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TAKDİM

Şiirin herkesçe kabul gören ortak bir tarifi yok. Şairler sayısınca şiir 

tarifi yapılabilir. Her tanımlama sınırlara işaret eder. Oysa şiir, 

sınırları aşar. Yine de şiirin ne olduğu, niçin yazıldığı hususundaki 

sorular cevap bekler. Özgürlük alanı olarak da algılanan şiire dair 

çeşitli tarifler yapılmıştır. 

Ahmet Haşim şiiri şöyle tarif eder: “Şiir, söz ile musiki arasında 

sözden ziyade musikiye yakındır.” 

Necip Fazıl Kısakürek'in şiir hakkındaki düşünceleri şu şekilde 

ifadesini bulur: “Şiir, Allah'ı sır ve güzellik yolundan arama işidir.” 

Şiir neyi anlatır? Şiir; acının, hüznün, kederin, yalnızlığın kısacası 

insan dair ne varsa onun dile gelişi, kalbin ses bulmasıdır. Şiir, bir ses 

olduğu kadar dokunuştur, direniştir, varış ve oluştur. Şiir bir 

yolculuktur. Nasıl ki insan doğar, büyür ve ölür. İşte şiir insanın 

arama macerasıdır. Mehmet oğlu Mehmet 16. yüzyılda Osmanlı'ya 

dair tespitler yaparken Osmanlıyı Osmanlı yapan 20 şeyden birinin 

şiir olduğunu söyler.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuara (Şairler) Suresi şiirin dinimizdeki 

yerini özetlemesi bakımından da oldukça anlamlıdır.

Böylesi ulvi bir şey olan şiirin engelli kardeşlerimize yoldaş olması, 

onların yolunu aydınlatması bizim iftiharımızdır. Cumhuriyet 

Üniversitesi olarak engellilerimizin her zaman yanındayız. Onların 

sıkıntıları bizim sıkıntımızdır. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler 

Birimi (CENGEL) bu amaçla kurulmuş ve çalışmalarını devam 

ettirmektedir.

Engelli kardeşlerimizin yanında olmak hem bir insanlık görevi hem 

de kurumsallaşmış bir kurumun asli vazifesidir. Edebiyatın en yüce 

Resulallah

Resul Hasretin Çok Büyük Oldu

Sabır Der Yüreğim Benim

Sabırlarla Demişim

Sahipsiz Müslümanlar
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ÖN SÖZ

“Engelsiz Üniversite” sloganıyla yola çıktık. Engelli kardeşlerimize 
destek olma sözü verdik. Onların yanında olacağız, dedik. Onların 

dertleriyle ilgilendiğimiz kadar onların becerilerinin de ortaya 
konulmasını sağlayacağız, dedik. İşte bu sözlerimizi bir bir 

gerçekleştiriyoruz.

CENGEL'i (Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi) kurarak ilk 

adımımızı attık. Üniversitemizdeki ve Sivas'taki engelli kardeşle-
rimizin yanında yer aldık. İşitme, görme, bedensel ve zihinsel engelli 
kardeşlerimize kucak açtık, çeşitli etkinliklerle onların yanında olduk. 

Onların yalnız olmadıklarını yaptığımız desteklerle gösterdik.

Elinizdeki şiir kitabı da onlara verdiğimiz desteklerden bir tanesi. 
Engelli kardeşlerimizin yeteneklerini ortaya koyması açısından bu 
kitap çok önemlidir. Bu çalışma CENGEL'in ikinci şiir kitabıdır. Vatan 

Sevgisi Engel Tanımaz adıyla yayımlanan birinci kitabımızda engelli 
kardeşlerimiz Vatan, Bayrak ve 15 Temmuz'la ilgili düşüncelerini dile 

getirmişlerdi. Bu kitapta da bedensel engelli iki kardeşten biri olup şu 
anda rahmetli olan Ahmet Gökkaya kardeşimizle, Muhammed 

Gökkaya kardeşimizin şiirlerini bir araya getirdik. Şiirlerin tamamını 

ben gözden geçirdim. Ahmed Gökkaya kardeşimize Allah'tan rahmet 
diliyorum. Mekânı cennet olsun. Muhammed Gökkaya kardeşimizi de 

kutluyorum. Ağzına, yüreğine sağlık, diyorum.

Bu tür çalışmalarımız hız kesmeden sürecek ve CENGEL, engelli 

kardeşlerimizin yanında olmaya ve onlara her türlü desteği vermeye 
devam edecektir.

Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a engelli kardeşlerimize ve bize 
verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kitabın basımında ve 

düzenlenmesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun.

    Prof. Dr. Recep TOPARLI

    CENGEL Sorumlusu

sesi olan şiirle hemhâl olan engelli kardeşlerimizin çabalarına 

karşılık vermek durumundayız. Onların bu çalışmalarına destek 

olmak ve onlarla birlikte yan yana yürümek bizim için bir onurdur.

Bu kitabın diğer engelli kardeşlerimize cesaret vermesini ve örnek 

teşkil etmesini diliyorum. Ahmet Gökkaya kardeşimiz Hakk'ın 

rahmetine yürümüş. Mekânı cennet olsun. Muhammed Gökkaya 

kardeşimizi de çalışmasından dolayı kutluyorum.

    Prof. Dr. Alim YILDIZ
    Rektör
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Ahmet Gökkaya



Muhammed Gökkaya



 
 
 
 

DOSTUM BİLMİŞTİM BEN SENİ 
Dostum bilmiştim ben seni, 
Meğer aldattın sen beni, 
Yoluna çekmiştin beni, 
Dostum bilmiştim ben seni. 
 
Kandırdın günbegün beni, 
Örmüşsün sen ağlar yeni, 
Sevdirmiştin bak kendini, 
Dostum bilmiştim ben seni. 
 
Gösterdin bak güllerini, 
Batırdın dikenlerini, 
Soldurdun sen her birini, 
Dostum bilmiştim ben seni. 
 
Dünya vay yalancı seni, 
İkiyüzlüsündür yani, 
Baş döndüren o da fani, 
Dostum bilmiştim ben seni. 
 
Ahmet'i kandıran seni, 
Bıraktım dostlukta seni, 
Anladım yalancı seni, 
Dost değilsin bildim seni. 
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DÖNDÜR MEVLÂNA GİBİ BENİ 
Döndür Mevlâna gibi beni, 
Yandır aşkına düşür beni, 
Sevdir sevgine götür beni, 
Döndür Mevlâna gibi beni. 
 
Âşığım sevdana sal beni, 
Kulunum rahmetle al beni, 
Sevmişim yoluna koy beni, 
Döndür Mevlâna gibi beni. 
 
Senin zikrine hep ver beni, 
Cennetine kabul et beni, 
Sana Resul'e sevdir beni, 
Döndür Mevlâna gibi beni. 
 
Senden ayırma ya Rab beni, 
Razı olduğun eyle beni, 
Şükür edenlerden kıl beni, 
Döndür Mevlâna gibi beni. 
 
Ahmedim seviyorum seni, 
Cemaline çok baktır beni, 
Sana doyamam hiç bil beni, 
Döndür Mevlâna gibi beni. 
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GÖNLÜMÜZ RABBİMLE OLSUN 
Hayat bize verilmişken 
Ömürlerimiz var iken, 
Ya acı ya tatlı iken, 
Gönlümüz Rabbimle olsun. 
 
Sabahları kalkar iken, 
Geceleri yatar iken, 
Dünyada da kalır iken, 
Gönlümüz Rabbimle olsun. 
 
Gökyüzüne bakar iken 
Yeryüzünde gezer iken, 
Secdelerde kalır iken, 
Gönlümüz Rabbimle olsun. 
 
Günleri bitirir iken, 
Son nefesi verir iken, 
Ahiret yurdunda iken, 
Gönlümüz Rabbimle olsun. 
 
Ahmet dünyadan göçerken, 
Kabirde sorguda iken, 
Mahşerde yerinde iken, 
Gönlümüz Rabbimle olsun. 
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GÜLLER SAÇSAM YOLLARINA 
Hoş kokulu Resul sana, 
Güller saçsam yollarına, 
Sana salat selam sana, 
Güller saçsam yollarına. 
 
Nurunla sen aydınlatan, 
Gönüllere ümit salan, 
Dertlilere derman olan, 
Güller saçsam yollarına. 
 
Al Nebi beni yanına, 
Buldur gül seni de bana, 
Bu can kurban olsun sana, 
Güller saçsam yollarına. 
 
Cennet yollarında senin, 
Kevser Irmağında senin, 
Ahmet de aşkınla senin, 
Güller saçsam yollarına. 
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GÜLÜM SANA KIYAMAM 
Gülüm ben sana kıyamam, 
Ben senden de ayrılamam, 
Hasretine dayanamam, 
Gülüm ben sana kıyamam. 
 
Senin aşkını güzelim, 
Yaşamayı hep dilerim, 
Koklamayı çok isterim, 
Gülüm ben sana kıyamam. 
 
İncinmeni hiç istemem, 
Gözyaşına dayanamam, 
Senden başka öyle sevmem, 
Gülüm ben sana kıyamam. 
 
Ben bu dünya yurdundayım, 
Seni seviyor yüreğim, 
Hep seni özlüyor kalbim, 
Gülüm ben sana kıyamam. 
 
En güzelsin aşkım benim, 
Canım o cananım derim, 
Ahmedim adın anarım, 
Gülüm ben sana kıyamam. 
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GÜVERCİNİM SELAM SÖYLE 
Selam söyle o yâre de, 
Güzelim o yerlere de, 
Kumdan olan çöllere de, 
Güvercinim selam söyle. 
 
O Mekke Medinesine, 
Taşlarının renklerine, 
Hurma olan bahçesine, 
Güvercinim selam söyle. 
 
O kızgın olan günlere, 
Serin de esen yellere, 
O hoş da kokan güllere, 
Güvercinim selam söyle. 
 
Yârin olduğu yerlere, 
Dolaştığı tepelere, 
Bak Hira’daki o yere, 
Güvercinim selam söyle, 
 
Onun kaldığı yerlere,  
Güzelim sahabelere, 
Ahmet'ten de o Resul’e, 
Güvercinim selam söyle. 
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HACCA GİDELİM 
Zemzem’i de içelim, 
Hurmayı çok yiyelim, 
İhramları giyelim, 
Kâbe'yi biz dönelim. 
 
Mina'ya da gidelim, 
Yollara da düşelim, 
Taşları da atalım, 
Kâbe'yi biz dönelim. 
 
Arafat'a bakalım, 
Yokuşu da çıkalım, 
Duaları edelim, 
Kâbe'yi biz dönelim. 
 
Hira'ya da çıkalım, 
Cennetü’l-Baki derim, 
Her yeri de özlemim, 
Kâbe'yi biz dönelim. 
 
Ahmedim çok isterim, 
Severim ve hoş derim, 
O canana gidelim, 
Kâbe'yi biz dönelim. 
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HASRET İÇİMDEDİR SANCIR 
Hasret içimdedir sancır, 
Ağırlık oldu bak sancı, 
Yandı kalbim zormuş acı, 
Hasret içimdedir sancır. 
 
Ellerim boşlukta kaldı, 
İçimde yıkım yaşandı, 
Zaman da tam bir dramaydı, 
Hasret içimdedir sancır. 
 
Ayrılık çok zor yaşandı, 
Ömrüm özlemlerle kaldı, 
Kavuşmaya da ne kaldı, 
Hasret içimdedir sancır. 
 
Aşkında çok gönlüm kaldı, 
Sevdana da hep boyandı, 
Canım da aşkın da candı, 
Hasret içimdedir sancır. 
 
Ahmedim ayrılık derim, 
Zordu o inanın derim, 
Sultanı isteyen benim, 
Hasret içimdedir sancır. 
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HAYAT YAŞAMAYA DEĞER 
Hayat yaşamaya değer, 
Zaman ki kıymete değer, 
İyi kullanırsan eğer, 
Hayat yaşamaya değer. 
 
Gerçek bilinirse eğer, 
Seven sevilirse eğer, 
Gülmek maksat ise eğer, 
Hayat yaşamaya değer. 
 
Aşka da karşılık güzel, 
Yaşam paylaşınca özel, 
İyi de olursan güzel, 
Hayat yaşamaya değer. 
 
Sevmek ise bil ki temel, 
İlim de bilmek çok güzel, 
Dost da olmak ise özel, 
Hayat yaşamaya değer, 
 
Anların kıymeti özel, 
Saatler faydalı güzel, 
Ahmet amel etsen güzel, 
Hayat yaşamaya değer. 
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HEP DOĞRU OL EĞRİ OLMA  
Üzülme sen de hiç yılma, 
Ağlama sen ah ağlama, 
Sızlama hiç sen sızlama, 
Hep doğru ol eğri olma. 
 
Gönlü kırma sen üzülme, 
Dünyaya yakanı verme, 
Aldanma sırlar söyleme, 
Hep doğru ol eğri olma. 
 
Ümitsizlikte hiç olma, 
Çok sev sevilmez de olma, 
Paylaş paylaşmayan olma, 
Hep doğru ol eğri olma. 
 
Sen neden doğdum da deme, 
Sabır de isyan eyleme, 
İhsan olana kör olma, 
Hep doğru ol eğri olma. 
 
Ahmet bilmeden söyleme, 
Doğrudur eğri anlatma, 
Toprağa hor gözle bakma, 
Hep doğru ol eğri olma. 
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HİDAYETE ERMEK 
Günah bataklığına nasıl daldım, 
Nefsime uydum hatalara battım, 
Açtım ellerimi sana yöneldim, 
Senden hidayetlerini isterim. 
 
Bu günah yükünü taşıyamazdım, 
Senden ben bir rahmet de bulmasaydım, 
Yakar beni yıkar bataklıklarım, 
Senden de ben bir hidayet almasaydım. 
 
Tutuşur kalbim ve yanar yüreğim, 
Acıyla tutuşur her günüm benim, 
Sensin Rahman ve Rahim affet derim, 
Geldim kapına hidayet Allah'ım. 
 
Bak gör bu kulunu günahkâr imiş, 
Tövbe etmiş de sana af dilemiş, 
Bağışlarsın diye kapına gelmiş, 
Senden de hidayetini dilemiş. 
 
Ahmet yalvarmış ve dualar etmiş, 
Secdelerle rükû kıyamlar etmiş, 
En sonunda sana sana yönelmiş, 
Doğru yolu bulmuş hidayet olmuş. 
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HOR GÖRME BARİ 
Sen hiç de hor görme bari, 
Zenginsen o fakiri de, 
Sevmiyorsan garibi de, 
Sen hiç de hor görme bari. 
 
Güzelsen çirkini de, 
Beyaz isen zenciyi de, 
Sıhhatliysen hastayı da, 
Sen hiç de hor görme bari. 
 
Sen dertsizsen o dertliyi, 
Çilesizsen çileliyi, 
Bak bilirsen sen sevmeyi, 
Sen hiç de hor görme bari. 
 
İnsana sen hor bakma ki, 
O Yaradan’ın aynı ki, 
Bak insanlar hep kardeş ki, 
Sen hiç de hor görme bari. 
 
Allah yarattı bil seni, 
Küçük büyük her şeyini, 
Ahmet bunların hepsini, 
Sen hiç de hor görme bari. 
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İÇİMDEKİ ÇAĞLAYAN 
İçimde bir çağlayan var, 
Aşk ile gönlüme akar, 
Akar da sevgiye salar 
İçimde bir çağlayan var. 
 
O mutluluklara katar, 
Kalbi sevdalara atar, 
Sevmek sevilmekle coşar, 
İçimde bir çağlayan var. 
 
Dost olmakta muhabbet var, 
Arzular da gülmek de var, 
Akar son olana kadar, 
İçimde bir çağlayan var. 
 
Ümitler çiçekle açar, 
Umutlar güldür o kadar, 
Sular da çok kiri yıkar, 
İçimde bir çağlayan var. 
 
Ahmedim çağlayanım var, 
Sevincimle güllerim var, 
İsteğim büyük o kadar, 
İçimde bir çağlayan var. 
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İÇİMDEKİ NEY 
İçimde bir ney çalıyor, 
Hüzün ile de inliyor, 
Aşkına feryat ediyor, 
İçimde bir ney çalıyor. 
 
Bağrıma ateş atıyor, 
Yakıyor da kül ediyor, 
Bak bilsen nasıl acıyor, 
İçimde bir ney çalıyor. 
 
Bak sesi hisli çıkıyor, 
Çok sevdalı da çıkıyor, 
Kavuşmak için çıkıyor, 
İçimde bir ney çalıyor. 
 
Sevgiliyi anlatıyor, 
Onu da hatırlatıyor, 
Özleme de düşüyor, 
İçimde bir ney çalıyor. 
 
Ahmet kalbim sesi diyor, 
Arananı çok istiyor, 
Bak ah ile de söylüyor, 
İçimde bir ney çalıyor. 
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KAVUŞMAK İSTİYORUM ALLAHIMA 
Toprağın yağmura vuslatı gibi, 
Çiçeklerin suya özlemi gibi, 
Âdem'in tövbeyi isteği gibi, 
Kavuşmak istiyorum Allahıma. 
 
Bülbülün güllere hasreti gibi, 
Yakup'un Yusuf'u buluşu gibi, 
İbrahimce kurban İsmail gibi, 
Kavuşmak istiyorum Allahıma. 
 
Sahabelerin o sevdası gibi, 
Gönüllerin ümit dolması gibi, 
Musa'nın Tur’daki o hâli gibi, 
Kavuşmak istiyorum Allahıma. 
 
Çarelerin de aranması gibi, 
Gecelerde yapılan zikir gibi, 
Göklere yükselen o İsa gibi, 
Kavuşmak istiyorum Allahıma. 
 
Son Nebinin o duaları gibi, 
Son nefesteki o arzusu gibi, 
Ahmet de sana böyle kullar gibi, 
Kavuşmak istiyorum Allahıma. 
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KIRMAYALIM KALPLERİMİZİ 
Kırmayalım biz de birbirimizi, 
Yok etmeyelim sevgilerimizi, 
Hoş görelim biz de hâllerimizi, 
Kırmayalım biz de kalplerimizi. 
 
Aradaki münasebetimizi, 
Yok etmeyelim ümitlerimizi, 
Güzelleştirelim hâllerimizi, 
Kırmayalım biz de kalplerimizi. 
 
Candan da sevelim her birimizi, 
Dostlarımız ve yoldaşlarımızı, 
Yalandan temizleyip dilimizi, 
Kırmayalım biz de kalplerimizi. 
 
Doğru tutak düşüncelerimizi, 
Barışta bulak saadetimizi, 
Söyleyelim biz de sevdiğimizi,  
Kırmayalım biz de kalplerimizi. 
 
Sevmek de çok güçlendirirmiş bizi, 
Sevdirir herkese hayatta bizi, 
Sevenler de bulur cennetimizi, 
Ahmet der, kırmasınlar kalbimizi. 
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MEDİNEN DE ÇOK UZAKTA 
Gül bahçesi çok uzakta, 
Hasreti benim yanımda, 
Özleme düştüğüm anda, 
Medinen de çok uzakta. 
 
Yalnız ben de kaldığımda, 
Çare aradığım anda, 
Güneş de doğduğu anda, 
Medinen de çok uzakta. 
 
Sevgiden söz konuşunca, 
O gülü de koklayınca, 
Bu geceler de olunca, 
Medinen de çok uzakta. 
 
Yüreğim de yandığında, 
Ah ile de boyanınca, 
Cananı da arayınca, 
Medinen de çok uzakta. 
 
Ahmedim aradığımda, 
Muhammedim var orada, 
Sahabeler var orada, 
Medinen de çok uzakta. 
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MEKKE'DE DOĞDU RESUL 
Mekke'de nurlu gül doğdu, 
Çok a büyük bir hak nurdu, 
Sevgili yetim de oldu, 
Mekke'de doğan gül oydu. 
 
Adı da Muhammed oldu, 
Çok da temiz büyür oldu, 
O öksüz bile de oldu, 
Mekke'de doğan gül oydu. 
 
Dedesiyle kalır oldu, 
Amcası da korur oldu, 
Hakk’ın son Resulü oldu, 
Mekke'de doğan gül oydu. 
 
Hidayet güneşi oldu, 
O en güzel de kul oldu, 
Gözyaşını döker oldu, 
Mekke'de doğan gül oydu. 
 
İslam da davası oldu, 
Kur’an da ahlakı oldu, 
Hakk’ın Habibi de oldu, 
Ahmet der, doğan gül oydu. 
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MÜPTELAYIM 
Hasretlerle savruldum ben, 
Özlemekten yorulurken, 
Beklenensin sen güzel sen, 
Aşkına müptelayım ben. 
 
Seni her an arayan ben, 
Aşkın bende can olurken, 
Bil aşkımı ne olur sen, 
Aşkına müptelayım ben. 
 
Yoluna fedayımdır ben, 
Sevdana çok bağlanırken, 
Gönder sevgini çokça sen, 
Aşkına müptelayım ben. 
 
Sana vurgun olandır ben, 
O aşkın beni bulurken, 
Duy aşkımı ne olur sen, 
Aşkına müptelayım ben. 
 
Ahmedim can feda der ben, 
O aşkın bende açarken, 
Nebiler Efendisi sen, 
Aşkına müptelayım ben. 



 34  •  Ahmet Gökkaya 

 
 
 
 

ÖZLEMİM ÇAĞLARINDA 
Özledim güzelleri, 
Bekledim sevgileri, 
Yâri ve yârenleri, 
Özlemim çağlarında. 
 
Acıları paylaşmak, 
Sarp dağları aşmak, 
İyileri hep bulmak, 
Özlemim çağlarında. 
 
Herkese o hoş bakan, 
Güzellikleri bilen, 
Hak ile ilerleyen, 
Özlemim çağlarında. 
 
Fakiri de tanıyan, 
Yoksulları da bilen, 
Emeğe değer veren, 
Özlemim çağlarında. 
 
Ahmedim isterim de, 
Çağlarında olmak da, 
Buralarda çok zor da 
Özlemim çağlarında. 
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SABIR BİZİ SEVDİRİR 
Sabır bizi sevdirir, 
Huzura da erdirir, 
Acıları dindirir, 
Sabır bizi sevdirir. 
 
Yareleri bitirir, 
Derdimizi tüketir, 
Sevgileri getirir, 
Sabır bizi sevdirir. 
 
Yolumuzu bildirir, 
Zikrimizi ettirir, 
Sevaba da erdirir, 
Sabır bizi sevdirir. 
 
Gülleri de derdirir, 
Bize çok kâr ettirir, 
Kalbimize aşk verir,  
Sabır bizi sevdirir. 
 
Ahmet sabır sevgidir, 
Sabır sırra erdirir, 
Eyyûb gibi sevdirir, 
Sabır bizi sevdirir. 
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SEN YOKKEN BAYRAM MI OLUR? 
Sen yokken bana ayrılık zor olur, 
Aşkınla da yüreğim volkan olur, 
Yanar yanar da seni arar olur, 
Sen yokken bana hiç bayram mı olur? 
 
Arzum içimde bir çağlayan olur, 
Özlemimde bir kor bir yangın olur, 
Savrulur süslerim tarumar olur, 
Sen yokken bana hiç bayram mı olur? 
 
Sen yokken göllerim yar susuz olur, 
Kurur o topraklarım bir çöl olur, 
Sen yokken gül, günlerim serap olur, 
Sen yokken bana hiç bayram mı olur? 
 
Sevgin içimde büyüyen sır olur, 
Kimse onu bilmez bana zor olur, 
Düşüncem de yaşanan da sen olur, 
Sen yokken bana hiç bayram mı olur? 
 
Ahmet'e bayram yâr seninle olur, 
Huzur bulur kalbim dinlenir olur, 
Kavuşmak senle buluşmakla olur, 
Sen varsın ya bize bayramlar olur? 
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SENSİZ OLMUYOR 
Olmuyor ki sensiz hiç olmuyor, 
Geçmiyor da geceler geçmiyor, 
Sensiz de mutluluklar olmuyor, 
Olmuyor ki sensiz hiç olmuyor. 
 
Senden ayrı yaşamak çok zordur, 
Neşem kayıp bu kalbimde kordur, 
Ayrılığın gönüllere zordur, 
Olmuyor ki sensiz hiç olmuyor. 
 
Hasretin büyük çok acı olur, 
Yakar o kalpleri hep kavurur, 
Özlemli de hayatlar olunur, 
Olmuyor ki sensiz hiç olmuyor. 
 
Sultansın da sevenlerin çoktur, 
Bekleyenler aşkla bakar durur, 
Sana feda canlarda olunur, 
Olmuyor ki sensiz hiç olmuyor. 
 
Ahmedim sözleri diyorumdur, 
Aşktan sevdadan biliyorumdur, 
Ruhum senle kalmak istiyordur, 
Olmuyor ki sensiz hiç olmuyor. 
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SENSİZLİK ZOR KOLAY MI Kİ! 
Senden ayrı olan kişi, 
Çeker acı içi dışı, 
Dağınık olur her işi, 
Sensizlik zor kolay mı ki! 
 
Yandı gönül bağım teli, 
Sızlar oldu her bir gülü, 
Ağlar oldu gözler nemli 
Sensizlik zor kolay mı ki! 
 
Hasretlere de düşülür, 
Hayat da hep zor yaşanır, 
Çaresiz de hep kalınır, 
Sensizlik zor kolay mı ki! 
 
Dertlere de sen dermansın, 
Şifadır senin o sevgin, 
Özlenilen de hep sensin, 
Sensizlik zor kolay mı ki! 
 
Ahmet seni arar tabi, 
Gönüller gülü habibi, 
Sensizlik zor ölüm gibi, 
Sensizlik zor kolay mı ki! 
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SEVGİLER OLSUN KALBİMİZDE 
Sevgiler olsun kalbimizde, 
Çiçekler açsın ömrümüzde, 
Sevinç olsun gözlerimizde, 
Sevgiler olsun kalbimizde. 
 
Sevda olsun yüreğimizde, 
Aşklar olsun hayatımızda, 
Baharlar olsun bahçemizde, 
Sevgiler olsun kalbimizde. 
 
Biz de sevmeye koşalım da, 
Seviliriz biz de elbet de, 
Yaşam güzeldir sevince de, 
Sevgiler olsun kalbimizde. 
 
Selamları kesmeyelim de, 
Selam da olur bizlere de, 
Hayatta kardeşçi sen ol da, 
Sevgiler olsun kalbimizde. 
 
Ahmedin kalbi aşk dolsun da, 
Sevenlerle de paylaşsın da, 
Barıştan ayrılmayalım da, 
Sevgiler olsun kalbimizde. 
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SÖYLEYEMEDİM 
Sevdiğimi söyleyemedim, 
Doya doya ben bakamadım, 
Güllerini koklayamadım, 
Sevdiğimi söyleyemedim. 
 
Seninle beraber olamadım, 
Sözlerini de duyamadım, 
Yanında Kur’an okumadım, 
Sevdiğimi söyleyemedim. 
 
Yanında onunla gezmedim, 
Onunla ben konuşamadım, 
Beraber hiç oturamadım, 
Sevdiğimi söyleyemedim. 
 
Sularını hiç dökemedim, 
Seccadesini seremedim, 
Beraber namaz kılamadım, 
Sevdiğimi söyleyemedim. 
 
Ben Ahmet, yıllarca bekledim, 
Gülü güllerini özledim, 
Hep o asrını onu sevdim, 
Sevdiğimi söyleyemedim. 
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ŞÜKRETMEK GEREK 
Verilen nimetlere, 
Sunulan o sulara, 
Verilen bak bu ömre, 
Çok çok şükretmek gerek. 
 
Yaratılan hayata, 
Gözdeki bakışlara, 
Başa ve o kaşlara, 
Çok çok şükretmek gerek. 
 
Bu güzel bedenlere, 
Sıhhatli ömürlere, 
İyiye ve güzele, 
Çok çok şükretmek gerek. 
 
Seneye ve aylara, 
Günlere zamanlara, 
Bu iyi yaşamlara, 
Çok çok şükretmek gerek. 
 
Yaşanılan her şeye, 
Sen de her bir nefeste, 
İşte Ahmet hep böyle, 
Çok çok şükretmek gerek. 
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TURNALAR 
Turnalar uçarak gittiler, 
Ömürler nasıl da bittiler, 
Zamanlar saatlerledirler, 
Turnalar uçarak gittiler. 
 
Sevenler vedayı ettiler, 
Hepsi özel ve güzeldirler, 
Roller oynayarak bittiler, 
Turnalar uçarak gittiler. 
 
Ela ve hoş gözlü idiler, 
Bak kara da gözlü idiler, 
Sırma da saçlı o güzeller, 
Turnalar uçarak gittiler. 
 
Ne de sorarlar bilinirler, 
Ne de geri gelebilirler, 
Çok da bak o uzaktakiler, 
Turnalar uçarak gittiler. 
 
Sordum nereye gittiler, 
Son sefere Ahmet dediler, 
Her bir şeyi de terk ettiler, 
Turnalar uçarak gittiler. 
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TUTUŞTU KALBİM YANIYOR 
Tutuştu kalbim yanıyor, 
Sönmüyor su kâr etmiyor, 
Ateşleri kor dinmiyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
 
Aşkına çığlık atıyor, 
Duyulmasını bekliyor, 
Yürekten ciddi özlüyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
 
İçindeki his bitmiyor, 
Günden güne çoğalıyor, 
Arzuları da artıyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
 
Sevdalarına ağlıyor, 
Yaralar çok tur artıyor, 
Şifasını hep arıyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
 
Ahmet şifası da diyor, 
Gönüller sultanı diyor, 
Kalp ondan ayrı kalıyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
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YARADAN SENSİN 
Bizi yaradan sensin, 
Doğru yaşatan sensin, 
Yüce Rahman da sensin, 
Bizi yaradan sensin. 
 
Bize yediren sensin, 
Bize içiren sensin, 
Yüce Rezzak da sensin, 
Bizi yaradan sensin. 
 
İlimler öğreten sensin, 
Doğru bildiren sensin, 
Yüce Alîm de sensin, 
Bizi yaradan sensin. 
 
Güzel olduran sensin, 
Bizi öldüren sensin, 
Yüce Rahim de sensin, 
Bizi yaradan sensin. 
 
Sevip acıyan sensin, 
Günah affeden sensin, 
Yüce Ahad da sensin, 
Ahmet'i yaradansın. 
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YOLUNA CAN FEDA 
Yoluna da canım feda, 
Al beni sen yanına da, 
Bas beni o bağrına da, 
Yoluna da canım feda. 
 
Yoluna ve toprağına, 
Saçına ve o başına, 
Kirpiğine ve kaşına, 
Yoluna da canım feda. 
 
O güzel parmaklarına, 
Hoş olan da o kokuna, 
Can da kurban olur sana, 
Yoluna da canım feda. 
 
Döktüğün gözyaşlarına, 
Seni örten kumaşına, 
Nur olanda o alnına, 
Yoluna da canım feda. 
 
Kur’an olan ahlakına, 
O güzel de hayatına, 
Ahmedim senin davana, 
Yoluna da canım feda. 





Muhammed Gökkaya





 
 
 
 

ACI İLE TATLI 
Cehennem varsa cennet var işte, 
Dertler de varsa çare var işte, 
Dikenler varsa gül de var işte, 
Ateşler varsa su da var işte. 
 
Gökler varsa yerler de var işte, 
Çöller varsa deniz de var işte, 
Acılar varsa tatlı var işte, 
Ölüm varsa hayat da var işte. 
 
Siyah varsa beyazlar var işte, 
Çirkinlik varsa güzel var işte, 
Suçlu varsa suçsuz da var işte, 
Zulüm varsa sevmek de var işte. 
 
Darlık varsa genişlik var işte, 
Fakir varsa zenginlik var işte, 
Madde varsa mana da var işte, 
Anlam varsa kavramak var işte. 
 
Muhammed der, ruhum da var işte, 
Cansız varsa canlılar var işte, 
Yaşam varsa Yaradan var işte, 
Zalim varsa Allah da var işte. 
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AFFET ALLAHIM! 
Bu garibi affet Allahım! 
Bu zayıfı affet Allahım! 
Günahkârım affet Allahım! 
Biz kulları affet Allahım! 
 
Hatalarım affet Allahım! 
Yanlışlarım affet Allahım! 
Her cürmümü affet Allahım! 
Biz kulları affet Allahım! 
 
Cahilliğim affet Allahım! 
Bencilliğim affet Allahım! 
Karalarım affet Allahım! 
Biz kulları affet Allahım! 
 
Kibirlerim affet Allahım! 
Düşüşlerim affet Allahım! 
Kayıplarım affet Allahım! 
Biz kulları affet Allahım! 
 
Dualarım sana Allahım! 
Çok pişmanım affet Allahım! 
Muhammed der, beni Allahım! 
Biz kulları affet Allahım! 
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AĞAÇLAR SENİN ESERİN 
Küçük tohum büyütürsün, 
Dallarıyla donatırsın, 
Meyveler ile süslersin, 
Ağaçlar senin eserin. 
 
Zeytin de büyük eserin, 
Ondadır şifa kaynağın, 
Ondan olur zeytinyağı, 
Ağaçlar senin eserin. 
 
İncirdir büyük nimetin, 
Onda vardır türlü şifan, 
Kur’an'da o ismi geçer, 
Ağaçlar senin eserin. 
 
Toprağa düşen fideden, 
Çıkarırsın sen o fidan, 
Dal yaprağı donatırsın,  
Ağaçlar senin eserin, 
 
Muhammed der, tüm ağaçlar, 
Mucizesidir Rabbimin, 
Varlığını da kanıtlar, 
Ağaçlar senin eserin. 



 52  •  Muhammed Gökkaya 

 
 
 
 

AĞLAR BU GÖZLERİM 
Ağlar bu gözlerim gülüm, 
Sızlar bu yüreğim derim, 
Ben hasretlerdeyim gülüm, 
Ağlar bu gözlerim benim. 
 
Ben yokluklardayım gülüm, 
Çaresizlik içindeyim, 
Özlem içindeyim gülüm 
Ağlar bu gözlerim benim. 
 
Ben sanki çöldeyim gülüm, 
Bir son ummandayım derim, 
Yare içindeyim gülüm, 
Ağlar bu gözlerim benim. 
 
Çok da seven benim gülüm, 
Ben aşk içindeyim derim, 
Ben de şevklerdeyim gülüm, 
Ağlar bu gözlerim benim. 
 
Muhammed der, hep de gülüm, 
Ben arzulardayım derim, 
Sensin de sevgilim gülüm, 
Sensin Peygamberim benim. 
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AH FİGANIM 
Gözyaşlarım akar akar, 
Akar da sel olur coşar, 
Dünyanın çilesi bitmez, 
Ah figanım arşa çıkar. 
 
Dertlerim de her gün artar, 
Arttıkça yaralar sızlar, 
Bu derdime derman yokmuş 
Fayda etmez ol tabipler. 
 
Her gün acıyla da geçer, 
Yaşam çok da çetin geçer, 
Hayat da bir kaç günlükmüş, 
Ömür böyle gelmiş gider. 
 
Muhammedim hayat zor der, 
Her zorluğa şükür eder, 
Sen her hâlde sabır eyle, 
Bu dünya kandırır gider. 
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AKİF İÇİN VEFA İLE 
İstiklal Marşı’nı yazan bu vatana, 
Sönmesin diyen sancak şafaklarında, 
Daha yazdırmasın diyen Allahına, 
Akif dünya yurduna dönmez bir daha. 
 
Canından tatlı olan bu vatanına, 
Kurbanın olayım diyen hilaline, 
Hakk’a tapan milletimin arasına, 
Akif dünya yurduna dönmez bir daha. 
 
Ben hür ki yaşadım hep hür yaşarım da, 
Dedin zincir takacak var mı bana da, 
Yaşamın İstanbul hatıralıydı da, 
Akif dünya yurduna dönmez bir daha. 
 
Doğduğu vatanına kalan ondan ya, 
Güzel marşımızda o bak diyordu ya, 
Alçakları yurduma uğratmayın ya, 
Akif dünya yurduna dönmez bir daha. 
 
Bu cennet vatanın uğruna can feda, 
Muhammed der, katılırım Ersoy'a da, 
Akif kavuştu Allah ve dostuna da, 
Akif dünya yurduna dönmez bir daha. 
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AKŞAM OLDU 
Gün bitti yine akşam oldu, 
Ayrılık yine acı oldu, 
Çok büyük ağır vurgun oldu, 
Gün bitti yine akşam oldu. 
 
Yalnızlık zor ama bak oldu, 
Özlemek içimde savruldu, 
Kalbime bak sızılar vurdu, 
Gün bitti yine akşam oldu.  
 
O saçlarım savruldu durdu, 
Rüzgârlar beni vurur oldu, 
Bir fırtına yaşanır oldu, 
Gün bitti yine akşam oldu.  
 
Karartılar o günü vurdu, 
Yaşamak da bir zor sorundu, 
Âşığa dünya dar olurdu, 
Gün bitti yine akşam oldu.  
 
Muhammed der, hayat da burda, 
Onsuz da hayat olur muydu? 
Nasibimiz ayrılmak oldu, 
Gün bitti yine akşam oldu.  
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ALLAH DERLER DİLLERİYLE 
Akan o sular bile, 
Ay ile güneş bile, 
Her bir de felek bile, 
Allah der dilleriyle. 
 
Dağlarla tüm o taşlar, 
Uçan her tür tüm kuşlar, 
Minik de bak serçeler, 
Allah der dilleriyle. 
 
Yeni doğan yavrular, 
Çalışkan karıncalar, 
Denizdeki balıklar, 
Allah der dilleriyle, 
 
Yaşayan bütün kullar, 
Yerlerde biten otlar, 
Tabiatta yapraklar, 
Allah der dilleriyle. 
 
Muhammed der, bu dilim, 
Bedenimdeki kalbim, 
Yarattığın da Rabbim, 
Allah der dilleriyle. 
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ALLAH DEYİP HAY DİYENLER 
Mevlâna gibi dönende, 
Yunus gibi ol gezende, 
Ellerinde dillerinde, 
Allah deyip hay diyenler. 
 
Aşk ile o sevgin ile, 
Gönlündeki sevda ile, 
Seherlerde kuşlar bile, 
Allah deyip hay diyenler. 
 
Secdeleri edenler de, 
İbadeti sevenler de, 
Doğru yolu bilenler de, 
Allah deyip hay diyenler. 
 
Dünyayı sende gezende, 
Neler varmış sen görende, 
Sabırın da şükürün de, 
Allah deyip hay diyenler. 
 
Muhammed der, bu hâlim nice, 
Bilmez olursa iyice, 
Bilirse zikrinde kalbince, 
Allah deyip hay diyenler. 
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ALLAH İÇİN SEVELİM 
Allah için gel sevelim, 
Yoluna canlar verelim, 
Resulüm o Muhammedim, 
Allah için çok sevelim. 
 
Dertleri dermanımızı, 
Sevelim kaderimizi, 
Gönülden dostlarımızı, 
Allah için çok sevelim. 
 
Açan bu hoş çiçekleri, 
Kırlardaki böcekleri, 
Her var olan tüm beşeri, 
Allah için çok sevelim. 
 
Bütün akan pak suları, 
Esen de sert rüzgârları, 
Gökleri ve tüm yerleri, 
Allah için çok sevelim. 
 
Muhammed der, söz söylerim, 
Bahçeyi bağları derim, 
Bu güzel vatanı derim, 
Allah için çok sevelim. 
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ALLAH'A DOĞRU 
Yürüyelim biz aşk ile hu, 
Gidelim Allah'a doğru hu, 
Her bir nefeste sen de hu, 
Gidelim de Allah'a doğru. 
 
Gönülden de misk aşk ile hu, 
Arayan Mevla'yı buldu hu, 
O sevenler de hep derdi hu, 
Gidelim de Allah'a doğru. 
 
Sevdaları ona oldu hu, 
Kalplerde her gün ederdi hu, 
Biz de şevk ile diyelim hu,  
Gidelim de Allah'a doğru. 
 
Tüm sözlerimiz de olsun hu, 
Her gün her hâlde ede ola hu, 
Dilim de hep desin zikir hu, 
Gidelim de Allah'a doğru. 
 
Muhammed der, hep diyelim hu, 
Hakk’ın Resulü demiştir hu, 
Hak olan bu yolda deyip hu, 
Gidelim de Allah'a doğru. 
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 MEVLAMSIN BENİM ALLAHIM DERİM 
Yandım yandım aşkın ile yandım, 
Açtım ellerim sana yöneldim, 
Sen yarattın ben sana yalvardım, 
Mevlamsın benim Allahım derim. 
 
Sana bu canı kurban ederim, 
Hayatı senin için harcarım, 
Dileklerimde seni isterim, 
Mevlamsın benim Allahım derim. 
 
Bu sevdan büyür bilirsin derim, 
Nimetlerim verensin bilirim, 
Emirlerine boyun eğerim, 
Mevlamsın benim Allahım derim. 
 
Canı verensin canım verenim, 
Günahlardan beni çıkaranım, 
İste sana geleyim Rahmanım 
Mevlamsın benim Allahım derim. 
 
Ben Muhammed kulun şükür derim, 
Cezalar verme Allahım benim, 
Kulunum senin senden razıyım, 
Mevlamsın benim Allahım derim. 
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ÂŞIĞIM BU VATANA 
Yüce de dağlarına, 
Uzun da yollarına, 
Irmağına suyuna, 
Âşığım ben vatana. 
 
Âşığına Yunusuna, 
Zamanına çağına, 
Ovası yaylasına, 
Âşığım ben vatana. 
 
İnsanı toprağına, 
Taşına ağacına, 
Soğuğuna yazına, 
Âşığım ben vatana. 
 
Çiçekleri açanda, 
Meyveler dallarında, 
Denizleri de var da, 
Âşığım ben vatana. 
 
Muhammed toprağında, 
Canlıları bağrında, 
Bütün toprağına da, 
Âşığım ben vatana. 
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AŞKIM DA BU BAĞRIMDA 
Tutulmuşum ben sana, 
Kapılmışım aşkına, 
Düşmüşüm de yoluna, 
Aşkım da bu bağrımda. 
 
Olunca akşamlar da, 
Baharımda kışımda, 
Yanınca da arzuda, 
Aşkım da bu bağrımda. 
 
İlhamdır sevdama da, 
Her anda da yanımda, 
Ettiğim o duam da, 
Aşkım da bu bağrımda. 
 
Aşkına kapılınca, 
Sevdaların da hoşça, 
Tadına da varınca, 
Aşkım da bu bağrımda. 
 
Ben Muhammed dedim ya, 
Sevgini de buldum ya, 
İste kavuşalım ya, 
Aşkım da bu bağrımda. 
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AŞKIN İLE YAŞARIM 
Aşkın ile yaşarım, 
Günler de gecelerim, 
Bu dem deyim sen deyim, 
Aşkın ile yaşarım. 
 
Zor anda buldum gülüm, 
Çok darda kaldım derim, 
Ömrüm biter bilirim, 
Aşkın ile yaşarım. 
 
Sevdalar da bilirim, 
O aşkın özel derim, 
Yürekten çok severim, 
Aşkın ile yaşarım. 
 
Uzakta da kalırım, 
Yol bulmak da isterim, 
Kavuşmayı beklerim, 
Aşkın ile yaşarım. 
 
Ben Muhammedim derim, 
Sen güzelsin bilirim, 
Hep seni de severim, 
Aşkın ile yaşarım. 
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AŞKIN DA SEVDAN DA  
Gözlerine bakınca hayat bulunur, 
Sözlerini duyunca ömür sunulur, 
Seninle de olunca gaflet son bulur, 
Aşkın da sevdan da benim canım olur. 
 
Senle olunca mevsim hep bahar olur, 
Sana bakınca bu kalpler de şen olur, 
Ömürler ortaya da konulur olur, 
Aşkın da sevdan da benim canım olur. 
 
Bedenler yollarına hep toprak olur, 
Efendisi üzerinde şeref bulur, 
Çöllerde açan o en güzel gül odur, 
Aşkın da sevdan da benim canım olur. 
 
Gecelerimize hep aydınlık odur, 
Ezilmişliğimize uyanış odur, 
Yalnızlığımıza çare onda olur, 
Aşkın da sevdan da benim canım olur. 
 
Ben Muhammed'den sana selamlar olur, 
Uykularımda bana görün ne olur, 
Cennette de buluşmak isteğim olur, 
Aşkın da sevdan da benim canım olur. 
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AYASOFYA 
Eyvah Ayasofya basılmış, 
Kapısına kilit takılmış, 
Üç beş resim de çizilmiş, 
Vah o Ayasofya'ya vah vah. 
 
Çok öyle de o mahzun kalmış, 
İbadetlerden ayrı kalmış, 
Bak içinden de yaralanmış, 
Vah o Ayasofya'ya vah vah. 
 
Ne yanlış kararda alınmış, 
Mabede yasaklar alınmış, 
İçine yaklaştırılmamış, 
Vah o Ayasofya'ya vah vah. 
 
Onda namaz da kılınırmış, 
Bak o ne güzelde camiymiş, 
Millete de o emanetmiş, 
Vah o Ayasofya'ya vah vah. 
 
Fatih'ten de kalanlardanmış, 
Açmak da en doğru kararmış, 
Muhammed der, bu da kadermiş, 
Vah o Ayasofya'ya vah vah. 
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AYRILIK DÜŞER BAHTINA 
Gezer durursun sen de bak bir ummanda, 
Kuş misali hasret kalırsın güllere, 
Ayrı düşer bülbül gibi sevdiğinden, 
Geçer ömür bir varmış bir yokmuş gibi. 
 
Kavuşmayı arzularsın sevdiğine, 
Yıllar geçer aylar geçer ömrün biter, 
Ayrılık yazılmış Muhammed yazına, 
Beklersin sen ayrılık düşer bahtına. 
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BAĞIŞLA ALLAHIM 
Kalbim acılarla çok yandı Rabbim, 
Ümitleri senden diledim Rabbim, 
Günahlar sızısından kurtar Rabbim, 
Sana yalvardım, bağışla Allahım. 
 
Bataklık bu kuyu, derindir Rabbim, 
Sen çıkarmazsan, kim çıkarır Rabbim, 
Al beni ne olur bu dardan Rabbim, 
Sana yalvardım, bağışla Allahım. 
 
Üzgünüm ben hatalar yaptım Rabbim, 
Gözlerimi çok ağlar eyle Rabbim, 
Suçlara sızlayan kalp ver ey Rabbim, 
Sana yalvardım, bağışla Allahım. 
 
Dünyaya kapıldım, yanıldım Rabbim, 
Yanlışlardan doğruya çıkar Rabbim, 
Senin yolunda beni yaşat Rabbim, 
Sana yalvardım, bağışla Allahım. 
 
Ben Muhammed senin kulunum Rabbim, 
Senin rahmetini isterim Rabbim, 
Cennette cemalini, göster Rabbim, 
Sana yalvardım, bağışla Allahım. 



 68  •  Muhammed Gökkaya 

 
 
 
 

BARIŞ ÇİÇEĞİM 
Kardeş kardeşi sevsin, 
Seven seveni bilsin, 
Güzeller de bilinsin, 
Dünyadan kin silinsin. 
 
Öven öveni sorsun, 
Dostluklar da kurulsun, 
Nefretler de son bulsun, 
Dünyadan kin silinsin 
 
Silahlar da hep dinsin, 
Kanlar hiç dökülmesin, 
Gözyaşları silinsin, 
Dünyadan kin silinsin. 
 
Haksızlıklar olmasın, 
Değerlerdir önemin, 
Herkesinki bilinsin, 
Dünyadan kin silinsin. 
 
Muhammed sevgi olsun, 
Barışta buluşulsun, 
Kolayca kavuşulsun, 
Dünyadan kin silinsin. 
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BAŞKALDIRIŞIN OLSUN 
Akıtılan masum gözyaşlarında, 
Senin de bir baş aldırışın olsun, 
Vurulan yavru ana babaya da, 
Senin de bir baş aldırışın olsun. 
 
Günah çağına ve batağına da, 
Kir tuzağına atan alçağa da, 
Aldatan o, çok yalancılara da, 
Senin de bir baş aldırışın olsun. 
 
Mazlumun çok da canını yakana, 
O masumun kanını akıtana, 
Yuvasından ayırana kıyana, 
Senin de bir baş aldırışın olsun. 
 
Aç koyan paylaşmayan insanlara, 
Yuva yok eden sinsi düşmanlara, 
Çok zalime acımasız gaddara, 
Senin de bir baş aldırışın olsun. 
 
Çok çıkarcı olan çevrelere de, 
Hep de öldüren o milletlere de, 
Muhammed yozlaşmış zihniyete de, 
Senin de bir başkaldırışın olsun. 
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BENİM DE CANIM ACIR 
Benim de çok canım acır, 
Gözlerim mahzuna bakar, 
Ne zaman ağlayan görür, 
Benim de çok canım acır. 
 
Üzülenlere bakınca, 
Ağlayan bebek görünce, 
Kırık da bir kalp bilince, 
Benim de çok canım acır. 
 
Dertlileri de görürsem, 
O hastalara gidersem, 
Dualarını duyarsam, 
Benim de çok canım acır. 
 
Yaralı bir kuş görürsem, 
Yuvası yıkık bilirsem, 
Yolu şaşmış da duyarsam, 
Benim de çok canım acır. 
 
Ben Muhammed üzülürüm, 
Mutsuz olanlar bilirim, 
Dostsuzlardaki bilirim, 
Benim de çok canım acır. 
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BİR ZAMANDA YAŞAR 
Yüce dağlarda o kar, 
Havadaki bulutlar, 
Yerdeki karıncalar, 
Hep bir zamanda yaşar. 
 
Gözlerdeki o yaşlar, 
Yağmurdaki damlalar, 
Bazı bazı da yağar, 
Hep bir zamanda yaşar. 
 
O yaşayan kutlular, 
Kutlu olan o çağlar, 
Tarihteki o anlar, 
Hep bir zamanda yaşar. 
 
Güzel de olan anlar, 
O umutlu her yıllar, 
Bahar ile de yazlar, 
Hep bir zamanda yaşar. 
 
Muhammed öyle yaşar, 
O bir zamana kadar, 
Giden o ömür kadar, 
Hep bir zamanda yaşar. 
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BU ACIYA NASIL DAYANAYIM Kİ 
Bir kara haber ki geldi uzaktan, 
Yaktı yüreğimi yıktı derinden, 
Ölüm haberin geldi ötelerden, 
Bu acıya nasıl dayanayım ki. 
 
Genç yaşında buymuş senin kaderin, 
Kurşunlar vurmuş seni can yoldaşım, 
Hayallerin yıkılmış bak sırdaşım, 
Bu acıya nasıl dayanayım ki. 
 
Asker ocağına gülerek gittin, 
Şimdi oldu mu hiç böyle gidişin, 
Hasretine nasıl katlanayım ki, 
Bu acıya nasıl dayanayım ki. 
 
Asker elbisen kanlara boyanmış, 
Anıların gözün önüne gelmiş, 
Sevdiklerin hep de aklına gelmiş, 
Bu acıya nasıl dayanayım ki. 
 
Muhammed der, unutmaz millet seni, 
Şehidim helal et bize hakkını,  
Yüzünde tebessüm anlatır seni, 
Şehadete sen gülerek ermişsin. 
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BU SEVDA BİTMEZ 
Bu çok hoş sevda bitmez, 
Günler böyle bitse de, 
Bu ömür bitse bile, 
Bu çok hoş sevda bitmez. 
 
Zincirlere taksalar, 
Ateşlere atsalar, 
İster ise vursalar, 
Bu çok hoş sevda bitmez. 
 
Güneş de batsa bile, 
Hayatta dursa yine, 
Zamanda bitse bile, 
Bu çok hoş sevda bitmez. 
 
Kışlar da olsa bile, 
Karlar da yağsa bile, 
Zor da hep olsa bile, 
Bu çok hoş sevda bitmez. 
 
O kıyamet gelince, 
Herkes bunu bilince, 
Ben Muhammed için de, 
Bu çok hoş sevda bitmez. 
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BU ŞİİR SANA ÖZEL 
O nur da yüzlü güzel, 
Bu şiir sana özel, 
Güller içinde güzel, 
Bu şiir sana özel. 
 
Kokar mis mis çok güzel, 
Duruşu var çok özel, 
Merhametli çok güzel, 
Bu şiir sana özel, 
 
Davası ömre bedel, 
Bakışı cana güzel, 
Mucizesi ne güzel, 
Bu şiir de sana özel. 
 
Bilene sensin servet, 
Gülsün sen demet demet, 
Edersin sen şefaat, 
Bu şiir sana özel. 
 
Muhammed seni sever, 
Özler de seni bekler, 
Aşkıyla seni ister, 
Bu şiir sana özel. 
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BÜLBÜL İLE GÜL AŞKI 
O bülbülünü gülünden, 
Ayırmayın birbirinden, 
Hasrete onu atmayın, 
Ayırmayın sevdiğinden. 
 
O gülünü koparmayın, 
Bülbülünü de vurmayın, 
İkisine de kıymayın, 
Ayırmayın sevdiğinden. 
 
O bülbülün bağrı yanar, 
Gülünü de arar sorar, 
Ağlar da ah ile dolar, 
Ayırmayın sevdiğinden. 
 
Gül de kokarmış aşk ile, 
Kırılır yaprağı bile, 
Bülbülü o da sever de, 
Ayırmayın sevdiğinden. 
 
Ben Muhammed gülün över, 
Gül de bülbülünü sever, 
İşte böyle de güzelleri, 
Ayırmayın sevdiğinden. 
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CAN AHMEDİM 
Canımın sen cananısın, 
Derdimin sen dermanısın, 
Gönlümün sen sultanısın, 
Canımsın sen Ahmedimsin. 
 
Sevdamın da sevdasısın, 
Medine'nin sultanısın, 
Aşkımın sen feryadısın, 
Canımsın sen Ahmedimsin. 
 
Dilimdeki sözlerimde, 
Bedenimdeki kalbimde, 
Her gün der bu yüreğimde, 
Canımsın sen Ahmedimsin. 
 
Hayatımın anlamısın, 
Sözlerimin ilhamısın, 
Bu aşkın da her anısın, 
Canımsın sen Ahmedimsin. 
 
Hakkın sen o habibisin, 
Nebiler efendisisin, 
Muhammed, onun ümmetisin, 
Canımsın sen Ahmedimsin. 
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CAN KUŞUM 
Bu can kuşum benim ömrüm, 
Canımla doğan o benim, 
Canım benim biter ömrüm, 
Can kuşum o canım benim. 
 
Onunla da büyüyenim, 
Yetişip de gelişenim, 
Yatıp kalkan bu bedenim, 
Can kuşum o canım benim. 
 
Zamanlar da anlar benim, 
Gün ve gece de senleyim, 
Demlerini yaşayanım,  
Can kuşum o canım benim. 
 
Hız yavaş tüketen benim, 
Gün hafta yılları derim, 
Nefes nefes bitiririm, 
Can kuşum o canım benim. 
 
Ben Muhammed sana derim, 
Bak gidersin sen bilirim, 
Sonda bulursun eminim,  
Can kuşum o canım benim. 
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CAN DA OLUR FEDA 
Bu davaya da can olur feda, 
Hoş çağda bu çağda her çağlarda, 
Gönüller aşk ile sevdasında, 
Hoş davaya can da olur feda. 
 
İslam yolu güzel yol bulana, 
Kendini onla özleştirene, 
Bilene bu çok özel bilsene, 
Hoş davaya can da olur feda. 
 
Herkese sevdirir bak seni de, 
Huzura erdirir kalpleri de, 
Doğru söyletir hep dilleri de, 
Hoş davaya can da olur feda. 
 
Bu yoldan hiç dönmeyiz bilseler, 
Dinimizi çok sevmişiz bizler, 
Bizi de yıldıramaz engeller, 
Hoş davaya can da olur feda. 
 
Muhammed der, ömrümü adarım, 
Davamıza da çokça bağlıyım, 
Ona canımı feda ederim, 
Hoş davaya can da olur feda. 
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CANANA DA BU CAN FEDA 
Canana da o can kurban, 
Al kınalı o koç kurban, 
Seveni de seven kurban, 
Canana da bu can kurban. 
 
Övüleni öven kurban, 
Âşığa da âşık kurban, 
Sevgiye sevdalı kurban, 
Canana da bu can kurban. 
 
Bak bu dosta da dost kurban, 
Sevgiliye maşuk kurban, 
Arzusuna da can kurban, 
Canana da bu can kurban. 
 
Hoş ona da olmak kurban, 
Yollarına olsam kurban, 
Etsem başımı da kurban, 
Canana da bu can kurban. 
 
Muhammed der, sana kurban, 
İstediğine de kurban, 
Ben de Yaradan’a kurban, 
Canana da bu can kurban. 
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CANIM ANNELERE 
Zahmet ile doğuran, 
Ağlayınca doyuran, 
Kucağında uyutan, 
Canım annem yaşa sen, 
 
Sularımı içiren, 
Yemeğimi pişiren, 
Elbisemi giydiren, 
Canım annem yaşa sen, 
 
Gecelerde uyanan, 
Benim için kalkan sen, 
Göz yaşımı silen sen, 
Canım annem yaşa sen, 
 
Tıpış tıpış yürüten, 
Sevgisiyle büyüten, 
Aşkı ile eğiten, 
Canım annem yaşa sen, 
 
Saçlarını kapatan, 
İslam ile yaşatan, 
Sever seni Muhammed, 
Canım annem yaşa sen. 
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CANIM EY CANANIM DUY BENİ SEN 
Hayalin hep etrafımı sardı, 
Volkan oldu aşkın beni yaktı, 
Ağladım gözlerimden yaş aktı, 
Canım ey cananım duy beni sen, 
 
Bağrım teli vuruşta inledi, 
Ah ettim vah ettim de olmadı, 
Çırpındım da kaldıran olmadı, 
Canım ey cananım duy beni sen, 
 
Kara gözünde güzellik senin, 
İste bu canım feda al senin, 
Yollarına toz olaydım senin, 
Canım ey cananım duy beni sen, 
 
Dertlerimde en zor derdim olan, 
Senin bakışlarına hasret ben, 
Kırık kalbe şifasın aşkım sen, 
Canım ey cananım duy beni sen, 
 
Muhammed der, aşkınla inlerim, 
Kavuşmaktır en büyük isteğim, 
Ne olur kavuştur sen Allahım, 
Canım ey cananım duy beni sen. 
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CANIM GÜLÜM HAYATIM 
Canım gülüm baharım, 
Ömrümdeki değerim, 
Arar seni sorarım, 
Canım gülüm hayatım. 
 
Baharımsın yazımsın, 
Çiçeğimsin balımsın, 
Hayatın anlamısın, 
Canım gülüm hayatım, 
 
Canımdaki o canım, 
Varımdaki o varım, 
Gönlümdeki muradım, 
Canım gülüm hayatım. 
 
Güllerimde gülümsün, 
Bağımdaki üzümsün, 
Nefsimdeki sözümsün, 
Canım gülüm hayatım. 
 
Aşkımdır dermanımdır, 
Gönlümün sultanıdır, 
Muhammed der, sevdiğim, 
Canım gülüm hayatım. 
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GÜLÜM SEVGİLİM 
Aşkım benim güzelim, 
Bir tanesin özlerim, 
Canımdan çok severim, 
Canım gülüm sevgilim. 
 
Senle olmak isterim, 
Her anda beklerim, 
Canım vermek isterim, 
Canım gülüm sevgilim. 
 
Yanında sevinirim, 
Güzellik öğrenirim, 
Canım feda ederim, 
Canım gülüm sevgilim. 
 
Her zaman söylerim, 
Sevgin ilan ederim, 
Canım kurban eylerim, 
Canım gülüm sevgilim. 
 
Çok da âşığın benim, 
Ben Muhammedim derim, 
Canımla da isterim, 
Canım gülüm sevgilim. 
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CUMA 
Cumadır Müslümanların bayramıdır ya bugün, 
Rabbimizin mümin kullarına lütfudur bugün, 
Ticaret bırakılır camiye koşulur bugün,  
Vaazlar verilir de hutbeler okunur bugün. 
 
Açılır eller Allah'a dua edilir bugün, 
Kur’an okunur, Allah’a hep şükredilir bugün, 
Her yeri huzur, güzellik, dostluk kaplarda bugün, 
Gidelim cumaya bereket nur alalım bugün. 
 
Muhammed der, haydin gidelim biz cumaya bugün, 
Bereketten de nasibimiz almaya da bugün, 
Hakk’ın bu emrini yerine getirmeye bugün, 
Kılalım bizler kardeş cuma namazımız bugün. 
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ÇANAKKALE YİĞİTLERİ 
Ülkemin her yanından gelir gençler, 
Ölümden korkmayan nice yiğitler, 
Vatanımı korur düşman zulmünden, 
Şehit olmaya sevdalı yiğitler. 
 
Çanakkale'de savaşır askerler, 
Her taraf kan gölü bombalar patlar, 
Tek hedefimiz vatanı korumak, 
Geçit vermedi düşmana yiğitler. 
 
Saldırır tüm ordusuyla düşmanlar, 
Yıkmak ister vatanımı kahpeler, 
Plan kurmuşlar ülkemi almak için, 
Kanlarıyla bozdu aziz şehitler. 
 
Nice sıkıntıya göğüs gerdiler, 
Son nefeslerinece korudular, 
Bayrağı sancağı indirtmediler, 
Vatanına sahip çıkan yiğitler. 
 
Muhammed der, her zaman koruyanlar, 
Cephede vatan için savaşanlar, 
Mertçe aslan gibi o çarpışanlar, 
Ülkesine sevdalı tunç yürekler. 
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DERMANINI BULAMADIM 
Şu dünyanın o hâlleri, 
Yordu beni de dertleri, 
Usandırdı elemleri, 
Dermanını bulamadım. 
 
Her günü başka bir derttir, 
Çaresi de yokmuş hiçbir, 
Ağlarda bazı üzülür, 
Dermanını bulamadım. 
 
Bazen acı bazen hüzün, 
Dertli gönül ağlar her gün 
O bahara kaldı gülün, 
Dermanını bulamadım. 
 
Günler geçer gider durur, 
Bazen tatlı acı olur, 
Tabiplerde deva yoktur, 
Dermanını bulamadım. 
 
Muhammed aradım durdum, 
Nice diyarda aradım, 
Şifasını bulamadım, 
Dermanını bulamadım. 
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DUALAR EDELİM 
Gelin de dualar edelim, 
Allah'a dualar edelim, 
İhlasla dualar bilirim, 
Gelin de dualar edelim. 
 
Dilimizi temizleyelim 
Hep candan da edelim derim, 
Kalpten de dualar hep bizim, 
Gelin de dualar edelim. 
 
Her gün dualarım var benim, 
Gecelerde o dualarım, 
Yalvarıştır hep dualarım, 
Gelin de dualar edelim. 
 
Her gün huzurlar bizim derim, 
Aşklarda dolalım isterim, 
Dualarımız sevmek bizim, 
Gelin de dualar edelim. 
 
Muhammed dua dileklerim, 
Arzularım ve isteklerim, 
Bağışla Allahım diyelim 
Gelin de dualar edelim. 
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DUY BENİ SEN 
Hayalin hep etrafımı sardı, 
Volkan oldu, aşkım beni yaktı, 
Ağladım gözlerimden yaş aktı, 
Canım o cananım, duy beni sen. 
 
Bağrım teli, vuruşta inledi, 
Ah ettim, vah ettim de olmadı, 
Çırpındım da kaldıran olmadı, 
Canım o cananım, duy beni sen. 
 
Kara gözünde güzellik senin, 
İste bu canım feda al senin, 
Yollarına toz olaydım senin, 
Canım o cananım, duy beni sen. 
 
Dertlerimde en zor derdim olan, 
Senin bakışlarına, hasret ben, 
Kırık kalbe, şifasın aşkım sen, 
Canım o cananım, duy beni sen. 
 
Muhammed der, aşk ile inlerim, 
Kavuşmaktır en büyük isteğim, 
Ne olur kavuştur sen Allahım, 
Canım o cananım, duy beni sen. 
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DÜNYA DAR GELİYOR 
Dünya dar geliyor bana, 
Hasret zor geliyor cana, 
Senden ayrı zindan bana, 
Dünya dar geliyor bana. 
 
Seni seven ben olunca, 
Aşkın kalpte hep olunca, 
Özlemin senin olunca, 
Dünya dar geliyor bana. 
 
Gönül vermişimdir sana, 
Fedayımdır ben adına, 
Ayrılık kor acı bana, 
Dünya dar geliyor bana. 
 
Sevdalıyımdır doğruca, 
Bağlıyımdır doğru cana, 
Sana hasretlik duyunca, 
Dünya dar geliyor bana. 
 
Muhammed der, aşklayım ya, 
Gönlümün son gülüsün ya, 
Seni çok istiyorum ya, 
Dünya dar geliyor bana. 
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DÜNYA YALAN 
Dünya aldanma yalan, 
Kapılan inan yalan, 
Aldanan kesin inan, 
Dünya aldanma yalan. 
 
Sallanan bak oynayan, 
Yıkanda bak yıkılan, 
Rüzgârına kapılan, 
Dünya aldanma yalan. 
 
Padişahları atan, 
Saltanatları yıkan, 
Herkesi yoldan atan, 
Dünya aldanma yalan. 
 
Süsüyle de oynayan, 
Tamiriyle çalışan, 
Ölmeyeceğim sanan, 
Dünya aldanma yalan. 
 
Bizleri atacaksan, 
Kendinde kovacaksan, 
Neden bağlanayım ben, 
Muhammed dünya yalan. 
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EVLAT 
Hep yolunu yokuş ederler, 
Seni yüksekten indirirler, 
Çakallık peşinde koşarlar, 
Namertlerden uzak dur evlat. 

Seni kullanır da atarlar, 
Menfaat peşinde olanlar, 
Bir hiç için seni harcarlar, 
Sen hele bir düş de gör evlat. 

Senin düşmeni de beklerler, 
Avlamaya hep çalışırlar, 
Dümen yapar plan çevirirler, 
Kuyunu hep kazarlar evlat. 

Çıkmaz yollara gönderirler, 
Yoluna tuzaklar kurarlar, 
Seni ıssız yerde avlarlar, 
Çakallardan uzak dur evlat. 

Düz yollardan yürü sen evlat 
Sen yokuşlardan aşma evlat, 
Elbet iniş bulunur evlat, 
Sarp dağlardan aşma sen evlat. 

Muhammed der, hep düz yürü sen, 
Bir yol bulunur elbet evlat, 
İnsanlara eyleme kin sen, 
Doğruluktan ayrılma evlat. 
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EZANLAR OKUNUR 
Sabahın seher vaktinde, 
Ezanlar okunur her gün, 
Hoş bir ses ile dünyada, 
Ezanlar okunur her gün. 
 
Öğlenin de tam vaktinde, 
Bak güneşte tam tepede, 
Güzel de bir makam ile, 
Ezanlar okunur her gün, 
 
Her gün ikindi vaktinde, 
Hoş bir zevk ile de hu de, 
Aşk ile sevda ile de, 
Ezanlar okunur her gün, 
 
Her bir akşamın vaktinde, 
Ay havada görününce, 
Kuşlar yuvaya dönünce, 
Ezanlar okunur her gün, 
 
Yatsı vakti de girince, 
Ben Muhammed dinlerim de, 
Hoş haykıran bir ses ile, 
Ezanlar okunur her gün. 
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FERYAT EDİYORUM  
Feryat ediyorum arkadaş, 
Gel artık baharla gel yoldaş, 
Sırlarıma oldun sen sırdaş, 
Feryat ediyorum arkadaş. 
 
Ümitlerle günlerle gardaş, 
Yollarına gül atsam yoldaş, 
Sevmeye sevilmeye sırdaş, 
Feryat ediyorum arkadaş, 
 
Ağaç da ağaca arkadaş, 
Yaprak da bak o dala sırdaş, 
Ben de bak sana sana yoldaş, 
Feryat ediyorum arkadaş. 
 
Ruh da beden de cana yoldaş, 
Sıkıda birbirine sırdaş, 
O da olmuş öyle bir gardaş, 
Feryat ediyorum arkadaş. 
 
Ben Muhammed der, olam yoldaş, 
Beklemekteyim böyle gardaş, 
Sırlarıma ol yine sırdaş, 
Feryat ediyorum arkadaş. 
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FERYAT ETSEN DUYULMAZ 
Feryat etsen duyulmaz, 
Hâlin de hiç sorulmaz, 
Kapın da hiç açılmaz, 
Feryat etsen duyulmaz. 
 
Kalırsın tek başına, 
Hatıra kalır sana, 
Sığmazsın da odana, 
Feryat etsen duyulmaz. 
 
Ağlarsın tek başına, 
Yanarsın hayatına, 
Kaybolan yıllarına, 
Feryat etsen duyulmaz. 
 
Gün de ve akşamlar da, 
Öğlen de sabahlar da, 
Anlar da bu yıllar da, 
Feryat etsen duyulmaz. 
 
Muhammed anlatınca, 
Sen dua etmeyince, 
Hakka yalvarmayınca, 
Feryat etsen duyulmaz. 
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FİLİSTİNLİ KARDEŞİM 
Size uzaklardan yardım edemedim, 
Ben de yanınıza gelmek isterim, 
Hep aklımdasınız sizi unutmadım,  
Duadan başka bir şey gelmez elimden.  
 
Saldırır acımasızca orda zalim, 
Taş ile korur hep kendini kardeşim, 
Tank ile saldırır savunmasız halka, 
Korkmaz zalimin de gücünden kardeşim. 
 
Yapılan bu zulme seyirci olmuşken,  
Çaresizlik içinde sizler izlerken, 
Masum çocuklar her gün katledilirken, 
Bu yüreğime hüzünler düşer her gün. 
 
Silinmez dünyadan zalim siyonistler, 
Zalime dur demezsek büyür hainler, 
Muhammed Müslümanlar bir olsunlar der, 
Yoksa kurtuluş olmaz bu katillerden. 
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GAFLET İLE YAŞAMAK 
Acı verirmiş insana da, 
Yazık edermiş imana da, 
Atar seni tuzağına da, 
Her an gaflet ile yaşamak. 
 
Türlü hilenin yoluna da, 
Batırır içki kumara da, 
Salar da seni bayıra da, 
Her an gaflet ile yaşamak. 
 
Atarmış bura oraya da, 
Kıyarmış cana canana da, 
Atarmış seni batağa da, 
Her an gaflet ile yaşamak. 
 
Çıkamazsın düz alana da, 
Düşürür seni arkaya da, 
Sen çırpınırsan acımaz da, 
Her an gaflet ile yaşamak. 
 
Gaflet ile sen yaşadın da, 
Bilmeye sen çalışmadın da, 
Muhammed der, bundan sonra da, 
Gaflet ile yaşama her an. 
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GELECEKSİN 
Üç metre o bezi giyince mi geleceksin? 
Musalla taşına konunca mı geleceksin? 
Üstüme toprak atılınca mı geleceksin? 
Bu dünyadan ölüp göçünce mi geleceksin? 
 
Bu hayat bir gün son bulunca mı geleceksin? 
Muhammed mezara düşünce mi geleceksin? 
Dar kabre girip sorgudayken mi geleceksin? 
Bu dünyadan ölüp göçünce mi geleceksin? 
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GÖRMEZ 
Yaşarsın hep ölmeyecek gibi ömür bir gün gibi gelir 

geçer, 
Unutur dünyanın yalan olduğunu aldanır da batar 

gider. 
 
Haram günah nedir bilmez, içki içer kumar oynar sanki 

ölmez, 
Doğruyu eğriyi görmez, ilim öğrenmez sevap nedir hiç 

bilmez. 
 
Aslını bilmez, kendini yüksekte görür, haddini hiç de 

bilmez, 
Nice insanlar gelip geçmiş sanki o mezarları gözü 

görmez. 
 
Nice koç yiğitler ölmüş bu dünyada, gelen gitmiş kimse 

kalmaz, 
Yaşı geçmiş hâlâ işler, nice günahları ölenleri görmez. 
 
Küçüğü büyüğü ihtiyarı herkesi hor görür haddin 

bilmez, 
Dünyayı kendine kalacak sanır unutur ahireti görmez. 
 
Muhammed sen kendine gel her zaman uzak dur o 

günahlardan, 
Ahireti hep düşün unutma sen hiç çıkarma her gün 

aklından. 
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 GÜL PEYGAMBERİM 
Ey gül Peygamberim ben sana gelseydim, 
Gelip senin gül kokunu koklasaydım, 
Senin sohbetinden nasibim alsaydım, 
Senin gül yüzüne bir bakabilseydim. 
 
Derdime bir çare kapında bulsaydım, 
Gönülden doya doya bir sarılsaydım, 
Seni koruyan bir gül de ben olsaydım, 
Senin aşkınla yanıp coşan olsaydım. 
 
Ashap gibi senin yanında olsaydım, 
İslam için de tüm malımı verseydim, 
Seninle beraber ben de savaşsaydım, 
Senin yoluna canım feda etseydim. 
 
Akınla ağ ören örümcek olsaydım, 
Mağarada ki o güvercin olsaydım, 
Bende mağarada yanında olsaydım, 
Seni hep o düşmanlardan korusaydım, 
 
Muhammed der, zamanında yaşasaydım, 
İlk Müslüman da olanlardan olsaydım, 
Hakkı her olacak zorlukta yaysaydım, 
Bu yolda İslam için şehit olsaydım. 
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GÜLLER AÇMAZ OLDU 
Güller açmaz oldu dalında, 
Bülbül öter ah u figanla, 
İnsanlar olmuşlar muamma, 
Hâllerini de çözemedim. 
 
Kimi güler kimisi ağlar, 
Kimi derdine çare arar, 
Ortam karışık düzen bozuk, 
Bu dünya sona doğru gider. 
 
Güçlü zayıfı ezer durur, 
Mazlumlar hep çaresiz kalır, 
Herkes de olmuş bir seyirci, 
Böyle gelmiş böyle de gider. 
 
Dost dediğin yakının satar, 
Yüze güler kuyular kazar, 
Paranın kulları olmuşlar, 
Ölmeyeceğim sanıyorlar. 
 
Muhammed, sen sözü konuş da 
Hep sen de doğruyu söyle de, 
Yanlışa sen de hiç düşme de, 
Hak yoldan hiç de ayrılma da. 
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GÜLLER GÜLEREK AÇMALI 
Güller gülerek açmalı, 
Yüzde tebessüm olmalı, 
Mutluluk kalbe doğmalı, 
Güller gülerek açmalı. 
 
Neşeli günler olmalı, 
Mutlulukları bulmalı, 
Sözler anlamlı olmalı, 
Güller gülerek açmalı. 
 
Kırık kalpler kalmamalı, 
Doğru hedefi bulmalı, 
Hayat sevip yaşanmalı, 
Güller gülerek açmalı. 
 
Nefretler hep silinmeli, 
Ömür kıymeti bilmeli, 
Saygı sevgi de bilmeli, 
Güller gülerek açmalı. 
 
Muhammed, hayat bilmeli, 
Amellere sarılmalı, 
Çok da ümitli olmalı, 
Güller gülerek açmalı. 
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GÜLÜN ÇİÇEKLERİ 
Resulün o çiçekleri 
Onlardır en güzelleri, 
Bahçesindeki gülleri, 
Hasan İle Hüseyin'di. 
 
Babaları aslan Ali, 
İslam'ın da yârenleri, 
Çok sevilenler ikisi, 
Hasan ile Hüseyin'di. 
 
Fatma Ana gülleri, 
Onun onlar sevgileri, 
Hoş olan da günleri, 
Hasan ile Hüseyin'di. 
 
Sahabenin içindeydi, 
O ikisi de imamdı, 
Onlar bize emanetti, 
Hasan ile Hüseyin'di. 
 
Hasan'a zehir verildi, 
Hüseyin Kerbelâ’daki, 
Onlar da şehit edildi, 
Muhammed anlatmasın mı? 
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GÜZEL YÜZÜM 
Güzel yüzlüm, sana doyamam, 
Kara gözlüm, sana doyamam, 
Tatlı sözlüm, sana doyamam, 
Güzel yüzlüm, sana doyamam. 
 
Sana gülüm, sana doyamam, 
O sultanım, sana doyamam, 
Güzel sözlerine doyamam, 
Güzel yüzlüm, sana doyamam. 
 
Bir tanem de sana doyamam, 
Sevdalıyım sana doyamam, 
Özlemimsin sana doyamam, 
Güzel yüzlüm sana doyamam. 
 
Hoş tatlısın sana doyamam, 
Baharımsın sana doyamam, 
Sen aşkımsın sana doyamam, 
Güzel yüzlüm sana doyamam. 
 
Muhammed der, sana doyamam, 
Senden ayrılamam doyamam, 
Kavuşsam da sana doyamam, 
Güzel yüzlüm sana doyamam. 
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HALİFELER 
Resul de göçtü ahirete, 
Ebu Bekir oldu halife, 
Harcadı servetin İslam’a, 
Çokta cömertti Ebu Bekir. 
 
Ömer sonra halife oldu, 
Çok güzel adaletli oldu, 
Sonra namaz da şehit oldu, 
Ömer yüreği yiğit Ömer. 
 
Osman da oldu halife de, 
O da çok nurluydu öyle de, 
Kur’an'a kanı da düştü de, 
Kur’an’ın da hafızı Osman. 
 
O Ali oldu halife de, 
Bak gidiyordu camiye de, 
Bir zalim kıydı Ali'ye de, 
Zalime korku salan Ali. 
 
Muhammed der, sahabeler de, 
Şehit oldu Ashap Ensar da, 
İslam'a çok güç verdiler de, 
İslam için hep yaşayanlar. 
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HAYAT 
Gönül bahçemde güllerim soldu, 
Açan güllerim hepsi döküldü, 
Doğan o güneşim doğmaz oldu, 
Her günüm ayrı çileyle geçti, 
 
Umutlarım hep tükenip bitti, 
Ümide giden yollar kapandı, 
Ömür de bak bir gün gibi bitti, 
Bu ömrümden bir sayfa eksildi, 
 
Sevdiklerin de unutup gitti, 
Dost dediğin en önden terk etti, 
Hayatın kahrı çokta çetindi, 
Herkesi ayrı dertlere saldı, 
 
Muhammed der, hayat hep böyledir, 
Herkesi ayrı deryaya salar, 
Sınavlar çetin zor imtihandır, 
Her günü nice zorlukla geçti. 
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HAZRETİ MUHAMMED'İM 
Muhammedim Muhammedim, 
Sevgili hak peygamberim, 
Sensin benim tek önderim, 
Gül Hazret-i Muhammedim. 
 
Kur’an’dır benim rehberim, 
Mis kokulu gül sevgilim, 
Sensin o günüm güneşim, 
Gül Hazret-i Muhammedim. 
 
Can ben seni çok severim, 
Yoluna ölmek isterim, 
Başım da feda ederim, 
Gül Hazret-i Muhammedim. 
 
Zikirlerin içindeyim, 
Namazlarımda da derim, 
Çok selamlar söylerim, 
Gül Hazret-i Muhammedim. 
 
Seni bulmak çok dilerim, 
Senin yolundayım Nebim, 
Ben Muhammed de söylerim, 
Gül Hazret-i Muhammedim. 
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HER BİR ŞEYLERE SEN KADİRSİN 
Her bir şeylere sen kadirsin, 
Diriden ölü çıkarırsın, 
Ölüden diri çıkarırsın,  
Her bir şeylere sen Kadirsin. 
 
Kuru çölden su fışkırtansın, 
İnsana hidayet verensin, 
Gülü bülbüle sevdirensin, 
Her bir şeylere sen Kadirsin. 
 
Çocukları olduran sensin, 
Kalplere nuru bahşedensin, 
Denizleri sen coşturansın, 
Her bir şeylere sen Kadirsin. 
 
Tabiatı renklendirensin, 
Meyveleri yettiren sensin, 
Cennet cehennem var edensin, 
Her bir şeylere sen Kadirsin. 
 
Muhammed der, Yaradan sensin, 
Benim çok görmek isteyenin, 
Her söylediğimi bilirsin, 
Her bir şeylere sen Kadirsin. 
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HU EDER CANLILAR 
Dağlar da büyük dağlar, 
Güzel de şu yaylalar, 
Zikrederler hep gökler, 
Hu ederler canlılar. 
 
Yağan dolu yağmurlar, 
Akan o her pınarlar, 
Zikrederler de göller, 
Hu ederler canlılar. 
 
Rüzgârla esen dallar, 
Güller ile çiçekler, 
Zikreder tüm bahçeler, 
Hu ederler canlılar. 
 
Uçan da hoş o kuşlar, 
Vahşi olan o kurtlar, 
Zikreder tüm hayvanlar, 
Hu ederler canlılar. 
 
Alınan her nefesler, 
Muhammed der, herkesler, 
Zikrederler insanlar, 
Hu ederler canlılar. 
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İNİLEDİĞİM BU YÜZDENDİR 
Ellerim ellerim benim bu ellerim, 
Günahlara batırdığımda ellerim, 
Hatalara daldığımdan kir ellerim, 
İnlediğim işte bu yüzdendir benim. 
 
Dillerim dillerim benim bu dillerim, 
Yanlış konuşan çok şaşkındır dillerim, 
Yalanlar da anlatan suçlu dillerim, 
İnlediğim işte bu yüzdendir benim. 
 
Gözlerim gözlerim benim bu gözlerim, 
Yasaklanmak istemeyendir gözlerim, 
Haramlara bakar da asi gözlerim, 
İnlediğim işte bu yüzdendir benim. 
 
Nefsimsin nefsimsin sen benim bu nefsim, 
Doymazsın sen suçlarına hiç bu nefsim, 
Batırmak ister batağa zalim nefsim, 
İnlediğim işte bu yüzdendir benim. 
 
Muhammed, işte bunlardan çok çektim, 
Üstümdeki o hatalarımdan çektim, 
Bağışlanmalarını ben çok istedim, 
İnlediğim işte bu yüzdendir benim. 
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KAPINA GELDİM 
Doğru eğri demeden her yola girdim, 
Dünyanın yalanına süsüne kandım, 
Nefsime uydum ben günahlara battım, 
Kapına geldim ben, sen affet Allahım. 
 
Hiç ölmeyecek gibi yaşadım durdum, 
Boş işle uğraştım senden uzaklaştım, 
Haram helal mi demeden yiyip içtim, 
Kapına geldim ben, sen affet Allahım. 
 
Açtım ellerimi huzuruna geldim, 
Dualar ettim gözyaşlarımı döktüm, 
Secdeye vardım da ismini zikrettim, 
Kapına geldim ben, sen affet Allahım. 
 
Sen Rahman Rahimsin merhametin boldur, 
Tövbe edene affın şefkatin çoktur, 
Sensin Baki olan kudretin yücedir, 
Muhammed der, bizi sen affet Allah'ım. 
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KEKLİK GİBİ 
Keklik gibi uçar idim havada, 
Bir avcı vurmuş da düşmüşüm yere, 
Ben de süzülürdüm konardım dala, 
Kanadım kırılmış konamam daha. 
 
Muhammed der, bir muradın görmedim, 
Geldi geçti ömrüm virane oldum, 
Kaderim de bak böyleymiş neyleyim, 
Kanadım kırılmış konamam daha. 
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KIŞ OLDU GÖNLÜM 
Kış oldu benim de gönlüm, 
Sen yanımda olmayınca, 
Hasretle ben yaşayınca, 
Kış oldu benim de gönlüm. 
 
Üşüdüm sıcak günlerde, 
Seni aradım her yerde, 
Kar yağdı can bağrıma da, 
Kış oldu benim de gönlüm. 
 
Özleminden üzgün gezdim, 
Yaşadım yıllarca derim, 
Hasretler içinde kaldım, 
Kış oldu benimde gönlüm. 
 
Senin için ağlıyorum, 
Yüreğimi yakıyorum, 
Acılarla yaşıyorum, 
Kış oldu benim de gönlüm. 
 
Muhammed der, seviyorum, 
Ben kışlarda yaşıyorum, 
Ben de seni arıyorum, 
Kış oldu benim de gönlüm. 
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KIŞTA MI KALDI GÜLLERİM BENİM 
Kışta mı kaldı güllerim benim, 
Soğuk mu vurdu, gülleri derim, 
Hazan mı oldu o bahçem bağım, 
Kışta mı kaldı güllerim benim. 
 
Karda mı kaldılar bu dallarım, 
Dondu kurudu hep yapraklarım, 
Baharlarında haniya derim, 
Kışta mı kaldı güllerim benim. 
 
Gülüm çiçeğim haniler benim, 
Sonbaharda soğuk vurdu derim, 
Üşümeyin titremeyin derim, 
Kışta mı kaldı güllerim benim. 
 
Suların da bak bitmiş mi senin, 
Kurumuş toprak nedir elemin, 
Buz mu da sardı o gövden senin, 
Kışta mı kaldı güllerim benim. 
 
Muhammed der, gülleri isterim, 
Açsın hep o çiçeklerim derim, 
Onlarına kıyamayan benim, 
Kışta mı kaldı güllerim benim. 
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KIZILIRMAK 
Eğriköprü’den ben izledim, 
Akar durursun Kızılırmak, 
Bu yanık gönlüm gibi benim  
Coşar durursun Kızılırmak. 
 
Şırıltısı onun hoştur çok, 
Dinledim durdum bir vakit çok, 
Eski hâlinden eserin yok, 
Durgun akarsın Kızılırmak. 
 
Akarsın sen de bak yıllardır, 
Gördü gittiler seni kimler, 
Sivas'tan çıkar iller gezer,  
Dolanır durur Kızılırmak. 
 
Sesin gönlümü yaktı senin, 
Sen de dertlisin Kızılırmak, 
Sen de mahzun garip mi kaldın, 
Küs gibi akar Kızılırmak. 
 
Baharda coşkulu akarsın, 
Yazın da durulur akarsın, 
Kışın da donar da kalırsın, 
Muhammed der, o Kızılırmak. 
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MAZLUMUN YÜKSELEN SESİ 
Mazlumun yükselen sesi olmalı, 
Garibin tutulan eli olmalı, 
Fakire sunulan sofra olmalı, 
Mazlumun yükselen sesi olmalı. 
 
Yetim başını okşayan olmalı, 
Öksüz acısı paylaşan olmalı, 
Yolcular yanında yoldaş olmalı, 
Mazlumun yükselen sesi olmalı. 
 
Hastanın hâlini soran olmalı, 
Dertlerini bir paylaşan olmalı, 
Düştün mü kaldıranı da olmalı, 
Mazlumun yükselen sesi olmalı. 
 
Kalbi kırıklara yardım olmalı, 
Üzülene teselli de olmalı, 
Masumlarla da beraber olmalı, 
Mazlumun yükselen sesi olmalı. 
 
Ben Muhammed, gönül dostu olmalı, 
Rabbim için sevip de hoş olmalı, 
Rabbim için de kızıp sert olmalı, 
Mazlumun yükselen sesi olmalı. 
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MUHSİN REİS 
Sivas Şarkışla Elmalılıydı, 
Yüreği yiğit cesur adamdı, 
Gençliği çok çilelerle geçti, 
Dik durur yıkılmaz Muhsin Reis. 

Suçsuz yere zindana attılar, 
Nice zulmü ona da ettiler, 
Sonra suçsuz diye bıraktılar, 
Güçlüdür eğilmez Muhsin Reis. 

Nice gençlerin önderi oldu, 
Alperenlerin yoldaşı oldu, 
Herkes onu çok da sever oldu, 
Hep sevilirdin sen Muhsin Reis. 

Makamlar rütbeler istemedi, 
O her zaman hak yolda yürüdü, 
Zalimden asla korkan olmadı, 
Yiğit adamdın sen Muhsin Reis. 

Onlar helikopterle uçtular, 
Maraş'ın dağlarına düştüler, 
Haince bir plan, pusu kurdular, 
Şehit oldu orda Muhsin Reis. 

Muhammed der, izindeyiz Reis, 
Davan davamızdır senin Reis, 
Ölmedin kalbimizdesin Reis, 
Unutmak seni biz Muhsin Reis. 
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NEFİS 
Kalbe oklar atıyor nefis, 
Günahlara bat diyor nefis, 
Zalimdir acımıyor nefis, 
Kalbe oklar atıyor nefis. 
 
Çok düşmandır bana bu nefis, 
Yedirirsem nankördür nefis, 
Okşarsam ısırır da nefis, 
Kalbe oklar atıyor nefis. 
 
Ateşlere düş yan der nefis, 
Atar tuzağına bu nefis, 
Balı zehirler sunar nefis, 
Kalbe oklar atıyor nefis. 
 
Sevinirsen çok üzer nefis, 
Sevaptan olman ister nefis, 
Kalleştir haindir de nefis, 
Kalbe oklar atıyor nefis. 
 
Muhammed der, yordu bu nefis, 
Aldattı beni alçak nefis, 
Acıya sen bıraktın nefis, 
Kalbe oklar atıyor nefis. 
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OLMAZ ONSUZ 
Geceler geçmez olur onsuz, 
Uykularımız kaçar onsuz, 
Gündüzüm geçmez zindan onsuz, 
Artar hasretim olmaz onsuz. 
 
Tabipler çare olmaz onsuz, 
Yaralar deva bulmaz onsuz, 
Dertlerim bitmez olur onsuz, 
Artar hasretim olmaz onsuz, 
 
Görmeden ne çok da sevmişiz, 
Her gün gözyaşları dökmüşüz, 
Onun aşkı ile yanmışız, 
Artar hasretim olmaz onsuz. 
 
Muhammed der, görmeden sevdim, 
Uğruna feda canım benim, 
Onsuz sürgün yaşamak derim, 
Artar hasretim olmaz onsuz. 
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ÖLMEDİM BEN ŞEHİDİM 
Ağlamasın hiç kimse arkamdan ölmedim ben şehidim, 
Düşmanın gücünden, zalimlerin zulmünden hiç korkmadım, 
Dönmedim geri saldırdım kanımın son damlasınaca, 
Vatandan başka neyim vardı, fedadır bu âciz canım. 
 
O kadar cesurum ki Ömer gibi, düşmandan korkmadım,  
Yürüdüm koştum ve saldırdım asla geriye kaçmadım, 
Zalimden de korkan neye yarardı ki ürkek misali, 
Sonunda ölüm de olsa da yücedir bu kutlu yolum. 
 
Vatan namusumdur ben dinim milletim için savaştım, 
Yiğitçe mertçe savaşıp hainlere fırsat vermedim, 
Ölüm de olsa zalimin planına geçit vermedim, 
Şehitlik mertebesine erdim, gülerek gidiyorum. 
 
Muhammed der, bu uğurda tüm feda canımız malımız, 
Zalime korkulu rüya olduk her zaman her dem hepimiz, 
Milletim el ele biz biriz, her yöreden biz kardeşiz, 
Vatan için son anaca hep vatan için savaşırız. 
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ÖMRÜMDE BİR AKŞAM OLUYOR 
Ömrümde bir akşam oluyor, 
Dünyada bir akşam oluyor, 
Güneşi işte bak batıyor, 
Ömrümde bir akşam oluyor. 
 
Günler işte zaman bitiyor, 
Gökyüzü bak hep kararıyor, 
Bak o güneş de kızarıyor, 
Ömrümde bir akşam oluyor. 
 
Zamanlarım hemen bitiyor, 
Günler çok hızlı da geçiyor, 
Batmaya bak güneş başlıyor, 
Ömrümde bir akşam oluyor. 
 
Ezanlar da bak okunuyor, 
Işığını ayda saklıyor, 
Karanlık da bak ki oluyor, 
Ömrümde bir akşam oluyor. 
 
Muhammed der, akşam oluyor, 
İçime de hüzün çöküyor, 
Bir gün daha böyle bitiyor, 
Ömrümde bir akşam oluyor. 



 Açan Güllerimiz  •  121 

 
 
 
 

ÖZLEM BİTSİN 
Gel artık gülüm özlem bitsin, 
İçimdeki hasretler dinsin, 
Ruhumdaki sıkıntı bitsin, 
Gel artık gülüm özlem bitsin. 
 
Bu ayrılıklar yeter bitsin, 
Vuslat da artık hep yaşansın, 
Aşkımı da bilen yâr sensin, 
Gel artık gülüm özlem bitsin. 
 
Kalbimdeki fırtına dinsin, 
Sözlerimde yazdığım sensin, 
O kavuşmak istenen sensin, 
Gel artık gülüm özlem bitsin. 
 
İçimdeki o yangın sensin, 
Bu yangına su ancak sensin, 
Yağan gönlüme damla sensin, 
Gel artık gülüm özlem bitsin. 
 
Muhammed der, ben yâr sevenin, 
Sen Muhammedim sevilensin, 
Her zaman en sevilen sensin, 
Gel artık gülüm özlem bitsin. 
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RESULALLAH 
Çok seviyorum seni ya Resulallah, 
Çok özlüyorum seni ya Nebiyyallah, 
Günahkârım ağlıyorum Habiballah, 
Bana da şefaat et ya Resulallah. 
 
Sen olmazsan dünyada ya Resulallah, 
Sen olmadan yaşamak zor ya Nebiyyallah, 
Hasretinden gönlüm yanar Habiballah, 
Al beni de yanına ya Resulallah. 
 
Hasretine dayanamam Resulallah, 
Yokluğuna katlanmak zor Nebiyyallah, 
Medine'de uzakta ya Habiballah, 
Senin ravzan da orada Resulallah. 
 
Dünyada seni görmedim Resulallah, 
Yollarına toprak olmak Nebiyyallah, 
Senin için adanan can Habiballah, 
Olmak isterdim hep de ya Resulallah. 
 
Ben de senin ümmetinim Resulallah, 
Kavuşmak isterim sana Nebiyyallah, 
Rahmet eyleyince Allah da inşallah, 
Muhammed der, kavuşuruz Resulallah. 
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RESUL HASRETİN ÇOK BÜYÜK OLDU 
Aşkına ağlayan gözler oldu, 
Yoluna verilen canlar oldu, 
Seni bekleyen her zaman oldu, 
Resul hasretin çok büyük oldu. 
 
Kara gözüne bakanlar oldu, 
Sevdana yananlar çok kez oldu, 
Kalpler seni çok aradı durdu, 
Resul hasretin çok büyük oldu. 
 
Çaresize sevgin çare oldu, 
Sana kavuşup coşanlar oldu, 
Seni yâr bulamayanlar oldu, 
Resul hasretin çok büyük oldu. 
 
Sana gülüm diyenler çok oldu, 
Seni sevmek büyük şifa oldu, 
Mutsuzlar da o mutlular oldu, 
Resul hasretin çok büyük oldu. 
 
Ben Muhammed, çok da özler oldu, 
Senin hasretin çok büyük oldu, 
Kavuşmak dileğim her an oldu, 
Resul hasretin çok büyük oldu. 
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SABIR DER YÜREĞİM BENİM 
Boynumu eğme dediğim, 
Gülüm ve çiçeğim benim, 
Çekilen tüm acılarım, 
Sabır der yüreğim benim. 
 
Kaderimi yaşarım da, 
Hayata gülümser bak da, 
Zor olan bu geceler de, 
Sabır der yüreğim benim. 
 
Dört mevsimi de bilirim, 
Sıcak soğukta kalırım, 
Sıkılınca bu hayatım, 
Sabır der yüreğim benim. 
 
Hâlime şükür ederim, 
İnsanları da bilirim, 
Üzülür ve gülümserim, 
Sabır der yüreğim benim. 
 
Muhammed der, hamd ederim, 
Yaradan’dır o dileğim, 
Her anda içimde benim, 
Sabır der yüreğim benim. 
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SABIRLARLA DEMİŞİM 
Yüreğimden demişim, 
Sabırlarla demişim, 
Ömrümdeki her anım, 
Sabırlarla demişim. 
 
Düşüncem ve de aklım, 
Emanet ruh taşırım, 
Bedenime de kendim, 
Sabırlarla demişim. 
 
Doğruluk da severim 
Dilimi hep korurum, 
Zamanımda servetim, 
Sabırlarla demişim. 
 
Azalarım, beş duyum, 
Yolumu bilmeliyim, 
Günahtan çıkmalıyım, 
Sabırlarla demişim. 
 
Ben Muhammedim derim, 
Sabır'ı tam severim, 
Sabır güzeldir derim, 
Sabırlarla demişim. 
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SAHİPSİZ MÜSLÜMANLAR 
Her yanı savaş kan öfke bürüdü, 
İnsanlar şaşırdı hayatlar söndü, 
Her yanda analarda ağlar oldu, 
Bebekler yetim, garip, öksüz kaldı., 
 
Evlerin yıkmışlar acımasızca, 
Bombalar patlar oldu her vakitte, 
Feryatları yükselir dört bir yanda, 
Sahip çıkan yoktur o mazlumlara. 
 
Müslüman ülkeler olmuş kan gölü, 
Yozlaşmış zihniyetler eder zulmü, 
Hesap soracak hiç kimseler yok mu, 
Tüm dünya seyirci ve sessiz kaldı. 
 
Muhammed der, tüm savaşlarda bitsin, 
Çocuklar gülsün artık ağlamasın, 
Her yanı barış mutluluk bürüsün, 
Silahlar sussun ve çiçekler açsın. 
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SALDIRIR ACIMASIZCA 
Zalimler kudurdu yine, 
İnsafsız ve vicdansızca, 
Masum olan sivil halka, 
Saldırır acımasızca. 
 
Ana ve baba öldürür, 
Bebek çocuk demez vurur, 
İnsanların evin yıkar, 
Saldırır acımasızca. 
 
Yavruları hep yetim kor, 
Her türlü zalimlik yapar, 
Dünya da seyirci kalır, 
Saldırır acımasızca. 
 
Muhammed der, yardım gerek, 
Zalimlere sille gerek, 
Yıkılın tüm firavunlar, 
Sizlere cehennem gerek. 
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SAVRULDU GÜLLER DE RÜZGÂRLA 
Savruldu güllerim rüzgârla, 
Yıkıldım ben her kalkışlarla, 
Yandı kalbim her dokunuşla, 
Savruldu güller de rüzgârla. 
 
Ömrümde büyük bir fırtına, 
Kıydı canımın dallarına, 
Ahlarla hayat benden yana, 
Savruldu güller de rüzgârla. 
 
Atılmışız bizler dünyaya, 
Kapılmışız zor da hülyaya, 
Aldanmışız yalanlara ya, 
Savruldu güller de rüzgârla. 
 
Benim hayatım savrulunca, 
Yapraklar bir bir uçuşunca, 
Zamanlarda anlar olunca, 
Savruldu güller de rüzgârla. 
 
Ben Muhammed’i savurur da, 
Bir fırtına ki olmasın da, 
Boş hayale kapılınca da, 
Savruldu güller de rüzgârla. 
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SEN DURMA 
Güller de açılınca, 
Kuşlar da hep uçunca, 
Göller de hep dolunca, 
Sen hep çalış hiç durma. 
 
Bahar da hep olunca, 
Kışlar yazlar olunca, 
Tabiat uyanınca, 
Sen hep çalış hiç durma. 
 
Bak şu karıncaya da, 
Ne güzel çalışır da, 
Hayatını yaşar da, 
Sen hep çalış hiç durma. 
 
Sen bir bak şu dünyaya, 
Güneş ile bak aya, 
Hep döner de durur ya, 
Sen hep çalış hiç durma. 
 
Muhammed çalışsan ya, 
Görevini yapsan ya, 
İbret ile baksan ya, 
Sen hep çalış hiç durma. 
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SEN EFENDİM 
Sen çöllerime yağan yağmursun efendim, 
Bu bahçemde sen açan güllersin efendim, 
Sen solan çiçeklere hayatsın efendim, 
Sen bu dünyaya doğan güneşsin efendim. 
 
Sen benim o biricik sevgili efendim, 
Kuruyan topraklara hep yağ sen efendim, 
Sen ışıklardan daha aydınlıksın efendim, 
Sen bu dünyaya doğan güneşsin efendim. 
 
Sen dört mevsimde hep de baharsın efendim, 
Sen benim gönlümün isteğisin efendim, 
Aşktırsın sen sevenin gönlünde efendim, 
Sen bu dünyaya doğan güneşsin efendim. 
 
Günahlara şefaat edensin efendim, 
Sen bir nur ve sen bir hidayetsin efendim, 
Sen gönderilen son peygambersin efendim, 
Sen bu dünyaya doğan güneşsin efendim. 
 
Sen çok sevilmeye hep layıksın efendim, 
Muhammed seni sevmeye mecbur efendim, 
Tüm müminler de sana inanır efendim, 
Sen bu dünyaya doğan güneşsin efendim. 
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SEN SULTANISIN 
Gönlümün sen sultanısın, 
Derdimin sen dermanısın, 
Kalbime sen hidayetsin, 
Gönlümün sen sultanısın. 
 
Gözlerimin isteğisin, 
Âşığınım ben çok derin, 
Dünyada güneşim sensin, 
Gönlümün sen sultanısın. 
 
Canımın da canı sensin, 
Kırık kalbe sen şifasın, 
Sevdası hiç bitmeyensin, 
Gönlümün sen sultanısın. 
 
Sen sönmeyen aydınlıksın, 
Nur en büyük servet sensin, 
Can en güzelde yâr sensin, 
Gönlümün sen sultanısın. 
 
Muhammed der, Resul sensin, 
Hoşça yaratılan sensin, 
O Muhammed Emin sensin, 
Gönlümün sen sultanısın. 
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SEN TÖVBE EYLE 
En yakın baban, anan, kardeş, dost, ahbap orda, 
Sen de gideceksin elbette bir gün oraya, 
Bak o malın da mülkün de fayda etmez sana, 
Azrail canın almadan gel sen tövbe eyle. 
 
Yıkarlar seni bak sararlar bir top kefene, 
Koyarlar mezara toprak örterler üstüne, 
Gören gözler görmez olur duymaz kulağın da, 
Azrail canın almadan gel sen tövbe eyle. 
 
Dar kabre girersin sen kalırsın bir başına, 
Sorgu melekleri gelir de çeker sorguya, 
Bilen kurtulur, bilmeyenin vay o hâline, 
Azrail canın almadan gel sen tövbe eyle. 
 
İşlersin nice günahlar eylemezsin tövbe, 
Zamanın ömrün var iken gel sen tövbe eyle, 
Muhammed söyler, artık aklını al başına, 
Azrail canın almadan gel sen tövbe eyle. 
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SEN YOKKEN BURDA 
Sen yoksun yâr düzen bozuldu, 
Çocukların gözleri doldu, 
Açan güllerimiz hep soldu, 
Sen yokken burda güller soldu. 
 
Kalplerimize keder doldu, 
Ağaçlar hep sarardı soldu, 
Dünyaya kötülükler doldu, 
Sen yokken burda güller soldu. 
 
Denizlerimiz damla oldu, 
Topraklarımız hep kurudu, 
Bahçemizde tiken büyüdü, 
Sen yokken burda güller soldu. 
 
Hasret içimizde büyüdü, 
Çiçekler hep boynunu büktü, 
O âşıklar çok da üzüldü, 
Sen yokken burda güller soldu. 
 
Muhammed der, aşkın büyüdü, 
Aşkımı ayrılık bürüdü, 
Sensizde kalbim çok üzüldü, 
Sen yokken burda güller soldu. 
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SENİ ÇOK SEVİYORUM BANA İNAN 
Dağlarda duman bu hâlim de yaman, 
Sana kavuşsam yanarım her an, 
Çok zor zaman bu zaman ahir zaman, 
Seni çok seviyorum bana inan. 
 
Aklımdan çıkaramam seni bir an, 
Hep sana bağlıdır bu kalbim her an, 
Dünyadaki aşkım da sensin inan, 
Seni çok seviyorum bana inan. 
 
Hasretin özlemin içimde her an, 
Sevdalıyım sana vazgeçmem inan, 
Ahretteki aşkım da sensin inan, 
Seni çok seviyorum bana inan. 
 
Sahile çıkamam sensiz hiçbir an, 
Dalgalarda kalırım öyle her an, 
Beklerim seni zor ve her an inan, 
Seni çok seviyorum bana inan. 
 
Muhammed der, sen sultanısın her an, 
Hayatım canım iste senin inan, 
Sana kavuşmaktır dileğim her an, 
Seni çok seviyorum bana inan. 
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SENİ DE GÖRDÜM VE ÖVDÜM 
Seni de gördüm ve övdüm, 
Bülbül ile güle baktım, 
Ömürle ölüme baktım, 
Hep seni gördüm ve övdüm. 
 
Yağmur ile kara baktım, 
Yel ile rüzgâra baktım, 
Buz ile doluya baktım, 
Hep seni gördüm ve övdüm. 
 
Dağ ile taşa da baktım, 
Sevmekle sevene baktım, 
Dertliyle dertsize baktım, 
Hep seni gördüm ve övdüm. 
 
Göklere ve yere baktım, 
Toprakla ağaca baktım, 
Kumlar ile çöle baktım, 
Hep seni gördüm ve övdüm. 
 
Âlemde her şeye baktım, 
Seni sevip görüp baktım, 
Nura ve ismine baktım, 
Muhammed der, seni gördüm. 



 136  •  Muhammed Gökkaya 

 
 
 
 

SENİN İÇİN YAŞAYAN 
Ebu Bekir olmak yanında, 
Seninle o da mağarada, 
Miraca hemen inanınca, 
Senin için öyle yaşayan. 
 
Ömer gibi olmak yanında, 
Adaleti ile tanınan, 
İslam'ın da o saflarında, 
Senin için öyle yaşayan. 
 
Osman gibi olmak yanında, 
Hicretinde o yollarında, 
Kur’an da onun başucunda, 
Senin için öyle yaşayan. 
 
Ali gibi olmak yanında, 
Senin için o yatağında, 
Kılıcıda o kucağında, 
Senin için öyle yaşayan. 
 
Ashap gibi olmak yanında, 
Hepsi de öyle bir harika, 
Kalbinde Muhammed'in sevda 
Senin için öyle yaşayan. 
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SENSİZ YAŞAMAKTAN YORGUNUM 
Hasretler içinde yoğruldum, 
Seni aradım da hep umdum, 
Özleminle sarardım soldum, 
Sensiz yaşamaktan yorgunum. 
 
Her an seni arar dururum, 
Baharda özlemli olurum, 
Aşkınlar bakar da dururum, 
Sensiz yaşamaktan yorgunum. 
 
Seni ben bulmak çok isterim, 
Ayrılıktan çok hislenirim, 
Büyük sevdam ile severim, 
Sensiz yaşamaktan yorgunum. 
 
Sensiz buralarda kalmışım, 
Buralarda hep beklemişim, 
Seni bulmak çok istemişim, 
Sensiz yaşamaktan yorgunum. 
 
Muhammed der, bekleyen benim, 
Hep her an dileyenlerdenim, 
Çok güzelsin sultanım derim, 
Sensiz yaşamaktan yorgunum. 
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SEVİYORUM GÜLÜM SENİ 
Arıyorum gülüm seni, 
Bekliyorum her gün seni, 
Özlüyorum her an seni, 
Seviyorum gülüm seni. 
 
Aşkındayım sevdim seni, 
Arzumsundur bildim seni, 
Canıma can ettim seni, 
Seviyorum gülüm seni. 
 
Ayırmasın Rabbim seni, 
Sana yaren etsin beni, 
Sevdalara salar beni, 
Seviyorum gülüm seni, 
 
Güzelliktir sevgin Nebi, 
Özelsindir sen çok Nebi, 
Kokarsındır çok hoş Nebi, 
Seviyorum gülüm seni. 
 
Muhammed der, sevdim seni, 
Bizleri de sen sev Nebi, 
Buluşalım senle Nebi, 
Seviyorum gülüm seni. 



 Açan Güllerimiz  •  139 

 
 
 
 

SEVMELİYİZ SEVMELİ 
Çiçekleri, böcekleri, 
Küçük ve büyük herkesi, 
Anne baba ve kardeşi, 
Sevmeliyiz hep sevmeli. 
 
Fakirleri yoksulları, 
Kalbi kırık o kulları, 
Yaşlı ve ihtiyarları, 
Sevmeliyiz hep sevmeli. 
 
Paylaşmayı paylaşanı, 
Akrabayı ve dostları, 
Yetimleri ve herkesi, 
Sevmeliyiz hep sevmeli. 
 
Olmayana da vermeli, 
Kibrini de yenmeli, 
Kendini sen de bilmeli, 
Sevmeliyiz hep sevmeli. 
 
Sevmekte önde olmalı, 
Hak Resul bak sevin dedi, 
Ben Muhammed der, herkesi, 
Sevmeliyiz hep sevmeli. 



 140  •  Muhammed Gökkaya 

 
 
 
 

TEMİZLEYELİM DÜNYAYI 
Kirletmeyelim dünyayı, 
Bozmayalım bu hayatı, 
Atmayalım bombaları, 
Temizleyelim dünyayı. 
 
Kaldıralım sınırları, 
Aradaki davaları, 
Hoş olmayan hâllerini, 
Temizleyelim dünyayı. 
 
Dengeler hep bulunmalı, 
Hoş da her zaman olmalı, 
İhanetler de bitmeli, 
Temizleyelim dünyayı. 
 
Sular da hep pak olmalı, 
Balıklar da hoş yüzmeli, 
Yerler de pis olmamalı, 
Temizleyelim dünyayı. 
 
Muhammed sen insanları, 
Sevmelisin sen saymalı, 
Böyle de yaşarsan iyi, 
Temizleyelim dünyayı. 
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TREN İLE SON SEFERE DOĞRU 
Bak bir son tren ki kimin için kalkıyor, 
Bak bir tren ki kalktı buradan gidiyor, 
Biten de her bir yaşam için kalkıyor, 
Bak tren kalkıyor buradan herkes için. 
 
İçinde bu yolcuları için son an, 
Yolculukları da son olacaklardan, 
Son anlar için tren gidiyor buradan, 
Bak tren kalkıyor buradan herkes için. 
 
Zevkle de o yaşayanlar da içinden, 
Yoldan ki her bir çıkanlar da içinden, 
Yanlışı çok yapanlardan da içinden, 
Bak tren kalkıyor buradan herkes için. 
 
Son zamanına yaklaşanlar içinden, 
Acıya da hep düşenlerin içinden, 
O çokça da düşünenlerin içinden, 
Bak tren kalkıyor buradan herkes için. 
 
Sonu zor olan istasyona gelirken, 
Küçük büyük genç ve ihtiyar içinden, 
Muhammed için ve her kesim içinden, 
Bak tren kalkıyor buradan herkes için. 
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TUTUŞTU KALBİM YANIYOR 
Tutuştu kalbim yanıyor, 
Sönmüyor su kâr etmiyor, 
Ateşleri kor dinmiyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
 
Aşkına çığlık atıyor, 
Duyulmasını bekliyor, 
Yürekten ciddi özlüyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
 
İçindeki his bitmiyor, 
Günden güne çoğalıyor, 
Arzuları da artıyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
 
Sevdalarına ağlıyor, 
Yaralar çok tur artıyor, 
Şifasını hep arıyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
 
Ahmet şifası da diyor, 
Gönüller sultanı diyor, 
Kalp ondan ayrı kalıyor, 
Tutuştu kalbim yanıyor. 
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UMUT NEREDE? 
Şu hâlim perişan olmuş bak yine, 
Gençliğim de zindan olmuş ne çare  
Dertlerim dermansız kalmışlar yine, 
Ömür bitti artık umut nerede? 
 
Her gün ağlamaktan yoruldum artık, 
Beni anlayacak kimsem yok artık, 
Çektiğim çileler bitmez tükenmez, 
Şu dünyam virane çare yok artık. 
 
Maziye baktım da neler yaşanmış, 
O sevenler hep de unutup gitmiş, 
Her günüm acıyla geçmiş tükenmiş, 
Yas tutar olmuş o güzel mevsimler. 
 
Muhammed der, ömrüm böylece geçti, 
Dost dediklerim de vefasız çıktı, 
Hayat dediğin yolda ömür bitti, 
Kader böyleymiş de isyan eyleme. 
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UYMA NEFSİNE 
Kötülük yapar yine, 
Uyma derim nefsine, 
Edersin sen kendine, 
Uyma derim nefsine. 
 
Gözlerinin rengine, 
Dillerinin sözüne, 
Aldanırsın gücüne, 
Uyma derim nefsine. 
 
Hataların içine, 
Günahların kirine, 
Atar da deresine, 
Uyma derim nefsine. 
 
Güvenme servetine, 
Harcamazsın yerine, 
Kaptırır eğlenceye, 
Uyma derim nefsine. 
 
Ben Muhammed der, böyle, 
Uyanlar o nefsine, 
Yazık ettiler ömre, 
Uyma derim nefsine. 
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VATAN BİZİM BİR OLALIM 
Düşmana en ufak bir fırsat vermeyelim, 
Biz bir olup da ayrı gayrı etmeyelim, 
Başka neyimiz var ki ondan gayrı bizim, 
Bu vatan bizimdir onu hep koruyalım. 
 
Yenilmeyiz hiçbir zaman bir olur isek, 
Allah yardımcımızdır ayrı olmaz isek, 
Her bozgunu altüst tepetaklak edersek, 
Düşmanın sinsi planını bozarız biz. 
 
Kardeşçe de yaşayalım zaman var iken, 
Bu güzel cennet vatan hepimize yeter,  
Birleşerek tüm düşmanı yıkmak var iken, 
Bu ayrılığı bırakalım artık yeter. 
 
Hiç üzmeden de dinleyelim fikirleri, 
Konuşarak çözeriz biz tüm sorunları, 
Hak yolda da buluruz tüm doğru yolları, 
Bozarız düşmanın gizli oyunlarını. 
 
Muhammedim der bizler hep doğru olalım, 
Vatanı hep bir müdafaa da edelim, 
Şehit olsak da biz bu güzel kutlu yolda, 
Galip oluruz her zaman bu kutlu yolda. 
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VATANA FEDA CANIMIZ 
Güçlü olur pes etmeyiz, 
Ulvi makama ereriz, 
Ölüme koşar gideriz, 
Feda olsun tüm varımız. 

Kur’an sünnet rehberimiz, 
Hak yolu İslam yolumuz, 
Namazdır bizim zırhımız, 
İman güçlü silahımız. 

Zalimlerin o zulmüne, 
Dik durur boyun eğmeyiz, 
Vatana gözün dikene, 
Haddini de bildiririz. 

Korkak ürkek de değiliz, 
Ölmekten asla korkmayız, 
Bu vatan bayrak uğruna, 
Fedadır akan kanımız. 

Düşmana korku salarız, 
Pes etmeyiz savaşırız, 
Bir ölürsek bin doğarız, 
Vatana feda canımız. 

Ben Muhammed der, buyuz biz, 
Hepimiz hep de aynıyız, 
Geçit vermez savaşırız, 
Feda olsun tüm varımız. 
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VUSLATA ERSEM BEN 
Mecnun olsam düşsem çöllere ben, 
Leylamı arasam da bulsam ben, 
Yanında kalsam mutlu olsam ben, 
Vuslata böylece de ersem ben. 
 
Kerem olsam aşkına bağlı ben, 
Aslı’yı arasam da bulsam ben, 
Onunla kalsam ona baksam ben, 
Vuslata böylece de ersem ben. 
 
Ferhat olsam çıksam dağlara ben, 
Şirinimi bulsam kavuşsam ben, 
Aşklarla sevdalarla dolsam ben, 
Vuslata böylece de ersem ben. 
 
Bülbül olsam dolaşsam dallar ben, 
Gülümü de bulsam koklasam ben, 
Bulunmadık da tatlar alsam ben, 
Vuslata böylece de ersem ben. 
 
Muhammed der, sevgiliyi de ben, 
Aradım buldum da çok sevdim ben, 
Aşkım Allah ve Muhammed der, ben, 
Vuslata böylece de ersem ben. 
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YAĞMURLAR GİBİ YAĞ GÖNLÜME 
Yağmurlar gibi yağ gönlüme, 
Ümitlerle sen dol kalbime, 
Çiçekler gibi aç ömrüme, 
Yağmurlar gibi yağ gönlüme. 
 
Güller gibi kokan sevgiyle, 
Umutlarla hep doğan gönle, 
Güneş gibi parla ömrüme, 
Yağmurlar gibi yağ gönlüme. 
 
Bahar gibi güzellik sende, 
Yazda öyle sıcaklık sende, 
Hasretlerle beklenen sen de, 
Yağmurlar gibi yağ gönlüme. 
 
Şefaati istenensin sen, 
Her asırda özlenensin sen, 
Sen bir nur ve bir ışıksın sen, 
Yağmurlar gibi yağ gönlüme. 
 
Muhammed der, aşkın içimde, 
Ben çok severim sevdam sende, 
Seni çok isterim aşk sende, 
Yağmurlar gibi yağ gönlüme. 
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YALVAR ALLAH'A 
Yağanda bağ o yağmur ya, 
Çakanda bak şimşek ya, 
Uykun da kaçtı mı ya, 
Yalvar sen çok Allah'a. 
 
Kuşlar da hep uçunca, 
Sabahlar da olunca, 
Dünya da uyanınca, 
Yalvar sen çok Allah'a. 
 
Hayatı sen de yaşa, 
Zor ve hoş da olunca, 
Çok da sen sıkılınca, 
Yalvar sen çok Allah'a. 
 
O dilindeki sende, 
Doğru da söyle sen de, 
Her zaman da hep sen de, 
Yalvar sen çok Allah'a. 
 
Muhammed çok konuş da, 
Sen de hep hak konuş da, 
Hep doğrulukla ol da, 
Yalvar sen çok Allah'a. 



 150  •  Muhammed Gökkaya 

 
 
 
 

YARADAN ALLAH VAR 
Candaki ruhu bedenle azaları, 
Gönüllerde açan onca sevgileri, 
Olan, konulan, yaşanan kaderleri, 
Her şeyi, hayatı, yaradan Allah var. 
 
Dağların arasından, akan suları, 
Onlarla da yuvarlanan taşları 
Uzun dumanlı o yüksekçe dağları, 
Her şeyi hayatı yaradan Allah var. 
 
Yağan karda solmayan çam ağacını, 
Gökyüzünde büyük, küçük gezegeni, 
Türlü renk renk o yemiş çiçeklerini, 
Her şeyi hayatı yaradan Allah var. 
 
Hayatta yaşanan sırlı olayları, 
Efsanevileşen o kahramanları, 
Dilinden de çıkan o her söylemleri, 
Her şeyi hayatı yaradan Allah var. 
 
Ben Muhammed der, beni de yaradan var, 
Canlı tabiat kudreti ile yaşar, 
Ol demesiyle her şeyi yapar yıkar, 
Her şeyi hayatı yaradan Allah var. 
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YARDIMCIN RABBİNDİR 
Dermansız dertlere düşer isen 
Derdine derman bulamaz isen 
Ümitsiz olma eyleme isyan 
Yardımcın Rabbindir unutma sen. 
 
Dara düşüp çıkmaz yolda isen 
En yakınından darbe yediysen 
Yusuf gibi zindana düştüysen, 
Yardımcın Rabbindir unutma sen. 
 
İbrahim gibi ateşlerdeysen, 
İsmail gibi Hakk’a kurbansan, 
Yunus gibi denizde kaldıysan, 
Yardımcın Rabbindir unutma sen. 
 
Musa gibi denizden geçtiysen, 
İsa gibi zorluklarda isen, 
Yakup gibi yavrun yitirdiysen, 
Yardımcın Rabbindir unutma sen. 
 
Muhammed, Eyyub gibi dertliysen, 
Her türlü zorluklara katlan sen, 
Son Nebi gibi Rabbe yalvar sen, 
Yardımcın Rabbindir unutma sen. 
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YAŞADIM ÜMİT İLE 
Hatalara da düştüm de, 
Yaşadım ben ümit ile, 
Yorulduğum da hep bende, 
Yaşadım ben ümit ile. 
 
Teselli oldum kendiyle, 
Günaha kapıldım bile, 
O zor günlerim de bile, 
Yaşadım ben ümit ile. 
 
Hayatın her yollarında, 
Günlerin her de birinde, 
Sabır ile de ömrümde, 
Yaşadım ben ümit ile. 
 
Dar olduğu zaman bile, 
Hayat da sabır benimle, 
Ayrılıp gidince bile, 
Yaşadım ben ümit ile. 
 
Her zaman ümitle öyle, 
Yaşarım hep ümit ile, 
Muhammed söylerim böyle, 
Yaşadım ben ümit ile. 
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YEŞERDİ SON DİN 
Mekke’de doğan güneşimiz oydu, 
Aydınlattı kararmış gönülleri, 
Herkesin de güvendiği emindi, 
Yeşerdi son din İslam Muhammed'le.  

Cahiliyeti batılı bitirdi, 
İnsanlara güzel bilgiler verdi, 
İnsanlara umut ve ümit oldu, 
Yeşerdi son din İslam Muhammed'le, 

Kâbe'deki o putları devirtti, 
Tek siz Allah'a iman edin dedi, 
Zalimleri ne kadar da çıldırttı, 
Yeşerdi son din İslam Muhammed'le. 

Nice zorluklara da göğüs gerdi, 
En yakınından hep de zorluk çekti, 
Her zaman ileriyi gören oldu, 
Yeşerdi son din İslam Muhammed'le. 

Ashap sahabe onun yanındaydı, 
Her zaman onu çok da sever oldu, 
Yoluna feda olsun canlar dendi, 
Yeşerdi son din İslam Muhammed'le. 

Onun yoluna fedadır varımız, 
İslam ile şenlenir her yerimiz, 
Muhammed der, odur Resulümüz, 
Yeşerdi son din İslam Muhammed'le. 
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YIKILMAMALISIN 
Düştün mü sen kalkmaya çalışmalı, 
Üzüldün mü gülmeye çalışmalı, 
Ağladın mı silmeye çalışmalı, 
Yıkılmamalısın sen hemen öyle. 
 
Çare isteyince de aramalı, 
Hemen sen de pes de hiç etmemeli, 
Umutların ile hep yaşamalı, 
Yıkılmamalısın sen hemen öyle. 
 
Doğruluk da sende her an kalmalı 
Her zaman dağınık a olmamalı, 
Toplumla baş başa da yaşamalı, 
Yıkılmamalısın sen hemen öyle. 
 
Hedeflerin de senin çok olmalı, 
Ümitlere hep de sende koşmalı, 
İnsanları çok öyle de sevmeli, 
Yıkılmamalısın sen hemen öyle. 
 
Ben Muhammed derim, yıkılmamalı, 
Hayatta her şey de olabilmeli, 
Benim de kaderimdir bu demeli, 
Yıkılmamalısın sen hemen öyle. 
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YÜREĞİMDE ARZULARIM VAR 
Yüreğimde benim arzularım var, 
Tomurcuk tomurcuk açmak ister yâr, 
Sana kavuşmayı da çok diler yâr, 
Yüreğim de sensin arzularım yâr. 
 
Sendeki tam güzelliği sever yâr, 
Yollarına da gülleri eker yâr, 
Hasret ile de özlemi çeker yâr, 
Yüreğimde sensin arzularım yâr. 
 
Arzularım dinmedi diner mi yâr, 
Sen olmayınca da diner mi kor yâr, 
Uzaklarda arzu aşk bekliyor yâr, 
Yüreğim de sensin arzularım yâr. 
 
Aşkın içimde açan can çiçek yâr, 
Sevgin olmayınca çölde solar yâr, 
Sevginle güzeldir açınca gül yâr, 
Yüreğim de sensin arzularım yâr. 
 
Ben Muhammed der, kavuşmak isterim, 
Sevgi ve arzularım hep sana yâr, 
Ayrılıklar yalnızlıklar bitsin yâr, 
Yüreğim de sensin arzularım yâr. 
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YÜREĞİM SİZİNLEDİR HEP 
Yetişmiyor elim hâlâ, 
Yüreğim seninle hâlâ, 
Filistin de olsan hâlâ, 
Yüreğim sizinledir hep. 
 
Tanka sen karşı koyunca, 
Zalime de taş atınca, 
Haince vurulunca, 
Yüreğim sizinledir hep. 
 
Yuvan dahi yıkılınca, 
Altında sen de kalınca, 
Ağlayınca sızlayınca, 
Yüreğim sizinledir hep. 
 
Bebeği vurulan var ya, 
Gözyaşını döken var ya, 
Öksüz ve yetim de var ya, 
Yüreğim sizinledir hep. 
 
Ölmesin bir can daha da, 
O Mescid-i Aksa'ya da, 
Yapılan zulme yıllarda, 
Ben Muhammed kızarım da. 




