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Bir

Heybeni al çık yola,
Vahdeti tak çift kola, 
Menzil için ver mola,
Aldırma sağla/sola,
Kimliğini al da gel!

Sırla dolu bir âlem,
Sen içinde bir zerre.
Kudret-i Hak’ta kalem,
Çekirdek, sonra kürre,
Hakikati bul da gel!

Cihat Allah’ın emri,
Yâren et, gam-ı cevri,
Aldanma sakın fevri,
Çağlar ötesi devri,
Kalk borusu çal da gel!

Damlalar olmasaydı,
Arayan bulmasaydı,
Boş kaba dolmasaydı,
Hak yolda kalmasaydı.
Deryâlara dal da gel!

Menzil için boş gitme,
Tohum değilsen bitme,
Asla kötülük gütme,
Kem sözleri işitme.
Hak kapıda kal da gel!

Zûlüm Arşa dayansa,
Dünya kana boyansa,
Cümle ocaklar yansa,
Aşk iksirine kansa,
Nil’e salı sal da gel!

Kâmil olan er kişi,
Kırılmaz azı dişi,
Nefsine sokar şişi,
Bilir erkekle/dişi.
Hamsan; piş de, ol da gel!

Al da Gel
 uİlhan Yardımcı

Kervân kalkar bu handan,
Usandım cânan candan,
Korkmayın asil kandan,
Tevhid-i Hak imandan.
Şiirleri yaz da gel!

Kemâli geldi geçti.
Nefsine kefen biçti.
Ölçtü, sonra da kesti.
Ölüm bâdesi içti.
Ak saçları yol da gel!

İki

Dolu olsan, boş olsan; başka yollarda olsan
Dost ile yâren bulsan, hicrân-ı aşkta solsan
Hakkın kapıyı çalsan, beyaz saçların yolsan
Gaflet uykuya dalsan, dikenli yolda kalsan
Mektup yolladım sana, selâmını al da gel!

Kaderde belli yazı, âmentü iman ettik
Kabul et, azdan azı; kanaat şükre gittik
Nefsten kaldır enkazı, yakınma, deme bıktık
Kış biter, bekle yaz’ı; Hak Kelâmı işittik
Sana kimden gelmişse, fermânını al da gel!

Dost daim acı söyler, sevdiğine işâret
Umud-u hayal düyler, daim eder beşâret
Mekânlar şehir/köyler, kaldığın yere şükret
Kâmil olan harceyler, nazar eyle, hem fikret
Bir kaç cümle olsa da, kelâmını al da gel!

Dünya iki kapı han, yolcular gelir geçer
Menzile gider kervân, hak olana pay biçer
Zaman içinde devrân, ecel gelince göçer
Tarihte ibret Mervan, insan neleri ister
Olan seni üzmesin, melâlini al da gel!

Gönül sevdiğin ister, seven sarhoştur elbet
Âmeli İman besler, ezelden beri ebet
Haz alır duygu hisler, nasipse ilelebet
Gaipten gelir sesler, insan gösterir hiddet
Kemâli kapık açık, gelen varsa al da gel!


