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Ve gül; nur ma ya lý ka dýn la rýn, ana la rýn, ba cý la rýn, eþ le rin, 

sev gi li le rin.. 

Ve fa nýn, vekarýn, sadâkâtýn... 

Ve gü ze lin ve gü zel li ðin ve gü zel ah lâ kýn rem zi ol du. 

Tan rý âþýk la rý gül le tâ cidâr ey le di. 

Ve aþk ona ve ril di. 



Ve Ýk bal onu hakkýyla öv dü:

Aþ kýn sýr rý ra him le rin âle min den de ðil dir; Sam ve Ham, Rum ve 

Þam’dan de ðil dir. 

O, þark ve gar bý ol ma yan bir yýl dýz dýr; onun me da rýn da ne 

þi mal var ne de ce nup!

O, imam, na maz ve kýb le dir. 

O, mü rek kep, ki tap ve ka lem dir. 

Onun tef si ri yer den gö ðe ka dar dýr. 



Gül âyýnlerý

Çocuktum. 
Bir karanlýk gecede, üzerinden alevler ve yalýmlar yük-

se len bir mangalýn baþýnda halka olmuþ oturan can la ra, 
Hüda Nur Berkes Ata öðüt eyledi. 

Yalýmlarýn, ak duvarlar üzerinde hayaletler gibi do laþ-
týðý gecede, Ata Hüda’nýn esrarlý sesi, ulu nefesi; ef sun lu 
bir rüzgar gibi gök katlarýna sungu vurdu. Rüzgar oldu 
esti, yarlarý, uçurumlarý geçti, dað baþlarýný dola nýp aþtý 
ve soluk soluk tüm kainata yayýldý... 

Ve bir esrik hamail, bir tütsü buhur gibi doldu yüre-
ðime.

  
Ata Hüda ulu Berkes buyurdu ki;

Ey turnalar,  ey sunalar, 
Ey oðullar kýzlar..
Ey yigitler, ey körpeler...

Bilin ki,  doðan öldü,  genç kocaldý..
Toprak civan demedi,  sultan demedi aldý.
Taçlar ve saraylar,  tahtlar ve kubbeler viran oldu.
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Her imaret yýkýldý,  her mamur harap oldu.
Ancak ki aþk ile tacidar olmuþ gönüller berhudarlýk 

buldu. 
Baki kaldý,  yýkýlmadý. 
Siz dahi yüreðinizi aþkýn ordularýna hazýr tutun. 
Bir gün aþk çalarsa kapýnýzý ona hazýr olun.

Bilin ki,  aþk; göðün yücelerinde pervaz vuran bir kuþ-
tur; 

Onun adý Huma’dýr. 
O yere inici,  dala konucu,  tuzaða tutulucu deðildir.
O aranýp bulunucu, paha ile alýnýcý.. ve nüfuz ve ik ti-

dar ve velayet ve güre ve güçle elde edilici deðildir. 
Onun huzurunda kulla köle, beyle sultan farketmedi..
Ona ne gevher,  ne mücevher...
Ne elmas, ne yakut...
Ne altýn, ne inci...
Ve de ne taht, ne taç sunulamadý.
O, candan gayrý bedel bilmedi, 
Candan gayrý kurban kabul etmedi.

 O ki,  ikrar deminde;
 
‘Ben sizin Rabbiniz deðil miyim!?’ teklifine;
‘Evet. Sen bizim Rabbimizsin.’ 

Diyenlerin alýnlarýna yazýldý. O ikrarý verenleri ve ik ra-
rýn da duranlarý Tanrý aþkla keremli kýldý.

Ol kavildendir ki aþk aziz oldu, mübarek oldu. 
Aþkla biliþ olanlara yad, yabancý kalmadý. 
Kim ki aþkdan bir elif okudu; O ki cihan ilmine muh-

taç olmadý. 
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Ey oðul.. 
Ona kavuþmanýn yolu caný kurban vermekledir.
Arzu, heves, izzet, ikbal, erkan ve benlikten geç mek-

le dir.
Ey oðul.. siz,  aþýklardan olun.
Aþýkla huþyarýn farký o ki; arý ile pervaneye benzerler.
Ýkisi de çiçeklere konar da.. sinek yuvasýnda bal bu lu-

na maz. 

Ey dost lar, 
Ey yâ ren ler, 
Ey oðul, 

Bir gün aþk ça lar sa ka pý ný zý, onu aziz tu tun. 
Ona baþ eðin, ona sec de edin. 
Hür metkâr olun, hiz metkâr olun. 
Ve þük re din. 
Þük re din ki; aþk er di ri ci dir. 
Çir kin den, çir kin lik ten, kö tü den, kö tü lük ten el çek-

tiri ci dir. 
Sev gi nin kýy me ti ni bi lin. 
Ve fâkâr olun, fe dâkâr olun. 
Aþ kýn mis li, aþ kýn be de li aðýr dýr. Kat la nýn. 
Yüz dö nü cü ol ma yýn. Ýhâ netkâr ol ma yýn. 
Âþýk-ý sâdýk olun. 
Ýþi miz aþk uð ru na baþ tan, ser den ge çen ler le dir. 
Ýþi miz âþýk lar la dýr. 
Âþýk-ý sâdýk lar la dýr. 

Ey dost, 
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Bül bül âþýk týr, gül mâþuk. 
Bül bül se ven dir, gül se vi len. 
Ve lâkin gü lün bül bü le zul mü dür bi zi hay ret te bý ra-

kan. 
Bir lok ma ca ný ný, bir dam la ka ný ný esir ge mez de gül-

den bül  bül; ne sa ðýr dýr ki, dö nüp, fer ya da ku lak ver mez 
gül. 

Yok tur ge ce si gün dü zü bül bü lün. 
Ka nýy la su la mak için da lý ný gü lün, in le yip du rur. 
Taþ la ra ça lar ba þý ný, melâme te dü þer, 
Ký na nýr, taþ la nýr da al dýr maz. 
Kas te der ler bir lok ma ca ný na da, can der di ne düþ mez. 
Ya nar sev da ateþ le rin de de sus maz. 
Lâkin gül ben cil dir.
Gü zel li ðin den umul ma ya cak ka dar ka ba dýr, du yar sýz-

dýr. 
Hâlden bi len de ðil dir gül. 
Hâl den bi len de ðil sen ey dost; 
Ne ye ya rar sa ka lýn, sa rý ðýn?... 
Cüb ben, zünnârýn ne ye ya rar?
Ne ye ya rar zik rin, sec den?
Ýn ce lik ki hâlden bil mek te sak lý dýr, dil den bil mek te. 
Lâkin gül hâlden bi li ci de ðil dir. 
Sev gi yi haz me di ci de ðil dir. 
Se vil dik çe ki bir dü þer gön lü ne gü lün. 
Bö bür le nir, naz edi ci, yüz çe vi ri ci, ce fâ edi ci olur. 
Bül bül ise sev dakârdýr. 
Bo yun bü kü cü dür. 
Kýb le si, Kâbe si gül dür bül bü lün. 
Bül bül nâlândýr. Ýn le yi ci dir, að la yý cý dýr. 
Kurt, kuþ su sar... 
Yý lan, ça yan su sar... 
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Taþ, top rak su sar bül bül in le yin ce, yað mur du rur, yel 
di ner de... 

Ki bir li gül du yu cu ol maz âþý kýn nâle si ni. 
Ve bir se her bül bül, usa nýp gay rý naz dan, ta kar yü re ði-

ni hoy rat gü lün di ke ni ne. . 
Ca ný na ký yý cý olur, ka ný ný dö kü cü olur. 
Bül bü lün ölü mü, bül bü lün son sec de si dir ar týk ki bir li 

gü le. 
Sev da ya ca ný ný ve ri þi dir. 
Gü lün ký zýl lý ðý ki bül bü lün ka nýn dan dýr iþ te. 
Bül bül ölür. Fer yat lar bi ter, nâle ler di ner. 
Ka ra bir sükûta gö mü lür gül þen...
Köh ne bir vi râ ne ye dö ner bah çe. 
Hoy rat gül taf ra sýy la baþba þa ka lýr gay rý. 
Gay ri ne na zý ný çe ken var dýr, ne adý ný anan. 
Piþ man lýk bað rý na bað daþ ku rar hoy rat gü lün. 
Ku rar ya; bül bül baþ ka gül þe ne uç muþ, iþ iþ ten geç-

miþ tir gay rý. 

Ey su na lar, 
Ey þa han lar, 
Ey can lar, 

Her þe yin kýy me ti ni el de ha zýr ken bil mek ge rek. 
Naz sar ho þu gül kib ri ne ye nil miþ, kýy met bil me miþ tir. 
Sev da ya sec dekâr ol ma yan gü lün ka ba lý ðý, zul mü, hâl-

den, dil den an la maz lý ðý ya ný na ka lýr mý...?
Ki min et ti ði ya ný na kal mýþ týr ey dost!?
Gö nül ký rý cý, kan dö kü cü, mer ha met siz gü le, da ha 

mer ha met siz, da ha hoy rat, da ha ka ba el ler uza nýr. 
Ne na zý na ba kar lar, ne taf ra sý na...
Ko pa rýr lar naz lý gü lü da lýn dan. 
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Bah çe sin den, gül þe nin den ayý rýr lar. 
Yap rak la rý ný di dik di dik eder ler...
Par ça par ça bö ler ler.. Tel tel ko pa rýr lar...
De ðir men le re ko yup ezer ler, 
So ku la ra ko yup dö ver ler, te pe ler ler, çið ner ler, im bik-

ler den sü zer ler. 
Ka ný ný taþ le ðen le re dö ker ler, þi þe le re dol du rur lar 

ka ný ný...
Ve, gö tü rüp pa zar la ra sa tar lar. 
Ýþ te naz lý gü lün ka ný; ter li göv de le re sü rü le cek bir ýtýr, 

ka ra be lik le re ça lý na cak bir yað dýr gay ri. 

Aþ ka ihâ ne tin be de li aðýr dýr ey can, 
Âþý ka zul mün be de li aðýr dýr. 
Ey dost, 
Bül bü lün ve fâ sý na, gü lün ce fâ sý na dýr, hay re ti miz. 
Hay re ti miz; bül bü lün ârý na, gü lün sa ðýr lý ðý na dýr. 
Yü re ði mi ze ka ra bu lut lar ko yan; gü lün aman sýz kib-

ri dir. 

Ey dost lar, 
Ey yâ ren ler, 
 
Ne gü lü ký na yýn, ne bül bü lü. 
Ký na mak, ger çe ði bil me yen le rin hu yu dur. 
Siz ba kýn ve ib ret alýn. 
Ve unut ma yýn ki her can fýt ra tý ný iþ le mek te dir. 
Gül naz için ya ra týl mýþ týr, bül bül ni yaz. 
Bül bü lün fýt ra tý yan mak týr gü le, gü lün fýt ra tý naz. 
Her bül bül yan mak için ya ra týl mýþ týr, her gül naz...
Ve iki si nin de fýt ra týn da þaþ ma gö rül mez. 
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Ey elim tu ta ðý, gö züm nû ru; 
Þa han lar, apa lak lar, 
 
Ca ný kur ban ver me den, aþk ge li ci de ðil dir. 
Tan rý, ilk ev vel aþk tâ cýy la taç lan dý rýp âþý ðýn ba þý ný, 

son ra da ken di ne yük sel tir. 
Ne ve li ler, ne sul tan lar, ne de þah lar, böy le bir taç la 

taç lan ma dý lar. 
Gül de bül bül de can la rýy la öde miþ ler dir aþ kýn be de-

li ni. 
Gül de bül bül de aþk tâ cýy la taç lan mýþ lar dýr. 
Ne mut lu âþýk la ra ki, on la ra sor gu-su al yok tur. 
Ey tur na lar, tu raç lar, 
Ey yi ðit ler, su na lar..  
Ey oðul lar, ey kýz lar...

Bir gün aþk ça lar sa ka pý ný zý, onu aziz tu tun. 
Ona baþ eðin, ona sec de edin. 
Ve þük re din. Þük re din ki, aþk an cak er dem li yü rek le ri 

bu lu cu dur. 
Bir lik te ol duk la rý ný zýn de ðe ri ni bi lin. 
“Ne re de olur sa nýz olun, si zi bir ara ya ge ti ri riz.” buy-

ru ðu nu unut ma yýn.
On lar Tan rý’ nýn ar ma ða ný dýr si ze. 
On la ra hür metkâr olun, hiz metkâr olun. 
Sev gi nin de ðe ri ni bi lin. 
Bi lin ki, aþ kýn rüz gâ rý, her dem her ba þa esi ci de ðil dir. 
Gül gi bi bigâne ol ma yýn. 
Ve unut ma yýn ki, gü lün irâ de si yok tur, bül bü lün irâ-

de si yok tur. 
Oy sa in san se çe bil me ma ka mýn da dýr ve so rum lu dur. 
Âþý ðýn yü re ði Tan rý’ nýn na zar et ti ði ulu bir mâ bet tir. 
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Onu aziz tu tun, ona sec de edin. . 
Ve se vin. 
Sev gi; her kö tü lü ðü nû ra ke si ci dir. Se vin. 
Co þa rak, ta þa rak se vin. 
Kar þý lýk bek le me den se vin. 
Ta þý, top ra ðý, bör tü bö ce ði, tüm ya ra týl mýþ la rý se vin. 
Du yan, gö ren olun. 
Dü þü nen, bi len olun. 
Et ki le nen, il gi le nen olun. 
Hâl eh li olun, dil eh li olun. 
Ve se vin. 
Se vin ki oðul, aþk ge lin ce bü tün ek sik lik ler ta mam 

olur. 
Se vin...
Yâ Al lah...
Ey val lah.... 



AyçA Gül
 
Si cak bir Ha zi ran ak þa mýy dý. 
Ne nem Ha tun ün le di. 
- Hey bre!!!... de di. Top la nýn. 
Top la nýn ya ný ma ge lin. 
Ko þu þup ya ný na var dýk. 
Çev re si ne hal ka olup di zil dik. 
Göz le ri mi ze bak tý. Ba þý mý zý ok þa dý. 
- Ey, de di, elim tu ta ðý, di zim der ma ný, ar kam da ya na ðý, 

kek lik le rim, tu raç la rým, tor þa han la rým. 
At çe ken de bi ner ol du nuz, ký lýç çe ken de düþ man üs tü-

ne va rýr ol du nuz. 
Þa hin av lar, kurt aþý rýr, ava dü þer, da ða çý kar ol du nuz. 
Tat’ý, Fars’ý, Acem’i, Urum’u, Türk’ü, Oðuz’u, dos tu, 

düþ    ma ný, mer di, ha yý ný se çer ol du nuz. 
Yü re ði ataþ, be li berk ol du nuz. 
Gü cü ye ter, er ke erer ol du nuz. 
Siz gay rý er kek ol du nuz. 
Gay rý gü lü bil me ni zin za ma ný dýr. 
Ge lin ve gü lü ta ný yýn, de di. 

Önü mü ze düþ tü, yü rü dük. 
Dal la rý ye þil, yap rak la rý na rin ci, kýp kýr mý zý, ký zýl gü lün 

önü ne var dýk. 
El bað la yýp di van et ti ne nem, se lâm ver di. 




