim diyerek.
O yeşil kubbeye yakında ersem,
Efendime salât, selâmı versem,
Huzurda yüzümü yerlere sürsem,
Bu yüce şerefe erdim diyerek.
İhlâslı amelle Ma’bûd’a tapsam,
Mevlânın dostunu ziyaret yapsam,
Tazarru ederek belbentten kapsam,
Şebekeye yüzüm sürdüm diyerek.
Allah nasip etse oraya varsam,
Edebi, erkânı bilenden sorsam,
Ravza karşısında huzura dursam,
Gönlümü huzura serdim diyerek.
Hasan, salâvatı unutma getir,
Varamazsan ona, melek iletir,
İstekle gidilmez, kısmet iledir,
Kısmet oldu yine gördüm diyerek.
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AH ELİNDEN DENÎ NEFİS
Nefis bana neler yaptın,
Ah elinden denî nefis.
Yanlış yola neden saptın?
Ah elinden denî nefis.
Beni doğru yoldan ettin,
Arzun neyse, ona gittin,
İsyân, suçta sona yettin,
Ah elinden denî nefis.
Aman dedim, zâlim sana,
Sözüm attın öbür yana,
Çokça zarar verdin bana,
Ah elinden denî nefis.
Bazen dünya, ukba dersin,
Helâl, haram demez, yersin,
Düşman olan, büyük şersin,
Ah elinden denî nefis.
Kemter Hasan şahsın görme,
Kibre girip, gayrı yerme,
Her dem nefse değer verme,
Ah elinden denî nefis.
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AH ELİNDEN NEFİS SENİN
Doğru yola gidemedin,
Ah elinden nefis senin.
Seni ıslah edemedim,
Ah elinden nefis senin.
Azma dedim yine azdın,
Tuzak kurup, kuyu kazdın,
Tevbe ettin, yine bozdun,
Ah elinden nefis senin.
Öğüt verdim, dinlemedin,
İlim, irfan bellemedin,
Zikir edip inlemedin,
Ah elinden nefis senin.
Aman etme dedim sana,
Yine uydun kör şeytana,
Bari acı tatlı cana,
Ah elinden nefis senin.
Hasan, nefse esir olma,
Onu sevip vebal alma,
Günah, isyân, kibre dalma,
Ah elinden nefis senin.
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AHMED NEBÎ ULUMUZ VAR
Tasavvufta kolumuz var,
Hakk’a giden yolumuz var.
Dostlar, Hakk’a dâim şükür,
Ahmed nebî ulumuz var.
Allah diyen velimiz var,
Kalem tutan erimiz var,
Dostlar, Hakk’a dâim şükür,
İrfan veren yerimiz var.
Kur’an diyen dilimiz var,
Tesbih çeken elimiz var,
Dostlar, Hakk’a dâim şükür,
Secde eden serimiz var.
Abdûlkadir pîrimiz var,
Engin olan kalbimiz var,
Dostlar, Hakk’a dâim şükür,
Hikmet seren bilgimiz var.
Hasan bizim dergimiz var,
İlim, sohbet, sergimiz var,
Dostlar, Hakk’a dâim şükür,
Edeb veren görgümüz var.
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ALEYKE YA RESULALLAH
Yüce Kur’an medhin eder,
Aşka düşen bilmez keder.
Gönül Medine’ye gider,
Salâtullah, Selâmullah,
Aleyke ya Resulallah.
Sensin İslâm peygamberi,
Rabb’ım verdi bu haberi,
Hak yolunun tek rehberi,
Salâtullah, Selâmullah,
Aleyke ya Resulallah.
Sûrelerde Yâsin, Zümer,
Yârin Ebu Bekir, Ömer,
Sana şahit şakk-ul kamer,
Salâtullah, Selâmullah,
Aleyke ya Resulallah.
İlim, hikmet nurla doldun,
Mirac ettin, arzun buldun,
Nebîlere imam oldun,
Salâtullah, Selâmullah,
Aleyke ya Resulallah.
Parmağından aktı pınar,
İçen ashab suya kanar,
Ehl-i iman seni anar,
Salâtullah, Selâmullah,
Aleyke ya Resulallah.
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Fikrim gitti senden yana,
Salât, selam olsun sana,
Yâ Muhammed imdat bana,
Salâtullah, Selâmullah,
Aleyke ya Resulallah.
Medine’ye yine girsem,
Ravzasına yüzüm sürsem,
Hasan, ruhum feda versem,
Salâtullah, Selâmullah,
Aleyke ya Resulallah.
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ALLAH ALLAH DİYEREK
Seher vakti uyansam,
Allah Allah diyerek.
Reng-i aşka boyansam,
Allah Allah diyerek.
Hayır yapsam elimle,
Tevbe etsem dilimle,
Hakk’ı ansam gönlümle,
Allah Allah diyerek.
Ehl-i hâl’e sorayım,
Zikre meclis kurayım,
Kalbe tevhid vurayım,
Allah Allah diyerek.
Aşka düşüp yanayım,
O’nu sevip kanayım,
Gece-gündüz anayım,
Allah Allah diyerek.
Hasan niye şaşayım?
Nefis engel aşayım,
Doğru yola koşayım,
Allah Allah diyerek.
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ALLAH DİYEREK
Tevhid edelim, Allah diyerek,
O’na gidelim, Allah diyerek.
Abdest alalım, namaz kılalım,
Huzur bulalım, Allah diyerek.
Hakk’a kopalım, candan tapalım,
Zikir yapalım, Allah diyerek.
Kurma kendini, terket fendini,
Söyle pendini, Allah diyerek.
Bırak kibrini, göster fikrini,
Eyle zikrini, Allah diyerek.
Aman darılma, gayre sarılma,
Dost’tan ayrılma, Allah diyerek.
Aşka kansana, dalıp bansana,
Dâim ansana, Allah diyerek.
Hasan sev dini, bıraksan kini,
Arıt nefsini, Allah diyerek.
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ALLAH’TAN GAYRI GÖRMESİN
Allah için ağla, kalk gecelerde,
Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.
Çok istiğfar eyle, yun seherlerde,
Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.
Sev yüce Mevlâ’yı, kalmazsın darda,
Candan tevhid söyle, yanmazsın nârda,
Fazla nâfile kıl leyl-ü nehârda,
Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.
Muraî olarak, günaha girme,
O’ndan başkasına gönlünü verme,
Hâlis abdi ol da, gayrıyı görme,
Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.
Sakın durma, zaman geçip gitmekte,
Kıymetli sermayen, ömür bitmekte,
Erinme âbid ol, hayat yitmekte,
Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.
Hasan, um Rabb’ının rahmetini,
Cahîmde yakmasın, ruh cesedini,
Hiç terketme, Hakk’a ibadetini,
Hazret-i Allah’tan gayrı görmesin.

43

ALLAH’TANDIR BİLESİN
Eza ile cefalar,
Allah’tandır bilesin.
Keyif ile sefalar,
Allah’tandır bilesin.
Dağlar ile çayırlar,
Yüksek uçan tayırlar,
Şerler ile hayırlar,
Allah’tandır bilesin.
Olan ondan olacak,
Vücut, tenin solacak,
Beden cansız kalacak,
Allah’tandır bilesin.
Mutlu kapı açarsan,
Kanat takıp uçarsan,
Hak’tan yana kaçarsan,
Allah’tandır bilesin.
Hasan, sen de uyansan,
Amber, miske boyansan,
Zahmet çekip, dayansan,
Allah’tandır bilesin.
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AMAN GÖNÜL DEMEDİM Mİ?
Gönül ara derde çare,
Aman gönül demedim mi?
Hemen yönel güzel yâre,
Yönel gönül demedim mi?
Nere varsan Rabb’ın orda,
Aman desen koymaz darda,
Tevbe diyen yanmaz nârda,
Tevbe gönül demedim mi?
Utanmadın isyân yaptın,
İhlâssızca Hakk’a taptın,
İnsaf dedim, yine saptın,
İnsaf gönül demedim mi?
Mevlâ eder kalbe nazar,
Melek, kulun suçun yazar,
Gel işitme ondan azar,
Duyma gönül demedim mi?
Hasan, özün neler sezer,
Derde derman diye gezer,
Hata büyük seni üzer,
Üzer gönül demedim mi?
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AMEL EYLE DOSTUM HAKKI UNUTMA
Davayı bırakıp, edersin seyri,
Amel eyle dostum Hakk’ı unutma.
Dünya ahiretin ol mezra yeri,
Amel eyle dostum Hakk’ı unutma,
Yanılıp şeytanın sözünü tutma.
Nefse uyup, kendin tembel eyleme,
Hevayı yerlerde gönül eyleme,
Uzak olan şeyi hayâl eyleme,
Amel eyle dostum Hakk’ı unutma,
Yanılıp şeytanın sözünü tutma.
Sarıçiçek gibi bil solduğunu,
İki nutfe ile yoğrulduğunu,
İyi düşün, zayıf kul olduğunu,
Amel eyle dostum Hakk’ı unutma,
Yanılıp şeytanın sözünü tutma.
Huzur tut insafla, Zülcelale bak,
Yarattıklarında var nice sabak,
Eğer ibret alsan, yapmazsın nifak,
Amel eyle dostum Hakk’ı unutma,
Yanılıp şeytanın sözünü tutma.
Hasan gâfil olup, vebale girme,
Nefesin kıymetli, beyhûde verme,
Gece gündüz, kötü şeyleri derme,
Amel eyle dostum Hakk’ı unutma,
Yanılıp şeytanın sözünü tutma.
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ARADA PERDE KALMASIN
Ey Rabb’ım al beni ağyar elinden,
Fetholsun, arada perde kalmasın.
Tevhid edem zatın, kalbin dilinden,
Fetholsun, arada perde kalmasın.
Her dem canım, ruhum, nurunla dolsun,
Sevginle, aşkınla şâdıman olsun,
Kavuşsun vâsıl-ı cânanı bulsun,
Fetholsun, arada perde kalmasın.
Gece-gündüz artsın sana taâtım,
Zikir, şükür ile geçsin hayatım,
En hayırlı vaktim olsun memâtım,
Fetholsun, arada perde kalmasın.
Bu dünya fânidir, sevip neylerim,
İsyânım düşünüp tevbe eylerim,
İnayetin umup daim söylerim,
Fetholsun, arada perde kalmasın.
Miskin Hasan, içten korkar ağlarım,
Günahım çoğaldı, ciğer dağlarım,
Rahmetini umar, gönül bağlarım,
Fetholsun, arada perde kalmasın.

47

AŞKA SÜR’AT İSTERSİN
Sere sevda almadan,
Aşka sür’at istersin.
Bahr-ı aşka dalmadan,
Dilde vüs’at istersin.
Fikri dosta salmadan,
Mecnun gibi olmadan,
Canı feda kılmadan,
Yüksek haslet istersin.
Seher virde bakmadan,
Kalbe şem’a yakmadan,
Özden benlik çıkmadan,
Hakk’a vuslat istersin.
Sofu, aczin bilmeden,
İçten kibrin silmeden,
Varın atıp gelmeden,
Her dem rif’at istersin.
Hasan, derde girmeden,
Nefsi yere sermeden,
İlim, hikmet dermeden,
Nâs’ı irşad istersin.
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BAHR-İ AŞKA DALIP GİRSEM
Kâdir Mevlâm nasip etse,
Bahr-ı aşka dalıp girsem.
Huzur gelip, keder gitse,
Bahr-ı aşka dalıp girsem.
Salik, zikri kalbe çakar,
Gönül gözü Hakk’a bakar,
Zikrin nûru günah yakar,
Bahr-ı aşka dalıp girsem.
Tefekküre her dem dalsam,
Perde kalksa, payım alsam,
Onda dosta vâsıl olsam,
Bahr-ı aşka dalıp girsem.
Nazlı yâri n’olur görsem,
Kara yüzüm yere sürsem,
Kurban edip, canı versem,
Bahr-ı aşka dalıp girsem.
Derviş günlük dersin çeker,
Allah diye boyun büker,
Mahzun mahzun demler döker,
Bahr-ı aşka dalıp girsem.
Halvet yere girip çıksam,
Sabah-akşam virde baksam,
Aşka düşüp, coşup aksam,
Bahr-ı aşka dalıp girsem.
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Miskin Hasan aşkı bulsam,
Leyl-ü nehâr fikir salsam,
Tevhid çekip zâkir kalsam,
Bahr-ı aşka dalıp girsem.

50

BENLİĞİ YERE ÇAL DA GEL
Rıza-yı Mevlâ’ya varmak istersen,
Gönülden benliği yere çal da gel.
Ulvî makam üzre durmak istersen,
Gönülden benliği yere çal da gel,
İsyankâr şeytandan ibret al da gel.
Ucûbu, gururu çıkar özünden,
Kimse incinmesin katı sözünden,
Tevâzu görünsün güler yüzünden,
Gönülden benliği yere çal da gel,
İsyankâr şeytandan ibret al da gel.
Hizmeti bırakıp, olma âvare,
Başını kaldırıp hiç yanma nâre,
Kavuşmak istersen ol mahbûb yâre,
Gönülden benliği yere çal da gel,
İsyankâr şeytandan ibret al da gel.
Dâim halîm, selîm kalpli olasın,
Nûr-i İman ile coşup dolasın,
Zikir ehli olup, huzur bulasın,
Gönülden benliği yere çal da gel,
İsyankâr şeytandan ibret al da gel.
Hasan, isyân etme, koru kendini,
İyi öğren ilim, irfan fendini,
Gaflet etme, dinle ârif pendini,
Gönülden benliği yere çal da gel,
İsyankâr şeytandan ibret al da gel.
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BİRGÜN TOPRAK DOLAR GÖREN GÖZÜNE
Öğüt verdin nâsa, hayır söyledin,
Nefis niye uyman vâiz sözüne?
Nisyân edip dâim hata eyledin,
Nefis niye uyman vâiz sözüne?
Birgün toprak dolar gören gözüne.
Fakir görüp açman şefkat kanadın,
Şahsın büyük sanıp nâsı kınadın,
Azca zikrin yaptın yüce Samed’in,
Nefis niye uyman vâiz sözüne?
Birgün toprak dolar gören gözüne.
Gece gündüz durup karar kılmazsın,
Görür, duyar yine ibret almazsın,
Gönlün katı, onu Hakk’a salmazsın,
Nefis niye uyman vâiz sözüne?
Birgün toprak dolar gören gözüne.
Okur, yazar, tutmaz ilmin sözünü,
Her an haram yöne döner yüzünü,
Rabb’ım, nârda yakma kalbin özünü,
Nefis niye uyman vâiz sözüne?
Birgün toprak dolar gören gözüne.
Hasan, ele söyler, kendin uymazsın,
Ârif hikmet dökse, yine duymazsın,
Gafil gâfil gezer, hiç de aymazsın,
Nefis niye uyman vâiz sözüne?
Birgün toprak dolar gören gözüne.
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BU DÜNYANIN SONU VİRAN KARDEŞİM
Bu dünya fanidir değeri olmaz,
Aklı, kâmil kişi tek pula almaz.
Ömrün ansız biter, bir şeyin kalmaz,
Bu dünyanın sonu viran kardeşim.
Sen onu ehline havale eyle,
Sevgisin terkedip tevhidi söyle,
Ehl-i irfan olan yapmalı böyle,
Bu dünyanın sonu viran kardeşim.
Harap olan yeri imar ederler,
İşleri güçleri hayâl güderler,
Ecel geldiğinde üryan giderler,
Bu dünyanın sonu viran kardeşim.
İnsanlar içinde boş laf atanlar,
Helâlı, haramı birden yutanlar,
İbadet etmeyip gafil yatanlar,
Bu dünyanın sonu viran kardeşim.
Miskin Hasan, bura hiç değer verme,
Onu çokça sevip vebale girme,
Çirkin amelleri yanılıp derme,
Bu dünyanın sonu viran kardeşim.
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BUNU DÜŞÜN YETER SANA
Zikir eder dağlar, taşlar,
Bunu düşün yeter sana.
Rabb’ın anar kurtlar, kuşlar,
Bunu düşün yeter sana.
Kulak verme gayrı söze,
Nazar eyle yüz, kaş, göze,
Güzel öğüt verir öze,
Bunu düşün yeter sana.
Câhil, gâfil hikmet dermez,
Fehmeyleyip, Hakk’ı görmez,
İnce sırra, nâdan ermez,
Bunu düşün yeter sana.
Sanma dostum bunlar boşa,
Güneş doğar dağa, taşa,
Nücûm döner koşa koşa,
Bunu düşün yeter sana.
Miskin Hasan, içim dökem,
Allah deyip boyun bükem,
Bakıp, görüp mâna sökem,
Bunu düşün yeter sana.
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BÜTÜN GÜNAHIMA ESTAĞFİRULLAH
Çoğaldı günahım, nefsim taşlarım,
Bütün günahıma estağfirullah.
Nâdimim, pişmanım, gönlüm haşlarım,
Bütün günahıma estağfirullah.
Suçluyum, dönderme umut kapından,
Kulunu bağışla, kendi katından,
Affını umarım yüce Zâtından,
Bütün günahıma estağfirullah.
“Lâ taknatû” vardır, duydum övündüm,
Mağfiret haberin aldım, sevindim,
Settar-ul uyûbsun, sana güvendim,
Bütün günahıma estağfirullah.
Acizim, ayırma bol rahmetinden,
Nasibimi alam pür nimetinden,
Koru ahiretin hor zilletinden,
Bütün günahıma estağfirullah.
Hasan, isyankârım her dem söylerim,
Mevlâm affetmezse acep neylerim,
Sabah akşam korkar, tevbe eylerim,
Bütün günahıma estağfirullah.
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BÜTÜN VARIM KURBAN SANA
Yüce Nebî fahr-i cihan,
Bütün varım kurban sana,
Şahit buna, bende cenan,
Bütün varım kurban sana,
Nazar eyle n’olur bana.
Bir kez yönel benden yana,
Sirrim görüp, aşka kana,
Pek çok salât, selam sana,
Bütün varım kurban sana,
Nazar eyle n’olur bana.
Seni sevmek oldu kârım,
Göğe çıkar âh-u zârım,
Ahmed Muhtar, dostum, yarım,
Bütün varım kurban sana,
Nazar eyle n’olur bana.
Her dem Hakk’a hem koşarım,
Hadis okur, hem yaşarım,
Adın anar, hem coşarım,
Bütün varım kurban sana,
Nazar eyle n’olur bana.
Eşsiz, ekmel tek insansın,
Peygamber-i ins-ü cansın,
Dünya, ukba tek sultansın,
Bütün varım kurban sana,
Nazar eyle n’olur bana.
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Ol Seyyid-ül mürselînsin,
Hem Şefi-ül müznibînsin,
Muhammedün-ül eminsin,
Bütün varım kurban sana,
Nazar eyle n’olur bana.
Miskin Hasan, neler yazar,
Seher kurar mutlu pazar,
Lutfet bana eyle nazar,
Bütün varım kurban sana,
Nazar eyle nolur bana.
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CAHİLİN KENDİSİ
Hiç bilen denir mi; Rabb’ın bilmeyene?
Rabb’ını bilmeyen, cahilin kendisi.
Hiç sâlik denir mi; kibrin silmeyene?
Kibrini bilmeyen, cahilin kendisi.
Hiç âlim denir mi; ilmiyle amel yok?
Hiç zâhid denir mi; dünya sevgisi çok?
Hiç âbid denir mi; tâata gönlü tok?
Tâatı bilmeyen, cahilin kendisi.
Hiç âkıl denir mi; Hakk’a ermeyene?
Hiç muhib denir mi; sevgi vermeyene?
Hiç sâdık denir mi; sıdkı sermeyene?
Sıdkını bilmeyen, cahilin kendisi.
Hiç sâlih denir mi; farzı kılmayana?
Hiç kâmil denir mi; emre uymayana?
Hiç tâlib denir mi; cehlin sormayana?
Cehlini bilmeyen, cahilin kendisi.
Hiç Hasan denir mi; sevdaya uyana?
Hiç muhlis denir mi; medhini duyana?
Hiç ömür denir mi; verdiyse ziyana?
Ziyanı bilmeyen, cahilin kendisi.
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ÇAY İÇELİM
Gelin dostlar tekkemize,
Sohbet edip, çay içelim.
Dedi-kodu neyimize,
Sohbet edip, çay içelim.
İhvan, yâran, çakmak çaksın,
Semaveri çabuk yaksın,
Musluğundan çaylar aksın,
Sohbet edip, çay içelim.
Sohbet etsin şahanemiz,
Nurla coşsun dîl hanemiz,
Çaylar olsun bahanemiz,
Sohbet edip, çay içelim.
Halka açık yollarımız,
Herkes görür hâllarımız,
Meyve verir dallarımız,
Sohbet edip, çay içelim.
Kâse sıcak çayla dolsun,
İçen yâre şifa olsun,
Hasan hoca hayır bulsun,
Sohbet edip, çay içelim.
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DERSE MEVLÂM NE DİYEYİM
Kalbin zikre veremedin,
Cennetime giremedin,
Meyvesini deremedin,
Derse mevlâm ne diyeyim?
Hak ehlini aramadın,
Bulup meclis kuramadın,
Hiçbir şeye yaramadın,
Derse mevlâm ne diyeyim?
Günahlara ağlamadın,
İyi şeyler sağlamadın,
Bana gönül bağlamadın,
Derse mevlâm ne diyeyim?
Temizlenip uçamadın,
Şer işlerden kaçamadın,
İlim, irfan saçamadın,
Derse mevlâm ne diyeyim?
Nefsi ezip sıkamadın,
Emmareden çıkamadın,
Hasan erken kalkamadın,
Derse mevlâm ne diyeyim?
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DERVİŞ EDER NAZARI
Sâlik olan, er kalkar,
Seher yatmaz, mum yakar,
Kur’an okur, hem bakar,
Derviş eder nazarı,
Gizli kurar pazarı.
Şafak vakti uyanır,
Amber, miske boyanır,
Evrad, zikre dayanır,
Derviş eder nazarı,
Gizli kurar pazarı.
Hak’tan yana yollanır,
Şeyhe uyar hallanır,
Zikir eder, sallanır,
Derviş eder nazarı,
Gizli kurar pazarı.
Sofu olmaz sıradan,
Nefsi çıkar aradan,
Lûtfun açar Yaradan,
Derviş eder nazarı,
Gizli kurar pazarı.
Hasan, ümit sağlarım,
Hakk’a gönül bağlarım,
Hû hû diye ağlarım,
Derviş eder nazarı,
Gizli kurar pazarı.
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DERVİŞANDAN ZARAR GELMEZ
Hiç darılma beyim bana,
Dervişandan zarar gelmez.
Allah derler kana kana,
Dervişandan zarar gelmez.
Bırak onu Hakk’ı ansın,
Aşka girip, zikre bansın,
Tevhid deyip, hemen kansın,
Dervişandan zarar gelmez.
Rabb’ın bilen olgun insan,
Gayre atmaz kötü lisan,
Mümkün ise eyle ihsan,
Dervişandan zarar gelmez.
Onlar dalar bahr-i zikre,
Sen girersin başka fikre,
Mevlâm sana insaf vere,
Dervişandan zarar gelmez.
Hasan kâmillere çatma,
Hû hû diyen şahsa atma,
Nefse uyup benlik satma,
Dervişandan zarar gelmez.
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DİLİM, KALBİM TEVHİD DESİN
Tevhid dedim, çağlar oldum,
Günah ettim ağlar oldum,
Dilim, kalbim tevhid desin,
Rabb’a gönül bağlar oldum.
Hamd-ü sena çokça yapam,
Âbid olam Hakk’a tapam,
Dilim kalbim tevhid desin,
Gayrı yola niye sapam.
Gönül evin yıkmam beyim,
Başka sevda tıkmam beyim,
Dilim kalbim tevhid desin,
Zikir yapıp, bıkmam beyim.
Koru Rabb’ım efkârımı,
Hâlis edem ezkârımı,
Dilim kalbim tevhid desin,
İyi bilem, has kârımı.
Hasan, tembel olma sakın,
Allah sana senden yakın,
Dilim kalbim tevhid desin,
Rahmet etsin yüce Hakk’ın.
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DİVÂNE GÖNÜL
Takdir yüce Hakk’ın teslim olsana,
Olan O’ndan olur, divâne gönül.
Bu inanç üzere sabit kalsana,
Olan O’ndan olur, divâne gönül.
Göğüs ger zahmete, O’ndan geliyor,
Ne gelirse gelsin, kendi diliyor,
Kâmil olan insan bunu biliyor,
Olan O’ndan olur, divâne gönül.
Sanmaki hidâyet senin elinde,
Baraj, bendin akar kader selinde,
Ruhun uçar birgün ecel yelinde,
Olan O’ndan olur, divâne gönül.
Tedbiri terkeyle, yürü işine,
Hakikati göster yâran, eşine,
Gâfil olup, gitme şeytan peşine,
Olan O’ndan olur, divâne gönül.
Sefil Hasan, sen de boşa dolaşma,
Nefsin arzusuna koşup, ulaşma,
Dünya çirkefine sakın bulaşma,
Olan O’ndan olur, divâne gönül.
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DOĞDU GÜZEL MUHAMMED
Pazartesi gecesi,
Doğdu güzel Muhammed.
Haber aldı nicesi,
Doğdu güzel Muhammed.
Şems-i Hüdâ tam doğdu,
Âlem nura gark oldu,
Taşkın küfür, son buldu,
Doğdu güzel Muhammed.
Güzel buhur kokunur,
Burcak burcak dokunur,
Mevlid medhi okunur,
Doğdu güzel Muhammed.
Mutlu oldun Âmine,
Nurlar yağdı evine,
Mü’min, müslim sevine,
Doğdu güzel Muhammed.
Hasan, pâk et özünü,
Doğru söyle sözünü,
Ya Rab! Göster yüzünü,
Doğdu güzel Muhammed.
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DOĞRU YOLLAR HEP BİZİM
Aklı olan Hakk’ı inkâr eder mi?
Hakk’a giden doğru yollar hep bizim.
Âyet, hadis okur, hiç terkeder mi?
Hakk’a giden doğru yollar hep bizim.
Sevdim Ebu Bekr’i, âdil Ömer’i,
Hazreti Osman’ı, Ali Hayderi,
Muhibb-i çâryar’ın cennettir yeri,
Hakk’a giden doğru yollar hep bizim.
O Resul-i Ekrem, dost habibimiz,
İmam Mâturidi kalp tabibimiz,
Böyle haber verir, der lebibimiz,
Hakk’a giden doğru yollar hep bizim.
Hasan’la Hüseyin, sevdiklerimiz,
Yoluna can feda ettiklerimiz,
Sırat-ı müstakim, gittiklerimiz,
Hakk’a giden doğru yollar hep bizim.
İmam-ı Âzam’dır ser liderimiz,
Seyyid Abdulkâdir tarîk pirimiz,
Ehl-i sünnet yeri, bizim yerimiz,
Hakk’a giden doğru yollar hep bizim.
Ne Vehhâbi, Zeydî, ne de Şiayız,
Herkes bilir, batıl fikre uymayız,
Doğru yürür, doğru yaşar, kaymayız,
Hakk’a giden doğru yollar hep bizim.
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Sâhib-i tevhidiz, gayra çatmayız,
Ashaba kızarak, kem söz atmayız,
İlm-i fıkhı anlar, bid’at katmayız,
Hakk’a giden doğru yollar hep bizim.
Hasan, ehlullahın sözünden çıkma,
Akideni bozup ukbayı yıkma,
İhlâs ile yaşa, kalbini sıkma,
Hakk’a giden doğru yollar hep bizim.
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DÖN SEHERLERDE
Ey akıldânâ,
Aşıksan O’na,
Dön O’ndan yana,
Dön seherlerde.
Baksana bana,
Öğüdüm sana,
Kıyasın cana,
Yan seherlerde.
İsyânım çoktur,
Affeden Hakk’tır,
Mü’minler pâktır,
Çün seherlerde.
Varlığın cevher,
Anasın seher,
Gözyaşın neher,
Sun seherlerde.
Nefsini koyan,
Gafletten uyan,
Günahın yuyan,
Yun seherlerde.
Hasan’ım sen de,
Can, ruhun tende,
Gecede günde,
An seherlerde.
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DUYAN GELSİN
Hakk’ı anar dağlar, taşlar,
İhvan gelir, zikre başlar,
Gözden akar kanlı yaşlar,
Zikir açtım, duyan gelsin,
Ehl-i zikre uyan gelsin.
Kalem tutar, yazar elim,
Dostlar serer minder, kilim,
Şükür eder, söyler dilim,
Zikir açtım, duyan gelsin,
Ehl-i zikre uyan gelsin.
Can-u dilden Allah diyen,
Helâl lokma bulup, yiyen,
Kulu olup, boyun eğen,
Zikir açtım, duyan gelsin,
Ehl-i zikre uyan gelsin.
Gaflet ehli çabuk aysın,
Doğru yola hemen kaysın,
Meclis hazır, gelen uysun,
Zikir açtım, duyan gelsin,
Ehl-i zikre uyan gelsin.
Hasan senle pazar kuram,
Huzur tutup, anda duram,
Katı kalbe tevhid vuram,
Zikir açtım, duyan gelsin,
Ehl-i zikre uyan gelsin.
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DÜNYADA BAŞKA YOLU NEYLERSİN
Gel gönül, gidelim müstakim yana,
Bu dünyada başka yolu neylersin.
Nefsine aldanıp, darılma bana,
Bu dünyada başka yolu neylersin.
Hevesine uyup duyma ününü,
Zikir ile geçir her dem gününü,
Hakk’ın dileğine çevir yönünü,
Bu dünyada başka yolu neylersin.
Muhammed’in yolu üzre olasın,
Edebi, erkânı ondan alasın,
Kâmil iman ehli olup kalasın,
Bu dünyada başka yolu neylersin.
Kıymetli ömrünü havaya salma,
Aczini unutup, günaha dalma,
Sünneti bırakıp, bid’atta kalma,
Bu dünyada başka yolu neylersin.
Hasan’ım kendini boşa eyleme,
Kibirle, gururla kelâm söyleme,
Allah’tan gayrıdan yardım dileme,
Bu dünyada başka yolu neylersin.
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EFENDİMİN ŞEHRİ, GÜZEL MEDİNE
Âh-u zâr ederek ağlar gezerim,
Efendimin şehri güzel Medine,
Her zaman sevgisin içten sezerim,
Efendimin şehri, güzel Medine,
Endişemi atıp, düşsem derdine.
Buyurun dostlarım, biz de varalım,
Kubbe-yi Hadra’yı hemen soralım,
Salât-u selâma güzel duralım,
Efendimin şehri, güzel Medine,
Endişemi atıp, düşsem derdine.
Sağdan nefyeyleyip, sola vuralım,
Tevhid tokmağıyla nefsi kıralım,
Ravza karşısına konak kuralım,
Efendimin şehri, güzel Medine,
Endişemi atıp, düşsem derdine.
Medine efdaldir dünya karada,
Muhammed Mustafa yatar orada,
Gidemem acizim engel arada,
Efendimin şehri, güzel Medine,
Endişemi atıp, düşsem derdine.
Mahbûba kavuşmak başta kararım,
Derûn-ı gönülden, onu ararım,
Göremez ölürsem, nice zararım,
Efendimin şehri, güzel Medine,
Endişemi atıp, düşsem derdine.
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Hasan, Medine’ye yine erelim,
Nâçiz cismi dosta feda verelim,
Bezleyleyip ruhu yere serelim,
Efendimin şehri, güzel Medine,
Endişemi atıp, düşsem derdine.
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EĞLEMEYİN DOSTLARIM
Hakk’ı yazsın kalemim,
Eğlemeyin dostlarım.
İçten çıksın elemim,
Eğlemeyin dostlarım.
Gönlüm benzer taşkına,
Şimdi döndüm şaşkına,
Yandım Allah aşkına,
Eğlemeyin dostlarım.
Aşka girip boyansam,
Seher vakti uyansam,
Zikrullah’a dayansam,
Eğlemeyin dostlarım.
Benim canım kardaşım,
Kalpten çıkar ataşım,
Nefis ile savaşım,
Eğlemeyin dostlarım.
Hasan der ki nâçarım,
Haram yemem, kaçarım,
İlim, irfan saçarım,
Eğlemeyin dostlarım.
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ELVEDA ŞEHR-Ü RAMAZAN
Bilmez olduk kadrin tamam,
Elveda şehr-ü ramazan.
Sensin on bir aya imam,
Elveda şehr-ü ramazan.
Her dem, ilim, irfan derdik,
Zekât verdik, fitre verdik,
Gitmen ile yasa girdik,
Elveda şehr-ü ramazan.
Evvelinde rahmet bulduk,
Vasatında afla dolduk,
Asi idik; azat olduk,
Elveda şehr-ü ramazan.
Çoktur bizde gaflet gayet,
Mevlam etsin bol hidâyet,
Sende indi Kur’an, ayet,
Elveda şehr-ü ramazan.
Gel Hasan’ım sen de hele,
Gitsin şimdi güle güle,
Mutlu bayram bize gele,
Elveda şehr-ü ramazan.
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ESTÂĞFİRULLAH EL-AZİM
Mevlâm sana, isyân yaptım,
Estağfirullah el-azim.
Bazen oldu yoldan saptım,
Estağfirullah el-azim.
Güzel ömrüm boşa geçti,
Gönül yanlış yanı seçti,
Zalim nefsim hata biçti,
Estağfirullah el-azim.
Daim sözüm: Mevlâ kerim,
Helal, haram demez, yerim,
Geri döner tevbe derim,
Estağfirullah el-azim.
Nazar eyledim Kur’ana,
Gördüm layık aflar sana,
Günah ettim, rahmet bana,
Estağfirullah el-azim.
Hasan yeter! Gafil yatma,
Nefes mahdud, boşa atma,
Doğru söyle hile katma,
Estağfirullah el-azim.
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ESTÂĞFİRULLAH EL-AZİM
İsyankârım tevbe ettim,
Estağfirullah el-azim,
Hata edip, sona yettim,
Estağfirullah el-azim.
Ah çekerek ağlar gözüm,
Kara etme aman yüzüm,
Seherlerde bütün sözüm,
Estağfirullah el-azim.
Gönül içten derman umar,
Mahzun mahzun durmaz yanar,
Erken kalkar bunu sunar,
Estağfirullah el-azim.
Dünya şirin geçemedim,
Aşk şerbetin içemedim,
Hayrı şerden seçemedim,
Estağfirullah el-azim.
Hasan var mı sende hüner?
Aklı olan şerden döner,
Cidden söyle günah söner,
Estağfirullah el-azim.
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FÂNİ OLDUĞUNU BİLMEZ Mİ İNSAN
Dünya gam-u gussa dert ile dolu,
Fâni olduğunu bilmez mi insan?
Dostum burda ara müstakim yolu,
Fâni olduğunu bilmez mi insan?
İbret alıp yola gelmez mi insan?
Âkil değil burda rahat arayan,
Terk-i salât ile nefsine uyan,
Hayat fânî, onu ebedî sayan,
Fâni olduğunu bilmez mi insan?
İbret alıp yola gelmez mi insan?
Asıl olan hüner; tevhide gelmek,
Bura neye geldin, iyice bilmek,
Ayıp olur dâim sevinip, gülmek,
Fâni olduğunu bilmez mi insan?
İbret alıp yola gelmez mi insan?
İsyân ile geçmesin günün boşa,
Sünnete uyarak, umutla yaşa,
Nefsâni arzular gitmesin hoşa,
Fâni olduğunu bilmez mi insan?
İbret alıp yola gelmez mi insan?
Ziynete aldanıp, sarılıp kanma,
Burası köprüdür, hiç geçmem sanma,
Arzuna koşarak ateşe yanma,
Fâni olduğunu bilmez mi insan?
İbret alıp yola gelmez mi insan?
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Hasan, girme denî heveslerine,
Acı, hiçe giden nefeslerine,
Düşme hubb-u câhın kafeslerine,
Fâni olduğunu bilmez mi insan?
İbret alıp yola gelmez mi insan?
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FEYİZ ALDIM DİYE DİYE
Gül-i aşka gönlüm sürsem,
Feyiz aldım diye diye.
Hikmet bağın gülün dersem,
Feyiz aldım diye diye.
Hakk’ı sevip içten yansam,
Seher vakti O’nu ansam,
Tevbe edip suçtan yunsam,
Feyiz aldım diye diye.
Kâmil olan pir’i seçsem,
Dest-i dosttan bâde içsem,
“Belî” deyip serden geçsem,
Feyiz aldım diye diye.
Gülmez ağlar benim gözüm,
Mevlâm, kara etme yüzüm,
Sana döndü şimdi özüm,
Feyiz aldım diye diye.
Miskin Hasan hâdim olsun,
Allah desin, coşsun dolsun,
Dua etsin, rıza bulsun,
Feyiz aldım diye diye.
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GÂFİL BU GÖNÜL
Yaşlandım kalbimden benlik silinmez,
Ene’yi atmadan gafil bu gönül.
Gizli kibir yapar, dıştan bilinmez,
Hiçliği bulmadan gafil bu gönül.
Tefekkür ederek, zikre dalamaz,
Âyet, hadis okur, lezzet alamaz,
Âmil olur, lâkin huzur bulamaz,
Huzura varmadan gafil bu gönül.
Hubb-u dünya olmuş, sarhoş ayamaz,
Eğri yoldan doğru yola kayamaz,
Helâl, haram katar, yine doyamaz,
Helâldan haramdan gafil bu gönül.
Çocuk gibi görür, eğlenir durmaz,
Tâata yönelip, kendini yormaz,
Bir alime varıp, cehlini sormaz,
İlimden, irfandan gafil bu gönül.
Uyan! Hasan uyan! Her dem yatılmaz,
Hak için amele riya katılmaz,
Âbid, zâhid olan, nâra atılmaz,
Zühd ile takvadan gafil bu gönül.
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GAFİL İNSAN DENMEZ Mİ?
Sana ilim, irfan olmazsa servet,
Şimdi sana gafil insan denmez mi?
Ayete, hadise etmezsen hürmet,
Şimdi sana gafil insan denmez mi?
Yüce Mevlâ seni ne hoş yaratmış,
Yüz, göz, kulak vermiş, kaşları çatmış,
Senin katı gönlün, ibreti atmış,
Şimdi sana gafil insan denmez mi?
El ile ayağın hibesi cana,
Dil ile dudağın ihsanı sana,
Neden zikir, şükür etmezsin O’na,
Şimdi sana gafil insan denmez mi?
Hakk’ın nimetleri saymakla bitmez,
Gafil olan kördür, müstakim gitmez,
Eğer anlamazsan, sözüm kâr etmez,
Şimdi sana gafil insan denmez mi?
Aciz Hasan, düşün Rabb’ın verdiğin,
Kendin tatbik eyle öne serdiğin,
Gül değil, dikense bütün derdiğin,
Şimdi sana gafil insan denmez mi?
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GAFLETTEN UYAN
İnsan olan her dem düşünür, bilir,
Gel ey gafil gönül gafletten uyan,
Ecel uyku gibi ansızın gelir,
Gel ey gafil gönül gafletten uyan,
Yolda kalır, tembel olup, uyuyan.
Ukba ânı sana âyan olmadan,
Vücudun sararıp, benzin solmadan,
Mahdud nefes bitip, cansız kalmadan,
Gel ey gafil gönül gafletten uyan,
Yolda kalır, tembel olup, uyuyan.
Seni seven dostun kabre gömmeden,
Hayır, hasenat yap ölüm gelmeden,
Varis olan gelip malın bölmeden,
Gel ey gafil gönül gafletten uyan,
Yolda kalır, tembel olup, uyuyan.
Hasan, ömür geçti, telaş eyleme,
Zikir, Kur’an oku; kem söz söyleme,
Burda fazla gülüp gönül eğleme,
Gel ey gafil gönül gafletten uyan,
Yolda kalır, tembel olup, uyuyan.
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GECE GÜNDÜZ COŞAM MEVLÂM
Doldur beni aşkın ile,
Gece gündüz coşam Mevlâm.
Âciz kula fadlın dile,
Gece gündüz coşam Mevlâm,
Rahmetine koşam Mevlâm.
Ehl-i tarîk kollarına,
Uyam nurlu yollarına,
Sevdir salih kullarına,
Gece gündüz coşam Mevlâm,
Rahmetine koşam Mevlâm.
Tevbe diye çekem âhı,
Dâim anam o Allah’ı,
Giyem aba, yün külâhı,
Gece gündüz coşam Mevlâm,
Rahmetine koşam Mevlâm.
Zayıf tenim, rahm’et bana,
Aşık olam ben de sana,
Adın anam yana yana,
Gece gündüz coşam Mevlâm,
Rahmetine koşam Mevlâm.
Hasan senin kemter kulun,
Göster ona doğru yolun,
İyi bilsin sağın solun,
Gece gündüz coşam Mevlâm,
Rahmetine koşam Mevlâm.
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GECE GÜNDÜZ TEVHİD EYLE
Yaradana gönül versen,
Gece gündüz tevhid eyle.
Rabb’ım beni seve dersen,
Gece gündüz tevhid eyle.
Tevbe eyle, sirrin yunsun,
Aşka girip, bahre bansun,
İman nuru, kalbe konsun,
Gece gündüz tevhid eyle.
Ömür geçer, kalmaz böyle,
Güller solar, durmaz böyle,
Mü’min, gâfil olmaz böyle,
Gece gündüz tevhid eyle.
Hak’tan gayra ise yönün,
Boşa geçti ise günün,
Neye yarar şeref, ünün,
Gece gündüz tevhid eyle.
Ölüm sana ansız gelir,
Aklı olan bunu bilir,
O’ndan gayrı varlık ölür,
Gece gündüz tevhid eyle.
Toprak kabre katılmadan,
Hayrın, şerrin tartılmadan,
Cahîm, nâra atılmadan,
Gece gündüz tevhid eyle.
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Mahşer yeri kurulmadan,
Üryan olup, durulmadan,
Kuldan hesap sorulmadan,
Gece gündüz tevhid eyle.
Zikret Hasan, yâran ile,
Dosta gönül salan ile,
İlim, irfan alan ile,
Gece gündüz tevhid eyle.
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GECE GÜNDÜZ TEVHİD SÖYLE
Derviş olan, sâlik hâldaş,
Gece gündüz tevhid söyle.
Hak yolunda bana yoldaş,
Gece gündüz tevhid söyle.
Seher kalk da, aman yatma,
Âbid ol da, riya katma,
Nefes al da, boşa atma,
Gece gündüz tevhid söyle.
Dünya fâni, uzun emel,
Çürük yere kurma temel,
Zikir, şükür, güzel amel,
Gece gündüz tevhid söyle.
Tembel durma dostum böyle,
Bırak gaflet çıksın şöyle,
Kur’an oku, fikir eyle,
Gece gündüz tevhid söyle.
Hasan, kuru lafa dalma,
El’i yerip, vebal alma,
Nefse uyup, geri kalma,
Gece gündüz tevhid söyle.
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GELSİN MEYDANA
Gelin ihvan, yâran zikre dalalım,
Âşık olan ihvan gelsin meydana.
İsm-i Celâl çekip feyiz alalım,
Âşık olan ihvan gelsin meydana.
Tasavvuf yoluna candan uyalım,
Sadık olan ere saygı duyalım,
Kibiri, benliği içten yuyalım,
Âşık olan ihvan gelsin meydana.
Meclis hazır olmuş sizleri bekler,
Zikir halkasına iner melekler,
Kabul olur anda bütün dilekler,
Âşık olan ihvan gelsin meydana.
Nefs-i emmareyi yere serelim,
Terbiye ederek edep verelim,
Cennet bahçesine hemen girelim,
Âşık olan ihvan gelsin meydana.
Hasan, senin ile pazar kuralım,
İhlâsla beraber anda duralım,
Nefyedip isbatı kalbe vuralım,
Âşık olan ihvan gelsin meydana.
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GEZME BÖYLE
Sefil sefil gezme kardeş,
Tembel tembel gezme böyle.
Doğru yolda bana sırdaş,
Tembel tembel gezme böyle.
İnsan gâfil olmaz böyle,
Arif bul da sohbet eyle,
Kur’an oku, hayır söyle,
Tembel tembel gezme böyle.
Dünya geçmez her dem boşa,
İkaz ol da aygın yaşa,
Başın çalan sonra taşa,
Tembel tembel gezme böyle.
Mevlâ sana çokça yakın,
O’na karşı edep takın,
Günah, şerden her an sakın,
Tembel tembel gezme böyle.
Hasan, dinde sen ol dâim,
Leyl-ü Nehâr sen ol kâim,
Haccını yap, hem ol sâim,
Tembel tembel gezme böyle.
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GÖNÜL DOSTA VARALIM
Gönül, dosta varalım,
Huzur tutup, duralım,
Güzel meclis kuralım,
Allah Allah diyerek.
Yüce Hakk’a tapalım,
Doğru yola kopalım,
Zikri çokça yapalım,
Allah Allah diyerek.
Helal nimet yiyelim,
Temiz libas giyelim,
İsm-i âzam diyelim,
Allah Allah diyerek.
Yaradan’a bakalım,
Gönlü ona takalım,
Kalbe tevhid çakalım,
Allah Allah diyerek.
Hasan, erken kalkalım,
Aşktan lamba yakalım,
Tembellikten çıkalım,
Allah Allah diyerek.

89

GÖNÜL GEL HAYATIN KIYMETİNİ BİL
Zaman serap gibi uçup gitmekte,
Gönül gel hayatın kıymetini bil.
Nefesin sayılı, ömür bitmekte,
Gönül gel hayatın kıymetini bil.
Âgâh ol Azrail cana gelmeden,
Dünya sevgisiyle sarhoş ölmeden,
Mirasçı varlığın çekip bölmeden,
Gönül gel hayatın kıymetini bil.
Sen buraya geldin, hiç gitmem sanma,
Malı, mülkü fitne, sakın aldanma,
Tevbeyi çabuk yap, nefsine kanma,
Gönül gel hayatın kıymetini bil.
Ölümün tadını görüp, tatmadan,
Teneşir üstüne konup yatmadan,
Yakının kabrine toprak atmadan,
Gönül gel hayatın kıymetini bil.
Ecel gelip, donup yerde kalmadan,
Kefene sarılıp vücut solmadan,
Ruhun dualara muhtaç olmadan,
Gönül gel hayatın kıymetini bil.
Fırsatı kaçırma kulak ver bana,
Ahbap, dostun gelir başından yana,
Yasin okur, telkin verirler sana,
Gönül gel hayatın kıymetini bil.

90

Melek-ül mevt gelir ruhunu alır,
Aile uşağın burada kalır,
Vâris aç kurt gibi dalar, sarılır,
Gönül gel hayatın kıymetini bil.
Hasan fâni yerde kim bakî kalmış,
Meyil veren kişi gaflete dalmış,
Var mı onun gerçek tadını almış?
Gönül gel hayatın kıymetini bil.
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GÖNÜL KİBRE GİRERSİN
Gönül, kibre girersin,
Kendi kendin yersene.
Günah, isyan derersin,
Tevbeye söz versene.
Kalem alıp yazarsın,
Her dem yoldan azarsın,
Gadab edip kızarsın,
Hilim, hikmet dersene.
İyi düşün kendini,
Bırak şimdi sen kini,
Hubb-u dünya zevkini,
Atıp yere sersene.
Ömrün heder edersin,
Birgün ölüp gidersin,
Câhil nefse ne dersin,
Doğru yola girsene.
Hasan, neler sezersin,
Aşk bahrinde yüzersin,
Oldum diye gezersin,
Tam kemâle ersene.
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GÖNÜL SANA DEMEDİM Mİ?
Bu dünyaya değer verme,
Gönül sana demedim mi?
Onu sevip, keder derme,
Gönül sana demedim mi?
Kendi şahsın her dem övme,
Malın fitne, çokça sevme,
Nâra girip, bağrın dövme,
Gönül sana demedim mi?
Aman dedim haylaz sana,
Yine kaydın fena yana,
N’olur acı tatlı cana,
Gönül sana demedim mi?
Nere varsam, orda postum,
Kâmil insan olsun dostum,
İsyân değil benim kastım,
Gönül sana demedim mi?
Kemter Hasan, olma nâçar,
Tembel, gafil Hak’tan kaçar,
Aziz ruhun birgün uçar,
Gönül sana demedim mi?
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GÜNAH ETTİM AFFA DALDIR
Rahmet bahrin, doldu taştı,
Günah ettim, affa daldır.
İsyân kirim haddi aştı,
Günah ettim, affa daldır,
Cürmüm ağır, n’olur kaldır.
Bilmem nere, ukba yerim,
Umut ettim, Mevlâ kerim,
Zenbim ağır, tevbe derim,
Günah ettim, affa daldır,
Cürmüm ağır, n’olur kaldır.
Gece gündüz bütün sözüm,
Cahîm içre yakma özüm,
Günah derdim, kara yüzüm,
Günah ettim, affa daldır,
Cürmüm ağır, n’olur kaldır.
Ömrüm geçti, cismim soldu,
Saçla sakal, beyaz oldu,
Gıybet ile defter doldu,
Günah ettim, affa daldır,
Cürmüm ağır, n’olur kaldır.
Miskin Hasan, içim ağlar,
Derdi olan, derman bağlar,
Cürmüm ağır, çekmez dağlar,
Günah ettim, affa daldır,
Cürmüm ağır, n’olur kaldır.
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GÜZELİM AHLAK-I MUHAMMEDİYYE
Anlamak istersen hak tarikatı,
Güzelim ahlak-ı Muhammediyye.
İyi anlayasın tek hakikatı,
Güzelim ahlak-ı Muhammediyye.
Kâmil arif olan ulu pîrleri,
Zâhid, salih duran, temiz erleri,
Gece gündüz her dem tüm fikirleri,
Güzelim ahlak-ı Muhammediyye.
Tevbe edip, gönlün iyice yuyan,
Mevlâ sevgisini kalbine koyan,
Doğru yolu bulup, ihlâsla uyan,
Güzelim ahlak-ı Muhammediyye.
Dava marifetsiz, yanlış olunca,
Günler boşa gider, yıllar boyunca,
Şahsı kurtaracak ömür dolunca,
Güzelim ahlak-ı Muhammediyye.
Kardeşim sarılın yüce Kur’ana,
Tecvidle okuyun, tam kana kana,
Nasihatım olsun bunu duyana,
Güzelim ahlak-ı Muhammediyye.
Fıkhı iyi öğren, gel olma aciz,
Candan sarıl, verme boş yere taviz,
Arayan sofuya kemâlat bâriz,
Güzelim ahlak-ı Muhammediyye.
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Âgâh ol Hasan’ım İslam yolunda,
Çalış tasavvufun nurlu kolunda,
Hakk’a vâsıl eder, seni sonunda,
Güzelim ahlak-ı Muhammediyye.
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HAKK'A GİDEN YOL ONLARIN
Ehl-i zikri inkâr etme,
Hakk' a giden yol onların,
Cehalette inat etme,
Hakk'a giden yol onların,
Allah diyen dil onların.
Tasavvufun güzel yolu,
Ehli tanır sağı solu,
Onlar Hakk'ın hâlis kulu,
Hakk'a giden yol onların,
Allah diyen dil onların.
Velî yolu ordan geçer,
Aklı olan bunu seçer,
Pîr elinden bâde içer,
Hakk'a giden yol onların,
Allah diyen dil onların.
Münkir körü hiç de görme,
Kötü şeyi sakın derme,
Dostum, ehl-i zikri yerme,
Hakk'a giden yol onların,
Allah diyen dil onların.
Hasan, poyraz gibi esme,
Yâran, eşe kızıp küsme,
Doğru sözü söyle, kesme,
Hakk'a giden yol onların,
Allah diyen dil onların.
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HAKK’I SEVMEK YETERLİ
Dünya fâni n’ederim,
Hakk’ı sevmek yeterli.
Birgün koyup, giderim,
Hakk’ı sevmek yeterli.
Âdem büyük pederim,
Kesel, gaflet kederim,
Zâlim nefsi güderim,
Hakk’ı sevmek yeterli.
Aşk bahrine dalarım,
Gönlü dosta salarım,
Feyiz alır dolarım,
Hakk’ı sevmek yeterli.
İlim, hikmet kaparım,
Tâat eder, taparım,
Sevip, şükür yaparım,
Hakk’ı sevmek yeterli.
Dost yolunda olurum,
Tevhid çeker dururum,
Hasan, gitsin gururum,
Hakk’ı sevmek yeterli.
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HAKK’A GİDEN YOL BİZİM
Helal tutar elimiz,
Secde eder serimiz,
Kur’an okur dilimiz,
Hakk’a giden yol bizim,
Meşrû olan kol bizim.
Kitap okur şaşmayız,
Bâtıl yola koşmayız,
Çokça kaynar taşmayız,
Hakk’a giden yol bizim,
Meşrû olan kol bizim.
Seher vakti kalkarız,
Aşktan lamba yakarız,
Ezkâr, virde bakarız,
Hakk’a giden yol bizim,
Meşrû olan kol bizim.
Dedikodu yapmayız,
Yanlış fikre sapmayız,
Haktan gayra tapmayız,
Hakk’a giden yol bizim,
Meşrû olan kol bizim.
Ehl-i sünnet yolumuz,
Abdülkadir ulumuz,
Şeref bulmuş kolumuz,
Hakk’a giden yol bizim,
Meşrû olan kol bizim.
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Tembel olup durmayız,
Hiç de nefsi kurmayız,
Nâdân şahsa sormayız,
Hakk’a giden yol bizim,
Meşrû olan kol bizim.
Hasan haram dermeyiz,
Yasak yere girmeyiz,
Gayrı kesi yermeyiz,
Hakk’a giden yol bizim,
Meşrû olan kol bizim.
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HAKK’I ANIP ZİKİR İLE
İnsan pişer, tam yetişir,
Hakk'ı anıp zikir ile.
Sirri câna hem erişir,
Hakk'ı anıp zikir ile.
Bülbül, güller diye öter,
Aşkı olan yanar, tüter,
Kâmil, sâlik Hakk'a yeter,
Hakk'ı anıp zikir ile.
Duyan melek, hemen durur,
Kanat açar, onu korur,
Derviş, zikri kalbe vurur,
Hakk'ı anıp zikir ile.
Dostum, gönle neler ağar?
Gökten yere nurlar yağar,
İlham şemsi fikre doğar,
Hakk'ı anıp zikir ile.
Allah diyen dilin ola,
Tesbih çeken elin ola,
Hûrî, gılman, ehlin ola,
Hakk'ı anıp zikir ile.
Miskin Hasan, doğru söyle,
Geçti ömrün şöyle böyle,
Umut kesme, tevhid eyle,
Hakk'ı anıp zikir ile.
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HAKK’IN LÛTFU ÇOK GENİŞTİR
Dertli gönül, ye’se düşme,
Hakk’ın lûtfu çok geniştir.
Ümit kesip, yaran deşme,
Hakk’ın lûtfu çok geniştir.
Ekmel sıfat tamam O’nda,
Rahmeti var, her bir yanda,
Sana yardım eder anda,
Hakk’ın lûtfu çok geniştir.
Öğüt verdim sana şunu,
Hiç unutma dostum bunu,
Sabır eyle hayır sonu,
Hakk’ın lûtfu çok geniştir.
Gerçi senin derdin çoktur,
Hasta isen, odur doktur,
Sakın sanma, lûtfu yoktur,
Hakk’ın lûtfu çok geniştir.
Kemter Hasan, gafil olma,
İçin için yanıp solma,
Çok düşünüp gama dalma,
Hakk’ın lûtfu çok geniştir.
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HAKK’TAN YANA GELSENE
Ey isyân kiriyle kirlenen insan,
Tevbe edip, Hakk’tan yana gelsene.
Ne zaman bitecek, sehivle nisyân,
Tevbe edip Hakk’tan yana gelsene,
Estağfirullah El-Azîm desene.
Yetmez mi daldığın her dem gaflete?
Nefsine uyarak, düşme zillete,
Terkeyle, bed huyun, girme illete,
Tevbe edip Hakk’tan yana gelsene,
Estağfirullah El-Azîm desene.
Gâfil, sarhoş gezer neden aymazsın?
Kandın emmâreye, hiç de caymazsın,
Doğrulup müstakim yola kaymazsın,
Tevbe edip Hakk’tan yana gelsene,
Estağfirullah El-Azîm desene.
Dostum, dünya fâni sevip n’edersin?
Geçen güne bakıp, nefret edersin,
Terk-i hayâ edip, fıska gidersin,
Tevbe edip Hakk’tan yana gelsene,
Estağfirullah El-Azîm desene.
Hasan’ım yaşlandın, kadeh dolmakta,
Emanet vücudun, her dem solmakta,
Kirâmen kâtibin, suçun bulmakta,
Tevbe edip Hakk’tan yana gelsene,
Estağfirullah El-Azîm desene.
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HALİS KUL EYLE
Kur’an’ı okuyam, edem zikrini,
Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!
Yiyem nimetini, edem şükrünü,
Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!
Kelam-ı kadimle yapayım a’mal,
Çok itaat edip bulayım kemâl,
Mü’mine rahimsin, sıfatın cemal,
Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!
Seher erken kalkıp adın anayım,
Tevbe, istiğfarla suçum yuyayım,
Salih kul olmaya her dem adayım,
Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!
Nâdim olup Hakk'a boyun eğeyim,
Tevhid ehli olup sana gideyim,
Bu dünyada şöhret, şanı n’edeyim,
Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!
Hasan, cübbe giyip, sarık sarayım,
Huzura yönelip, âbid durayım,
N’olur sana beyaz yüzle varayım,
Rabb’ım, beni sana halis kul eyle!
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HEMEN RABB’IM RÂZI OLA
Hatır, halım soranlardan,
Hemen Rabb’ım râzı ola.
Dua edip, duranlardan,
Hemen Rabb’ım râzı ola.
Hüsn-i zanla görenlerden,
Sevgi, saygı serenlerden,
Bize selam verenlerden,
Hemen Rabb’ım râzı ola.
Vefatımız duyanlardan,
Nâşımızı yuyanlardan,
Kabrimize koyanlardan,
Hemen Rabb’ım râzı ola.
Gerçek işler sağlayandan,
Yardım edip, kollayandan,
İhlâs, elham yollayandan,
Hemen Rabb’ım râzı ola.
Hasan, şimdi geldin sona,
Hemen yönel Hakk’tan yana,
Rahmet eyle Rabb’ım ona,
Hemen Rabb’ım râzı ola.
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HİÇ BENİM DEME
Âbidsen kardaş,
Hiç benim deme.
Olursun sırdaş,
Hiç benim deme.
Varlığı sürsen,
Yokluğa girsen,
Kul olam dersen,
Hiç benim deme.
Fikrini yorma,
Hiç karşı durma,
Kendini kurma,
Hiç benim deme.
Şeytanla olma,
İğvaya dalma,
Benlikte kalma,
Hiç benim deme.
Unutma seni,
Sendeki teni,
Çün aslın meni,
Hiç benim deme,
Bu dünya denî,
İçten at kini,
Seversen dini,
Hiç benim deme.
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Âlimim sanma,
Nefsine kanma,
Ateşe yanma,
Hiç benim deme.
Hasan’ım serde,
Gözünde perde,
Şu fâni yerde,
Hiç benim deme.

107

HİÇ HABERİM YOK
Zannettim ömrümün baharındayım,
Yazım, güzüm geçmiş, hiç haberim yok.
Geçen günün asr-ı neharındayım,
Saat, dakkam uçmuş, hiç haberim yok.
Çocuk gibi kendim taze görürdüm,
Ağacım kurt yemiş, hiç haberim yok,
Gencim, dincim diye çok övünürdüm,
Yaprağım dökülmüş, hiç haberim yok.
Bağla, bostan dikip, sularım derdim,
Pınarım kurumuş, hiç haberim yok,
Hayal kurup, tûl-u emele girdim,
Baraj, bendim çökmüş, hiç haberim yok.
Esen yele karşı harman indirdim,
Rüzgâra set konmuş, hiç haberim yok,
Oğul, uşak derdim, hem yetiştirdim,
Diken, çalı imiş, hiç haberim yok.
Hasan, ne sayıklar, sarhoş durursun?
Güzel ömrün dolmuş, hiç haberim yok,
Korkarım sonunda pişman olursun,
Bilmem yerim neymiş, hiç haberim yok.
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HİKMET GÜLÜN DEREMEZSİN
İlm-i fıkhı toplamadan,
Tarîkata giremezsin.
Hilim gönlün kaplamadan,
Hikmet gülün deremezsin.
Pîrden himmet alamadan,
Bahr-ı hubbe dalamazsın,
Derûnunu bulamadan,
İnci, mercan seremezsin.
Dostum, kibrin atamadan,
Şeyh yanına varamazsın,
İlm-i ledün alamadan,
Rabt-ı huzur göremezsin.
Bir mürşide dayanmadan,
Olgun insan olamazsın,
Dîl rengine boyanmadan,
Umduğuna eremezsin.
Canı feda koyamadan,
Gaflet donun soyamazsın,
Gururundan kayamadan,
Kendi nefsin yeremezsin.
Sarfı, nahvi okumadan,
İbareyi çözemezsin,
Hâl tezgâhı dokumadan,
Gayre irfan veremezsin,
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Tabip bulup soramadan,
İlacını süremezsin,
Hasan, yaran saramadan,
Derde derman bulamazsın.
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HOCAM SANA YAKIŞMAZ
Âlim isen kurulma,
Hocam sana yakışmaz.
Dünya için yorulma,
Hocam sana yakışmaz.
Çıkma ârif pendinden,
Kurtul şeytan bendinden,
Bırak kibri kendinden,
Hocam sana yakışmaz.
Nifak ehli övülmez,
İkiyüzlü sevilmez,
Mü’min dille dövülmez,
Hocam sana yakışmaz.
Hak’tan gayre tapılmaz,
Dedikodu yapılmaz,
Doğru yönden sapılmaz,
Hocam sana yakışmaz.
Hasan, nefsi şımartma,
Sensin deyip kabartma,
Medhin edip abartma,
Hocam sana yakışmaz.

111

İBRET İLE BAKSAN
Yere, göğe bakıp eylesen seyri,
İbret ile baksan, hiç de sürçmezsin.
Dünya, ahiretin bol mezrâ yeri,
Neden burda ekip, orda biçmezsin?
Kendini gafletle tembel eyleme,
Olur, olmaz yerde gönül eyleme,
Yükseklere bakıp hayal eyleme,
Neden ucûb, kibri atıp geçmezsin?
İyi anla zayıf kul olduğunu,
İki nutfe ile yoğrulduğunu,
Gençliğini düşün, gör solduğunu,
Neden ehl-i ilmi bulup seçmezsin?
Uyan! seher vakti lambaları yak,
Dâim Zülcelâl’in buyruğuna bak,
Eda et namazın, yüzün olsun ak,
Neden tembelliği atıp göçmezsin?
Dedikodu yapıp kimseyi yerme,
Nefesin kıymetli havaya verme,
Hasan, haram derip hataya girme,
Neden helal lokma yiyip, içmezsin?
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İÇTEN İKRAM EYLE MİSAFİRİNE
Allah’a, ukbaya inanan insan,
İçten ikram eyle misafirine.
Eğer ister isen Allah’tan ihsan,
İçten ikram eyle misafirine,
Safa geldin söyle, ihvân-ı dine.
Konukların çokça dolsun evine,
Hatun cennetlikse, buna sevine,
Cimrilik yakışmaz kâmil mü’mine,
İçten ikram eyle misafirine,
Safa geldin söyle, ihvân-ı dine.
Misafirin rızkı beraber gelir,
Ârif olan âlim böylece bilir,
İsyânın, günahın hepsi silinir,
İçten ikram eyle misafirine,
Safa geldin söyle, ihvân-ı dine.
Garib gurabâya değer veresin,
Tatlı yüzle gülüp, gönlün göresin,
Bolca ikram edip, döşek seresin,
İçten ikram eyle misafirine,
Safa geldin söyle, ihvân-ı dine.
İhsan et dostlara, sofrayı getir,
Eğer muhtaçlarsa işlerin bitir,
Müttakîye taam tercihen yedir,
İçten ikram eyle misafirine,
Safa geldin söyle, ihvân-ı dine.
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Hasan, nefsi eyle binmeye ester,
Hakk’a giden yolu iyice göster,
Evinde misafir güler yüz ister,
İçten ikram eyle misafirine,
Safa geldin söyle, ihvân-ı dine.
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İFŞÂ EYLEME
İsyân ettim, pişman oldum sonunda,
İman, dinden etme, ölüm anında,
Mahşer günü; mîzan, sırat yanında,
Zenbim sana ayan, ifşâ eyleme,
Kara yüzle geldin huzura deme.
Gece gündüz fikrim dünya kârında,
Ecel ansız gelir bugün, yarında,
Zayıf tenim yakma cahîm nârında,
Zenbim sana ayan, ifşâ eyleme,
Kara yüzle geldin huzura deme.
N’olur kurtar beni bed fiilimden,
Gönül râzı değil, katı dilimden,
Bahr-i zenbe daldım, tutsan elimden,
Zenbim sana ayan, ifşâ eyleme,
Kara yüzle geldin huzura deme.
Bütün gece yattım, seher kalkmadım,
Erken kalkıp, hemen lamba yakmadım,
Evrâd, zikri yapıp, derse bakmadım,
Zenbim sana ayan, ifşâ eyleme,
Kara yüzle geldin huzura deme.
Miskin Hasan, derde derman ararım,
Tevbe etmek artık benim kararım,
Gaffâr ismin çekmek oldu yararım,
Zenbim sana ayan, ifşâ eyleme,
Kara yüzle geldin huzura deme.
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İMDAT PİRİM ABDÜLKÂDİR
Senin neslin âlî nesil,
İmdat pîrim Abdülkâdir.
Soyun şerif, nebî nesil,
İmdat pîrim Abdülkâdir.
Medhin eder köle, hürler,
Zatın görmez inat körler,
Darda kalsa, medet derler,
İmdat pîrim Abdülkâdir.
Tarih yazar dünkü günün,
Dünya şahit, yaygın ünün,
Hak’tan gayra bakmaz yönün,
İmdat pîrim Abdülkâdir.
Şeyhim, Bağdat ilindesin,
Şarkın, garbın dilindesin,
Ceddin Ahmet izindesin,
İmdat pîrim Abdülkâdir.
Miskin Hasan, nefsin döver,
Sultan pîri çokça sever,
Meclis kurup, onu över,
İmdat pîrim Abdülkâdir.
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İNSAN KÂMİL OLAMAZ
Gadab, kinin kırmadan,
Bilgin ere varmadan,
İlm-i fıkhı sormadan,
İnsan kâil olamaz.
Sağı solu seçmeden,
Pîr elinden içmeden,
Candan, serden geçmeden,
İnsan kâmil olamaz.
İsyân, cürmü kovmadan,
Kalbin kirin yumadan,
Edhem gibi olmadan,
İnsan nâil olamaz.
İlm-i hali dermeden,
Gönlü yere sermeden,
Dosta ruhun vermeden,
İnsan vâsıl olamaz.
Hasan, hizmet etmeden,
Kemâl bulup yetmeden,
Benlik, kibir gitmeden,
İnsan fâdıl olamaz.
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İSTE GÖNÜL İSTESENE
Deli gönül derman ister,
İste gönül, istesene.
Durmaz, kâmil iman ister,
İste gönül, istesene.
Bahr-ı ilme girmek ister,
İnci, mercan dermek ister,
Canın dosta vermek ister,
İste gönül, istesene.
Muhammed’e ermek ister,
Yüzün yere sürmek ister,
Nur cemâlin görmek ister,
İste gönül, istesene.
Tamam içten yanmak ister,
Hakk’ı sevip kanmak ister,
Leyl-ü nehâr anmak ister,
İste gönül, istesene.
Hasan, O’nun aşkın ister,
Aşkı serde kalsın ister,
Vâsıl olup gülsün ister,
İste gönül, istesene.
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İSYANKÂRIM MEDET YA RESULALLAH
Medine şehrinin hub ilindesin,
İsyankârım, medet ya Resulallah.
Dünyada uşşağın kalb, dilindesin,
İsyankârım, medet ya Resulallah.
Yazarım diyerek aldım kalemi,
Rabb’ım göstermesin firak, elemi,
İmdadına muhtaç İslam alemi,
İsyankârım, medet ya Resulallah.
Ey Hak Resulu tut elimden aman!
Mahşer divanına durduğum zaman,
Yardımını bekler tüm ehl-i iman,
İsyankârım, medet ya Resulallah.
İhtiyarlık çöktü, geldi peşimden,
Yüzüm kara, benlik gitmez içimden,
Her dem dilek, arzum tek efendimden,
İsyankârım, medet ya Resulallah.
Hasan hâdim olsun şeriatında,
Unutma kemteri Hakk’ın katında,
Mahşer günü yüce sancak altında,
İsyankârım, medet ya Resulallah.
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KABUL OLUR NİYÂZIN
Seher erken mescide var,
İmam ile kıl namazın,
İhlâs ile Hakk’a yalvar,
İmam ile kıl namazın,
Kabul olur hem niyâzın.
Sabreyleyip, kal orada,
Kendini ver ders, evrada,
İşrak kıl da, er murada,
İmam ile kıl namazın,
Kabul olur hem niyâzın.
Ehl-i salât gelir yola,
Kalbin sürûr, nurla dola,
Rabb’ım senden râzı ola,
İmam ile kıl namazın,
Kabul olur hem niyâzın.
Hemen silkin gecelerden,
Her dem sakın hilelerden,
Yaşlar aksın dîdelerden,
İmam ile kıl namazın,
Kabul olur hem niyâzın.
Hasan, şafak vakti uyan,
Pişman olur, çok uyuyan,
Tevbe edip günah yuyan,
İmam ile kıl namazın,
Kabul olur hem niyâzın.
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KADER NEYSE ÖYLE OLUR
İstek arzun her dem olmaz,
Kader neyse öyle olur.
Doğru sözü nâdân almaz,
Kader neyse öyle olur.
Başın çalma taştan taşa,
Takdir olan gelir başa,
Teslim ol da öyle yaşa,
Kader neyse öyle olur.
Dâim hamd-ü senâ söyle,
Rahat, zahmet geçer böyle,
Acı tatlı kabul eyle,
Kader neyse öyle olur.
Haktan yana olsun özün,
İbret ile baksın gözün,
Eğer yazın, eğer güzün,
Kader neyse öyle olur.
Hasan, gayret eyle durma,
Kurnaz olup hile kurma,
Olmaz ise kendin yorma,
Kader neyse öyle olur.
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KADİR GECESİ
Bu gece mü’minin düğün, bayramı,
Yine safâ geldin, Kadir gecesi.
Sende tevbe edem, saram yaramı,
Yine safâ geldin, Kadir gecesi,
Câmilere girsin hemen nicesi.
Âbid, zâhid olup, mescitte kalsam,
İhlâsa ererek, teravih kılsam,
İtikâf ederek, arzumu bulsam,
Yine safâ geldin, Kadir gecesi,
Camilere girsin hemen nicesi.
Resul-ü Ekrem’e, Cibril bildirdi,
O’na ayet ayet Kur’an indirdi,
Şirk, küfür acısın böyle dindirdi,
Yine safâ geldin, Kadir gecesi,
Câmilere girsin hemen nicesi.
İman sahibinin cennettir yurdu,
Zülcelâl Kitap’ta şöyle duyurdu:
“Bin aydan hayırlı” diye buyurdu,
Yine safâ geldin, Kadir gecesi,
Câmilere girsin hemen nicesi.
Hasan, iyi uyar gönül gözünü,
Âyet, hadis ile söyle sözünü,
Cenab-ı Allah’a çevir özünü,
Yine safâ geldin, Kadir gecesi,
Câmilere girsin hemen nicesi.
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KALBİMİ SÂBİT KIL İSLÂM DİNİNDE
Rahmân, Rahim Rabb’ım, dileğim senden,
Kalbimi sabit kıl İslam dininde.
Verdiğin nimeti çevirme benden,
Kalbimi sabit kıl, İslam dininde,
Lûtfunla yarlığa mahşer yerinde.
Kula akıl verip, kendin bildiren,
İstiğfar ettirip, günah sildiren,
Cennet-i alâda, kulun güldüren,
Kalbimi sabit kıl, İslam dininde,
Lûtfunla yarlığa mahşer yerinde.
Hazreti Muhammed Nebîm Mustafa,
Onun hürmetine gösterme cefa,
Bağışla âline, dedirme hayfâ,
Kalbimi sabit kıl, İslam dininde,
Lûtfunla yarlığa mahşer yerinde.
Nefsime bir an da olsa bırakma,
Gadabınla narda özümü yakma,
Zatından başkasın gönlüme takma,
Kalbimi sabit kıl, İslam dininde,
Lûtfunla yarlığa mahşer yerinde.
Fikrime uyarak isyâna girdim,
Aczimi bilerek, noksanım gördüm,
Gaffar ismin oldu halvette virdim,
Kalbimi sabit kıl, İslam dininde,
Lûtfunla yarlığa mahşer yerinde.
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Nazar ettiğimden ibret ver bana,
Ehl-i ihlâs olup, tapayım sana,
Rahmetine götür, atma nîrana,
Kalbimi sabit kıl, İslam dininde,
Lûtfunla yarlığa mahşer yerinde.
Hasan’a boş lafı hiç de yazdırma,
Gaflete düşürüp, onu azdırma,
Halîm, selîm eyle nâsa kızdırma,
Kalbimi sabit kıl, İslam dininde,
Lûtfunla yarlığa mahşer yerinde.
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KÂLU BELÂ
Gece gündüz Allah deyip kalayım,
Çünkü “belâ” dedim kardeş ezelden.
İcabet eyledim, nasip alayım,
Çünkü “belâ” dedim kardeş ezelden.
Okudum, bildim, Kur’an-ı Kerîm’den,
“Elestü” ye imân ettim sirrimden,
Bu nimeti alma, Rabb’ım serimden,
Çünkü “belâ” dedim kardeş ezelden.
“Amentü” yü duydum, gayrı neylerim,
Kalbim, kalıbımla tevhid söylerim,
Ehl-i sünnet yolun tercih eylerim,
Çünkü “belâ” dedim kardeş ezelden.
Doğan sabî İslam üzere gelir,
Ana babasından gördüğün bilir,
Yaşar, ölür, hesap için dirilir,
Çünkü “belâ” dedim kardeş ezelden.
Hasan, inanırım mü’min insanım,
Cahîmde yanmasın ruh ile canım,
İkrarı eylesin dilim, lisanım,
Çünkü “belâ” dedim kardeş ezelden.
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KÂMİL MÜRŞİD OLABİLSEM
Gönül her dem habip ister,
Arzusunu bulabilsem.
Hasta olan tabip ister,
Derde derman olabilsem.
Bilgin olup, yara sarsam,
Halîm olup, kibrim kırsam,
Vâsıl olup, dosta varsam,
Huzur tutup kalabilsem.
Âciz sırrîm yâr’a salsam,
Tevbe etsem, tâib kalsam,
Bahr-ı afdan nasip alsam,
Af bahrine dalabilsem.
Sabah erken hemen kalksam,
Besmeleyle lamba yaksam,
Abdest alıp evden çıksam,
Sünnet, farzı kılabilsem,
Hasan ilim, hikmet saçsam,
Haram olan şerden kaçsam,
Mü’min nâsa öğüt açsam,
Nâsa öğüt salabilsem.
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KÂMİL OLDUM SANARSIN
İlim, hikmet almadan,
Âlim oldum sanarsın.
Nâr-ı aşka dalmadan,
Kâmil oldum sanarsın.
Mecnun gibi olmadan,
Canı feda kılmadan,
Zikir edip anmadan,
Zâkir oldum sanarsın.
Varın, yoğun komadan,
İçin kirin yumadan,
Vesveseyi kovmadan,
Muhlis oldum sanarsın.
Kendi aczin görmeden,
Nefsin yere sürmeden,
Kemâl bulup, ermeden,
Hakk’a erdim sanarsın.
Hasan, derde girmeden,
Dosta canın vermeden,
Yüzün yere sermeden,
Vâsıl oldum sanarsın.
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KENDİN KÂMİL SANUBEN
Nefis beni neyledi,
Çirkin sözler söyledi,
Kendin kâmil sanuben,
Kibir, gurur eyledi.
Acındırıp ağladı,
Ciğerimi dağladı,
Sanî’ini koyuben,
Gaflete bel bağladı.
İnsaf dedim ben ona,
Acımadı o bana,
Hilelerle doluben,
Yardım etti şeytana.
Vesveseyle yazdırdı,
Doğru yoldan azdırdı,
Sinsi sinsi oluben,
Derin kuyu kazdırdı.
Hasan, Hakk’ı bilelim,
Doğru yola gelelim,
Hidâyeti buluben,
Rabb’a secde edelim.
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KEREMİN BOL İHSANIN BOL
Ey rahmeti geniş Rabb’ım,
Keremin bol, ihsanın bol.
Bütün tevbem, ümit kapım,
Keremin bol, ihsanın bol.
Malım senin, mülküm senin,
Cismim senin, ruhum senin,
Affet beni hüküm senin,
Keremin bol, ihsanın bol.
Kula istek veren sensin,
Aşkı lâyık gören sensin,
Nimet, servet seren sensin,
Keremin bol, ihsanın bol.
Darda kalan, eder nidâ,
Eğer ganî, eğer gedâ,
Vâsıl olam, etme cüdâ,
Keremin bol, ihsanın bol.
Yüce Rabb’ım, imdat senden,
Gaflet yükün kaldır benden,
Mahrum etme iman, dinden,
Keremin bol, ihsanın bol.
Hasan, nice şeyler derdin,
Tevbe ettin, yola girdin,
Gaffar ismi olsun virdin,
Keremin bol, ihsanın bol.
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KEŞKE ÖNEM VEREBİLSEM
Âdab derdim yavaş yavaş,
Keşke önem verebilsem.
Nefse açtım gizli savaş,
Keşke nefsim yenebilsem.
İlim, irfan alabilsem,
Zikri kalbe salabilsem,
Cehle hâkim olabilsem,
Keşke cehlim sürebilsem.
Aslım toprak iyi bildim,
Göğüs ile sulbdan geldim,
Sandım kibri özden sildim,
Keşke kibrim silebilsem.
İçten çıksın gayzım benim,
Hikmet döksün yazım benim,
Hakk’a ermek arzum benim,
Keşke arzum görebilsem.
Miskin Hasan, hulkum denî,
Rabb’ım kâmil ede beni,
Bende olan ruhu, teni,
Keşke sâlim edebilsem.
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KİBİR AYNASINDA KENDİNİ GÖRÜR
Mürşid-i kâmili sorup varmayan,
Kibir aynasında kendini görür.
Tevâzu sarığın başa sarmayan,
Kibir aynasında kendini görür.
Şeyhinin elini gidip tutmayan,
Hücreye, tekkeye girip yatmayan,
Kibirle, gururu söküp atmayan,
Kibir aynasında kendini görür.
Edebi, erkânı biçip dermeyen,
Camiye, mescide gönül vermeyen,
Secdede yüzünü yere sermeyen,
Kibir aynasında kendini görür.
İrfan ehli olup ilme bakmayan,
Tevhid çekip onu kalbe çakmayan,
Gaflet libasını yırtıp çıkmayan,
Kibir aynasında kendini görür.
Helâlı haramdan iyi seçmeyen,
Pîrinin elinden bâde içmeyen,
Kevgirden, süzgeçten akıp geçmeyen,
Kibir aynasında kendini görür.
Hasan’ım tâate ihlâs katmayan,
İmanın tadını alıp tatmayan,
Allah’ın aşkına dalıp batmayan,
Kibir aynasında kendini görür.
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KİFÂYET MİKTARI YETERLİ SANA
Dünyayı severek gönlün doldurma,
Kifâyet miktarı yeterli sana.
Fakirim diyerek, benzin soldurma,
Kifâyet miktarı yeterli sana.
Kendini beğenip burun kaldırma,
Yasağa, harama sakın saldırma,
Kısmet neyse gelir, dostum aldırma,
Kifâyet miktarı yeterli sana.
Nefs ağından kaysa, şeytan kayardı,
Hubb-u câhdan aysa, Firavn ayardı,
Mala mülke doysa, Karun doyardı,
Kifâyet miktarı yeterli sana.
Dünyadan tat alsa, şahlar alırdı,
Ebedi kalınsa, onlar kalırdı,
Saadet bulunsa, zengin bulurdu,
Kifâyet miktarı yeterli sana.
Zikrin tam efdalı, gizli olanı,
Rızkın kifâyeti, tamam bulanı,
Bir vebâldir bundan fazla kalanı,
Kifâyet miktarı yeterli sana.
Hasan hoca, göster sağlam ozanı,
Helâlından dolup, pişen kazanı,
Hiç unutma hayrın, şerrin yazanı,
Kifâyet miktarı yeterli sana.
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KİME VARAM
Yaşlı gönül yine durman,
Kâmil olup hâlim sorman,
Hayal eder, karar kurman,
Gönül senden kime varam?
Tabip bulup, yaram saram.
Yeşil, alı görsen yünden,
Çocuk gibi isten benden,
Râzı olman her bir yönden,
Gönül senden kime varam?
Tabip bulup, yaram saram.
Sanki oldun yılk-ı ester,
Doğru fikrin var mı göster?
Rabb’ın senden taat ister,
Gönül senden kime varam?
Tabip bulup, yaram saram.
Helal demen, haram demen,
Aba, şalvar, külâh giymen,
Doğru söze boyun eğmen,
Gönül senden kime varam?
Tabip bulup, yaram saram.
Hasan, âlim olmaz böyle,
Öğüt verip, hayır söyle,
Ârif bulup sohbet eyle,
Gönül senden kime varam?
Tabip bulup, yaram saram.
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KULAĞINI SAĞIR ETME
Kibre girme, dinle ârif pendini,
Kulağını sağır etme kardeşim.
Doğru yürü, sarpa vurma kendini,
Eğri büğrü yola gitme kardeşim.
Nefsi kâmil eyle, çokça şımartma,
Hayâyı atarak, perdeyi yırtma,
Musibete katlan, fazla abartma,
Tahammül sabrını atma kardeşim.
Çıksan dağ başına, etrafa baksan,
Arzı, semâvâtı, fikrine taksan,
Tefekkürle sirrin çırasın yaksan,
Gafleti özüne katma kardeşim.
Pınar, ırmak akar, denize dolar,
Aklı, fehmi olan düşünür, dalar,
Sâlih, sâlik Hakk’a gönlünü salar,
Atalet yolunu tutma kardeşim.
Hasan, kâinattan ibret alsana,
Zülcelâl’ı anıp zakir kalsana,
Her dem kalbin, ruhun ona salsana,
Tevhidi gönlünden yitme kardeşim.
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KULLUKTAN KAÇMA
Kulluktan kaçma,
Rabb'ına yönel.
Yüksekten uçma,
Rabb'ına yönel.
Vur gemi feme,
Kem sözü deme,
Haramı yeme,
Rabb'ına yönel.
Vebâlı alma,
Hizmetten kalma,
Gaflete dalma,
Rabb'ına yönel.
Perdeyi germe,
Kimseyi yerme,
Günaha girme,
Rabb'ına yönel.
Hasan'ım, durma,
Yüzünü burma,
Kendini kurma,
Rabb'ına yönel.
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KURBAN BAYRAMI
Bayram geldi gönül coşsun,
Mü'min, müslim mutlu olsun.
Mescit mescit herkes koşsun,
Mü' min, müslim mutlu olsun,
Bayram ona kutlu olsun.
Namaz sonu tekbir desin,
Hali olan kurban kessin,
Fakir, miskin ondan yesin,
Mü' min, müslim mutlu olsun,
Bayram ona kutlu olsun.
Güler yüzle selâm söyle
Doğru sözle, kelâm eyle,
Kâmil insan olur böyle,
Mü' min, müslim mutlu olsun,
Bayram ona kutlu olsun.
Sevinç geldi, keder gitsin,
Günah, isyân artık bitsin,
Yesin, giysin, bayram etsin,
Mü' min, müslim mutlu olsun,
Bayram ona kutlu olsun.
Hasan isen olgun molla,
Eşe, dosta tebrik yolla,
Yoksul bulup onu kolla,
Mü' min, müslim mutlu olsun,
Bayram ona kutlu olsun.
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LÂ İLÂHE İLLALLAH
Kâmil eder fertleri,
Kökten söker dertleri,
Ehl-i zikrin virdleri,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Sabit kalır, tam iman,
Hâsıl olur, hem eman,
Gece, gündüz her zaman,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Sakın hile kurmayın,
Sözü gayre vurmayın,
Allah deyin, durmayın,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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Mü'min çeker çok âhı,
Tesbih, tehlil silahı,
Cennet âlâ miftahı;
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Dostum olma kör nâçar,
Tevhid, kalbi pür açar,
Şeytan duyar, kor kaçar,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Hasan, söyle hiç durma,
Gaflet edip oturma,
Ömrü boşa uçurma,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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LÛTFUNA MUHTACIM
Günahkârım, aman yoldan saptırma,
Lûtfuna muhtacım, yüce Allah' ım.
Tevhidde sâbit kıl, gayre taptırma,
Lûtfuna muhtacım, yüce Allah' ım.
Seher pazar kurup metâ satmadım,
Nefsin isteğini söküp atmadım,
Tarikata girdim, tamam tutmadım,
Lûtfuna muhtacım, yüce Allah' ım.
Yıllar geçti, korku düştü özüme,
Ömür gitti, perde indi gözüme,
Oğul, uşak gitmez oldu sözüme,
Lûtfuna muhtacım, yüce Allah' ım.
Cürmüme ağlarım, her dem gülemem,
Akıttım gözümden yaşı, silemem,
Kulun, kölen olam, başka dilemem,
Lûtfuna muhtacım, yüce Allah' ım.
Hasan Allah vere, arzu emelim,
Kavî, sağlam olsun inanç temelim,
Rabb’ım kabul eyle taklit amelim,
Lûtfuna muhtacım, yüce Allah' ım.
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LÛTFUNU VER RABB'IM
Nefs-i emmârenin koru şerrinden,
Lûtfunu ver Rabb'ım rızana erem.
Mahşer yerindeki güneş terinden,
Lûtfunu ver Rabb'ım, rızana erem,
Cennet-i âlâ da Cemal'in görem.
Sana elim açtım, boşa dönderme,
Cinânına yolla, nâra gönderme,
Kalbimdeki iman nurun söndürme,
Lûtfunu ver Rabb'ım, rızana erem,
Cennet-i âlâ da Cemal'in görem.
Günahkâr, pişmanım, aman ağlatma,
Cahîm ateşiyle, âzâm dağlatma,
Gadab edip, beni anda bağlatma,
Lûtfunu ver Rabb'ım rızana erem,
Cennet-i âlâ da Cemal'in görem.
Yâ Rab hidâyetin olsun kuluna,
Yardım eyle, gitsin aydın yoluna,
Her dem seni anıp zâkir buluna,
Lûtfunu ver Rabb'ım, rızana erem,
Cennet-i âlâ da Cemal'in görem.
Mezarda bırakma akrep, kurduna,
Hasan'a nazar et, yakma od'una,
İhsanınla girsin, cennet yurduna,
Lûtfunu ver Rabb'ım, rızana erem,
Cennet-i âlâ da Cemal'in görem.
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LÛTUF EYLE YA RAHÎM
Müznib kulun bırakma,
Lûtuf eyle ya Rahîm.
Suçu çoktur hiç bakma,
Lûtuf eyle ya Rahîm.
Nazar eyle kendine,
Koyma nefsin bendine,
Hizmet etsin hak din'e,
Lûtuf eyle ya Rahîm.
Keder, gamla doldurma,
Ah-u zâra daldırma
Gadab edip soldurma,
Lûtuf eyle ya Rahîm.
İsm-i Âzam hürmeti,
Kaldır ondan gafleti,
Nasip eyle Cenneti,
Lûtuf eyle ya Rahîm.
Rabbım! Halîm, Kerîmsin,
Bütün şeye alimsin,
Mü'min nâsa rahîmsin
Lûtuf eyle ya Rahîm.
Hasan kemter bir kulun,
Göster ona hak yolun,
İyi bilsin sağ solun
Lûtuf eyle ya Rahîm.
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LÛTUF EYLE YÜCE MEVLÂM
Kibir, gurur gitsin benden,
Lûtuf eyle, yüce Mevlâm.
Gece gündüz, arzum senden,
Lûtuf eyle, yüce Mevlâm.
Günah ettim, aman bakma,
Suçum çoktur, başa kakma,
Nâra koyup, özüm yakma,
Lûtuf eyle, yüce Mevlâm.
İsyân ettim, yüze vurma,
Gadab edip, burnum kırma,
Affın geniş, zenbim sorma,
Lûtuf eyle, yüce Mevlâm.
Kulun ede dinde gayret,
Gören göze düşür hayret,
Hikmet, ilmin, lûtfet öğret,
Lûtuf eyle, yüce Mevlâm.
Ehl-i hâlın, hâlın bulam,
Ehl-i kalın, kalın bulam,
Ehl-i ledün, yolun bulam,
Lûtuf eyle, yüce Mevlâm.
Hasan, güzel amel dersem,
Kara yüzüm, yere sersem,
Noksan hâlim anıp yersem,
Lûtuf eyle, yüce Mevlâm.
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MEDİNE AKLIMA DÜŞTÜ AĞLARIM
Nasip olsa görsem hub Medine'yi,
Medine aklıma düştü ağlarım.
Ganimet bilelim gelen seneyi,
Medine aklıma düştü ağlarım,
Andıkça söküldü dizden bağlarım.
Resul' ün köyüne yakında ersem,
Kubbe-i Hadrâ' ya tazimle girsem,
Ahmed-i Muhtar' a selâmım versem,
Medine aklıma düştü ağlarım,
Andıkça söküldü dizden bağlarım.
Sabah akşam anar, hasret çekerim,
Zayıfım, nâçarım, boyun bükerim,
Andıkça gözümden yaşlar dökerim,
Medine aklıma düştü ağlarım,
Andıkça söküldü dizden bağlarım.
Ömrümün kadehi dolup bitmekte,
Âcizim, içerim yanıp tütmekte,
Anladım, dostlarım ora gitmekte,
Medine aklıma düştü ağlarım,
Andıkça söküldü dizden bağlarım.
Gece gündüz demez, figan ederim,
Seher erken kalkıp, hayâl güderim,
Hasan, nasip ise yine giderim,
Medine aklıma düştü ağlarım,
Andıkça söküldü dizden bağlarım.

143

MEDİNE'YE GEL
Medine'yi gör de gel,
Haremine gir de gel,
Gül Muhammed orada,
Selâmını ver de gel.
Mü’min kardeş git de gel,
Ziyareti et de gel,
Sofrası var orada,
İcabete yet de gel.
Yâr köyünde kal da gel,
Nasibini al da gel,
Rahmet bahri orada,
Nurlarına dal da gel.
İllerinde dur da gel,
Merhemleri vur da gel,
Tabibin var orada,
Yaraların sar da gel,
Hasan, sen de yan da gel,
Sevgisine ban da gel,
Nebiyyullah orada,
Hürmetini sun da gel.
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MEVLÂM SANA ŞÜKÜRLER
Rabb'ım beni yarattın,
Mevlâm sana şükürler.
Fehîm verip, arattın,
Mevlâm sana şükürler.
Kur'an Kerîm gönderdin,
Gönlüm ona dönderdin,
Doğru yola yön verdin,
Mevlâm sana şükürler.
Ayak ile el verdin,
Kulak ile bel verdin,
Dudak ile dil verdin,
Mevlâm sana şükürler.
Şöhret verdin, şan verdin,
Cesed verdin, can verdin,
Damar verdin, kan verdin,
Mevlâm sana şükürler.
Nice dağlar aştırdın,
İman ile coşturdun,
Mescit mescit koşturdun,
Mevlâm sana şükürler.
İlim, irfan bellettin,
Ayet, hadis söylettin,
Nâsa onu dinlettin,
Mevlâm sana şükürler.
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Hasan Hoca dedirdin,
Çokça nimet yedirdin,
Cübbe, sarık geydirdin,
Mevlâm sana şükürler.
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MEVLÂM YARDIM EYLEYE
Fikir eder dinlerim,
Mevlâm yardım eyleye.
Derdim çoktur inlerim,
Mevlâm yardım eyleye.
Kalem aldım yazarım,
Nefse uyar azarım,
Gadab edip kızarım,
Mevlâm yardım eyleye.
Yalan sözü demeyem,
Haram lokma yemeyem,
İpek libas geymeyem,
Mevlâm yardım eyleye.
Aman, sakın ey kardeş,
Münafığa olma eş,
Dedikodu bir ateş,
Mevlâm yardım eyleye.
Hasan söyle hiç bıkma,
Doğru yürü, yan çıkma,
İnsan gönlün hiç yıkma,
Mevlâm yardım eyleye.
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MEVLİD GECESİ
Şükür yine nasip oldu,
Gelin Mevlid gecesine,
İki cihan nurla doldu,
Gelin Mevlid gecesine,
Haber verin nicesine.
Hidâyet güneşi doğdu,
İsyân ile şirki kovdu,
İlmin nuru, cehli boğdu,
Gelin Mevlid gecesine,
Haber verin nicesine.
Aşka düşüp huzur bulan,
Sevgi, saygı ile dolan,
Şefaatın candan uman,
Gelin Mevlid gecesine,
Haber verin nicesine.
Mü'minlerin herbirine,
İki âlem serverine,
Selâm olsun üzerine,
Gelin Mevlid gecesine,
Haber verin nicesine.
Etrafına bütün duyur,
Ahbâbına de ki; buyur,
Hasene yap, günahı yur,
Gelin Mevlid gecesine,
Haber verin nicesine.
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Kalksın perde, görsün gözüm,
Kurban edem, ona özüm,
Yâran, ihvan, nâsa sözüm,
Gelin Mevlid gecesine,
Haber verin nicesine.
İnse, cinne tek peygamber,
Seviyorsan onu eğer,
Mevlidine çok ver değer,
Gelin Mevlid gecesine,
Haber verin nicesine.
Hasan, söyle gördüğüne,
Eşe, dosta, bildiğine,
Tebrik yolla sevdiğine,
Gelin Mevlid gecesine,
Haber verin nicesine.
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MEVLİD-İ ŞERÎF' İ DİNLEMEYE GEL
Can-u dilden seven gül Muhammed'i,
Mevlid-i Şerîfi dinlemeye gel.
Muhibbi cennette kalır ebedi,
Mevlid-i Şerîfi dinlemeye gel.
Özenir mevlide mü'min mü'minât,
Her dem getir selâm ile salâvat,
Cehennem nârından istersen azat,
Mevlid-i Şerîfi dinlemeye gel.
Melekler derilir cevap vermeye,
Okunan duaya âmin demeye,
Hayırlı amelin, olsun sermaye,
Mevlid-i Şerîfi dinlemeye gel.
Kur'an, zikre olur mevlid vesile,
Hemen tevbe edip, istiğfar eyle,
Cenâb-ı Mevlâ'nın rızasın dile,
Mevlid-i Şerîfi dinlemeye gel.
Âşık olan, böyle meclisi bulur,
Tefekkür ederek, nasibin alır,
Mevlidi okutan, çok mutlu olur,
Mevlid-i Şerîfi dinlemeye gel.
Hasan hiç de etme boşuna hile,
Mevlid bid'at diye hem düşme dile,
Gaflete kapılıp, uğrama sele,
Mevlid-i Şerîfi dinlemeye gel.
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MÎRAC GECESİ
Muhammed Mustafa, mîraca çıktı,
Receb-i Şerîfin içerisinde.
Bütün kâfir, fâcir, inkâra kalktı,
Receb-i Şerîfin içerisinde.
Müşrikler küfründe gayza boğuldu,
Ebu Bekir duydu, imanla doldu,
Gönlü tasdik edip, sabitçe oldu,
Receb-i Şerîfin içerisinde.
İman eden kalbim, mahbûba ağar,
Semâdan küreye, rahmet, nur yağar,
Bu gecenin feyzi, her sene doğar,
Receb-i Şerîfin içerisinde.
Halis mü'min, müslim, toplu olsunlar,
Câmilere gelip, huzur bulsunlar,
Rahmet bahri coştu, hemen dalsınlar,
Receb-i Şerîfin içerisinde.
Her Mirac gecesi, mü'mine bayram,
Münafığa Hakk'ın rahmeti haram,
Hasan'ım, Rabb'ıma dâim yalvaram,
Receb-i Şerîfin içerisinde.
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MİSAFİRHÂNEDİR BU FÂNİ DÜNYA
İbret gözü ile bak bu dünyaya,
Misafirhânedir bu fâni dünya.
Hazırla bineğin, hiç kalma yaya,
Misafirhânedir bu fâni dünya.
Herkes gelir, göçer, kalmaz burada,
Çokça bel bağlayan, ermez murada,
Ecel suda gelir, eğer karada,
Misafirhânedir bu fâni dünya.
Keyfedip yapanlar sürurlu düğün,
Gördüğün gülenler, ağlaşır birgün,
Hayırlı amelin var ise öğün,
Misafirhânedir bu fâni dünya.
Uyan! Aziz ömrü verme havaya,
Ahmak olup girme kötü dâvâya,
Tevbe etmez isen, hazırdır Gayya,
Misafirhânedir bu fâni dünya.
Miskin Hasan, öğüt al ölenlerden,
Malı, mülkü koyup terkedenlerden,
Kefen giyip eli boş gidenlerden,
Misafirhânedir bu fâni dünya.
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MUHAMMED'İN YOLLARINDA
Hâdim olam, kalam derim,
Muhammed' in yollarında.
Kâmil insan olam derim,
Muhammed' in yollarında.
Gece gündüz edem kıyam,
Zekat verem, dine uyam,
Haccı yapam, tutam sıyam,
Muhammed' in yollarında.
Âbid olup, lezzet duyam,
Tevbe edip, gönlüm yuyam,
Canı, başı feda koyam,
Muhammed' in yollarında.
Nefis, Hakk' a isyân yapma,
Doğru yürü, yoldan sapma,
Yılan olup, gayrı kapma.
Muhammed' in yollarında.
Pîri gördüm, öğüt aldım,
Tehlil edip virde daldım,
Yazı yazıp kalem çaldım,
Muhammed' in yollarında.
Hasan, bitmez âh-u zârım,
Ehl-i iman, ihvan yârım,
Tevhid çekmek olsun kârım,
Muhammed' in yollarında.
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MURAD ALDIM DİYE DİYE
Kâmil mürşid şahsı duysam,
Murad aldım, diye diye.
Canım ona feda koysam,
Murad aldım, diye diye.
Ârif ere hâdim olsam,
Hâl ilmini ondan alsam,
Hakk' ı anıp yanıp solsam,
Murad aldım, diye diye.
Fikir edip, dâim dalsam,
Huzur tutup feyiz bulsam,
Aşka düşüp mecnûn kalsam,
Murad aldım, diye diye.
Zikir için meclis kursam,
Sağdan alıp sola vursam,
Tabip olup yara sarsam,
Murad aldım, diye diye.
Hasan, kibri atabilsem,
Tevbe edip günah silsem,
İrşad olup yola gelsem,
Murad aldım, diye diye.
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MUTLU OLURSUN
Herkes seni severse,
Mutlu insan olursun.
Diller seni överse,
Mutlu insan olursun.
Bahr-ı ilme varırsan,
İnci, mercan alırsan,
Ehl-i tevhid kalırsan,
Mutlu insan olursun.
Kâmil mürşid bulursan,
O’na bende olursan,
İsyân, kirden yunursan,
Mutlu insan olursun.
Halvet yere girersen,
Hâlis amel derersen,
Vâsıl olup erersen,
Mutlu insan olursun.
Hasan sevip, kanarsan,
Aşka düşüp, yanarsan,
Zikir edip, anarsan,
Mutlu insan olursun.
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NANKÖR OLMA
Mala, mülke şükür eyle,
Nankör olmak iyi değil.
Aklın kullan, fikir eyle,
Nankör olmak iyi değil.
Rabb' ın sıhhat verdi sana,
Neden secde etmen ona,
Bunu bilir, akıldânâ,
Nankör olmak iyi değil.
Gâfil olup, kendin görme,
Şahsın övüp gayrı yerme,
Rızkın gelir, gama girme,
Nankör olmak iyi değil.
Mevlâm cisme hayat verdi,
Nice nimet öne serdi,
Bunu bilen hikmet derdi,
Nankör olmak iyi değil.
Hasan, Hakk' ı nisyân etme,
Tâat eyle, isyân etme,
Nefse uyup ziyan etme,
Nankör olmak iyi değil.
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NASÎBİM ALSAM
Medine'nin güzel gülü, yaprağı,
Bal arısı gibi dalına konsam,
Nasîb mi herkese, suyu toprağı?
Suyu, toprağından nasîbim alsam.
Ravzasına bir kez aşkıyla ersem,
Efendime salât, selâmı versem,
Kapısında ruhum yerlere sersem,
Fazilet bahrinden nasîbim alsam.
Sevdasına girdim, içim dağlarım,
Aşka düştüm, gürül gürül çağlarım,
Hâlis ümmet olam diye ağlarım,
Kâmil ümmet olup nasîbim alsam.
Efdal-ul kâinat orada yatar,
Ziyaretin yapan, rahmete batar,
Rabbım sevenini Cennet'e atar,
Firdevs Cennetinden nasîbim alsam.
Hasan, boyun büküp oraya varsam,
O' na vâsıl olup huzurda dursam,
Ehl-i irfan ile meclisler kursam,
İrfan meclisinden nasîbim alsam.

157

NE DİYEYİM
Evin, barkın, yurdun verdim,
Ekmek, aşın, tuzun verdim,
Nankör olup fıska girdin,
Derse Mevlâm ne diyeyim?
Sana nice şeyler verdim,
Atlas, ipek, kumaş verdim,
Hata ettin, isyân derdin,
Derse Mevlâm ne diyeyim?
Libas verdim, ziynet verdim,
Türlü türlü nîmet verdim,
Yedin, içtin, fesat ettin,
Derse Mevlâm ne diyeyim?
Kuvvet verdim, kudret verdim,
İlim, irfan, hikmet verdim,
Cehle girdin, günah derdin,
Derse Mevlâm ne diyeyim?
Akıl verdim, fikir verdim,
Kur’an, hadis, zikir verdim,
Gaflet ettin, acze girdin,
Derse Mevlâm ne diyeyim?
Hasan, cisme neler verdim,
İbret alan gözler verdim,
Nazar ettin, şerre girdin,
Derse Mevlâm ne diyeyim?
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NE EDEYİM, GÖNÜL SENİN ELİNDEN
Bu dünya köprüdür, birgün geçersin,
Ecel şerbetini mutlak içersin,
İbadet yapmadan nere göçersin,
Ne edeyim gönül, senin elinden.
Gördüğün istersin, hayâsız benden,
Günah, sevap bilmen gâfilsin dinden,
Tamahkâr hırslısın, baktığın yönden,
Ne edeyim gönül, senin elinden.
Sağa sola bakar, uslu durmazsın,
Gidersin, gelirsin, karar kurmazsın,
Ukbaya yönelip kendin yormazsın,
Ne edeyim gönül, senin elinden.
Sana öğüt versem, yine aymazsın,
Eğri büğrü yürür, Hakk’a kaymazsın,
O’na isyanından korkup caymazsın,
Ne edeyim gönül, senin elinden.
Şahsın Hasan sanıp, fikir güdersin,
Lâkin zikri, şükrü azca edersin,
Yeşil, alı koyup, kabre gidersin,
Ne edeyim gönül, senin elinden.
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NE KADAR GÜZELİM İNSANDIR BUNLAR
Erbâb-ı tarîkat olan insanlar,
Ne kadar güzelim insandır bunlar.
Sâlih, sâlim, sâfi, kâmil kalanlar,
Ne kadar güzelim insandır bunlar.
Gece gündüz dâim şükür yaparlar,
Âbid, zâhid olup, Hakk'a taparlar,
Hased, kinin, buğzun bâbın kaparlar,
Ne kadar güzelim, insandır bunlar.
Kimseye çatarak hatır yıkmazlar,
Nefise uyarak yoldan çıkmazlar,
İyilik sunarak başa kakmazlar,
Ne kadar güzelim, insandır bunlar.
Sâdık sözlü kalıp fikir güderler,
Seherleri kalkıp zikir ederler,
Abdestle mescide erken giderler,
Ne kadar güzelim, insandır bunlar.
Hakikatı görüp, hemen alırlar,
Tevhid sözü üzre sâbit kalırlar,
Ehlullahı bulup mutlu olurlar,
Ne kadar güzelim, insandır bunlar.
Taş, çakıl atana, güller atarlar,
Nasihat alana, hikmet satarlar,
Az yerler, az söyler, azca yatarlar,
Ne kadar güzelim, insandır bunlar.
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Kakarak söversen, dilsizdir onlar,
Kızarak döversen, elsizdir onlar,
Zannedersin sanki öksüzdür onlar,
Ne kadar güzelim, insandır bunlar.
Hasan durma, hemen katıl şunlara,
Hak aşkıyla yanan derviş canlara,
Allah'ın emrine tam uyanlara,
Ne kadar güzelim, insandır bunlar.
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NE OLUR NASÎBİN ALSAN KARDEŞİM
Şafaktan uyuma ezan okunur,
Ne olur nasîbin alsan kardeşim.
Kâmil müslümana güzel dokunur,
Seherden mescide varsan kardeşim,
Ne olur nasîbin alsan kardeşim.
Dünyanın sarhoşu kazanç işinde,
Onun fikri; yemek, hem giyişinde,
Ahireti seven, amel peşinde,
Seherden mescide varsan kardeşim,
Ne olur nasîbin alsan kardeşim.
Beş vakit yönelsen câmi yoluna,
Yolda selâm versen, sağa, soluna,
Nasip ede Rabb’ım mü'min kuluna,
Seherden mescide varsan kardeşim,
Ne olur nasîbin alsan kardeşim.
Gözlerinden demi sel gibi saçsan,
Allah'tan korkarak, isyândan kaçsan,
Rahmeti umarak elini açsan,
Seherden mescide varsan kardeşim,
Ne olur nasîbin alsan kardeşim.
Kemter Hasan, sakın yatma seherde,
Zikri çokça eyle, kalmasın perde,
Mevlân seni görür, bilir her yerde,
Seherden mescide varsan kardeşim,
Ne olur nasîbin alsan kardeşim.
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NEBÎM MUHAMMED'E
Gelin dost şehrine yine erelim,
Edeple bâb-ı selâmdan girelim.
Salâtü selâmı çokça verelim,
Nebîm Muhammed'e, canım Ahmed'e.
Nebiyyi zîşâna saygı duyalım,
Ahlak sünnetine candan uyalım,
Malı, mülkü, canı feda koyalım,
Nebîm Muhammed'e, canım Ahmed'e.
Nâr-ı aşka yanıp, gönül bağlasam,
Gece gündüz, hayal kurup ağlasam,
Bâdı sabâ ile selâm yollasam,
Nebîm Muhammed'e, canım Ahmed'e.
Fakirim gidemem, engel arada,
Aciz cismim burda, ruhum orada,
Şefaat izni var, mahşer kübrâda,
Nebîm Muhammed'e, canım Ahmed'e.
Sakın tembel olup, kalma âvare,
Allah, muhibbini yakar mı nâre?
Hasan bağışlana, Ahmed muhtare,
Nebîm Muhammed'e, canım Ahmed'e.
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NEFESİN SAYILI VERME HAVAYA
Günlerin geçiyor, ömür bitecek,
Nefesin sayılı, verme havaya.
Senin de hanende baykuş ötecek,
Nefesin sayılı, verme havaya,
Dâim tevbe eyle yüce Mevlâ'ya.
Dünyayı severek sakın aldanma,
Hayatta ebedî kalırım sanma,
Burnunu kaldırıp ateşe yanma,
Nefesin sayılı, verme havaya,
Dâim tevbe eyle yüce Mevlâ'ya.
Kibire, ucûba kendin kaptırma,
Şeytana uyarak fikrin saptırma,
Nefsine kanarak isyân yaptırma,
Nefesin sayılı, verme havaya,
Dâim tevbe eyle yüce Mevlâ'ya.
Âzâlar şehadet der aleyhine,
El, ayak, göz, kulak, olmaz lehine,
Ecelin gelmeden, dön ilâhına,
Nefesin sayılı, verme havaya,
Dâim tevbe eyle yüce Mevlâ'ya.
Öğüt, telkin eyle miskin Hasan'a,
Onu tutup belki, Hak'tan utana,
Eni sonu gider öbür vatana,
Nefesin sayılı, verme havaya,
Dâim tevbe eyle yüce Mevlâ'ya.
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NEFİS BANA DARILMA
Nefis bana darılma,
Uymam senin sözüne.
Kötü fikre sarılma,
Uymam senin sözüne.
İyi işten koparsın,
Doğru yoldan saparsın,
Günah demez, yaparsın,
Uymam senin sözüne.
Arzu edip koşarsın,
Abuk sabuk yaşarsın,
Gadab dolar taşarsın,
Uymam senin sözüne.
Tembel tembel yatarsın,
Çirkef yere batarsın,
Helâl, haram katarsın,
Uymam senin sözüne.
Hasan, neler yazarsın,
İçin döker, sızarsın,
Neden böyle kızarsın,
Uymam senin sözüne.
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NEFİS YİNE ALDANIR
Dışım güzel görünür,
Nefis yine aldanır.
Ene diye övünür,
Nefis yine aldanır.
Âdem benim pederim,
İsyân, günah, kederim,
Korkar tevbe ederim,
Nefis yine aldanır.
Kendim bilgin sanarım,
Fakat çokça kanarım,
İçin için yanarım,
Nefis yine aldanır.
Kalem ile yazdırır,
Fikre kuyu kazdırır,
Doğru yoldan azdırır,
Nefis yine aldanır.
Hasan miskin dururum,
Halka kelâm vururum,
Varlık oldu gururum,
Nefis yine aldanır.
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NEFSE AÇTIM SAVAŞ
Yazı yazdım yavaş yavaş,
Nefis hile katma diye,
Ona açtım gizli savaş,
Şeytan sözün tutma diye.
Her dem uyan dedim sana,
Yönelmedin Hak’tan yana,
Kulluk layık tam insana,
Ömrü boşa atma diye.
Kâmil olup duramadın,
Kalbe tevhid vuramadın,
İlme meclis kuramadın,
Cehlin tadın tatma diye.
Kanma dedim ey budala,
Yine gittin eğri yola,
Kuşlar gibi daldan dala,
Ötüp çalım satma diye.
Hasan şimdi haddi aştın,
Hayrı koydun şerre koştun,
Seher yattın hem uyuştun,
Çok söyledim yatma diye.
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NEFSİM SANA ÖĞÜT VERDİM
Günah edip, girme nâra,
Diye sana öğüt verdim.
Kara yüzle, varma yâra,
Diye sana öğüt verdim.
Kalbe hata, şüphe takma,
Mahrem olan yüze bakma,
Zayıf teni od' a yakma,
Diye sana öğüt verdim.
Dünya fânî, gönül verme,
Hikmet topla, diken derme,
Kibre düşüp, nâsı yerme,
Diye sana öğüt verdim.
Zikret, dâim hayır söyle,
Gaflet çıksın, senden böyle,
İsyân, suça tevbe eyle,
Diye sana öğüt verdim.
Malın, mülkün burda kalır,
Hakkı olan, hakkın alır,
Kavim, hısım kabre salır,
Diye sana öğüt verdim.
Hasan, uyan dedim sana,
Sözüm attın geri yana,
Birgün ölüm gelir cana,
Diye sana öğüt verdim.
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NEDEN HAMD-Ü SENÂ ETMEZSİN O’NA
İslâm gibi nimet, verdiyse sana,
Neden hamd-ü senâ etmezsin O’na?
Tevhidini layık gördüyse sana,
Neden hamd-ü senâ etmezsin O’na?
Sıhhat afiyeti verdi insana,
Az şükür, az zikir ettin Mevlâ'na,
Nankörlük yakışmaz âbid olana,
Neden hamd-ü senâ etmezsin O’na?
Kur' an-ı Kerîm' i Cibrîl indirdi,
Helâlı, haramı onda bildirdi,
Mü' min, mü'mineye emrin sevdirdi,
Neden hamd-ü senâ etmezsin O’na?
Verâ ehli yürür sofu yoluna,
Mürşid bulur, uyar tarîk koluna,
Rabb’ım kısmet eder, faik kuluna,
Neden hamd-ü senâ etmezsin O’na?
Hasan'a nasîbin verip doyurdu,
Kitab-ı Azîm’de şöyle buyurdu:
"Fezkurûni Ezkurkum"u duyurdu,
Neden hamd-ü senâ etmezsin O’na?
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NİMETİN KADRİNİ BİLELİM SU, SU
Rabb'ımın verdiği ulu devlet su,
Nimetin kadrini bilelim su, su.
Kula bahşettiği büyük nimet su,
Nimetin kadrini bilelim su, su,
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
Asl-ı Âdem balçık, toprak ile su,
Dünya iâşesi, semek ile su,
Fakihe, hububat, ekmek ile su,
Nimetin kadrini bilelim su, su,
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
Bütün kiri, pası temiz kılan su,
Gusül, abdest için kaba dolan su,
Âb-ı zemzem diye kıymet bulan su,
Nimetin kadrini bilelim su, su,
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
Güzel al vudû'u, yüzün nuru su,
Ayne ziya veren, gözün nuru su,
Şifadır emraza, özün nuru su,
Nimetin kadrini bilelim su, su,
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
Değer biçilir mi, hürmet gören su?
Bahre baktığında, heybet veren su,
İnci, mercan ile servet seren su,
Nimetin kadrini bilelim su, su,
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.

170

İktisat et, yersiz kullanılmaz su,
Ucuz sanıp, boşa yollanılmaz su,
Engin akar, fakat horlanılmaz su,
Nimetin kadrini bilelim su, su,
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
Mürşîdin sunduğu mürîdine su,
Mânen içirdiği sâlikine su,
Bol olsun ikramın sevdiğine su,
Nimetin kadrini bilelim su, su,
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
Hasan’ım, vesile bütün hayra su,
Gadab ettiğinde ona çare su,
Hacı armağanı dosta, yâre su,
Nimetin kadrini bilelim su, su,
Rabb’ımıza şükür edelim su, su.
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O MUHAMMED MUSTAFA
Sevdim onu canımdan,
O Muhammed Mustafa.
Hayâl gitmez yanımdan,
O Muhammed Mustafa.
Gönlü Hakk' a çeviren,
Bâtıl putu deviren,
Allah Allah dediren,
O Muhammed Mustafa.
Nâsı zikre erdiren.
Öksüz, yetim güldüren,
Bütün cehli söndüren,
O Muhammed Mustafa.
Güler yüzle söyleyen,
Sâile "'Lâ" demeyen,
İpek libas giymeyen,
O Muhammed Mustafa.
Hasan, sev ki yolunu,
Hakk' ın hâlis kulunu,
Uzat ona kolunu,
O Muhammed Mustafa.
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O ZAMAN YARADAN DÜŞER AKLINA
İbret ile nazar eyle insana,
O zaman Yaradan düşer aklına.
Ağız, dudak, kulak, gözle burnuna,
O zaman Yaradan düşer aklına.
Nefse değer verip, çokça şımartma,
Enaniyet edip, onu kabartma,
Tefekkürü atıp, kalbin karartma,
O zaman Yaradan düşer aklına.
O’na tevhid sözü verip, kalırsan,
Abdi olduğuna râzı olursan,
Rabbin Zülcelâl'ı anıp durursan,
O zaman Yaradan düşer aklına.
Nehire denize bakıp görürsen,
Fikir gemisini, ora sürersen,
Sanî'ini bulam, der düşünürsen,
O zaman Yaradan düşer aklına.
Erkenden silkinip yataktan kalksan,
Bismillah diyerek, lambayı yaksan,
Basîret gözünü açarak baksan,
O zaman Yaradan düşer aklına.
Sadâkatla söyle kendi sözünü,
İyice temizle, güzel özünü,
Kıbleden tarafa çevir yüzünü,
O zaman Yaradan düşer aklına.
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Sevgim, saygım çoktur yâran, yoldaşa,
Nasihat, öğüdüm; İslâm kardaşa,
Dikkatle bakarsan dağ ile taşa,
O zaman Yaradan düşer aklına.
Hasan, sevdalara girip dalarsan,
Düşmanın şeytana kılıç çalarsan,
Umman denizine fikir salarsan,
O zaman Yaradan düşer aklına.
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ONUN KADRİN BİLMEZ OLDUM
Serap gibi aktı ömrüm,
O'nun kadrin bilmez oldum.
Her dâima arttı özrüm,
Tevbe edip, silmez oldum.
Gece gündüz gider durmaz,
Zaman geçer, karar kurmaz,
Yâran gelip hâlim sormaz,
Dostu görüp gülmez oldum.
İhtiyarlık, büktü belim,
Titrek oldu dilim, elim,
Nerde kaldı kentim, ilim,
Kent, ilime gelmez oldum.
Lûtfen bakın, geçti halım,
Çabuk soldu çiçek dalım,
Söndü gitti yeşil, alım,
Al yeşilli yelmez oldum.
Hasan, her dem gülem derdim,
Pîrden yana gelem derdim,
Kâmil mü’min olam derdim,
Tembel bendim delmez oldum.
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ÖĞÜT DİNLE
Hayat geçer sana kalmaz,
Aklın varsa öğüt dinle.
Nâdan olan, öğüt almaz,
Aklın varsa öğüt dinle.
Sağa sola kendin vurma,
İlim öğren, tembel durma,
Nefse kanıp hile kurma,
Aklın varsa öğüt dinle.
Riya ile amel yapma!
Hakk' a yürü, gayre tapma!
Doğru ol da yoldan sapma!
Aklın varsa öğüt dinle.
Sıcak, soğuk, deme ayaz,
Namaz kıl da, eyle niyaz,
Yüzün anda olsun beyaz,
Aklın varsa öğüt dinle.
Hasan hoca hayır söyle,
Hadis oku, vaaz eyle,
Kâmil mü'min olur böyle,
Aklın varsa öğüt dinle.
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RABB'IM BENİ AFFEDE
Günah kalbim kapladı,
Rabb'ım beni affede.
Nefis isyân topladı,
Rabb'ım beni affede.
Gönül verdim dünyaya,
Amel çıkar semaya,
Elim açtım duâya,
Rabb'ım beni affede.
Her dem kendim kınarım,
Suçum fazla sanarım,
Melul, mahzun yanarım,
Rabb'ım beni affede.
İlim okur yazarım,
Tevbe eder, bozarım,
Yine yoldan azarım,
Rabb'ım beni affede.
Miskin Hasan ağlarım,
Gafil geçti çağlarım,
Derde derman bağlarım,
Rabb'ım beni affede.
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RABB'IM SENDEN ARZUM BENİM
Rabb'ım senden arzum benim,
Bahr-ı affa bandır beni,
Yakma nâr'a zayıf tenim,
Bahr-ı affa bandır beni,
Rahmetine kandır beni.
Çokça güzel, pazar halı,
Yok gözümde, kumaş, şalı,
Gönlümün bir tek hayalı,
Bahr-ı affa bandır beni,
Rahmetine kandır beni.
Serveti ver isteyene,
Sevgisini besleyene,
Tüm isteğim, lûtfun yine,
Bahr-ı affa bandır beni,
Rahmetine kandır beni.
Eğer yazım, eğer güzüm,
Eğer gecem, eğer rûzum,
Eğer özüm, eğer sözüm,
Bahr-ı affa bandır beni,
Rahmetine kandır beni.
Ruhum, cisim kafesimde,
Tevhid olsun hevesimde,
Dileğim, son nefesimde,
Bahr-ı affa bandır beni,
Rahmetine kandır beni.
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Hasan, nazar kıl hâlına,
Gel aldanma pür malına,
Âşık ol Hak cemâlına,
Bahr-ı affa bandır beni,
Rahmetine kandır beni.
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RABB’IM DERSE NE DİYEYİM
Gece yattın kalkamadın,
Kur’an açıp bakamadın,
Cehaletten çıkamadın,
Rabb’ım derse ne diyeyim?
Uzun ömür verdim sana,
Uyma dedim kör şeytana,
Yönelmedin benden yana,
Rabb’ım derse ne diyeyim?
Nefse çokça değer verdin,
Nice çirkin şeyler derdin,
Ömür boyu nâsı yerdin,
Rabb’ım derse ne diyeyim?
Fasih olan lisan sende,
Dille oldun ele bende,
Aciz ruhun kirli tende,
Rabb’ım derse ne diyeyim?
İlim verdim, irfan verdim,
Benlik ettin kibre girdin,
Türlü aybın öne serdin,
Rabb’ım derse ne diyeyim?
Hasan bunca hata yaptın,
Doğru yoldan şerre saptın,
İhlassızca bana taptın,
Rabb’ım derse ne diyeyim?
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RABB'IN RAHMÂN RAHÎM LÛTFEDER SANA
Çıksan dağ başına, nazar eylesen,
Kaya, taşa bakıp, tevhid söylesen,
Yüce Zülcelâl'den özür dilesen,
Rabb'ın Rahmân, Rahîm lûtfeder sana.
Gafleti terkedip, hemen uyansan,
Kâmil mürşîd bulup, derdini yansan,
Allah’ın ismini zikredip, ansan,
Rabb'ın Rahmân, Rahîm lûtfeder sana.
Hayır, hasenâta sürsen elini,
Kur'an ile meşgul etsen dilini,
Sevsen Muhammed’i, ehl-i âlini,
Rabb'ın Rahmân, Rahîm lûtfeder sana.
İhlâsla namazı bir kılabilsen,
Tevben üzre sâbit, bir kalabilsen,
Tâat'ın zevkini bir alabilsen,
Rabb'ın Rahmân, Rahîm lûtfeder sana.
"Lâ taknatû" vardır, Hasan'ım korkma,
Mevlâ’dan gayrıyı gönlüne takma,
Nefis ile savaş, usanıp bıkma,
Rabb'ın Rahmân, Rahîm lûtfeder sana.

181

RABB’INA İTAAT ETMEZ Mİ İNSAN
Şehâdet ehliyle, şeytan oynamaz,
Rabb'ın tevhidini etmez mi insan?
Beş vakit namaz kıl, olma bi-namaz,
Rabb’ına itaat etmez mi insan?
Hiç O’nun emrine gitmez mi insan?
Bilmediğini sor, dostum hocana,
Hacla zekât farzdır, zengin olana,
İtikat etmeyen, ateşte yana,
Rabb’ına itaat etmez mi insan?
Hiç O’nun emrine gitmez mi insan?
Nefsine aldanma, gâfil yatarak,
Ramazanı geçir oruç tutarak,
İtaate yönel, ihlâs katarak,
Rabb’ına itaat etmez mi insan?
Hiç O’nun emrine gitmez mi insan?
Öğüdüm; yaşlıya, gence, kendine,
Şeytanın, nefisin düşme fendine,
Erinme, kulak ver ârif pendine,
Rabb’ına itaat etmez mi insan?
Hiç O’nun emrine gitmez mi insan?
Hasan, Kur'an'a uy, nîranda yanma,
Kötü hevesine yanılıp kanma,
Bu dünya fânîdir, hiç gitmem sanma,
Rabb’ına itaat etmez mi insan?
Hiç O’nun emrine gitmez mi insan?
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RABB'INA YÖNEL
Talipsen canla,
Rabb' ına yönel.
İyice anla,
Rabb' ına yönel.
Hiç girme zâre,
Var ise yâre,
Derdine çâre,
Rabb' ına yönel.
Hileyi sezme,
Beyhûde gezme,
Âbid ol, bezme,
Rabb' ına yönel.
Kimseyi dövme,
Kendini övme,
Şöhreti sevme,
Rabb' ına yönel.
Hasan'ım görme,
İsyânı derme,
Benliğe girme,
Rabb' ına yönel.
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RABB'INDAN GAYRİDEN HİÇ HAYIR GELMEZ
Gel gönül, analım ulu Rabb'ını,
Rabb'ından gayrıdan hiç hayır gelmez.
Muhibbine açar, rıza bâbını,
Rabb'ından gayrıdan hiç hayır gelmez.
Bırak münafığı, sararsın solsun,
Özün Kur'an, zikir nuruyla dolsun,
Senin dostun yüce Zülcelâl olsun,
Rabb'ından gayrıdan hiç hayır gelmez.
Bir kimseyi görür, durmaz seversin,
İçini dökerek, öne serersin,
Evvel över, sonra zemme girersin,
Rabb'ından gayrıdan hiç hayır gelmez.
Eğer âşık isen, Rahîm, Hannân'a,
O'ndan daha yakın kim var insana?
Ağyarı atalım gitsin yabana,
Rabb'ından gayrıdan hiç hayır gelmez.
Hasan, Hak'tan gayra sırrını verme,
Gaflet perdesini araya germe,
Kendini beğenip, başkasın yerme,
Rabb' ından gayrıdan hiç hayır gelmez.
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RAHMÂN RAHÎM ALLAH'A YÖNEL
Rıza-yı bâri'yi cidden isteyen,
Rahmân, Rahîm olan Allah' a yönel.
Mevlâ sevgisini, kalpte besleyen,
Rahmân, Rahîm olan Allah'a yönel.
Dünya fânî, onu bırak ehline,
Gâfil olup, dalma nefis seline,
Galiz kelâm alma temiz diline,
Rahmân, Rahîm olan Allah'a yönel.
Burası köprüdür, geçersin meğer,
Denî olan şeye, hiç verme değer,
Serde akıl, fikir var ise eğer,
Rahmân, Rahîm olan Allah'a yönel.
İmrenip eğilme bol giyişine,
Yanılıp sürünme fazla peşine,
Nakışın terkeyle, yürü işine,
Rahmân, Rahîm olan Allah'a yönel
Malı, mülkü merhem olmaz yarama,
Horlayan insanı aman karama,
Olmayan nesneyi boşa arama,
Rahmân, Rahîm olan Allah'a yönel.
Zikret Zülcelâl'i, sakın erinme,
Sehivle araya perde gerinme,
Hasan malı sevip, gayre yerinme,
Rahmân, Rahîm olan Allah'a yönel.
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RAHMÂN RAHÎM VASFIN TESBİH DİLİMDE
Ya Rab! Günahı çok aciz kulunam,
(Lâ taknatû) kavlin Kur’an Kerim’de,
İstiğfarı çekip, taib bulunam,
(Lâ taknatû) kavlin Kur’an Kerim’de,
Rahmân, Rahîm vasfın tesbih dilimde.
Sefil biçareyim, oldum âvare,
Affeyle suçumu yanmayam nâre,
İsyan hastasıyım, derdime çâre,
(Lâ taknatû) kavlin Kur’an Kerim’de,
Rahmân, Rahîm vasfın tesbih dilimde.
Lûtfunu umarak sana koşarım,
Dertliyim, dermanım umar yaşarım,
Lütfen tut elimden yoksa şaşarım,
(Lâ taknatû) kavlin Kur’an Kerim’de,
Rahmân, Rahîm vasfın tesbih dilimde.
Rahmetini diler, candan taparım,
Gönlümü vererek, emrin yaparım,
İmdat eyle yoksa yoldan saparım,
(Lâ taknatû) kavlin Kur’an Kerim’de,
Rahmân, Rahîm vasfın tesbih dilimde.
Bırakma nefsime an olsa bile,
İsyankârım, n’olur affımı dile,
Hasan, Rabb’ım ğafur, kusurun sile,
(Lâ taknatû) kavlin Kur’an Kerim’de,
Rahmân, Rahîm vasfın tesbih dilimde.
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RAHMET EDE RABB'IN SANA
Yüce Hakk' a has kul ol ki,
Rahmet ede Rabb'ın sana.
Aşka düşüp muhib kal ki,
Rahmet ede Rabb'ın sana.
Tevbe edip kalbi yuy ki,
Teni yâre kurban koy ki,
Hubb-u dünya kirin soy ki,
Rahmet ede Rabb'ın sana.
Var eyleyen yoktan canı,
Rahmân Rahîm, iyi tanı,
Çokça sev ki, o sultanı,
Rahmet ede Rabb'ın sana.
Hakk'a yönel, oyalanma,
Ondan gayrı dost var sanma,
Zâlim nefse sakın kanma,
Rahmet ede Rabb'ın sana.
Hasan, derde ara çâre,
Kara yüzle gitme yâre,
Günah edip girme nâre,
Rahmet ede Rabb'ın sana.
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RÂZI OL DA GÂFİL GEZME
Gel râzı ol "Lemyezel"den,
Râzı ol da gâfil gezme.
Takdir etti ta ezelden,
Râzı ol da gâfil gezme.
Rabbın an ki derûn candan,
Acı tatlı hepsi ondan,
Rahmet yağar, her bir yandan,
Râzı ol da gâfil gezme.
Gönül kırma kardeş, aman,
Haşin insan, olur yaman,
Sende olsun, kâmil iman,
Râzı ol da gâfil gezme.
Kibre girip öğünme sen,
Aslın nutfe, hiç deme ben,
Şeytan laîn, ene diyen,
Râzı ol da gâfil gezme.
Sözü eğip bükme, söyle,
Kader neyse, kabul eyle,
Zahmet, mihnet geçer böyle,
Râzı ol da gâfil gezme.
Gâfil Hasan sabır dile,
Güzel ömrü verme yele,
Hak'tan sana hayır gele
Râzı ol da gâfil gezme.
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SABIR EYLE KATLAN GÖNÜL
Fâni dünya böyle geçer,
Sabır eyle katlan gönül.
Burda eken, orda biçer,
Sabır eyle katlan gönül.
Fırsat elden çabuk kaçar,
Beden kalır, ruhun uçar,
Usanç duyup, kalma nâçar,
Sabır eyle katlan gönül.
Yürü yola, bezip kalma,
Nefes mahdud, boşa salma,
Hakk'ı düşün, gayra dalma,
Sabır eyle katlan gönül.
Sağa sola sözün bükme,
Nâdân ere için dökme,
Olur olmaz vursa tekme,
Sabır eyle katlan gönül.
Hasan, doğru yönden çıkma,
Öksüz, yetim gönlün yıkma,
Zahmet görsen yine bıkma,
Sabır eyle katlan gönül.
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SAĞIMI SOLUMU BİLEMEZ OLDUM
Kavruldu ciğerim, ateş-i aşka,
Sağımı, solumu bilemez oldum.
Herkesin derdi var, bendeki başka,
Dosta vâsıl olup, gülemez oldum.
Değme tabip değme, yaram derindir,
Yanlış teşhis ettin, gamım sırrîmdir,
Derdim ağır lâkin Mevlâm Kerîm'dir,
Kalbimde firâkı silemez oldum.
Gençlik çağım geçti, kalkamaz oldum,
Düşüne düşüne gül gibi soldum,
Mum gibi eridim, yokluğu buldum,
Kavuşup mahbuba, gelemez oldum.
Semâvâta, arza gönlümü saldım,
Dağa, taşa bakıp ibretler aldım,
Sevdalara dalıp hayrette kaldım,
İstediğim yana yelemez oldum.
Hasan, zikir eyle Hakk’ın zatını,
Âbid, şâkir olup, kıl salâtını,
Gece gündüz eyle münâcâtını,
Gaflet kalesini delemez oldum.
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SAKIN KANMA DELİ GÖNÜL
Dünya denî, neşesine,
Sakın kanma, deli gönül.
Nefsin arzu, hevesine,
Sakın kanma, deli gönül.
Fâni olan ahvâlına,
Gönül verme hayâlına,
Cazip servet pür malına,
Sakın kanma, deli gönül.
Geçip giden bal tadına,
Kıymet bilmez evladına,
Nankör olan avradına,
Sakın kanma, deli gönül.
Orman, yayla, otlağına,
Davar inen sulağına,
Koyun, kuzu, oğlağına,
Sakın kanma, deli gönül.
Yeşil, beyaz, mor, alına,
Gençlik vakti cemâlına,
Nâkıs olan kemâlına,
Sakın kanma, deli gönül.
Evin, barkın temeline,
Hasan, tûl-u emeline,
Riya dolu ameline,
Sakın kanma, deli gönül.
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SEHER YELİ
Letafetle esen ey seher yeli,
Selâmımı götür, Resul Ahmed'e.
Medine şehridir mekânı, ili,
Selâmımı götür, Resul Ahmed'e.
Lütfen alsın salât ve tahiyyemi,
Görmesin isyânı, hem seyyiemi,
"Ümmetim" demesi, yaramın emi,
Selâmımı götür, Resul Ahmed'e.
Eğer dost köyüne uğrarsa yolun,
Biraz eğlen, anda recâda bulun,
Hürmetini bildir bu kemter kulun,
Selâmımı götür, Resul Ahmed'e.
Medine'ye varıp, huzura buyur,
Ebu Bekir, Ömer yanında uyur,
Bâri selâmımı, onlara duyur,
Selâmımı götür, Resul Ahmed'e.
Hasan, yine gönlün hayâle dalsın,
Ruhun gitsin, cismin burada kalsın,
Ravzaya serilip muradın alsın,
Selâmımı götür, Resul Ahmed'e.
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SEHERLERDE
Ey Kâdirî, kalksan bâri,
Görsen yâri, seherlerde.
Seherden kalk, virdine bak,
Gaflet yasak, seherlerde.
Hak'tan rahmet, senden himmet,
Rabb'a hizmet, seherlerde.
Aç gözünü, de sözünü,
Yak özünü, seherlerde,
Lafı atma, çalım satma,
Hiç de yatma, seherlerde.
Riyâ yapma, gayre tapma,
Yoldan sapma, seherlerde.
Hasan sen de, ruhun tende,
Zikret hem de, seherlerde.
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SEN UYUMA SEHERDE
Çıkar gaflet gömleğin, sen uyuma seherde,
Kabul ola dileğin, sen uyuma seherde.
Çünkü kula yakışmaz tevbeleri bırakmak,
Vakt-ı seher uyuşma, nedir bunca durukmak?
Günah kiri kalbini tam kapatmış, bilmezsin,
Ucûb, kibir nefsini çok şımartmış, silmezsin,
Çünkü kula yakışmaz tevbeleri bırakmak,
Vakt-ı seher uyuşma, nedir bunca durukmak?
Bunca dünya sevgisi çün karartmış yüzünü,
Boşa kuru kavgası, yıprandırmış özünü,
Çünkü kula yakışmaz, tevbeleri bırakmak,
Vakt-ı seher uyuşma, nedir bunca durukmak?
Sabahları uyansan, bâb-ı rahmet açılır,
Tevhid edip inansan, nimetleri saçılır,
Çünkü kula yakışmaz tevbeleri bırakmak,
Vakt-ı seher uyuşma, nedir bunca durukmak?
Hasan, suçun ne denlü, Hak'tan kesme umudun,
Allah deyip ol mutlu, yardım ede Ma'bûdun,
Çünkü kula yakışmaz tevbeleri bırakmak,
Vakt-ı seher uyuşma, nedir bunca durukmak?
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SETTÂR-ÜL UYÛB’UN KAPISINA VAR
Cürmü isyânından korkarsan eğer,
Settâr-ül uyûb'un kapısına var.
O geçmez kulundan, hem verir değer,
Settâr-ül uyûb'un kapısına var,
Gece gündüz deme, hep O’na yalvar.
Gece gündüz, eman, diye çağlasan,
Gözyaşını döküp çokça ağlasan,
Affetmez mi Hakk'a gönül bağlasan?
Settâr-ül uyûb'un kapısına var,
Gece gündüz deme, hep O’na yalvar.
İnan Yaradan'a zâhir, bâtından,
Ye'se düşüp ümit kesme zat'ından,
Fadlın ihsân eder yüce katından,
Settâr-ül uyûb'un kapısına var.
Gece gündüz deme, hep O’na yalvar.
İcâbet müjdesi var kalma darda,
İstiğfâr edeni, hiç koymaz nârda,
Eğer geceleyin, eğer nehârda,
Settâr-ül uyûb'un kapısına var.
Gece gündüz deme, hep O’na yalvar.
Uyan Hasan Hoca, kalmasın perde,
Akıl, fikir varsa kalp ile serde,
Duyar, görür, bilir kulun her yerde,
Settâr-ül uyûb'un kapısına var.
Gece gündüz deme, hep O’na yalvar.
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SEVMEYEM SENDEN GAYRİYİ
Sen al benden benliğimi,
Kibir, gurur, kemliğimi,
Edem sana kulluğumu,
Sevmeyem senden gayrıyı.
Dağıtma baraj, bendimi,
Gafletten koru kendimi,
İhlasla doldur gönlümü,
Sevmeyem senden gayrıyı.
Aman Rabb’ım tut elimden,
Çirkin sözü sür dilimden,
Sevem seni derunimden,
Sevmeyem senden gayrıyı.
Tevhidini tam savunam,
İbadet edip, avunam,
Rahmetinle suçtan yunam,
Sevmeyem senden gayrıyı.
Hasan’ı uyandırasın,
Nurlarına bandırasın,
Her dem seni andırasın,
Sevmeyem senden gayrıyı.
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SÜRÛR BURDA DEĞİL
Dünyanın cevriyle cefası bitmez,
Sevinç, sürûr burda değil, ukbada.
Gamı, kasaveti gönülden gitmez,
Sevinç, sürûr burda değil, ukbada.
Bura bir mezraa, amel ekersin,
Ektiğin ne ise orda biçersin,
Bu dünya köprüdür, elbet geçersin,
Sevinç, sürûr burda değil, ukbada.
Her ne gelir ise Rabb'ından sana,
Çokça sabır edip katlansan ona,
Nasihatım budur, kulak ver bana,
Sevinç, sürûr burda değil, ukbada.
Yaptığın fiili iyi bilirsin,
Yaşadığın gibi canın verirsin,
Mahşerde huzura öyle gelirsin,
Sevinç, sürûr burda değil, ukbada.
Hasan'ım, tahammül eyle zahmete,
Âhirette düşme azap mihnete,
Mevlâm kavuştura bolca rahmete,
Sevinç, sürûr burda değil, ukbada.
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ŞAHİTTİR O'NA
Tevhidi, mâbudu kim inkar eder?
Kâinat, ay, güneş şahittir O’na.
Nücûmun verdiği tanıklık yeter,
Kâinat, zî-hayat şahittir O’na.
Bakar ibret alır tüm âkıldânâ,
Rabb’ım ilim, irfan lûtfetsin bana,
Güzü, kışı kâfi alâmet sana,
Bahar, yazı, güzü şahittir O’na.
Nehârı parlatıp leyli kararttı,
Zulmet ile bazı yeri kapattı,
Güneşi doğdurup, geceyi attı,
Gündüzü gecesi, şahittir O’na.
Seslenirim şimdi yeniçağlara,
İbretle bakınız, ulu dağlara,
Elvan elvan çiçek kokan bağlara,
Gülü gülüstanı şahittir O’na.
Bahr-i ummanlara gemimi saldım,
İnci, mercanından hisseler aldım,
Akan nehirlere hayrette kaldım,
Ebhur, enhar, süfün şahittir O’na.
Bol bol rızık verip, bazen daralttı,
Akılda, fikirde kendin arattı,
İns ile cinne can verip yarattı,
Cümle mahlûkatı şahittir O’na.
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Tevhid söylemezsen mü'minim sanma,
O'ndan yüz çevirip nefsine kanma,
Kur'an'ı terkedip ateşe yanma,
Kelâm-ı Kadîm'i şahittir O’na.
Mü'minle mü'mine, inanıp taptı,
Bunu inkâr eden, dininden saptı,
Kendi birliğine şehadet yaptı,
Kur'an-ı Kerimi şahittir O’na.
Akıllı kardeşim, batağa batma,
Hilkatini düşün, çokça uzatma,
Şahsını hatırla, aslın unutma,
Kalp, ciğer, dimağın şahittir O’na.
Gafleti atmazsan, olmazsın aydın,
Bütün mahlûkatı, durmayıp saydın,
Sen "men arefe" yi bırakıp kaydın,
Kendi öz hilkatın şahittir O’na.
Balçıktan, çamurdan Âdem yarattı,
Feriştah, gayrıya onu tanıttı,
Secde etmeyeni huzurdan attı,
Furkan-ı Kerim'i şahittir O’na.
Hasan, yaratığı sayarak durma,
Yakını bırakıp perdeyi kurma,
Uzak yana kaçıp kendini yorma,
Hem içinde ruhun şahittir O’na.
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ŞAŞKIN ŞAŞKIN GEZME GÖNÜL
Birgün gelir göç edersin,
Şaşkın şaşkın gezme gönül.
Malı mülkü kor gidersin,
Şaşkın şaşkın gezme gönül.
Sözüm öğüt olsun sana,
Ecel gelir senden yana,
Tevbe eyle, acı cana,
Şaşkın şaşkın gezme gönül.
Yalan olan şeyi deme,
Şüphe olan lokma yeme,
İpek olan libas giyme,
Şaşkın şaşkın gezme gönül.
Nere varsan, Rabb'ın yakın,
O'na karşı edep takın,
Gâfil durma aman sakın,
Şaşkın şaşkın gezme gönül.
Dost yolunda olma nâçar
Zikredersen şeytan kaçar,
Zaman geçer, ömür uçar,
Şaşkın şaşkın gezme gönül.
Hakk'ı bilen, Hakk'a tapar,
Olgun kişi gönül yapar,
Denî, nâdân fikren sapar,
Şaşkın şaşkın gezme gönül.
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Miskin Hasan, eyle nazar,
Kâtip melek suçun yazar,
Yâran, ahbap kabrin kazar,
Şaşkın şaşkın gezme gönül.
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TARİKATA HOR BAKMA
Tarîkata hor bakma,
Haset çıksın içinden.
Nefse uyup can sıkma,
Ucûb çıksın içinden.
Kendi kendin hem kurma,
Sofulara söz vurma,
Hatır gönül hiç kırma,
Gadab çıksın içinden.
Velî yolu uludur,
Ehli sülûk yoludur,
Onlar Hakk’ın kuludur,
Kinin çıksın içinden.
Seher vakti yatmazlar,
Riyâ, süm’a katmazlar,
Gayre çalım satmazlar,
Kibir çıksın içinden.
Kemter Hasan uzatma,
Ehl-i zikre taş atma,
Ne idüğün unutma,
Nisyan çıksın içinden.
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TEVÂZUYA ERDİR BENİ
Tutam dini, diyâneti,
Tevâzuya erdir beni.
İstek, arzum nihâyeti,
Tevâzuya erdir beni,
Rahmetine girdir beni.
Benden gider dalâleti,
Kibir, gurur, hıyâneti,
Dünya, ukba saadeti,
Tevâzuya erdir beni,
Rahmetine girdir beni.
Gayem, insan şahsiyeti,
Yâd'a etmem şikâyeti,
Hiç de sevmem siyaseti,
Tevâzuya erdir beni,
Rahmetine girdir beni.
Her dem edem, şehâdeti,
İhlas ile ibâdeti,
Bulam hayır selâmeti,
Tevâzuya erdir beni,
Rahmetine girdir beni.
Rabb’ım, eyle inâyeti,
Uzak eyle cinâyeti,
Sâbit eyle hidâyeti,
Tevâzuya erdir beni,
Rahmetine girdir beni.
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Hasan Hoca, ver hizmeti,
Hiç de görme pür zahmeti,
Yâsin, Tâhâ, Nûr hürmeti,
Tevâzuya erdir beni,
Rahmetine girdir beni.
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TEVBE TEVBE DİYEREK
Seher erken uyansam,
Tevbe tevbe diyerek.
Virde, zikre dayansam,
Tevbe tevbe diyerek.
Temiz tutsam cismimi,
Görebilsem resmimi,
Silebilsem ism'imi,
Tevbe tevbe diyerek.
Atabilsem şerrimi,
Yuyabilsem kirimi,
Bulabilsem pîrimi,
Tevbe tevbe diyerek.
Dünya ukba, zilletten,
Denî olan gafletten,
Berî kalsam illetten,
Tevbe tevbe diyerek.
Hasan, hava satmayam,
Gâfil olup yatmayam,
Riya, süm'a katmayam,
Tevbe tevbe diyerek.

205

TEVHİD
Öğüt verem ya ahî,
Tevhid mü’min silahi,
Allah; Vahid hem Bâkî,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Na’tın öğren Mevlâ’nın,
Yüce olsun, hem şanın,
Zikir olsun her anın,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Derde şifâ istersen,
Ahde vefa istersen,
Kalbe safa istersen,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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İsm-i Âzam duası,
Din-i İslam esası,
O’dur cinan bahası,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Sünnet farzın edası,
Tevbekârın sedası,
Sofi, derviş nidası,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
İnsan gönlün hiç yıkma,
Gayrı kalbe hiç tıkma,
Bunu söyle hiç bıkma,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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O’dur Rabb-ül alemin,
Medhin yazsın kalemin,
Ezkâr olsun her demin,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Yaratan’ı ararsan,
Aşka düşüp yanarsan,
Zâkir olup anarsan,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Fena yerde görünme,
Kimselere yerinme,
Candan söyle erinme,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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Hasan! Sen de eresin,
İhlâs gülün deresin,
Cennetine giresin,
Lâ ilahe illallah.
Lâ ilahe illallah,
Adede mafî ilmillah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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TEVHİD, ZİKRE GİRELİM
Tevhid, zikre girelim,
Lâ ilâhe illallah.
İhlâs sözü verelim,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Kovsun gören varını,
Atsın içten ârını,
Desin bilen kârını,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Kibre girip gerinme,
Tembel olup, yerinme,
Tevhid söyle, erinme,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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Sofu, derviş harmanı,
Hak'tan gelir fermanı,
Hasta ruhun dermanı,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Elbet olur zevâlım,
Şeytan, cinni kovalım,
Tevhid olsun ahvâlım,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Sâlik kalkar seherden,
Zâhid geçer cevherden,
Cân-u gönül, ciğerden,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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Denî nefsi sürelim,
Marifete erelim,
Mânâ gülün derelim,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Günah yapma ol sâim,
Gece gündüz ol kâim,
Allah Allah de dâim,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
Dudak dilin öz kârı,
Sirrin, kalbin efkârı,
Kâmil mü'min ezkârı,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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Hasan gayre dadanma,
Hiç boş yere adanma,
Zâkir ol da aldanma,
Lâ ilâhe illallah.
Lâ ilâhe illallah,
Lâ ilâhe illallah.
Muhammed Resulullah,
Aleyhi salâtullah.
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UMDUĞUM BOLCA RAHMETİ
Gece gündüz arzum, yüce şahımdan,
Güvenip umduğum, Hakk'ın rahmeti.
Nâdimim, pişmanım, pür günahımdan,
Güvenip umduğum, Hakk'ın rahmeti.
Farz olan ameli, tamam yapmadım,
Eğri yoldan, doğru yola sapmadım,
İsyankârım amma; gayra tapmadım,
Güvenip umduğum, Hakk'ın rahmeti.
Allah'ım, nefsime an bırakmasın,
Zayıfım, noksana lütfen bakmasın,
Bana gadab edip, nâra yakmasın,
Güvenip umduğum, Hakk'ın rahmeti.
Ömrüm serap gibi kararsız akar,
Gafletim ziyade kalbimi sıkar,
Umarım ki Mevlâm suçumu yıkar,
Güvenip umduğum, Hakk'ın rahmeti.
Rabb’ım yardım ede, kemter Hasan'a,
Affeyleyip kata kâmil insana,
Hemen bağışlaya ehl-i imana,
Güvenip umduğum, Hakk'ın rahmeti.
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Asil ata, yahut binsen taksiye,
Siyaset yaparak çıksan kürsüye,
Lirayı, dövizi koysan keseye,
Üryan geldin, kefen giyip gidersin.
Hasan, Mevlâsından diler hidâyet,
Uğrasın lûtfuna, görsün nihâyet,
Sözlerim herkese etsin sirâyet,
Üryan geldin, kefen giyip gidersin.

215

UYAN GÂFİL İNSAN
Fanî dünya denî, seni aldatır,
Uyan gâfil insan ona aldanma.
Ârif olan kişi hakkı anlatır,
Uyan gâfil Hasan n'olur aldanma,
Fânî dünya sana yâr olur sanma.
Geçirme namazın, haccın, orucun,
Edâ et zekâtın, düşün sonucun,
Korku ile yaşa, hem de umucun,
Uyan gâfil Hasan n'olur aldanma,
Fânî dünya sana yâr olur sanma.
Akl-ı selim sözü fehmeder, anlar,
Hani baban, deden nerede onlar?
Toprak oldu bütün, çürüdü canlar,
Uyan gâfil Hasan n'olur aldanma,
Fânî dünya sana yâr olur sanma.
Divit, kalem alır yazı yazarsın,
Sofu sofu gezer, bazan azarsın,
Kadere râzı ol, neye kızarsın,
Uyan gâfil Hasan n'olur aldanma,
Fânî dünya sana yâr olur sanma.
Hakk'a yönel, fırsat elden kaçmadan,
Ömür kuşu serden çıkıp uçmadan,
Eşin, dostun sana mezar açmadan,
Uyan gâfil Hasan n'olur aldanma,
Fânî dünya sana yâr olur sanma.
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Gerçek olgun fikir varsa başında,
Keyf-u sefa olmaz yazı kışında,
Helâl yönü ara, ekmek, aşında,
Uyan gâfil Hasan n'olur aldanma,
Fânî dünya sana yâr olur sanma.
Hasan Hoca denir lâkap, adına,
Gâfil olup bakman ukba zâdına,
Giriftar olmadan tam-u oduna,
Uyan gâfil Hasan n'olur aldanma,
Fânî dünya sana yâr olur sanma.
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UYAN GÖZÜM
Aman yatma sakın yeter!
Seher oldu, horoz öter,
Uyku derdi çetin beter,
Uyan gözüm derhal uyan!
Her dem gaflet çıksın aman.
Günler geçti benzin soldu,
Silkin artık, sabah oldu,
Tembel insan geri kaldı,
Uyan gözüm derhal uyan!
Her dem gaflet çıksın aman.
Uyan kardeş aşkın artar!
Hakk’a yönel, kendin kurtar,
Yarın mîzan, amel tartar,
Uyan gözüm derhal uyan!
Her dem gaflet çıksın aman.
Kur’an oku, zikir eyle,
Artık kalk da affın dile,
Ölü gibi olma böyle,
Uyan gözüm derhal uyan!
Her dem gaflet çıksın aman.
Hasan gafil durma söyle,
Zaman geçer, kalmaz böyle,
Gece gündüz tevbe eyle,
Uyan gözüm derhal uyan!
Her dem gaflet çıksın aman.
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ÜRYAN GELDİM
Benim denî nefsim, fânî dünyaya,
Üryan geldin, kefen giyip gidersin.
İstersen binitli, istersen yaya,
Üryan geldin, kefen giyip gidersin.
İster ki gedâ ol, ister ki paşa,
İster ki ganî ol, varlıklı yaşa,
İster ki sahip ol kavim, kardaşa,
Üryan geldin, kefen giyip gidersin.
İsteyip giymezsin, yünlü abayı,
Beğenip içmezsin, unlu çorbayı,
Parayla doldursan, kollu kasayı,
Üryan geldin, kefen giyip gidersin.
Bütün ova, tarla, bağların olsa,
Altınla zümrütten dağların olsa,
Tuluk tuluk sadeyağların olsa,
Üryan geldin, kefen giyip gidersin.
Fabrika, dükkâna tüm sahip olsan,
Patron, ağa olup, şan, şeref bulsan,
Mal, mülkü kazanıp sürûrla dolsan,
Üryan geldin, kefen giyip gidersin.
Gönül indirmezken döşek, somyaya,
Mezarın olacak toprakla kaya,
Yılan, çıyan, böcek hazır sokmaya,
Üryan geldin, kefen giyip gidersin.
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VÂSIL OLAM MEVLÂM SANA
Rabb’ım senden lûtuf bana,
Vâsıl olam Mevlâm sana.
Nâr-ı aşka yana yana,
Vâsıl olam Mevlâm sana.
Mevlâm sana ayân halım,
Hepsi senin; yeşil, alım,
Feda olsun canım, malım,
Vâsıl olam Mevlâm sana.
Dünya geçer, kalmaz böyle,
Kur' an oku, hayır söyle,
Her dem bana imdat eyle,
Vâsıl olam Mevlâm sana.
Nâra yakma zayıf teni,
Rahmân, gider benden beni,
Sabah akşam anam seni,
Vâsıl olam Mevlâm sana.
Arzu edip dünü günden,
Riya, ucûb gitsin benden,
Bütün kula ümit senden,
Vâsıl olam Mevlâm sana.
Sefil Hasan, çekme çile,
İstek yardım, Hak'tan dile,
Kavim, kardeş ihvan ile,
Vâsıl olam Mevlâm sana.
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VEFÂSIZ HAYATIM
Gece gündüz, yaşım boşuna geçti,
Ne edem vefâsız hayatım seni.
Seneler ömrümü su gibi içti,
Ne edem vefâsız hayatım seni.
Nefs-i emmârenin od'una yandım,
Aklımı bırakıp hevâma kandım,
Dünyada ebedî kalırım sandım,
Ne edem vefâsız hayatım seni.
İyice ağardı saçım, sakalım,
Döküldü dişlerim, kalmadı hâlım,
Ukbaya yaklaştı çün irtihalım,
Ne edem vefâsız hayatım seni.
Gafletten uyanıp, lamba yakmadım,
Amel defterimi, açıp bakmadım,
Cehalet seline aktım çıkmadım,
Ne edem vefâsız hayatım seni.
Hasan, tevbe eyle, şimdi gel yola,
Kalbin kâmil iman nuruyla dola,
Gayret ile değil, rahmetle ola,
Ne edem vefâsız hayatım seni.
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YA RABBENA
Tevbe edem günahımdan,
Ya Rabbenâ, ya Rabbenâ,
Ümit kesmem sen şâhımdan,
Ya Rabbenâ, ya Rabbenâ,
Fağfirlenâ zünûbenâ.
Murad, arzum alamadım,
Cehle hâkim olamadım,
Suçtan sâlim kalamadım,
Ya Rabbenâ, ya Rabbenâ,
Fağfirlenâ zünûbenâ.
Nefsim zâlim, güdemedim,
Ezip, tâlim edemedim,
Doğru yola gidemedim,
Ya Rabbenâ, ya Rabbenâ,
Fağfirlenâ zünûbenâ.
Seher yattım, kalkamadım,
İsyân ettim, yıkamadım,
Hata yaptım, çıkamadım,
Ya Rabbenâ, ya Rabbenâ,
Fağfirlenâ zünûbenâ.
Hasan derim, sayıklarım,
Zarar kârım, ayıklarım,
Tesbih çekip saydıklarım,
Ya Rabbenâ, ya Rabbenâ,
Fağfirlenâ zünûbenâ.
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YA ŞEHR-İ RAMAZAN SAFÂ GETİRDİN
Gelmenle mescidler nurunla doldu,
Ya şehr-i Ramazan, safâ getirdin.
Mü'minle, mü'minat arzusun buldu,
Ya şehr-i Ramazan, safâ getirdin,
Hatayı, günahı sildin bitirdin.
Câmilere şem'a yakılıp kondu,
Dostlar birbirine tebrikler sundu,
Oruç sebebiyle günahlar yundu,
Ya şehr-i Ramazan, safâ getirdin,
Hatayı, günahı sildin bitirdin.
Elbet mutlu olur, kıymetin bilen,
İhlâsla Rabb’ına yönelip gelen,
Affa uğrar sende, tevhidle ölen,
Ya şehr-i Ramazan, safâ getirdin,
Hatayı, günahı sildin bitirdin.
Teravih tekbirin güzel alsınlar,
Fâcir münafıklar dona kalsınlar,
Sâlih müslümanlar, zikre dalsınlar,
Ya şehr-i Ramazan, safâ getirdin,
Hatayı, günahı sildin bitirdin.
Hasan, imar eyle ukba yurdunu,
Oruç ile öldür nefsin kurdunu,
İhsan sermayenle doldur hurcunu,
Ya şehr-i Ramazan, safâ getirdin,
Hatayı, günahı sildin bitirdin.
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YAKARIŞ
Rahmetini umup sığındım sana,
Gadab edip nâr’a yaktırma beni,
“Lâ Taknatû” dedin, inandım ona,
Cehennem od’una sokturma beni.
Günah ile doldu amel defterim,
Korkarım nîrandır ukbada yerim,
Yalvarır, yakarır niyaz ederim,
Cahîm kancasına taktırma beni.
Gece gündüz çoktur merak kederim,
Ağlayı sızlayı fikir güderim,
Seher tevbe edip tesbih çekerim,
Mevlâm zebaniye kaktırma beni.
Senden gayrı şahsa amân dedirme,
Her dem helâl yedir, haram yedirme,
Sündüs, hülle giydir, katran giydirme,
Yüzüstü siccîne aktırma beni.
Hasan âsi diye kaptırma nâra,
Müznibim diyerek düşmesin âra,
Nurlandır yüzünü kalmasın kara,
Lûtfunla zindana tıktırma beni.
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YAŞIM İLERLEDİ
Zaman serap gibi, akıp gitmekte,
İlerledi yaşım, belim büküldü,
Tek sermayem olan ömür bitmekte,
Şimdi otuz iki dişim döküldü.
Nefsânî arzuma çokça kanardım,
Gençlik ile dinçlik bitmez sanardım,
Azca Kur'an okur, azca anardım,
Şimdi gözlerimden ferim döküldü.
Hiç de bilemedim kadir, kıymetim,
Boş yere harcadım nefes servetim,
Günler geldi geçti, düştü kuvvetim,
Şimdi vücudumdan tüyüm döküldü.
Dünya sevgisini, söküp atmadım,
Gaflet gömleğini çekip yırtmadım,
Seher vakti yattım, ayıp kalkmadım,
Şimdi kervanımdan yüküm döküldü.
İsteğim Rabb'ımdan, bol hidâyeti,
Miskin Hasan korkma, geniş rahmeti,
"Lâ taknatû" vardır, umut ayeti,
Şimdi tüm kalbimden gamım döküldü.
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YİNE GÖNÜL OLGUN DEĞİL
Ne tez geçti gençlik çağım,
Yine gönül olgun değil.
Gazel döktü bahçe, bağım,
Yine gönül olgun değil.
Yaşım arttı, benzim soldu,
Saçla, sakal beyaz oldu,
Artık ömür kemâl buldu,
Yine gönül olgun değil.
Hayat serap gibi aktı,
Hayra, şerre gözüm baktı,
Şimdi geldi tevbe vaktı,
Yine gönül olgun değil.
Gece gündüz kabîh işim,
Bütün düştü ana dişim,
Yüze gülmez şimdi eşim,
Yine gönül olgun değil.
Akıl, fikir varsa serde,
Hasan, çekme şemse perde,
Nefse uyup, düşme derde,
Yine gönül olgun değil.
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YOLA GİDEN YOLCU
Seher oldu, dostum kalkmak gerekir,
Yola giden yolcu yatar mı böyle?
Abdest alıp virde bakmak gerekir,
Yola giden yolcu yatar mı böyle?
Yolun kaygısını atar mı, söyle?
Ömür serap gibi akar eylenmez,
İlm-i ledün, sirdir yâd'a söylenmez,
Tevbe etmez isen günah silinmez,
Yola giden yolcu yatar mı böyle?
Yolun kaygısını atar mı, söyle?
Tembel olup kalma yanılıp geri,
Erkenden uyanıp yere sür ser'i,
Yüzünde görünsün secde eseri,
Yola giden yolcu yatar mı böyle?
Yolun kaygısını atar mı, söyle?
Sabahtan ezanı huşuyla dinle,
İstiğfarı çekip ah edip inle,
Zikrini unutma içten dilinle,
Yola giden yolcu yatar mı böyle?
Yolun kaygısını atar mı, söyle?
Hasan, isteğini erinme söyle,
Gece gündüz deme, itaat eyle,
Suçlu olan kişi tınmaz mı böyle?
Yola giden yolcu yatar mı böyle?
Yolun kaygısını atar mı, söyle?
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YÜCE MEVLÂ
Dünya fâni gönül verme,
Dâim olan yüce Mevlâ.
Denî için riske girme,
Dâim olan yüce Mevlâ.
Nefsi çekme dosta perde,
Gâfil olup düşme derde,
Zikir eyle ıssız yerde,
Dâim olan yüce Mevlâ.
Rızkın için kakıp itme,
Çıkar gelir esef etme,
Hakk’a yürü gayra gitme,
Dâim olan yüce Mevlâ.
Helâl kazan, haram katma,
Şüphen varsa onu yutma,
Güzel ömrü boşa atma,
Dâim olan yüce Mevlâ.
Sefil Hasan, fikir kurma,
Bırak O’na, kendin yorma,
Geçti zaman tembel durma,
Dâim olan yüce Mevlâ.
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YÜCE MEVLÂM
Son anımda yardım senden,
İmdat eyle yüce Mevlâm.
Ruhum çıkar iken tenden,
İmdat eyle yüce Mevlâm.
Evde kalır nâçiz resmim,
Kâtip yazar taşa ismim,
Kabre konur iken cismim,
İmdat eyle yüce Mevlâm.
Münker, Nekir sual sorar,
Cevap vermek beni yorar,
Darda kalan muîn arar,
İmdat eyle yüce Mevlâm.
Mahşer yeri olur sıcak,
Herkes kaçar bucak bucak,
N’olur Resul açsın kucak,
İmdat eyle yüce Mevlâm.
Hasan, isyân etme kaçın,
Mevlâ sürer öne suçun,
Ahmed Muhtar hakkı için,
İmdat eyle yüce Mevlâm.
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ZÂKİR OLAM DER İSEN
Tevhid üzre oluver,
Zâkir olam der isen.
Hakk'a şükür salıver,
Şâkir olam der isen.
Abdest, guslün alıver,
Sünnet, farzın kılıver,
Nefse kılıç çalıver,
Sâbir olam der isen.
Mürşid bulup uyuver,
Benlik, kibrin koyuver,
Helâl yönden doyuver,
Tâhir olam der isen.
Doğru sözü duyuver,
Hemen ona uyuver,
Gaflet donun soyuver,
Mâhir olam der isen.
Hasan, aşka dalıver,
Kâmil mürşid buluver,
İhlâs üzre kalıver,
Nâdir olam der isen.
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ZİKİR EDEM MEVLÂM SENİ
Seher vakti haslar ile,
Zikir edem Mevlâm seni.
Sadık olan dostlar ile,
Zikir edem Mevlâm seni.
Zevzir, üveyk, karga ile,
Tavus, horoz, turna ile,
Dağda keklik, zırba ile,
Zikir edem Mevlâm seni.
Kuğu ile, kumru ile,
Serçe ile, dudu ile,
Koyun ile, kuzu ile,
Zikir edem Mevlâm seni.
Gökten yağan kar, kış ile,
Örendeki baykuş ile,
Yâran, yoldaş, sırdaş ile,
Zikir edem Mevlâm seni.
Sabah açan hoş gül ile,
Âşık olan bülbül ile,
Zâkir olan bir dil ile,
Zikir edem Mevlâm seni.
Denizdeki semek ile,
Helal lokma yemek ile,
Rabb’ım seni sevmek ile,
Zikir edem Mevlâm seni.
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Dere, tepe, taşlar ile,
Gözden akan yaşlar ile,
Secde eden başlar ile,
Zikir edem Mevlâm seni.
Hasan, güzel hizmet ile,
Hikmet veren sohbet ile,
Mevlâm senden rahmet ile,
Zikir edem Mevlâm seni.
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ZİKRULLAHA GEL
Ey isyân derdine dermân arayan,
Ara, bul halkayı, zikrullaha gel.
Kendini levmedip, dâim karayan,
Ara, bul halkayı, zikrullaha gel.
Hoşlanıp sevmezsen halkayı zikri,
Bilesin, sendeki münâfık fikri,
Hastasın, başında dünyanın sekri,
Ara, bul halkayı, zikrullaha gel.
Hakk'ın yolu âsân olur ehline,
Tevbeyi alasın hemen diline,
Allah'ın izniyle cürmün siline,
Ara, bul halkayı, zikrullaha gel.
Yaradanı anıp, gözet yolunu,
Cehaleti bırak, hoş değil sonu,
Tavsiyemdir sana, iyi tut bunu,
Ara, bul halkayı, zikrullaha gel.
Rabb'ını an Hasan, hiç kalma geri,
Cennet-i âlâ'dır, zâkirin yeri,
Sakın nefse uyma, çok büyük şerri,
Ara, bul halkayı, zikrullaha gel.
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HİCAZ İLAHİSİ
Hicaza giden taksiye,
Binsem ağlayı ağlayı.
Eşe, dostuma tavsiye,
Etsem ağlayı ağlayı.
Bir olsam ananlar ile,
Görüşsem yâranlar ile,
Helâllaşsam onlar ile,
Çıksam ağlayı ağlayı.
Anda Medine’ye varsam,
Şerefli Ravza’ya girsem,
Salât-ü selamı versem,
Versem ağlayı ağlayı.
Mikatta abdestim alsam,
İhram bezine sarılsam,
Niyet edip namaz kılsam,
Kılsam ağlayı ağlayı.
Bab-ı selâm diye sorsam,
Ordan içeriye varsam,
Beytullah’a karşı dursam,
Dursam ağlayı ağlayı.
İhramımı pekçe bürsem,
Beytullah’a yüzüm sürsem,
Hacer-ül Esved’i görsem,
Görsem ağlayı ağlayı.
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Dönüp say etmeyi seçsem,
Sonunda zemzemden geçsem,
Ayakta suyundan içsem,
İçsem ağlayı ağlayı.
Makam-ı Halil’de kalsam,
İki rekât namaz kılsam,
Tefekkür bahrine dalsam,
Dalsam ağlayı ağlayı.
Safa’da tekbiri alsam,
Merve’de kıyamda kalsam,
Çok dua edip yalvarsam,
Etsem ağlayı ağlayı.
Gusledip, esans sürünsem,
Yine ihrama bürünsem,
Hem Arafat’ta görünsem,
Dursam ağlayı ağlayı.
Sonunda vakfede olsam,
Öğle, ikindiyi kılsam,
Af diye duaya dalsam,
Dalsam ağlayı ağlayı.
Müzdelife’den taş alsam,
Akşam, yatsı, orda kılsam,
Seherden vakfede kalsam,
Kalsam ağlayı ağlayı.
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Sabahtan oradan kalksam,
Mina’ya gelip hem baksam,
Şeytan gözüne taş çaksam,
Atsam ağlayı ağlayı.
Mekânında kurban kessem,
Başımın traşın etsem,
Farz olan tavafa gitsem,
Dönsem ağlayı ağlayı.
Veda tavafını yapsam,
Beytin örtüsünden kapsam,
Hacer-ül Esved’i öpsem,
Öpsem ağlayı ağlayı.
Miskin Hasan gel kendine,
Elveda de döne döne,
Çokça sevdiğim Medine,
Gelsem ağlayı ağlayı.

236

BİLMEYENE YAZIKLAR OLSUN
Ma’budum tek, şeriki yoktur,
Bilmeyene, yazıklar olsun.
Yine de inkârcılar çoktur,
Bilmeyene, yazıklar olsun.
Kendin bilen, Rabb’ını bilir,
Zikri ilahiyle sevinir,
Böyle olana arif denir,
Bilmeyene, yazıklar olsun.
Seherlerde ötüşen kuşlar,
Canlı ağaçlar, cansız taşlar,
Dilleriyle tevhide başlar,
Bilmeyene, yazıklar olsun.
Umuru kâinata kâim,
Bütün varlık zikrinde dâim,
Hiç anlamaz bunu behaim,
Bilmeyene, yazıklar olsun.
Hasan’ım Mevlâ’nı ansana,
Tevhidin bahrine dalsana,
Allah deyip huzur bulsana,
Bilmeyene, yazıklar olsun.
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KÂMİL İMÂN VER RABB’IM
Af deyu ağlayuben,
Kâmil iman ver Rabb’ım.
Gecede ah çekuben,
Kâmil iman ver Rabb’ım.
Yataklardan kalkuben,
Aşk lambasın yakuben,
O’na secde eduben,
Kâmil iman ver Rabb’ım.
Abdestimi aluben,
Namazımı kıluben,
Af Rabb’ım deyuben,
Kâmil iman ver Rabb’ım.
Ezanı dinleyuben,
Camilere varuben,
Niyaz, dua yapuben,
Kâmil iman ver Rabb’ım.
Hasan’ım ağlayuben,
Mevlâ’ya yalvaruben,
Hakk’a zikre duruben,
Kâmil iman ver Rabb’ım.

238

MÜTTAKKİLER İÇİN HİDAYETTİR
Oku, gör, Kur’an’ı tut emrini,
Müttaki olana hidâyettir.
Gel göstereyim sana yerini,
Müttaki olana hidâyettir.
Sıfat-ı mü’min gaybe inanmak,
Zekâtı verip namazı kılmak,
İstersen âlimden al bir sabak,
Müttaki olana hidâyettir.
Kur’an, Tevrat, Zebur, İncil anla,
Buna inanmak gerekir canla,
Kur’an’ın emrini tut imanla,
Müttaki olana hidâyettir.
Bil amentüyü ol hidâyette,
Şüphelenip kalma dalâlette,
Amel yap olursun selamette,
Müttaki olana hidâyettir.
Hasan sen de bu sıfatlara var,
Hamdini edip Mevlâ’ya yalvar,
Ehl-i Kur’an olan görmez zarar,
Müttaki olana hidâyettir.
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HAYIRLA ŞER RABB’IMIN TAKDİRİ
Anamdan doğdum geldim dünyaya,
Hayırla şer Rabb’ımın takdiri.
Hem düştüm nice nice davaya,
Hayırla şer Rabbımın takdiri.
Baktım bazıları gülüp oynar,
Dünkü gülenler ah çekip ağlar,
Çokları yokluk içinde yanar,
Hayırla şer Rabb’ımın takdiri.
Kimi biner taksi arabaya,
Kimisi perişan gider yaya,
Kimisi ev bulamaz yatmaya,
Hayırla şer Rabb’ımın takdiri.
Kimisi ata biner atlanır,
Düşman karşısında silahlanır,
Tam şehit olup mükâfatlanır,
Hayırla şer Rabb’ımın takdiri.
Kimisi aç gezer, kimisi tok,
Kiminin cebinde harçlığı yok,
Kiminin başında sevdası çok,
Hayırla şer Rabb’ımın takdiri.
Kimi bey olur, kimisi paşa,
Kimi geda, kimi kalmış şaşa,
Hep yerinde, zulüm değil hâşâ,
Hayırla şer Rabb’ımın takdiri.
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Hasan der ki, Mevlâm’dan muradım,
Kâmil abd olmak, O’na maksadım,
Hayır ve şer kadere inandım,
Hayırla şer Rabb’ımın takdiri.
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İNKÂR EDEN TAM KÂFİR
Rabb’ım seni yarattı,
Halk arasına kattı,
Hem de kendin arattı,
Mevlâm her şeye kadir,
Münkirler olur kâfir.
Kâinatı yaratan,
Hem Âdemi yaşatan,
Varlığını aratan,
Mevlâm her şeye kadir,
Münkirler olur kâfir.
Seherleri kalksana,
Semâlara baksana,
Tevbeleri yapsana,
Mevlâm her şeye kadir,
Münkirler olur kâfir.
Ayından, yıldızından,
Güzü, kışı, yazından,
Fa’al-ı mutlak Yezdan,
Mevlâm her şeye kadir,
Münkirler olur kâfir.
Boy vermiş, gerdan vermiş,
Lûtfunu, inan vermiş,
Kalp dolu iman vermiş,
Mevlâm her şeye kadir,
Münkirler olur kâfir.
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Hasan’a layık gören,
Tevhidini bildiren,
Kemâlata erdiren,
Mevlâm her şeye kadir,
Münkirler olur kâfir.
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BENİ YE’SE BIRAKMA
Bir cenahımda havf var,
Korktuğuma uğratma.
Diğerinde recalar,
Korktuğuma uğratma,
Beni ye’se bırakma.
Az sana itaatım,
Çok benim kabahatım,
Seherde münâcâtım,
Korktuğuma uğratma,
Beni ye’se bırakma.
Lûtfunu benden alma,
Gönlümü gayra salma,
Gaflet içinde koyma,
Korktuğuma uğratma,
Beni ye’se bırakma.
Hidayetin ver bana,
Dönmeyeyim isyâna,
İhlâsla tapam sana,
Korktuğuma uğratma,
Beni ye’se bırakma.
Hasan kâmilim sanma,
Tembel olup usanma,
Tam-u od’una yanma,
Korktuğuma uğratma,
Beni ye’se bırakma.
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ALIVER BAŞINA TESETTÜRÜNÜ
Şerefli, iffetli, nezîhe kızım,
Alıver başına tesettürünü.
Gayretli, ahlâklı, sâliha kızım,
Alıver başına tesettürünü.
Âlet olma yavrum, sakın şerlere,
Yapayalnız gitme uzak yerlere,
Aldanıp görünme, mahrem erlere,
Alıver başına tesettürünü.
Hanım-ı küffâra, yanılıp bakma,
Onlar behaimdir, sen açık çıkma,
Kendini ateşe daldırıp yakma,
Alıver başına tesettürünü.
Emr-i ilâhîdir, giy tesettürü,
Buyruğa uyarak, vakarlı yürü,
Hayâsız uryanlar sanki bir sürü,
Alıver başına tesettürünü.
Hak yolunda yiğit verir can, seri,
Namuslu, imanlı, doğurur eri,
Müslime hanımın cennettir yeri,
Alıver başına tesettürünü.
Başının örtüsü nişanın olsun,
Kalbinde kemâllı imanın olsun,
İtaat edecek zamanın olsun,
Alıver başına tesettürünü.
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Boş yere geçirme kışı, yazını,
Sen al abdestini, kıl namazını,
Dâim yaradana sal niyâzını,
Alıver başına tesettürünü.
Hakikat bahrinden cevherler aldım,
Onlara duacı olarak kaldım,
Hasan'ım, kızıma öğütler saldım,
Alıver başına tesettürünü.
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İNANDIM YA RESULALLAH
Sensin Nebiyyu Zîşânım,
İnandım ya Resulallah.
Şehadet versin lisanım,
İnandım ya Resulallah.
Methetmiş Hazreti Hüdâ,
Tâhâ vû Yasin Kur’an’da,
“Levlâke” senin şanında,
İnandım ya Resulallah.
Şefaatkânım Mustafa,
Bedrud’düca Şemsud’duha,
Hak tarafından müctebâ,
İnandım ya Resulallah.
Enbiya der nefsî nefsî,
Âdeme varır hepisi,
Sen diyeceksin ümmetî,
İnandım ya Resulallah.
Hem Hatemünnebiyyinsin,
Hem Şefi’ul Müznibinsin,
Rahmeten lil-âleminsin,
İnandım ya Resulallah.
Sâhib-u şakk-ul kamersin,
Parmaktan suyu verensin,
Mîracını bildirensin,
İnandım ya Resulallah.
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Hasan’ım imdadı söyle,
Arzuhalı ona eyle,
Mahşerde şefaat dile,
İnandım ya Resulallah.
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NOLUR MEDİNE’Yİ GÖRSEM
Nasîp et Yarab bu sene,
Nolur Medine’yi görsem.
Gel gidelim biz de yine,
Nolur Medine’yi görsem.
O yeşil kubbeyi görsem,
Hem bab-ı selâmdan girsem,
Ravza cihetine dönsem,
Nolur Medine’yi görsem.
Salât-ü selâmı versem,
Aman Resulullah desem,
Şefaatına ben ersem,
Nolur Medine’yi görsem.
Yanında Ebubekir’e,
Selâmlar olsun Ömer’e,
Varsam Osman Zinnureyne,
Nolur Medine’yi görsem.
Hasan’ım ben de giderim,
Ali’yi candan severim,
Hasan, Hüseyni överim,
Nolur Medine’yi görsem.
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KÂBE AKLIMA DÜŞTÜ
Medine’den Mekke’ye,
Kâbe aklıma düştü.
Karar versem gitmeye,
Kâbe aklıma düştü.
Ordan Mekke’ye varsam,
Beytullahı hem sorsam,
Bab-ı selamda dursam,
Kâbe aklıma düştü.
Beyti tavafa dönsem,
Hacere yüzüm sürsem,
Günaha tevbe desem,
Kâbe aklıma düştü.
Minâ’ya birgün gelsem,
Arafat’a yürüsem,
Rabb’ıma dua etsem,
Kâbe aklıma düştü.
Hasan sen, Mekke’ye var,
Boyun bükerek yalvar,
Bütün günahlar kalkar,
Kâbe aklıma düştü.
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BU DÜNYAYA İBRET OLDU
İlk Peygamber Âdem baba,
Bu dünyada çok ağladı.
Validemiz Havva ana,
Dünyamıza nesil saldı.
Nuh geldi, gemisin yaptı,
Nesl-i Âdem ona çattı,
Ne acayip tufan çıktı,
Nuh dünyaya ibret oldu.
İbrahim neleri gördü,
Rabb’im ateşi söndürdü,
Üvez Nemrud’u öldürdü,
Bu dünyaya ibret oldu.
Musa’ya deniz yol oldu,
Firavun onda boğuldu,
Görenler imanla doldu,
Bu dünyaya ibret oldu.
İsa’yı mevlâm yöneltti,
O’nu beşikte söyletti,
Ne muazzam bir hikmetti,
Bu dünyaya ibret oldu.
Muhammed sonradan geldi,
Ayet ayet Kur’an indi,
Risaletin âlem bildi,
Bu dünyaya ibret oldu.
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Abdülkadir geldi, gitti,
Veliler o yoldan geçti,
Hem Hasan bu yolu seçti,
Bu pîranın yolu oldu.
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HAKİKİ VATAN UKBADIR
Dünya sana vatan değil,
Hakiki vatan ukbadır.
Hiç de ona verme gönül,
Hakiki vatan ukbadır.
Hem onu sevmekten çekil,
Hataların başıdır bil,
Şevkle ahirete eğil,
Hakiki vatan ukbadır.
İhlâslı ameller eyle,
Dünya geçer, kalmaz böyle,
Tevhidi bırakma, söyle,
Hakiki vatan ukbadır.
Cüz-i ihtiyarın kullan,
Günahtan çekin her zaman,
Yapma isyân, sonra yanan,
Hakiki vatan ukbadır.
Hasan’ım hayırda yarış,
Durma sofulara karış,
Ukba için sen de çalış,
Hakiki vatan ukbadır.
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BAKMA ŞU KÂİNATIN ZİYNETİNE
Bakma şu kâinatın ziynetine,
Ömrünü boş yere verdiğin yeter.
Âbid ol, ihlâsı al niyetine,
Ömrünü boş yere verdiğin yeter.
Malı mülkü eylemesin virdinden,
Dünya sevgilerini at gönlünden,
Hem tul-u emeli çıkar kendinden,
Ömrünü boş yere verdiğin yeter.
Götürür nefisin baktığın yana,
Aldatarak fırsatı vermez sana,
Nefesin sayılı, kulak ver bana,
Ömrünü boş yere verdiğin yeter.
Hem nazar kıl, hüküm eden şâhlara,
Onlar da katıldılar topraklara,
Bakılacak mahşerde hesaplara,
Ömrünü boş yere verdiğin yeter.
Hasan aldanma dünya hilesine,
Seni de çeker toprak sinesine,
Gireceksin kabrin içerisine,
Ömrünü boş yere verdiğin yeter.
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ECEL GELMİŞ SANA
Bu dünya yalandır, boşa oyalanma,
Bir de bakarsın ki ecel gelmiş sana.
Mal-mülkü talandır, bunun için yanma,
Bir de bakarsın ki ecel gelmiş sana.
Sakın nakd-i ömrü verme boş hevaya,
Kötülüğe girme, isyân değil, gaye,
Bugün yarın deme olup tembelâne,
Bir de bakarsın ki ecel gelmiş sana.
Altını, gümüşü yılandır sarılma,
Keyf ile cümbüşü geçici yanılma,
Yüzüne gülüşü hep fitnedir kanma,
Bir de bakarsın ki ecel gelmiş sana.
Nice padişahı kandırıp, güldürdü,
Sevgisi, muhabbeti kalbi öldürdü,
Allah’ı unutturup, zevki sürdürdü,
Bir de bakarsın ki ecel gelmiş sana.
Hasan sen de bakma alı, yeşiline,
Sevinerek kanma kendi hevesine,
Tevbeyi bırakma, eman de Muîne,
Bir de bakarsın ki ecel gelmiş sana.
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MİHMAN OLARAK
Ben bu fâni dünyaya,
Mihman olarak geldim.
Çokları gördüm yaya,
Mihman olarak geldim.
Misafirim her yerde,
Hem şehirde, hem köyde,
Gece gündüzlerimde,
Mihman olarak geldim.
Bu dünyaya vermem dil,
Asıl evim bu değil,
Gideceğim, iyi bil,
Mihman olarak geldim.
Aldanma baharına,
Günün koyma yarına,
Kulluk yakışır sana,
Mihman olarak geldim.
Hasan sen de çok yatma,
Hakk’a karşı yan çıkma,
Alı yeşile bakma,
Mihman olarak geldim.
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KEYFİ NEŞESİ GEÇİCİDİR
Sakın bu dünyaya aldanma,
Keyfi, neşesi geçicidir.
Hem ebedi kalırım sanma,
Keyfi, neşesi geçicidir.
Her nere baksan yokuş yolu,
Ne kadar kaçsan zahmet dolu,
Sevenin olmaz sağı solu,
Keyfi, neşesi geçicidir.
Hiçbir zaman isyâna girme,
Kıymetli ömrün boşa verme,
Yüze gülüşü fitne sevme,
Keyfi, neşesi geçicidir.
O cîfedir, hem bilmez misin?
Talip olanı görmez misin?
Kalpten sevgisin silmez misin?
Keyfi, neşesi geçicidir.
Hasan sen de sarılma ona,
Çeker seni kendinden yana,
Duyururum ehl-i imana,
Keyfi, neşesi geçicidir.
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ECEL GELMEDEN
Ya Rab! tevbe günahlarıma,
Ecel bana karşı gelmeden.
Cahilâne yaptıklarıma,
Ecel bana karşı gelmeden.
Kabahat tamam haddi aştı,
Ömür bitip ukba yaklaştı,
Kalbim korkuyla karşılaştı,
Ecel bana karşı gelmeden.
Mahşer yerini hatırlasam,
Yararlı amel hazırlasam,
Rabb’ımın rızasına varsam,
Ecel bana karşı gelmeden.
Korkarım ki iflas ederim,
Ne olacak gayrı kederim,
Hatalara pişmanım derim,
Ecel bana karşı gelmeden.
Gece gündüzde müstağfirim,
Affına muhtacım ya Kerîm,
Halas et Hasan’ı ya Rahîm,
Ecel bana karşı gelmeden.
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AF RABB’IM
Ettiğim haddi aştı,
Rabb’ım beni affeyle.
Ecel geldi yanaştı,
Rabb’ım beni affeyle.
“Lâ taknatû” dan haber,
Aldığım bana yeter,
Kulum dedinse eğer,
Rabb’ım beni affeyle.
Ya Rahîm-u ya Rahmân,
Ya Muîn-u ya Mennan,
Dilediğim ya Hannan,
Rabb’ım beni affeyle.
Gecelerde ağlarım,
Rahmetini umarım,
Suçuma tevbekârım,
Rabb’ım beni affeyle.
Hasan sen od’a yanma,
Tevbe et oyalanma,
Rabb’ın affetmez sanma,
Rabb’ım beni affeyle.
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TEVBELERE GELSEN OLMAZ MI?
Eyvah! Nefis sen öleceksin,
Akibetini göreceksin.
Hem musallaya geleceksin,
Tevbelere gelsen olmaz mı?
Namazın kılar dindaşların,
Kabre götürür yoldaşların,
Rahmeti okur sırdaşların,
Tevbelere gelsen olmaz mı?
Seni mezara indirirler,
Toprak üstüne döndürürler,
İmama telkin verdirirler,
Tevbelere gelsen olmaz mı?
Melek gelir hesap görmeye,
Tevhid olsun sana sermaye,
Dil gerek cevabı vermeye,
Tevbelere gelsen olmaz mı?
Hasan gaflete dalma sakın,
Ahiret oldu sana yakın,
Zinhâr yeme kimsenin hakkın,
Tevbelere gelsen olmaz mı?
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ENVÂR-I ZİKRULLAHTIR
Küfür zulmetin yırtan,
Envâr-ı zikrullahtır.
İnsanı eden sultan,
Envâr-ı zikrullahtır.
Kalpten ağyarı süren,
Umduğunu gösteren,
Mahbubuna erdiren,
Envâr-ı zikrullahtır.
Dünya sevgisin atan,
Sirrine nurlar katan,
Eden cenneti vatan,
Envâr-ı zikrullahtır.
Rabb’a kulum dediren,
Meleklere sevdiren,
Vâsıl edip güldüren,
Envâr-ı zikrullahtır.
Kemâlatı bulduran,
Aşk-ı Hakk’ı dolduran,
İsyânları kaldıran,
Envâr-ı zikrullahtır.
Sıdk ile tevhid diyen,
Günahları gideren,
Hasan aşka düşüren,
Envâr-ı zikrullahtır.
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AKİBET CENNET OLUR
Gel kırma sözümü sen,
Akibet nimet olur.
Hakk’a özünü versen,
Akibet nimet olur.
Doğruluğa gidersen,
Dostu candan seversen,
Kendin kurban verirsen,
Akibet vuslat olur.
Sen yolunda yürürsen,
Hakikati görürsen,
Şehâdetle ölürsen,
Akibet cennet olur.
Gel benliğini gider,
Sende kalmaz hiç keder,
Derviş olan zikreder,
Akibet hikmet olur.
Hasan sâfi durursan,
Kalbin temiz kılarsan,
Allah’ı çok anarsan,
Akibet rü’yet olur.
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ŞEFAAT-I RESUL’E VAR İNANCIM
Tamam, yaşım altmış beşe yaklaştı,
Defterim hep isyânla dolarak taştı.
Ecelim geldi, kapıya yanaştı,
Şefaat-ı Resul’e var inancım,
Lûtuf eyle ihsanına muhtacım.
Bütün ağardı, saç ile sakalım,
Hep çekildi kanım, kalmadı halım,
Mevlâm sanadır benim arzuhalım,
Şefaat-ı Resul’e var inancım,
Lûtuf eyle ihsanına muhtacım.
Ömrüm ilerledi, belim büküldü,
Azaldı kuvvetim, dişim döküldü,
Cürmü hatamdan diz bağım söküldü,
Şefaat-ı Resul’e var inancım,
Lûtuf eyle ihsanına muhtacım.
Şimdi Rabb’ıma dönderdim özümü,
Son demde kara etmesin yüzümü,
Kabul eylesin istiğfar sözümü,
Şefaat-ı Resul’e var inancım,
Lûtuf eyle ihsanına muhtacım.
Ehl-i sünnet diye alsın canımı,
Cennet-i Firdevs etsin mekânımı,
Resul’e komşu etsin makamımı,
Şefaat-ı Resul’e var inancım,
Lûtuf eyle ihsanına muhtacım.
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Kemter Hasan’ın çokçadır günahı,
Affeylesin onu yüce Allah’ı,
Şefaatçı olsun Resulullah’ı,
Şefaat-ı Resul’e var inancım,
Lûtuf eyle ihsanına muhtacım.
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AL BENİ NEFSİN ELİNDEN
Al beni nefsin elinden,
Arada perde kalmasın.
Sevem seni derûnumdan,
Arada perde kalmasın.
Uyam sana zâhir, batın,
İlminle geçsin hayatım,
Ola sana münacatım,
Arada perde kalmasın.
Bu gönlüm aşkınla dolsun,
Sevgi kendine yâr olsun,
Tefekkürü daim bulsun,
Arada perde kalmasın.
Sevsin seni aşkı ile,
Çoşsun gönlü şevki ile,
Ansın seni saygı ile,
Arada perde kalmasın.
Hasan’ım diyerek yansın,
Rahmetin bahrine dalsın,
Her yerde huzurda kalsın,
Arada perde kalmasın.
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EY NEFİS BENİM DERSİN
Ey nefis benim dersin,
Gafletten uyandın mı?
Övünür, sevinirsin,
Şahsını tanıdın mı?
Ene der, kabarırsın,
Zevk sürüp, şımarırsın,
Korkarım aldanırsın,
Kalbinden anladın mı?
Düşünmezsin kendini,
Çokça yaparsın kini,
Hubb-u dünya şevkini,
Sirrinden kaldırdın mı?
Ömrünü sarfedersin,
Uçuruma gidersin,
Cahil nefse ne dersin,
Şerrini tanıdın mı?
Aşk bahrinde yüzersin,
Hasan neler sezersin,
Niye tembel gezersin?
Tevbeleri yaptın mı?
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DÜNYA PAZARINDA
Feyz aldım Rabb’ımdan,
Dünya pazarında.
Severim canımdan,
Dünya pazarında.
Dünyayı hor görme,
Ömrün boşa verme,
Lâkin onu sevme,
Dünya pazarında.
Ehlinden al sabak,
Geçen ömrüne bak,
Hiç olma avanak,
Dünya pazarında.
Hiç tembel durma,
Hem âvare olma,
Hayır yap, yanılma,
Dünya pazarında.
Hasan sen de yanma,
Kör şeytana kanma,
Boşa oyalanma,
Dünya pazarında.
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GİDİLMEZ BENLİKLE HAKK’A
Sâlik benliği kır da gel,
Gidilmez benlikle Hakk’a.
Gönül varlığın yu da gel,
Gidilmez benlikle Hakk’a.
Sür varın çıksın aradan,
Nurlar doldursun Yaradan,
Geçesin gayrı sevdadan,
Gidilmez benlikle Hakk’a.
Rabb’ın senden tâat ister,
Ağyara daldığın yeter,
Var mı bundan başka göster?
Gidilmez benlikle Hakk’a.
Kendin Mevlâya veresin,
Hem gönüllere giresin,
Ölmeden evvel ölesin,
Gidilmez benlikle Hakk’a,
Hasan kibrini kırasın,
Boyun büküp yalvarasın,
Yok olup, Hakk’ı bulasın,
Gidilmez benlikle Hakk’a.
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DİNLEYE İHVANLARIM
Ah eduben inlerim,
Dinleye ihvanlarım.
Nice şeyler söylerim,
Dinleye ihvanlarım.
Nasihatım onlara,
Uymazlar mı bunlara?
Kur’an okuyanlara,
Uyalar ihvanlarım.
Benim sözüm denmeye,
Hem haramlar yenmeye,
Ömür güzel sermaye,
Anlaya ihvanlarım.
Aman sakın sen kardeş!
Yalan sanki bir ateş,
Münafığa olma eş,
Sakına ihvanlarım.
Hasan hayır yap, bıkma,
Müstakim yoldan çıkma,
Haram lokmayı yutma,
Yemeye ihvanlarım.
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HALKAYI ZİKRULLAHA GEL
Derun-u dilden âşıksan,
Halkayı zikrullah’a gel.
Derdi gamdan usanıksan,
Halkayı zikrullaha gel.
Bundadır gönlün ilacı,
Yönel zikre ol baş tacı,
Tevbe et, kendine acı,
Halkayı zikrullaha gel.
Lafzatullah zikrin hası,
O, ism-i azam duası,
Açılsın kalbinin pası,
Halkayı zikrullaha gel.
Biatını al pirinden,
Tevhid düşmesin dilinden,
Geldiği kadar elinden,
Halkayı zikrullaha gel.
Hasan “hû” de, gaflet çıksın,
Kesel duvarını yıksın,
Sevgiyi gönlüne tıksın,
Halkayı zikrullaha gel.
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CUMA GÜNÜ
Terkedesin tüm işini,
Hayr-ul eyyam Cuma günü,
Hem al gusül, abdestini,
Hayr-ul eyyam Cuma günü.
İhlâsla mescide girsen,
Orada huzura ersen,
Salat-u selamı versen,
Hayr-ul eyyam Cuma günü.
Huzurda olduğun bilsen,
Sükûtla hutbe dinlesen,
Konuşup da lağvetmesen,
Hayr-ul eyyam Cuma günü.
Gece gündüz orda toplan,
Tevbe edip Rabb’ını an,
Red olunmaz sıdkla duan,
Hayr-ul eyyam Cuma günü.
Arzun hâlis amel olsun,
Fikirlerin kemal bulsun,
Bütün melek şahit kalsın,
Hayr-ul eyyam Cuma günü.
Mü’min mâbede toplanır,
Müslim zahmete katlanır,
Nîran-ı tamu kapanır,
Hayr-ul eyyam Cuma günü.
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Namaz sonu dağılasın,
Fadlından nasîp alasın,
Helal lokmayı bulasın,
Hayr-ul eyyam Cuma günü.
Hasan hiç de gaflet etme,
Gayri meşru yere gitme,
Çok zikir yap, adet gütme,
Hayr-ul eyyam Cuma günü.
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HANİ SENİN KAZANCIN
Ey ahiret yolcusu,
Hani senin kazancın?
Namaz kıl, tut orucu,
Budur senin kazancın.
Zenginler zekat verir,
Haccı onlar farz görür,
Kabre kazançla gelir,
Budur senin kazancın.
Teheccüde kalkıver,
Allah seni hem sever,
Kalbini O’na dönder,
Budur senin kazancın.
Kıl beş vakti unutma,
Tembel olup, yan yatma,
Nafileyi bırakma,
Budur senin kazancın.
Hasan laf atma sakın,
Hâlis abdi ol Hakk’ın,
Rabbın sana çok yakın,
Budur senin kazancın.
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ARŞ-I ÂLÂNIN ALTINDA
Yedi sınıf tam toplanır,
Arş-ı âlânın altında.
Cümlesi hep orda kalır,
Arş-ı âlânın altında.
Şems aşağı indiğinde,
Tere gark edildiğinde,
Bu sıfat görüldüğünde,
Arş-ı âlânın altında.
Birinci adil padişah,
O’ndan râzı olur Allah,
Bunda etme hiç iştibah,
Arş-ı âlânın altında.
Rabb’a ibadet kılanlar,
Gençliğini yıpratanlar,
Kendini hakka salanlar,
Arş-ı âlânın altında.
Dünyada sünnete uyan,
Gönlün mescide bağlayan,
Kalbini camide koyan,
Arş-ı âlânın altında.
Allah için sevişenler,
O ecilden görüşenler,
Ayruluben birleşenler,
Arş-ı âlânın altında.
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Güzel hanım davet salsa,
Adam da Allah’tan korksa,
Yapmam! Haram diye kaçsa,
Arş-ı âlânın altında.
Bir kişi sadaka verse,
Sağın solundan gizlese,
Amelinde ihlas etse,
Arş-ı âlânın altında.
Şol kişi ki zikir yapsa,
Aşka düşerekten çoşsa,
Gözlerinden yaşlar saçsa,
Arş-ı âlânın altında.
Hasan sen, dua kılasın,
Bu sıfatlarda olasın,
Sabit imanla kalasın,
Arş-ı âlânın altında.
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KÂFİ GELMEZ Mİ
Bir katre nutfeden seni yaradanı,
Düşünmen inanmana kâfi gelmez mi?
Kâmil akıl verip, kendin aradanı,
Düşünmen inanmana kâfi gelmez mi?
Hiç dünyada sahipsiz nesne gördün mü?
Yoksa bocalayıp, şüpheye girdin mi?
Semada yıldız, aya fikir sürdün mü?
Düşünmen inanmana kâfi gelmez mi?
İbretle baksan dalgalanan denize,
Sani’inin tevhidini okur size,
O’na inanmaya bu yetmez mi bize?
Düşünmen inanmana kâfi gelmez mi?
Dağ ile taşından dersini alsana,
Basiretini tefekküre salsana,
Hem okuyup “Men arefede” kalsana,
Düşünmen inanmana kâfi gelmez mi?
Hasan toprağa, suya nazar kılsana,
Hal lisanıyla neler söyler insana,
Tavsiyelerimi tut, kulak ver bana,
Düşünmen inanmana kâfi gelmez mi?
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NEFİS RABB’ININ EMRİNE BAK
Ahiretin gülleri solmaz,
Nefis Rabb’ının emrine bak.
Ehl-i gaflete nasîp olmaz,
Nefis Rabb’ının emrine bak.
Zülcelalin rızasın gözet,
Her meclisinde Hak’tan sözet,
Ol mütmain, büyük fazilet,
Nefis Rabb’ının emrine bak.
O’nun emrini yap, hiç çıkma,
Tut sözümü, yabana atma,
Dalıp gaflete, kendin yakma,
Nefis Rabb’ının emrine bak.
Yaratıldın sıvı meniden,
Ya sende ucûb kibir neden?
Bırak emmare çıksın senden,
Nefis Rabb’ının emrine bak.
Enaniyetle benim deme,
Allah Rabb’ım de de, gam yeme,
Sakın ağyara meyil verme,
Nefis Rabb’ının emrine bak.
Çok zaman eman derim sana,
Yine de girersin tuğyana,
Hiç de acımazsın Hasan’a,
Nefis Rabb’ının emrine bak.
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DÖRTLÜK
Namus iffetinden cömertlik eden,
Nâs içinde rezil, perişan olur.
Taam, servetinden cömertlik eden,
Şerefli, izzetli bir insan olur.
Dağa, taşa bakıp Mevlâ’yı ansan,
Kalpte iman nuru görülür kardaş,
Bir tabibe varıp derdini yansan,
Yaran üzre merhem sürülür kardaş.
İlim, irfan öğren hiç de erinme,
Bilgi, sahibini başa taç eder.
Adi insan olup, nâsa yerinme,
Cahillik insanı boşa harç eder.
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MESNEVİLER
Allah nice nimet vermişse sana,
Neden dönüp kulluk etmezsin O’na.
Sükût eyle dinle arif sözünü,
İtirazla kara etme yüzünü.
Hakikat haberi istersen eğer,
Temiz olan kişi olur muteber.
Dostum günler geçer, hiç kalmaz böyle,
Vakti boşa verme, ibadet eyle.
Kemâl ehli bulup, durma kemâllaş,
Cahille olursan, olursun ayyaş.
Kâmil insanı seç, sana arkadaş,
Hiçbir zaman etmez ayıbını fâş.
Aslın âdi nutfe olduğunu bil,
Aklın iyi kullan içten kibri sil.
İyi düşünmeden kararın verme,
Hatayı yaparak vebale girme.
Sözü verdiğinde sözünden cayma,
Sadakat dururken nifaka kayma.
Tevhidi çok söyle, tembelce yatma,
Salih amel eyle, hiç riya katma.
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Zengin, fakir deme, selâmını ver,
Tevazu ehlini her insan sever.
Kâmil, salih insan yüzden bilinir,
Âsi, fasık kimse çirkin görünür.
Kâmil olam dersen eğer,
Ehl-i ilme çok ver değer.
Akla doğan vesveseyi hemen bırak,
Şeytan sana kurmasın zehirli tuzak.
Gençliğe güvenme, tez gelir geçer,
Yıllar bıçkı gibi ömrünü biçer.
Bu dünya köprüdür, gelip geçilir,
Kısmetin miktarı yenip içilir.
Her ne şey yaptıysan fani dünyada,
Hesabını verirsin baki ukbada.
Kendi aybına bak ayıp arama,
Noksanını düşün, gayrı karama.
Zengin isen sana kucak açarlar,
Fakir isen senden ürküp kaçarlar.
İlim öğren elbet âlim olursun,
Öğüt dinle, yoksa cahil kalırsın.
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Tütün içme sonra pişman olursun,
Nihayet sıhhatten mahrum kalırsın.
Para sevgisini koyma kalbine,
Gönlünden çıkar da indir cebine.
Nefisperest olma, pişman olursun,
İnsanlar içinde düşük kalırsın.
Sahtekâr olma, doğru konuş sözün,
Dünya-ukba kara olmasın yüzün.
Al abdesti, kıl namazı kazaya koyma,
İtaatsız geçen ömrü ömürden sayma.
Dünyada rahat etmek için en güzel yol,
Herkesle iyi geçin, alçak gönüllü ol.
Kelamı az de ki, sana hayran olsunlar,
Kemâl ehli ol ki, senden ibret alsınlar.
Senin için sana seçilen güzel yol,
Herkese karşı edepte numune ol.
Edep ehli edebini kemâl ehlinden alır,
Cahil ile sohbet eden, edepten mahrum kalır.
Her zaman yönünü Mevlâ’ya çevir,
İçindeki enaniyeti kır, devir.
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Namazını kıl da, koyma kazaya,
Ukbada uğrama müthiş cezaya.
İbadet eyle de gösteriş yapma,
Muraî olarak yolundan sapma.
Âlim ile sohbet gayet yararlı,
Cahil ile sohbet elbet zararlı.
Cömert olan insan konuktan kaçmaz,
Haram olan yere parasın saçmaz.
Huyu bed olandan ürküp kaçarlar,
Ahlâk sahibine kanat açarlar.
Seni sevenleri, sevmekten kaçma,
Burnunu kaldırıp, yüksekten uçma.
Sözün özü doğru yola kaymaktır,
Özün vazifesi sevip saymaktır.
Resul-u Zî’şân’ı sevip uyalım,
Âl-i ashabına saygı duyalım.
Biz Resulullah’ı seven ümmetiz,
Ehl-i beytini medheden milletiz.
Sevme seni görüp sözle öveni,
Gıyaben buğzedip, sana söveni.
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Hiç kimseden yüksek görme kendini,
Arif ile otur dinle pendini.
Kâmil kişi belli olur, sözünden,
Sanki güller açar, güler yüzünden.
Cömertlik iyidir, mü’minler bilir,
Kısmet olmaz ise elden ne gelir.
Allah Vâhid, Samed, hiç de etme şek,
Fa’ali mutlaktır iradede tek.
Rızk için üzülme kardeşim sakın,
Taksimine inan, o yüce Hakk'ın.
Arif ol mecliste, hiç verme fire,
Biri çıkar sürer burnunu yere.
İlm-i fıkhı öğren, hiç de erinme,
Bilgisi yok diye, gayra yerinme.
Eli yeren insan hiç de sevilmez,
İyilik etse de yine övülmez.
Bu dünya fitnedir, yine derersin,
Derdiğini koyup, kabre girersin.
Gördüğün herkesi dost olur sanma,
Lafına bakıp da beyhude kanma.
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İsyankâr kardeşim, tevhidi söyle,
Katı kalbin nursuz kalmasın böyle.
Ömür serap gibi durmadan akar,
Nefes kalmaz biter, can tenden çıkar.
Tevhid, zikrin kesme Yüce Mevlâ’nın,
Ateşe yanmasın cesetle canın.
Tevhidini kesme, Rabb’ım dilimden,
Alı koyma beni irfan, ilimden.
Hased, ateş gibi ameli yakar,
Kâmil mü’min yapmaz; Allah’tan korkar.
Ne güzel ihvanı davet eylemek,
Bir araya gelip, sohbet eylemek.
Çay ve kahve ihvanın sohbetine vesile,
Hiç erinme dostları evine davet eyle.
Tasavvuf ehlini tutar mı keder?
Ömrün hiçe verip, eder mi heder?
Aklına güvenip, nefsi n’edersin?
Günah yapıp, neden kibre gidersin?
Öfke, ateş gibi bırak gadabı,
Halîm, selim, olmak İslâm adabı.
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Zina yapan kişi, yolu yitirir,
Malı, şerefi hepsini bitirir.
Ne çirkin haslettir muraî olmak,
Tevhidi bırakıp, hayale dalmak.
Kibiri, gururu içinden bırak,
Cehennem olmasın sana son durak.
Kâmil mürşid gerek Hakk’a erdire,
Ahlâk-ı İslam’ı sana sevdire.
Kâmil mürid olan seher uyanır,
Sünnet, farzı kılar; virde dayanır.
Kâmil bir şeyhe var, ilim al ondan,
Hizmet eyle yüksel, olasın handan.
Dertliysen tabibe varmadan olmaz,
Cehlini âlime sormadan olmaz.
Bu dünya bir handır, birgün göçersin,
Ecel şerbetini elbet içersin.
İnsanı insan eden; güler yüzle tatlı söz,
Herkese sultan eden; ilim, irfan bir de öz.
Taamın adabı besmele demek,
Kimseye bakmadan önünden yemek.
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Ehl-i ilim ölür, eseri kalır,
Ehl-i hüner ölür, veresi kalır.
Kur’an oku, hayır söyle.
Arif bul da sohbet eyle,
Şerre yakın olma! Her zaman kaçın,
Hayır yolda ağart, sakalın saçın.
İlm-i Kur’an öğren, her zaman oku,
Kalbine değmesin şeytanın oku.
İlm-i hadis öğren, çok amel eyle,
Güzel kelam ile hoş sohbet eyle.
İlm-i fıkhı öğren zaman geçmeden,
Hayır amel eyle ruhun göçmeden.
Yarab! sana açtım her dem elimi,
Tevhidden ayırma kalple, dilimi.
Kelamı az söyle; dinlensin sözün,
Çok konuşma, kara olmasın yüzün.
Çok gülüp eğlenme; vakarın söner,
Ağırbaşlı olmak ne güzel hüner.
İlimle zenginlik her aybı kapar,
Cehl ile fakirlik her aybı açar.
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Ahlak ve huyunu ahmaktan alma,
Edep ehli bul da edepsiz kalma.
Gözünü zinadan dikkatle koru,
Açılmasın sana ukbada soru.
Cehennem çok geniş boş yere dolmaz,
Ehl-i tevhid girse, ebedi kalmaz.
Secdeden ayırma, mescidde seri,
Cennet-i âlâ’dır sâcidin yeri.
El, ayak, göz, kulak hepsi emanet,
Harama kullanmak büyük hiyanet.
Muhlis ihlas ile itaat yapar,
Ham olan riyakâr tevhidden sapar.
Hasan, gâfil oldun, zamanın bitti,
Ömrü boşa verdin beyhude gitti.
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VAKTİ SEHER
Uyan gönül bûy-î seherden, lezzet alacak vakit geldi,
Dâmen-i aşkı tutup dosta yalvaracak vakit geldi.
Niçin gafletle yatarsın, derdine bir dert katarsın,
Tembellikten ne utarsın, maksuda erecek vakit geldi.
Cümle hayvanat uyanır, hal dilleri ile hallanır,
Cihan rahmete boyanır, feyz alacak vakit geldi.
Yeryüzünü alır letafet, gamlar gidip, gelir saadet,
Er kalkmayı hem eyle adet, zikir edecek vakit geldi.
Recalar makbul olur bu zaman, aşk şevki ile edelim eman,
Dostun iline olup hem revan, haber alacak vakit geldi.
Hem zikir eder dağ ile taşlar, sen de akıt gözünden yaşlar,
Bu vakitte af olur suçlar, hû diyecek vakit geldi.
Kimse edemez derdine çâre, yönünü dönüp güzel dildâre,
Ağlayıp, eyle ciğeri pâre, derman isteyecek vakit geldi.
Seherden gelir aşk-ı hakikat, ihlas üzre olur hem niyet,
Gönül tulû eder, hem ruhaniyet, Hak ile konuşacak vakit geldi.
Sirrî varakın mehri vefadır, okuyup, dinleyen cana safâdır,
Aşk meydanında olup bahadır, devreyleyecek vakit geldi.
Kestenli Ali Baba
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ZAMANI GELDİ
Seherden uykudan uyan gözlerim,
Âh-u zâr etmenin zamanı geldi.
Tevbeyi söylesin her dem sözlerim,
Tevbe eylemenin zamanı geldi.
Geceleri kalkıp, teheccüd kılsam,
Kâmil mü’min olup, huzurda kalsam,
İstiğfarı çekip nasîbim alsam,
İstiğfar çekmenin zamanı geldi.
Bütün kurtlar, kuşlar erken uyanır,
Hal lisanlarıyla O’na dayanır,
Acep gâfil insan kendin ne sanır?
İtaat etmenin zamanı geldi.
Dağa, taşa bakıp, ibret alalım,
Tevhid üzre olup sabit kalalım,
Tefekkür ederek Hakk’ı bulalım,
Tefekkür etmenin zamanı geldi.
Hasan sen de horoz kadar olmadın,
Ona nazar edip, ibret almadın,
Allah’ı zikredip lezzet bulmadın,
Zikredip tütmenin zamanı geldi.
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GÖNÜLLERİ SEZER HASAN HOCAMIZ
Üç mürşitten icazetin almıştır,
İlmi hikmet yazar Hasan hocamız.
Kâmil ahlak, iman ile dolmuştur,
Gönülleri sezer Hasan hocamız.
Kadiriden, şazeliden ders verir,
Şeriat hükmünce sağlamca yürür,
Uzağı, yakını keşfeder görür,
İlliyyinde gezer Hasan hocamız.
Kelâmı kibardır dili lisanı,
Ol Rahim Râhman’dan alır ihsanı,
Tevazuda mest ediyor insanı,
Ummanlarda yüzer Hasan hocamız.
Gavsul azam Abdulkadir pîridir,
Dergaha geleni yakar, eridir,
Nerde olsa gemisini yürüdür,
Boş sözlere kızar Hasan hocamız.
Salim’in dikili taşı bulunmaz,
Geçen günlerinde boşu bulunmaz,
Fıkıhta, tefsirde eşi bulunmaz,
İbareyi çözer Hasan hocamız.

Gümüşhane’li Aşık Salim Hoca
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DUA
Bu ebyatımı duyanı,
Saadete erdiresin.
Gönül verip okuyanı,
Rahmetine girdiresin.
Hayırlı dua salanın,
Mütâlaaya dalanın,
İbretle feyiz alanın,
Gamlı yüzün güldüresin.
Kendini Hasan sanana,
Rabb’ın rızasın umana,
Müslüman ihvan yârana,
Cemalini gördüresin.
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LÜGAT
-AAba: Dışa giyilen yün veya kıldan kaba giysi.
Abd: Kul, Allah'ın kulu.
Ab-ı zemzem: Zemzem suyu.
Âbid: İbadet eden
Abuk sabuk: Saçma sapan.
Acz : Güçsüzlük, zayıflık.
Âciz: Gücü yetmeme hali.
Âdab: Edepler, terbiyeler, usûller.
Âdab-ı taam: Yemek yeme adabı.
Adanmak: Adanma fiiline konu olmak, adama.
Âdede mafi ilmillah: Allah'ın ilmi sayısınca.
Âdi: Aşağılık, düşük.
Af: Birinin suçunu bağışlamak.
Âgâh: Uyanık.
Ağyar: Tasavvufta; Allah'tan gayrı her şeye denir.
Ahbab: Dostlar.
Ahd: Söz vermek.
Ahlak: İnsanın yaratılıştan sahip olduğu veya terbiye ile kazandığı
nitelikler güzel huylar.
Ahmed Muhtar: Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)
Âh-u zâr: Ah, vah ederek ağlamak.
Ahval: Haller, durumlar.
Akıl: Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.
Akîde: İnanç, itikat.
Akil dânâ: Bilgili, akıl sahibi.
Akl: Akıl,
Akl-ı selim: Sağ duyu.
Akli: Akılla bilinen.
Âl: Ehl-i Beyt hazeratı.
Alâ: Yüksek
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Alâmet: Nişan, işaret.
Aleyhi: Onun üzerine.
Âli: Yüce, yüksek.
Âlîm: İlim sahibi, çok bilgili.
Aman: Emniyet, güven, selâmet.
Amber: Güzel koku.
Âmentü: İmanın altı rüknü.
Amel: Hayırlı iş.
Âmin: "Allahım kabul eyle" manasında bir dua.
An: Vakit, zaman.
Arapça: Arap dili.
Âr: Utanacak şey,ayıp.
Arif: Bilgili, irfan sahibi.
Arz: Yeryüzü, dünya.
Âsân: Kolay
Âsi: İsyan eden.
Asil: Soylu, soyu sopu belirli.
Asr: İkindi.
Asr-ı nehâr: Gündüzün ikindi zamanı.
Aşk: Sevgi, sevda.
Atalet: İşsizlik,tembellik.
Atlas: Yüzü ipek ve tersi pamuk olan bir cins kumaş.
Avam: Basit halk.
Avare: Başıboş, serseri.
Ayan: Açık, zahir.
Ayb: Kusur, eksiklik.
Âyet: Kur'an-ı Kerim'i meydana getiren her bir cümle.
Ayn: Göz.
Âzâ: Organlar,uzuvlar.
Azami: En fazla, en çok, maksimum.
Azat: Kölelikten, esirlikten kurtuluş.
Aziz: Kıymetli.
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-BBâb: Kapı.
Bâb-ı selâm: Mescidi Nebevinin kapılarından birinin adı.
Bade: Aşk şarabı (Manevî).
Bâd-ı saba: Gün doğusundan esen rüzgar.
Bahadır: Kahraman, yiğit.
Bahane: Asılsız özür, sahte sebep.
Bahr: Deniz.
Bahr-ı umman: Umman denizi.
Bahr-ı zenb: Günah denizi.
Bahtiyar: Bahtlı, mutlu, talihi açık.
Bâkî: Ölümsüz, ebedi.
Banmak: Batmak, bezenmek.
Bari: Yaratıcı, Hâlık, Allah. (Arapça)
Bârî: Hiç olmazsa, öyle ise. (Farsça)
Bariz: Açık, belirgin.
Basiret: Kalp gözü.
Bâtıl: Gerçeğe uymayan, boş şey.
Batın: İç yüz.
Bâz-ul eşheb: Boz doğan. Abdulkâdir Geylanî (k.s.)'nin lakabı.
Bed: Kötü, çirkin.
Behaim: Hayvanlar.
Bela: İnsanın ne yapacağını bilmediği ağır ve sıkıntılı iş.
Belbent: Şebeke, demir kafes, parmaklık.
Belî: Evet.
Belîd: Akılsız, ahmak, bön.
Bend: Bağlamak, tuzak.
Bende: Bağlı kul, köle.
Beniz: Yüz rengi
Berî: Salim, kurtulmuş, pak.
Beyhûde: Başıboş, boşuna, neticesiz.
Beyt: Kabe-i Muazzama.
Beytullah: Kabe-i Muazzama.
Bezil: Bezletmek veya bezleylemek.
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Biçâre: Zavallı.
Bid'at: Aslında olmayan, Hz. Peygamber'den sonra din namına ortaya
çıkan kitaba aykırı.
Bila şek: Şüphesiz, kesin.
Bi-namaz: Namazsız, namaz kılmayan.
Buğz: Düşmanlık hissi, nefret, kin.
Buhur: Tütsü, günlük.
Bûy-i seher: Seher vaktindeki tatlı ve kokulu zaman.
-C-

Câh: Mevki, makam, rütbe.
Câhil: Bilgisiz, bilmeyen.
Cahîm: Cehennem.
Canan: Sevgili, yâr.
Cebrail: Dört büyük melekten vahiy meleği.
Cedd: Ata, dede.
Cefa: Eziyet verme, vefasızlık.
Cehalet: Bilgisizlik.
Cehl: Cehalet, cahillik.
Cemâl: Yüz güzelliği.
Cenan: Kalp gözü.
Ceset: Beden.
Cevher: Yaratılış, öz, asıl maya.
Cevr: Haksızlık edip incitmek.
Cibrîl: Cebrail aleyhisselam.
Cihan: Dünya, kainat, evren.
Cin: Göze görünmeyen mahluk.
Cinan: Cennetler.
Cisim: Yer kaplayan şey, vücud, beden.
Coşmak: Zikir ile kendinden geçmek.
Cübbe: Din adamlarının özel kıyafeti.
Cüdâ: Ayrılık.
Cümle bile: Hep beraber.
Cürüm: Suç, günah
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-ÇÇare: Kurtuluş.
Çâr-ı yâr: Dört halîfe (r.anh.)
Çeri: Asker.
Çıra: Lamba.
-DDâim: Sürekli.
Dakka: Dakika.
Dalâlet: Sapıklık, yolu yitirme.
Dâmen-i aşk: Aşkın eteği.
Dava: İddia, haslet iddia etme.
Dem: Kan.
Dem: Zaman, vakit.
Denî: Alçak.
Denlü: Bir türlü, bir çeşit.
Derilir: Toplanır.
Derilmek: Toplanmak.
Dermek: Dermek, toplamak, devşirmek.
Ders: Günlük eğitim.
Derûn: İç, iç taraf.
Derûn-ı gönül: Kalpten, gönül içinden.
Derviş: Tasavvufta tarikata giren.
Dervişan: Dervişler.
Derya: Deniz.
Dest: El.
Deşmek: Eşelemek.
Dîde: Göz.
Dîl: Gönül.
Dildâr: Sevgili, maşuk.
Dilhane: Gönül hanemiz.
Dimağ: Beyin.
Divan: Büyük meclis.
Divane: Deli, mecnun.
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Diyanet: Dindarlık.
Dua: Allah'a yalvarmak.
Dünü gün: Gece-gündüz.
Dünya: Şimdiki alem.
-E-

Ebedi: Sonsuz, tükenmez.
Ebhur: Denizler
Ecel: Ölüm vakti.
Ecel şerbeti içmek: Ölmek.
Eda etmek: Yerine getirmek, yapmak.
Edep: Terbiye, haya, utanma.
Efdal-ül Kâinat: Bütün yaratılanların en efdali Hz. Muhammed
aleyhisselam.
Efkâr: Düşünceler, fikirler.
Ehl: Aile efradı, ev halkı.
Ehl-i Beyt: Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in aile efradı.
Ehl-i hal: İlahi aşka bağlanmış.
Ehl-i kal: Söz derecesini geçemeyen.
Ehl-i iman: Müminler.
Ehl-i ledün: İlahi ilme eren.
Ehl-i salat: Namaz kılan, namazlı.
Ehl-i sünnet: Peygamberimiz ve ashabının yolundan gidenler.
Ehl-i tevhit: Allah'ın birliğine İnanan müminler.
Ehl-i zikir: Zikri çok eden.
Ehlullah: Allah'ın sevgisine mazhar olan
Ekmel: Çok olgun, kâmil.
El: Yabancı.
Elem: Acı, keder.
Elestü: Kur'an'da "Rabbiniz değilmiyim" Mealindeki ayetin İşareti.
Elham: Fatiha suresi.
Elvan elvan: Renk renk.
Elveda: Allaha ısmarladık, hoşçakal.
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Elveda tavafı: Hacıların Mekke'yi terkedecekleri zaman yaptıkları
tavaf, veda tavafı.
Em: İlaç, merhem.
Eman: Affetme, canını bağışlama.
Emel: Elde edilmesi güç şeylerin umulması.
Emin: Emniyetli, güvenilir.
Emmare: Kötülüğü emreden nefis.
Emraz: Hastalıklar, dertler.
Emr-i maruf: İyiliği emretmek.
Endişe: Tasa, kaygı, düşünce.
Ene: Benlik.
Enhar: Nehirler.
Erkân: Usul, adap.
Esans: Bitkilerden elde edilen güzel kokulu sıvı.
Eser: İz
Estağfirullah: Allah'tan af ve bağışlanma dileme.
Ester: Katır.
Evrad: Günlük çekilen zikirler.
Eza: İncitme, eziyet verme.
Ezel: Başlangıcı olmayan geçmiş zaman
Ezkâr: Zikrin çoğulu, zikirler.
-FFa'al-ı mutlak: Her istediği yapan, Allah'u Teala.
Fâcir: Günahkâr, zinakâr.
Fadl: Fazilet, üstünlük.
Fâdıl: Faziletli.
Fağfîrlenâ: "Bizi bağışla"
Fâhim: Akıllı, anlayışh.
Fahr-i cihan: İki dünyanın medarı iftiharı, Peygamberimiz (s.a.v.)
Faik: Üstün, seçkin, yüksek.
Fakihe: Meyve
Fakir: Yoksul, züğürt, tasavvufta yoksuluuğu bulan derviş.
Fâni: Ölümlü olan, gelip geçici.
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Fasih: Duru, yani işsiz, düzgün, akıcı.
Feda: Bir gaye uğruna değerli bir şeyden vazgeçme.
Fehm: Anlayış, kavrama.
Fem: Ağız
Fena: Kötü.
Feriştah: Melek.
Ferman: Buyruk, emir.
Fert: Tek kişi.
Fesat: Bozgunculuk.
Fetholmak: Açılmak.
Feyz: Bolluk, bereket.
Fezkuruni...: "Artık Beni nimet ve bolluk içinde itaatle anın ki; Bende
sizi şiddet ve belada sevapla anayım" manasında ayetin işareti.
Fıkıh: İbadetlerin nasıl yapılacağını anlatan ilim.
Fısk: Günah işleme, kötü ve yaramaz işlerin peşinde olma.
Fikr-Fikir: Düşünme.
Fikren: Düşünce yoluyla.
Figan: İnleme, feryat.
Firak: Ayrılık.
Fire: Eksilme, ağırlık kaybı.
Fitne: Ara bozma, bozgunculuk, fesat.
Fitre: Oruç sadakası.
-GGadap: Öfke.
Gaffâr: Çok bağışlayıcı, merhamet eden.
Gâfil: Olup bitenden habersiz.
Gaflet: Dalgınlık, boş bulunma.
Gâh: Zaman, vakit.
Galiz: Kaba, çirkin.
Gam: Tasa, keder.
Ganî: Zengin, muhtaç olmayan.
Ganimet: Umulmadık nimet.
Garaz: Kin gizli düşmanlık.
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Garb: Batı
Garib: Yabancı
Gassal: Ölü yıkayıcısı.
Gayret: Olağanüstü çalışkanlık.
Gayr-i meşru: Şeriata aykırı.
Gayya: Cehennemde derin bir kuyu.
Gayz: Kızgınlık, dargınlık.
Gazel: Yaprak.
Gayri: Başkası, diğeri.
Gedâ: Fakir.
Germek: Çekerek düz hale getirmek.
Gılman: Cennette hizmet görenler.
Gıyaben: Arkadan.
Gıybet: Arkadan çekiştirme.
Giriftar: Yakalanan, tutulmuş, esir.
Gönül eğlendirmek: Geçici bir ilgi ve sevgi göstererek hoşça vakit
geçirmek.
Gureba: Garibler, yabancılar.
Gurur: Kendi kendini beğenmek, kibir.
Gussa: Kaygı, gam, keder.
Gusul: Boy abdesti.
Gülistan: Gül bahçesi.
Gavvas: Dalgıç.
-HHabib: Dost, sevilen.
Hacer-ül Esved: Kabe'nin bir köşesinde tavafın başlangıcını gösteren
kara taş.
Hadim: Hizmet eden.
Hadis: Peygamberimizin sözleri.
Hakikat: Tabiat, kâinat ve ilahlık hakkında bütün benzetmelerden
ve mecazlardan ayrılmış olan açık doğrular.
Hâkim: Çok bilgili, hikmet sahibi.
Hak: Doğru, gerçek.
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Hakk: Cenab-ı Allah
Hâl: Meziyet, keyfiyet, tutum.
Hal ilmi: Manevi ilim.
Halavet: Tatlılık, şirinlik.
Haldaş: Hal arkadaşı, halden anlayan.
Halîm: Yumuşak huylu, sakın.
Halis: Hilesiz, saf.
Halk: Mahluk, yaratık.
Halka: Çember şeklinde zikir meclisi.
Halvet: Kapalı yerde yalnız kalma.
Hamd: Övme, yüceltme.
Hane: Ev.
Hannan: Çok merhametli olan, Cenab-ı Hak.
Haram: Dînce yasaklanmış, helal olmayan.
Harap: Yıkık, yıkılmış.
Harem: Mukaddes Kabe ve civarı.
Has: Havasi, seçkin kimseler.
Hased: Kıskanma, çekememe.
Hasenat: İyilikler, sevaplar.
Hasıl olmak: Meydana gelmek.
Haslet: Yaratılıştan gelen güzel huy.
Hasret: İç yangını, yürek sızısı.
Haşin: Kaba saba insan.
Haşr-ı Kübra: İnsanların öldükten sonra hesap vermek için toplandığı
yer.
Hata: Yanlış, yanlışlık.
Hatır: Gönül, his veya duygu kuvveti.
Hatır yıkmak: Kalbini kırmak.
Hatıra: Hatırda kalmış şey, yadigâr.
Havale etmek: Bir şeyi birinin üzerine bırakmak.
Haya: Utanma, sıkılma.
Hayal: Zihinde canlanan şey.
Hayal kurmak: Kuruntuya dalmak.
Haylaz: Düzensiz hareket eden.
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Hayfa: Yazık, vah, eyvah!
Hayır: İyilik, iyi iş.
Hayrette kalmak: Hayrete düşmek, şaşmak.
Hazer: Sakınma, çekinme.
Hazer eylemek: Sakınmak.
Heder: Boşa gitmek, İşe yaramamak.
Helal: Dince kullanılmasına izin ve sevap verilen şey.
Helalleşmek: Birbirine hakkını helal etmek.
Her dem: Her zaman.
Hevâ: Arzu, heves.
Heves etmek: Çok istemek.
Hırslı: Çok isteyen, tamah.
Hısım: Akraba ve yakınlarından olan kimse.
Hibe: Bağış.
Hicaz: Arap yarımadasının kuzey batı kısmı olup, harem-i şeriflerin
bulunduğu kutlu bölge.
Hidayet: Doğru yola gitme.
Hikmet: İlim, irfan ibret verici sözler.
Hilafet: Peygamber vekilliği.
Hile: Kandırmak maksatıyla yapılan düzen.
Hilim: Yumuşaklık.
Hilkat: Yaratılış.
Himmet: Yardım, medet.
Hiyanet: Hainlik.
Hoca: Üstad, muallim.
Horlamak: Hor görmek, küçük düşürmek.
Hub: Güzel, hoş.
Hubb: Sevgi, muhabbet.
Hubb-u câh: Makam sevgisi, şöhret düşkünü.
Hubb-u dünya: Dünya sevgisi.
Hububat: Tahıl.
Hulk: Ahlak, huy.
Hulk-u hasen: Güzel huy.
Hulle: Cennet elbisesi, giysisi.
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Hurc: Meşin deriden yapılan heybe.
Huşu: İnsan gönlünün Allah sevgisi ile dolu olması.
Huzur: Sükûnet, gönül rahatlığı.
Hücre: Küçük oda, odacık.
Hüner: Ustalık, maharet.
Hûri: Cennet kızı, cennet güzeli.
Hürmet: Saygı.
Hüccet: Delil, burhan.
Hünkâr: Sahip, efendi, hâkim.
Hüsn-ü zan: Güzel düşünce.
I-İ

Islah: İyileştirme, düzeltme.
Israr: Ayak diretme.
İaşe: Geçim
İbret: Uyanıklığa sebep olan ders.
İcabet: Kabul olmak, cevap vermek.
İcazet: İzin, ruhsat, müsaade.
İffet: Namus, ırz.
İfşâ: Gizli bir şeyi ortaya çıkarma.
İğva: Şeytanın hilesi, azdırması.
İhlâs: Samimiyet, riyasız ibadet (ihlas suresi)
İhram: Hacıların büründükleri dikişsiz elbise.
İhsan: İyilik etmek, bağışlamak.
İhvan: Kardeş, aynı tarikata mensup.
İkrar: Dille söylemek.
İktisat etmek: Tasarruf etmek, tutumluluk.
İlah: Ma'bud.
İlham: Allah cc. tarafından kalbe gelen mana.
İlim: Bilgi, bilim.
İllet: Hastalık
İlm-i fıkıh: Fıkıh İlmi, islam hukuku.
İlm-i Hal: Hal ilmi.
İlm-i ledün: Allah tarafından verilen bilgi.
303

İmar: Yapmak, şenlendirmek.
İmdat: Yardım.
İnat etmek: Ayak diretmek.
İnayet: Lütuf, yardım, medet.
İnkâr: Kabul etmeme.
İns: İnsanlar.
İnsaf: Adaletle hak gözeterek davranma.
İnşa: Yapma, mamur etme.
İrşad: Yol gösterme.
İrfan: Dinî gerçekleri bİlme,kültür.
İrtibat: Bağlantı.
İrtihal: Göçmek, ölmek, ölüm.
İsm: Günah, suç.
İsm-i Azam: Allah'ın cc. Kur'an ve hadiste geçen yüz isminin
manalarını içinde toplayan ismi.
İstiğfar: Allah'tan af dilemek, tevbe.
İsyan: İtaatsizlik, günah işlemek.
İsyankâr: Günahkâr.
İşrak: Güneş doğduktan bir müddet sonra kılınan nafile namaz.
İtikâf: Ramazanın son on gününde dünya işleriyle ilgi kesip camiye
kapanarak ibadetle uğraşmak.
İtikad: Tasdik ederek inanmak.
-KKabîh: Çirkin.
Kabr: Mezar.
Kader: Allahu Teâla'nın olmuş ve olacak herşeyin vasfını ezelde
bilmesi.
Kadim: Başlangıcı olmayan.
Kadir: Değer, kıymet, itibar, gücü yetmemek.
Kâfi: Yeter, yeterli.
Kâfir: Allah'a inanmayan.
Kail: Söyleyen, anlatan.
Kaim: Namaz kılan, ibadet eden.
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Kâinat: Yaratılmış var olan şeylerin tamamı.
Kâmil: Olgun.
Kasavet: Tasa, keder, kaygı.
Kâse: Çanak, bardak.
Katar: Kafile, kervan.
Kavi: Sağlam, muhkem.
Kavim: Aşiret
Keder: Gam, sıkıntı.
Kefen: Kefen, ölünün sarıldığı bez.
Katında: Yanında
Kelâm: Kur'an-ı Kerim.
Kelâm-u kadim: Kur'an-ı Kerim
Kem: Kötü, fena.
Kemal: Olgunluk.
Kemâlât: İnsanın bilgi ve güzel ahlak bakımından eksiksiz ve güzel
olması.
Kemter: Kıymetsiz, değersiz.
Kent: Memleket.
Kerem: İhsan, cömertlik.
Kerim: Kerem sahibi, cömert.
Kerim: (Mevla) kerem sahibi Allah cc.
Kes: Kimse, kişi.
Kesel: Tembellik, uyuşukluk.
Kıyam: Ayakta durmak.
Keyif: Ferahlık, hoşlanma.
Kibir: Büyüklük taslama, fodulluk.
Kifayet: Yeterli miktar.
Kiramen Katibin: Herkesin etrafında bulunan ve amelleri yazan
melekler.
Kitab-ı Azim: Kur'an-ı Kerim.
Kol: Bir topluluğun ayrılmış olduğu daha küçük topluluklardan biri.
Kubbe-i hadra: Medine'de Resulullah'ın mescidinin üzerindeki yeşil
kubbe.
Kurban: Canını feda etmek.
305

Küfr: İnançsızlık.
Külli: Hepsi, bütün.
Küre: Yer, dünya.
-LLâ: Yok, hayır.
Lâim: Levmeden, kınayan.
Laîn: Lanetlenmiş, lanetli.
Lakap: Takma ad
Lâ taknatû: "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz" manasındaki
ayetten bir parça.
Layık: Yaraşan.
Lebib: Akıllı, zeki.
Lemyezel: ZâiI olmayan Baki olan Allah.
Levmetmek: Kınamak, karamak.
Leyl-ü nehar: Gece-gündüz.
Libas: Elbise
Lisan: Dil.
Lütfetmek: İyilik ve yardım etmek.
-MMa'bud: İbadet edinilen, tapınılan Allah.
Maharet: Beceriklilik, ustalık.
Mahbub: Sevilen kimse, sevgili.
Mahdud: Sınırlı, sayılı.
Mâhir: Becerikli, usta.
Mahlukat: Yaratılmışların hepsi.
Mahşer: Ölülerin dirilip, toplanacakları meydan.
Makam-ı Halil: Makam-ı İbrahim de denilen ve Kabe'nin yanında Hz.
İbrahim'in ayak izlerini taşıyan kutsal bir yer.
Mahrem: Şeri bakımdan yasaklanan şey.
Manen: Manevî.
Marifet: Maharet, ustalık, bilgi.
Mahzun: Kederli, üzgün
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Mecnun: Âşık, deli, insanlara uymayan.
Medh: Övgü.
Melek-ül Mevt: Ölüm meleği, Azrail (a.s.)
Melûl: Üzgün, mahzun.
Memat: Ölüm, mevt.
Men arefe: "Nefsini bilen Rabbını bilir" manasındaki söze işaret.
(Beyazıd Bestamî'nin sözü.)
Menba: Kaynak, pınar.
Meni: Erkeklik suyu, nutfe.
Meşru: Şeriata uygun, hukuki.
Meta: Kıymetli eşya, ticaret malı.
Mevlâ: Allah cc.
Meyil vermek: Kayırma, bir tarafı tutma.
Mezra: Ekin ekilecek tarla, yer.
Miftah: Anahtar.
Mihnet: Keder, sıkıntı.
Mikat: Hacıların ihrama girdikleri yer
Mina: Hacıların kurban kestikleri yer.
Minhaç: Tutulan benimsenen yol.
Mi'rac: Hz. Muhammed aleyhisselam'ın semaya çıkışı.
Miskin: Elinden iş gelmeyen, fakir.
Mizan: Kıyamette amellerin tartılacağı terazi.
Muhib: Seven, dost.
Mûin: Yardımcı
Mustafa: Peygamberimizin ismi,
Mütâlaa etmek: Bir konuda iyice düşünmek, rey, mülahaza.
Muteber: Geçerli, sayılır, hükmü olan
Muti: İtaat eden, asi olmayan.
Muttaki: Allahtan korkup günah işlemekten sakınan kimse
Müctebâ: Seçilmiş.
Müellif: Yazar, musannif.
Mü'min: İnanan, iman eden.
Müminat: Allah'a inanan kadınlar.
Münafık: Dış görünüşü müslüman olmakla birlikte içten kâfir olan.
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Münkir: İnkarcı, inkar eden
Münker nekir: Kabirde sorgu melekleri.
Mürai: Riyacı, gösteriş yapan.
Mürid: Bir şeyhe bağlı olan, tarikata hizmet eden derviş.
Mürşid: Doğru yolu gösteren, irşad eden.
Mürşid-i kamil: Kemale ermiş mürşid.
Müstakim: Doğruluk islam yolu.
Müteşekkir: Teşekkür eden.
Müznib: Günah ve suç işleyen.
Müzdelife: Arafat ile Mina arasında bulunan şeytan taşlarken atılan
taşların toplandığı yer.
-NNâçar: Çaresiz, mecbur.
Nâçiz: Kıymeti olmayan, değersiz.
Nâdân: Bilmez, cahil.
Nâdim: Pişman.
Nadir: Az bulunan.
Nahv: Arapça grameri.
Naiblik: Vekillik.
Nâim: Uyuyan, gaflete dalan.
Nakıs: Eksik.
Nakl: Nakle dayalı bilgi.
Nankör: Yapılan iyiliği bilmeyen.
Nâr: Cehennem ateşi.
Nâr-ı Aşk: Aşk ateşi.
Nâs: İnsanlar.
Nasihat: Öğüt.
Nasik: Abid, ibadet eden.
Nasip: Hisse, pay.
Na't: Sıfat, nitelik.
Nazar: Bakış, bakmak.
Nebiyyullah: Hz. Muhammed aleyhisselam.
Nefsanî: Bedeni arzu ve istekle alâkalı.
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Nefs-i emmâre: İnsanın çirkin ve şeytanın teşviklerine itirazsız ve
mücahadesiz tâbi olma hali.
Nefy: Kelime-i tevhitte “la ilahe” kısmı.
Nehar: Gündüz.
Neher: Nehir, ırmak.
Nezîhe: Temiz, pak.
Nida: Çağırmak, seslenmek.
Nifak: Müslüman gibi görünüp kâfir olmak.
Nihayet: Son, bitiş, uç.
Nikâb: Yüz örtüsü, peçe.
Nîran: Cehennem, ateşler.
Nisyan: Unutmak.
Niyaz: Yalvarma, rica, istirham.
Nur: Aydınlık, zulmetin zıddı, iman.
Nutfe: Meni, erkeklik suyu.
Nücum: Yıldızlar.
O-Ö-P
Od: Ateş.
Öbür vatan: Ahiret.
Ömür: Yaşam süresi.
Pare pare: Parça parça.
Pend: Nasihat, Öğüt.
Pîr: Şeyh, üstad.
Poyraz: Kuzey doğudan esen rüzgâr.
Pür: Çok dolu, fazla.
-RRâbb: Âlemin yaratıcısı ve terbiye edicisi olan Yüce Allah cc.
Rabbena: Rabbımız.
Rabt: Bağlama, bağlanma, iliştirme.
Rahmet: Acıma, merhamet, şefkat.
Ravza: Peygamberimizin Medine'deki mübarek kabri şerif-i.
Recâ: Ümit etmek.
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Receb: Hicri ayların yedincisi.
Rekât: Namazda bir kıyam, bir rükû ve bir secdeden ibaret olan
hareket (namaz birimi.)
Revan: Giden, akan su gibi akıp giden söz.
Rezzak: Rızık veren Allah cc.
Rıza: Razılık, Allah'ın hoşnutluğu.
Rîf’at: Yücelmek.
Risk: Tehlike.
Riya: Özü sözü bir olmama, gösteriş.
Rûz: Gündüz.
S-Ş

Sabî: Henüz süt emen çocuk.
Sâbir: Sabırlı, sabreden.
Sabit: Yerinde duran, hareket etmeyen.
Sadakat: Doğruluk, dürüstlük.
Safa: Kâbe yakınında Merve tepesi karşısındaki tepe.
Safâ: Berraklık, saflık, gönül neşesi.
Sadık: Doğru, hakikatli.
Sâfi: Katışıksız, halis.
Sâil: Dilenci.
Sâim: Oruç tutan.
Sâlim: Sağlıklı, hastalıksız.
Salât: Namaz
Salât-ü selam: Peygambere salavat getirmek.
Salâtullah: Allah'ın rahmeti.
Sâlih: Dinin emir ve yasaklarına uyan.
Sâlik: Tarikat yolcusu, derviş.
Samed: Kimseye muhtaç olmayan Allah cc.'dur.
Sanî: Yaratan.
Sarf: Arapça fiil çekimi ağırlıklı bilim dalı.
Sarıçiçek: Ölmez çiçek.
Sarpa: Çetin, güç, zor.
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Say etmek: Kâbe’nin çevresindeki Safa ile Merve tepeleri arasında
yedi defa koşmak.
Sebak: Ders, ibret.
Secde: Namazda alnı yere koymak.
Sehiv: Hata, yanılma.
Sekr: Sarhoşluk.
Selâmullah: Allah'ın selamı.
Selim: Ayık ve kusuru olmayan.
Semâvat: Gökler.
Semek: Balık.
Sena: Övme, şanını yüceltme.
Ser: Baş, tepe.
Serap: Şaşkın hale gelme, hayal görme.
Sermaye: Ömür, ana mal.
Server: Baş reis.
Set: Engel.
Settar-ul uyub: Ayıpları ziyade örtücü Allah cc.
Seyyie: Günah, kötülük.
Seyr: Temaşa, izleme.
Seyyid-il Mürselin: Peygamber efendimiz.
Sıbyan: Çocuklar, sabiler.
Sıdk: Doğruluk.
Sırat: Cehennemin üzerindeki köprü.
Sırat-ı Müstakim: Doğru yol.
Siyam: Oruçlar.
Siccîn: Cehennem zindanı.
Sim: Parlak ipek.
Sirac: Çıra, kandil, lamba.
Sirayet: Birinden diğerine geçme, intikal, buluşma
Sofu: Tasavvuf ehli, kalbî hastalıklardan arınan
Sulb: Döl, zürriyet
Surur: Sevinç, neşe
Süm’a: İşitilsin diye yapılan amel veya söylenen söz
Sündüs: Bir cins ipek kumaş
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Süfun: Gemiler
Sünnet: Peygamberimizin adetleri
Sürat: Acele
Şâdıman: Sevinçli, bahtiyâr
Şah: Hükümdar, padişah
Şâhâne: Muhteşem, mükemmel, olgun
Şâkir: Şükreden
Şakk-ul Kamer: Peygamber efendimizin işareti ile ayın ikiye
bölünmesi
Şark: Doğu
Şebeke: Parmaklık
Şefaât: Ahirette af edilmek için Peygamberimizin ve diğer İslam
büyüklerinin vesile olması
Şefi-ul Müznibin: Günahların şefaatçisi
Şek: Şüphe, tereddüt
Şem’a: Lamba, fitilli mum
Şems: Güneş
Şems-i Hüda: Hidayet güneşi
Şer: Fenalık, kötülük
Şerif: Şerefli
Şeytan gözüne taş çakmak: Hacıların şeytan taşlaması
Şia: Şiilik
-TTaam: Yemek, Yiyecek
Taât: İtaat
Tabib: Doktor
Taha: Kur’an-ı Kerimin 20.nci suresi
Tahammül: Yüklenmek, zora dayanma
Tâhir: Temiz, pak
Tahiyye: İsteyerek selam vermek
Tâib: Tevbe eden
Takriz: Bir kitabın tanıtım yazısı
Taksim olan: Alna yazılan
Takva: Allah’tan korkup, yasak şeylerden çekinme
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Talim: Öğretmek, yetiştirmek
Tamahkâr: Aç gözlü
Tam-u oduna: Cehennem ateşi
Tasavvuf: Allah’ın rızasına ulaşmak için takip edilen yol
Tavaf: Haccın şartlarından olan Kabenin etrafını usulüne uygun
olarak dolaşmak
Tarikat: Allah’ın rızasına ulaşmak için takip edilen yol
Tayır: Kuş
Tecvid: Kur’an-ı Kerim-i doğru okuma ilmi
Tehlil: Tevhid, La ilahe illallah kelimesini söylemek
Tefekkür: Düşünmek
Telkin: Fikrini kabul ettirme, aşılama
Teneşir: Ölü yıkama sehpası
Terk-i salat: Namazı terketmek
Tesbih: Sübhanallah zikri
Tesettür: Başörtüsü
Tevâzu: Alçak gönüllülük
Tevhid: Allah’ın birliğine inanmak
Tezkire: Hatırlanmağa vesile olan kâğıt, pusula
Tınmaz: Vurdumduymaz
Tuğyan: Taşma, azma, hiddetlenme
Tûlu emel: Uzun uzadıya arzu istek
U-Ü-V
Ucûb: Kendi kendini beğenme
Ukba: Ahiret
Ulvî: Yüksek, yüce
Umman: Büyük deniz
Uşşak: Aşıklar
Uyub: Ayıplar, günahlar
Üryan: Çıplak
Üveyk: Ögeyik güvercinine benzeyen bir kuş
Vahid: Bir, tek
Vaiz: Nasihat eden, anlatan
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Vakfe: Hacıların ayakta durarak yerine getirdikleri Haccın
şartlarından biri
Varaka-ı mehr-ü vefa: Sözde, sevgide, sadâkatin kağıdı
Vasıl: Kavuşmak
Vebal: Zarar, günah, azap
Vecize: Kısa ve özlü söz
Veli: Allah’ın sevgili kulu, dost
Verâ: Harama düşmemek için şüpheli şeylerden kaçınmak
Veres: Mirasçılar
Vesile: Bir şeye ulaşmayı mümkün kılan yol, bahane
Vesvese: Şüphe ve tereddüt
Viran: Harabe, yıkılmış kalıntı
Vird: Müridin her gün tekrarladığı Kur’an ve tesbihat
Vud’u: Abdest
Vuslat: Sevgiliye kavuşmak
Vüs’at: genişlik, bolluk
Y-Z
Ya Rabbena: Ey Rabb’ımız
Yâd: El, Yabancı
Yâr: Sevgili, dost
Yâran: Dostlar
Yasin: Kur’an-ı Kerim’in 36. suresi
Ye’s: Ümitsizlik
Yeşil Kubbe: Peygamberimizin türbesi
Yılk-ı ester: Katır, hayvan sürüsü
Yumak: Yıkamak, temizlemek
Yuy: Yıka, temizle
Zâd: Katık, azık
Zâhid: Dünyevî arzulardan kendini berî kılan
Zâhir: Dış yüz
Zâkir: Allah’ı çokça zikreden
Zalim: Haksızlık edip zulmeden
Zâr: Sesli olarak ağlamak
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Zebâni: Cehennemde vazifeli melek
Zenb: Günah, isyan, suç
Zem: Kınama, kötüleme
Zemzem: Kabenin yanında bulunan meşhur ve mübarek bir su
Zeval: Yok olma
Zevzir: Sığırcık, çekirge kuşu
Zeydî: Yemen’de bulunan bir mezhep
Zırba: Sürü
Zî-hayat: Hayata sahip, canlı, yaşayan
Zillet: Aşağılık, horluk, hakirlik
Zinhar: Sakın ha, asla
Zî-şân: Şanlı, şerefli
Zühd: Dünyaya itibar etmeme
Zülcelal: Celal ve azamet sahibi Allah c.c.
Zümer: Kur’an-ı Kerim’in 39. suresi
Zümrüt: Kıymetli yeşil bir taş
Zulmet: Karanlık, dinsizlik, sıkıntı
Zünûb: Günahlar, suçlar, kabahatlar
Zûnubenâ: Günahımızı affeyle “Fağfirlena zunûbena”
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