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ĐKĐNCĐ   BASKININ   ÖNSÖZÜ 

 

Muhterem Dostlar! 

Çok şükür melâmilik revaç bulmuştur. Rayına 
oturmuş, hedefine hızla ilerlemekte. Bir zamanlar, “Ben 
melâmiyim.” demek neredeyse suç teşkil ediyordu. Bu 
hâle düşüren sebepleri bulduk. Öyle bir tehlike vardı 
ki… Haramı helâl itikat edenler, farz-ı ayn olan ahkâm-ı 
şeriye’ye lüzum görmeyenler, şeriatla hakikatin bir yer-
de olmayacağını söyleyenler… 

Masonik fikiler Melâmet’e sızmıştı. Bu fikirlerle çok 
mücadele ettik. Bunlardan, elimizden geldiği kadar uzak 
olmaya çalışıyoruz Hakk'ı-bâtılı, helâli-haramı, imanlıyı-
imansızı fark ettik.  

Allah'a şükürler olsun, mürşidimin nasihati, emir 
ve rızası doğrultusunda başarılı olduk. Olduk diyorum; 
ama bu kadarı da yeterli değil. Can dostlardan daha çok 
isteklerimiz vardır. 

Muhterem Efendiler! 

Đslâmiyet; birliği, beraberliği bize tavsiye eder. 
“Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, ayrılığa 
düşmeyin”1 Yâni Allah'ın şeriatına, Kur'an-ı Kerîm’e 
sımsıkı sarılın, sakın ha bölünmeyin. Bu, Allah'ın emri-
dir.  

Melâmet’te de zikrimiz bir, fikrimiz bir, râbıtamız 
hep bir. Aramızda hiçbir ayrıcalık yok. Ebediyen ayrıca-
lık olmamasını can u gönülden tavsiye ederiz. “Sizin 
efendi, bizim efendi, sizin ihvanlar, bizim ihvanlar.” diye 
tefrikaya niye düşüyoruz? Birbirimizden gizli tarafımız 
yok.  

                                                      
1 Al-i Đmran, 3/103 
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Fenâ-yı tamda bulduk bekâ.  

Yetmez mi bize bu safa 

Senin esrar-ı miracın fenâfillah olan bildi 

Bekâbillah bulan erdi, o zevke ya Resûlallah! 

Aynı yolun yolcularıyız. Aynı râbıtaya birden sarılı-
yoruz.  

- Anladık anladık; ama neden sizler, neden bizler? 
Neden sizin efendi, bizim efendi? 

Allah bizi tefrikadan, bölünmeden korusun. 

Çok şükür bizler 3. Devre Melâmet’in mensupları-
yız. Melâmet girdiği yere yokluğu getirir. Bu öyle bir 
yokluk ki, ebedî var olanı kazandırır ve O’na vuslat etti-
rir.  

Sermayemdir yokluğum 

Hak varlığıdır kârım 

Gönlümdeki mihmanım 

Bildirdi beni bana 

Ne güzel ifadeyle zat-ı muhterem dikkatimizi 
çekmiş: 

A Canım! 

melâmidir evliya,  

Dahi nice enbiya 

Hem cihar-ı bâsafa,  

Kendine gel hey kendine 

Melâmet mensuplarını vuslata getirir. Ol dost ile 
halvet ettirir. Vuslat-ı yârla halvet Melâmet’te. Fenâ-yı 
tamda bekâya ermek, Hakk’ı diyet etmek de Melâmet’ 
te. Bize uruç ve nüzûlün yolunu açmıştır Melâmet.  

Dikkat edelim dostlar! Şeriat-ı Muhammediye’ye 
sarıldıkça, Hak Resûl’ün izinden yürüdükçe ne güzellik-
ler, ne tecellîler oldu ve olmakta!.. 
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Şeriat-ı Muhammediye, kişiyi tarîkat-ı Muhamme-
dîye’de kemâle erdirir. Đnsana Hakîkat-ı Muhammediye’ 
nin yollarını açılır. Buradan da Marifet-i Đlâhî’ye nail 
olur.  

Sakın canâ şeriatsız yürüme râhe noksandır 

Şeriat mülk-ü Ahmed, şeriat aynen hakikattir.  

Tafsilât-ı Muhammediye; Hazretü’l-Cem, şeriat 
makamıdır.  

Vahdet kesret bir oldu, bunu edelim şuhut 

Kulluk bizim şanımız, gelin edelim sücut 

Sabri miraç edenler, ederler hep teşehhüt 

Yürü yavrum, sen, Hak Resûl’ün izinden yürü 

Ha o gün, ha bu gün!  

Bir müslüman, emrolunduğu gibi doğru olacak. 
Şeriatın ahkâmını ve ahlâkını giyinecek. Hâlde tevhit 
ederek, günlük hayatında tevhidi yaşayacak.  

Allah bu yolda ezel ebet elimizden tutsun ve bizi 
bütün tehlikelerden korusun dostlar. 

Melâmet’e hizmeti geçen melâmi efendilerine, 
şeyh annelere, bu yolda hizmet eden diğer ihvanımıza 
can u gönülden Allah razı olsun, derim. Şeriat-ı 
Muhammediye, ahlâk-ı Muhammediye, Pîr Seyyid’in 
emanet ettiği erkân ve adap üzerine hizmet etmelerini 
Cenab-ı Hak’tan dua ve niyaz ederim.  

Selâm, sevgi ve dualarımla hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. 

 

05. 08. 2005 

 

Hüseyin Sabri SOYYĐĞĐT 
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Sevgili Okuyucularımız! 

Đlk baskısı 1997’de yapılan “HÜSEYĐN SABRĐ 
SOYYĐĞĐT DÎVANI” kalmadı. Esere duyulan ihtiyacı kar-
şılamak için ikinci baskısına karar verildi.  

Đkinci baskıdaki yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:  

* Önsöz eklendi. 

* Hüseyin Sabri Soyyiğit Efendi Hz.’lerine ait 45 
yeni ilâhî ile muhtereme eşi H. Saadet Hanım’a ait 11 
ilâhî ilâve edildi.   

* Đlâhîlerin kolaylıkla bulunmasını sağlamak için 
alfabetik dizin eklendi.  

Bu konuyla ilgili olarak okuyucularımızı bilgilendi-
relim:  

Eserde 369 ilâhî yer almakta. Bunların 336 tane-
sinin nakaratı var. Yâni, her kıtanın / beytin sonunda 
aynı mısra yer alıyor. Dizinde bu nakaratları bulacaksı-
nız. 33 ilâhînin ise nakaratı yok. Nakaratı olmayan ilahi-
lerin de ilk mısraları dizinde yer alıyor. Bu mısraların 
yanına * işaretini koyduk.  

Đlâhîlerin bu uygulama ile daha kolay bulunabile-
ceğini düşündük.  

  * Eserin imlâ kuralları ve noktalama işaretleri yö-
nünden gözden geçirildi. 

* Đlâhîlerde geçen âyet ve hadislere meâl olarak 
eserin sonunda yer verildi 

*Sayfa düzenlemesi yeniden yapılıp kullanılan yazı 
tipinin değiştirildi. 

 Kıymetli Okuyucularımız! 

Bu çalışmayla, hizmet zincirine bir yenisini ilave 
edip kutsî bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz.  

Selâm ve saygılarımızla… 

Yazı Heyeti  
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ÖNSÖZ 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Allah’a sonsuz hamd ü senâ, habîbi Muhammed 
Mustafa’sına (s.a) nihayetsiz salât u selâm olsun. Ne 
kadar hamdetsek, şükretsek azdır. Mevlâ-yı Müteâl 
cümlemize lütf u keremiyle muamele eylesin.  

En büyük fazilet, şeref, kerem Đslâm diniyle ve 
ilm-i Ledün’le müşerref olmaktır. Hazreti Muhammed 
Mustafa’nın (s.a) mâna ilmine vâris olmaktır. Hak 
Resûl’e ümmet olarak yaşamaktır. Ârif insan olmak, 
Hakk’ı-bâtılı seçmek, iyi ve kötüyü fark etmektir. Yara-
dılış gayesini bilmek, dayanağını ve yaşantısını Kur’an-ı 
Kerîm’den almaktır. Ehl-i Sünnet itikadı  ile amel etme-
yi, şuurlu ve mütefekkir olmayı Cenab-ı Hak cümlemize 
nasip eylesin. Amin! 

Muhterem Efendiler ! 

Âcizâne yazmış olduğumuz ilâhîler, Allah’ın lütuf 
ve keremidir. Mürşidim Ahmet Efendi Hazretleri: “Sabri 
Efendi, ilâhî yaz, yazı yaz!” emrini verdikten sonra dili-
miz dönmeye, kalemimiz yazmaya başladı. Rabbimin 
ilhamı, ikramı, ihsanıdır. Sonsuz hamd ü senâ!.. Đlâhî-
ler, yaptığımız sohbetlerin anlaşılabilmesi için ilâhî ola-
rak kaleme alınmıştır. 

Bir imam olmak münasebetiyle öyle bir dönemde 
tevhide biat ettik ki, şeriatla hakikat bir yerde olmaz gi-
bi gösterilmişti. Melâmet dejenere olmuş, nâehle görev 
verilmişti. Tevhide taş attıranlar, erkân ve âdâbın dışına 
çıkanlar, şeriatçılara kem gözle bakanlar!.. Hülâsa bir-
çok yanlışlıklar... 

Đşte bu dönemde mürşidim Ahmet Efendi Hazret-
leri:“Sabri Efendi, şeriatıyla, hakikatiyle tevhide hizmet 
edeceksin!” buyurarak bizi görevlendirdi. Mânevî mesu-
liyeti çok ağır olan bu kutsî görevi bizlere tevdi ettiler. 
Ruhları şâd olsun! Amin!.. 
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Tek gayemiz; hizmet edebilme, Hak rızasını ka-
zanma Pîr Seyyid Efendimiz nasıl emanet ettiyse, o 
emaneti aynen muhafaza edebilme, eksik ve fazla ol-
mamak şartıyla ehline tevdi etme. muhafazakâr olup 
emrolunduğumuz gibi amel etme. 

Muhterem Efendiler! 

Gayemiz; imhâ değil, ihyâdır. Tenezzül, tevazuda 
yarışmaktır. Đnsanlara iyilik etmektir. melâmiliği güzel 
ahlâkla, ahkâm-ı şeriye ile Ehl-i Sünnet itikadı üzerine 
muhafaza etmektir. 

Bütün tarîkatlara saygımız, sevgimiz sonsuzdur. 
Şeriatı olanlara, Allah’a secde edenlere, helâli, haramı, 
Hakk’ı-bâtılı seçenlere Allah razı olsun der; imanda, Đs-
lâm’da kardeş olduğumuzu ihvanımıza arz ederim. 

Asla tefrika yapmayacağız. Hoşgörülü olacağız. 
Herkese kâbiliyetine göre sohbet edeceğiz. Faydalı ol-
mak için çalışacağız. Dilin en tatlısını, sözün en güzelini 
söyleyeceğiz. 

Melâmilik, mâna-yı hakikattir. Đnsanlığa kardeşliği, 
sevgiyi ve muhabbeti vermektedir. Tevhidi yaşamak, 
hâlde zevk etmek, kahırda lütuf bulmak, nârı nura inkı-
lâp ettirmek melâmiliktedir. Allah cümlemizi hâliyle 
hâllendirsin, ahlâkıyla ahlâklandırsın. Tevhidin yaşantı-
sını cümleye nasip etsin! 

Đlâhîlerin bir kayıtla mukayyet olmadığına, Rabbi- 
min ilhamı, ikramı olduğuna, birkaç defa okumanın fay-
dalı olacağına inanıyorum. Anlayamadığınız ve zevk 
edemediğiniz kelimelerle karşılaşırsanız, onların, sorul-
masını rica ediyorum. 

Bizim gayemiz; size, aile birliğinize, tevhit ailesine 
ve çocuklarına faydalı olabilmektir. Bunun da peygam-
berimizin (s.a) şeriatıyla, hakikatiyle, güzel ahlâkıyla 
olacağından şüphemiz yoktur. 

Bütün ihvanımızı Allah’a emanet eder, Ulu Mev-
lâ’dan feyiz, aşk, muhabbet, ârifiyet dilerim. Muhakkak 
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ki birçok eksiklikler vardır. Eksikler eksikliğimizdendir, 
kemâlat Hakk’ındır. 

Fenâfillahtan geçmiş, zat-ı Hakk’a mazhar düş-
müş, velâyete kadem basmış, nübüvvetin sırrına ermiş, 
Hakk’ı kendine diyet etmiş efendilerin yazmış olduğu 
ilâhîler dizisine, bu ilâhîlerimizi utanarak ilâve ediyor; 
büyük bir cür’etle ve büyüklerimizin, affına dayanarak, 
ihvanın da ısrarla istemesi üzerine bastırıyoruz. Đnşal-
lah, rızâ-yı Đlâhî’ye vesile olur. 

Evlâd-ı Resûl’e, Turûk-u Âliye’ye, Gavsü’l-
Âzamlara, Pîr Seyyidimize, Silsile-yi melâmiye’ye, Ha-
san Fehmi Efendi’ye, Ahmet Efendi Hazretlerine, oku-
mamızda üzerimde hakkı olan Hacı Babamız Hacı Tevfik 
Efendi, Hacı Babam Hacı Muhittin Efendi, merhûme 
vâlidem ve bütün ihvanın geçmişlerine hasene-yi câriye 
olmasını Ulu Mevlâ’dan dua ve niyâz eder, bütün ihvanı 
Allah’a emanet ederim. 

Selâmlar... Sevgiler...   

    

                                  Hüseyin Sabri SOYYĐĞĐT  

      

      03. 08. 1993 
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HÜSEYĐN  SABRĐ  SOYYĐĞĐT  
 

 EFENDĐ'NĐN ÖZGEÇMĐŞĐ 
 

1932 yılında Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı To-
sunlu köyünde dünyaya gelmiştir. Babası, beş yüz se-
nelik imamlar soyunun temsilcisi olup mânevî değeri 
yüce göreve, ömrü boyunca hizmet etmiş olan Nakşi-
bendi şeyhi Hacı Muhiddin Efendi’dir. 

Annesi, Hacı Muhiddin Efendi’nin amcası Molla 
Muhammed Efendi’nin kızı olup o da aynı sülâlenin 
mânevî feyzi ile yetişmiş, çok genç yaşta Hakk'ın Rah-
met-i Rahmân’ına kavuşmuş Fâtıma Hanım annemizdir. 

Hacı Muhiddin Efendi, oğluna, büyük âlim, kâmil 
ve fâdıl olan babası H.Hüseyin Efendi’nin ve aynı za-
manda Ehl-i Beyt sevgisinin etkisinde kalarak “Hüseyin 
Sabri” ismini vermiştir.    

Hüseyin Sabri Efendi ilk derslerini babası ve hoca-
sı H. Muhiddin Efendi’den almıştır. Daha sonra hıfzını 
Đstanbul’da amcası ve kayınpederi H.Tevfik Efendi’den 
tamamlayarak icâzet almıştır. 

Tahsil hayatı boyunca Đstanbul’da özellikle Fatih'te 
çok sevdiği Hadis ve Tefsir derslerine devam etmiştir. 
Zamanının büyük âlimlerini de bol bol dinleme fırsatı 
bulmuştur. Daha sonra memleketine dönen Hüseyin 
Sabri Efendi, Trabzon eski müftüsü Abbas Efendi’den 
Arapça ve Fıkıh dersleri almıştır. 

Aralık 1951’de, H.Tevfik Efendi'nin büyük kızı Sa-
adet Hanım’la evlenmiştir. Kırk yılı aşan evlilik hayatı 
huzur içerisinde devam etmektedir. Bu evlilikten altı ço-
cuk dünyaya gelmiştir.  

Sırasıyla; büyük oğlu Mustafa Hoca, Đzmir Đlâhiyat 
Fakültesi mezunu olup Karşıyaka Eyüp Özgiller Ortao-
kulu’nda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretmeni 
olarak görev yapmaktadır. 



 XIII

Đkinci oğlu Hasan Hilmi Hocaefendi de  Đzmir Đlahi-
yat Fakültesi mezunu olup hâlen babası H.Sabri Efendi’ 
nin otuz iki yıl Đmam ve Hatip olarak hizmet ettiği 
Şemikler Merkez Camiinde aynı hizmeti devam ettir-
mektedir. 

Üçüncü oğlu Muhlis Efendi Ege Üniversitesi Fen 
Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olup serbest  ça-
lışmaktadır. 

Büyük kızı H. Fatma Hanım, merhum âlim H. Ali 
Efendinin büyük oğlu H. Ömer Eryiğit ile evli olup ailece 
tevhit yolunda  yürümektedirler.  

Ortanca kızı Emine Hanım, H.Sabri Efendi'nin ye-
ğeni Abdurrahman Gülsoy’la evli olup onlar da ailece 
tevhit yolundadırlar. 

Küçük kızı Sabriye Hanım da sâdık ihvanımızdan 
Cem Ergin Efendi ile evli olup onlar da Hak yolunda sa-
mimiyetle ilerlemektedirler. 

1959 senesinde Đzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı 
Şemikler Merkez Camisi’ne Ramazan vaizi olarak gelen 
Hüseyin Sabri Efendi, merhum H. Ali Efendi’nin vasıta-
sıyla Ahmed Efendi Hazretleri ile tanışır. Küçük yaşın-
dan beri tasavvuf ortamı içinde bulunan Hüseyin Sabri 
Efendi, Ahmed Efendi Hazretlerindeki mâna ve hikmet 
dolu sohbetlerin tesirinde kalıp, sadâkat ve samimiyetle 
Melâmet’e intisap etmiştir. Bu hâlini şu dörtlükle ifade 
etmektedir: 

Ey Allahım feyiz ver ihvanıma 

Sadâkatle girdiler can evime 

Zevk ile sarıldım can Ahmedime 

Ya Rab, sen bu zatın hikmetin bildir! 

On dokuz sene, efendisiyle bir arada bulunan Hü-
seyin Sabri Efendi, kısa zamanda efendisinin sevgi ve 
takdirini kazanmıştır. Kendisine ihvana hizmet etme gö-
revi veren Ahmed Efendi Hazretleri, oğlu Hasan Fehmi 
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Hocaefendi’yi de yetiştirmesi için Hüseyin Sabri Efen-
di’ye teslim etmiştir. Efendisi ile birçok hâtırası olan Ha-
cı Sabri Efendimizin hayatını ve hatıralarını ileride kitap 
halinde sunacağımızı şimdiden müjdeleriz. 

Ahmed Efendi Hazretleri 1966 senesinde Hüseyin 
Sabri Efendi’yi ilk haccına göndermiş ve bu haccından 
döndükten sonra “Hacı Efendi, sen artık bu ihvanın Hacı 
Babasısın” diyerek bu ünvanı bizzat kendisi vermiştir. 
Bütün ihvan, kendisine Hacı Baba diye hitap etmekte-
dirler. 

Ahmed Efendi Hazretleri:“Hacı Efendi, sen olma-
saydın ben bu görevi yürütemezdim. Sen-ben, ben-sen; 
aramızda hiç fark yok” ifadeleri ile takdirlerini ifade eder 
ve hatta “Hacı Efendi, sen benim evimin hem şeriat ba-
bası, hem de hakikat babasısın!” derdi. Sağlığında bü-
tün aile fertlerini H. Sabri Efendi’ye biat ettirmiş, kendi-
sinden sonraya bırakmadan bu ulvî görevi Hacı Babamı-
zın devam ettireceğini ifade buyurmuşlardı.  

Her zaman Hacı Babamıza “Allah muhabbetini art-
tırsın. Đhvanını anlayışlı kılsın. Allah seni ihvansız bı-
rakmasın!” diye dualar ederdi. 

Hacı Babamızın Melâmet’e intisap etmesi, önceleri 
aile çevresinde büyük tepkilere yol açtı. Fakat daha 
sonra kendisindeki ilâhî feyz ve kemâlatı müşahade 
eden babası ve yakınları kendisini takdir ederek ona 
teslim olmuşlardır.  

O günkü melâmilik’in bozuk bir ortam içerisinde 
oluşunu dikkate alırsak, tepkilerin ilk bakışta normal ol-
duğunu görürüz. Bu olumsuz şartlara ve o günkü deje-
nere olmuş melâmilere karşı Hacı Babamız, büyük mü-
cadeleler vermiştir. Şeriatsız, abdestsiz bu yolda gidi-
lemeyeceğini ortaya koymuştur.  Kur'an ve sünnetin 
rehberliğinde Muhammedî melâmiliği zuhura getirmiştir 
ve bu inancını her ortamda muhafaza ve müdafaa et-
miştir. 1983 senesinde mahkemede Melâmet’in bir hâl 
ilmi, bir ahlâk manzûmesi olduğunu ifade ederek cesa-
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retle  savunmuş, mahkemece takdire lâyık  görülmüş-
tür. 

Babası H. Muhiddin Efendi’yi yanına alarak ömrü-
nün sonuna kadar hizmet etmiş, hayır dualarını almıştır. 
Babası, bütün evlâdına: “Şeriat bâbında, tarîkat 
bâbında hepinizin babası H. Hüseyin Sabri Efendi’dir.” 
vasiyetinde bulunmuştur. Trabzon'da halka yaptığı bir 
vaazında: “Ben oğlum H. Hafız Sabri’den memnunum, 
Allah da memnun olsun. O’na olan haklarımı helâl et-
tim.” diye memnuniyetini ifade etmiştir. 

1978 senesinde Ahmet Efendi Hazretleri’nin 
darü’l-bekâya hicret etmesinden sonra Hacı Babamız 
aynı birlik ve beraberlik ortamını muhafaza ederek, ge-
rek Đzmir ve gerekse Anadolu’nun dört bir yanındaki ih-
vana hizmeti devam ettirmektedir. Bu hizmetlerini yurt 
dışına da taşıyan Hacı Babamız, Almanya’ya da giderek 
oradaki Müslüman-Türk kardeşlerimize sohbetler etmiş 
ve birçok insanı irşat etmiştir. 

Üçüncü haccına büyük bir gurup ihvanıyla giden 
Hacı Babamız, o mukaddes topraklarda tevhit zevklerini 
etrafındaki bahtiyar insanlara takdim etmiş ve bizlere 
de mâna dolu ilâhîleri hediye getirmiştir. 

Allah yolunda hizmetle dopdolu olan bir ömrü, ka-
lemle ifade etmenin ne kadar güç olduğunu takdir eder-
siniz. Efendimiz Hacı Babamızın affına sığınarak birçok 
hususlara değinemediğimizi ifade ederken kısa özgeç-
mişini tanıtmaya çalıştık. 

Cenab-ı Hak’tan uzun ömür, sıhhat ve âfiyetler 
niyâz eder; bizlerin de onun feyz ve bereketinden 
hissedâr olmamızı Yüce Mevlâ'dan temenni ve niyâz 
ederiz. 

 

                            Hasan  Hilmi   SOYYĐĞĐT 
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EFENDĐLERE  HĐTAP 
 

Muhterem Efendiler, 

Allah’ın selâmı, muhabbeti, ilhamı, sevgisi üzerle-
rinizden eksik olmasın; daima artsın inşallah! 

Size karşı yazacağım mektupta itinalı ve dikkatli 
olmaya çalışacağım. Çünkü öyle mümtaz, muhterem 
efendilerin muhatabı bulunuyorum ki… Davet-i Rah-
man’ı duymuşlar, bu ulvî davete hemen icâbet etmiş, 
Hak mürşide biat ederek fenâfillah olmuşlar, ender 
fenâda bekâ bulmuşlar, Hakk’ı kendilerine diyet etmiş, 
zâhiri halk ile bâtını Hak şühuduna ermişler. 

Velâyet ve Nübüvvet’in sırrına mazhar olan, “Biz 
sana havz-ı kevseri verdik!” sırrının mazharı, uruç edip 
sohbet etmenin, nüzûl edip ibadet etmenin aşkı, iştiyakı 
içerisinde olan bu muhteremlere ne yazabiliriz?. 

Zâhirî mürşitten, mânen Hak tarafından irşada 
memur  edilmiş kardeşlerim!   

Ulvî ve kutsî emanetin mânevî mesuliyetini idrâk 
eden, emrolunduğu gibi doğru, kadere rıza gösteren, 
kesrette vahdeti, vahdette kesreti şühud eden, hâlde 
tevhit ederek hâlini yaşayan, zevkiyle zevkiyâp olan, 
Melâmet’in gerçek sırrı olan kenz-i mahfinin fahri üyele-
ri! 

Hasan Fehmi Efendi Hazretleri’nin ve Efendi Haz-
retleri’nin mensubu olmak hasebiyle çok şükür Melâme-
tin dönüş noktasını teşkil ediyoruz. Mânevî mesuliyeti-
miz çok büyük! Her hâlimizle Pîr Seyyid Muhammed 
Nur’u temsil etmekteyiz. Hâlimiz, akvâlimiz, 
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ahvâlimizde Kur’an’ın  canlı örneğini vereceğiz. 

Çok şükür siz Efendi kardeşlerim ahkâma, ahlâka, 
Pîr Seyyid’in erkân ve âdâbına riayet etmekle ihvanımız 
feyizli, aşklı, muhabbetli olmaktadırlar. Sizlerin samimi 
hizmetleri, telkîni mutlaktan verişiniz, râbıtanıza bağlılı-
ğınızın semeresini görmekteyiz ve inşallah çok daha 
kemâl üzere olacağız. 

Can Dostlarım! 

Öyle bir dönemde tevhide biat ettik ki, nâehlin ağ-
zında, yalan yanlış Kur’an okuyup indî mânalar. Hadîsle 
ilgisi, olmayan sözlere hadis demeler. Kendi düşüncele-
rine göre şerh etmeler, anlatmalar. Ahkâmlı olmanın 
tevhide engel olduğunu ifade etmeye çalışmalar. 
Masonik olanların  ağızlarında tevhidi istismar eden söz-
ler ve hareketler... 

Zat-ı muhterem Efendi Hazretleri: “Hacı Efendi! 
Bu davayı beraberce yürütüp Hasan Fehmimin, Efendi-
min emanet ettiği Melâmet’e lâyık hizmet etmeye çalı-
şacağız inşallah!” 

Beraberce geceyi güne katarak, uzun yıllar hizme-
ti gaye edinerek  çalışmanın neticesinde sizler gibi muh-
terem dostlara kavuşmanın aşkı, sevinci içerisindeyiz. 
Sizinle sevinçli, sizinle mutlu, sizinle varız.  

Hepinize can u gönülden inanıyorum. 
Sadâkatinizden asla şüphe etmem. Anlatmak istediğim; 
birbirlerimizi biraz daha fazla sevelim ve birbirimizle 
muhabbetle, mektupla, tebrikle hâl ve ahvâlini sorup 
birbirimize daha çok yaklaşalım. Đrşâda görevli olan 
onbeş tane kardeşim, Allah’ın izniyle tevhit, sevgi, mu-
habbet, güzel ahlâk ihtilâli yapacaklar ve yapmaktalar.  

Biliyorsunuz ki, biz siyâset, şan, şöhret, makam, 
dünya üstüyüz. El ele, gönül gönüle verip sevişip kay-
naştığımız zaman ne büyük kemâlat, ne zuhuratlar ola-
cak inşallah! Sizleri her zaman ziyaret etmeyi ne kadar 
arzu ederim. Đnşallah yakından da görüşeceğiz. 
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Muhterem Efendiler! 

Yirmi birinci asra girerken melâmiliğin kemâli 
tecellî edecek inşallah! Halkın yüzünde Hakk’ı seven bi-
ziz. Düşeni kaldıran, acı doyuran, yetimi sevindiren biz 
olacağız. Đnsan haklarına ancak ehl-i tevhit olan saygılı 
olur! Ehl-i tevhit olmayan, halka saygılı davranabilir 
mi?.. 

Nasıl peygamberimiz (s.a) cihanşümul bir Pey-
gamber ise, melâmilik de aynen cihanşümul bir hakikat-
tir. Çünkü biz, O Hak Resûl’ü hâle getiren, tevhit edip 
hâlini yaşayanız. Bir yüzümüz velâyetin aynası, bir yü-
zümüz de nübüvvetin aynasıdır. Bu aynayı kırmadan, 
tertemiz muhafaza etmek, bu kutsî emaneti korumak 
bizlere verilmiştir. Bütün tarîkatlar Melâmet’i arıyorlar. 
Cümleye ihsan eylesin Mevlâ! 

Allah’a şükür, büyük yollar kat ettik. Đlâhiyat Fa-
kültelerine, cami kürsülerine, televizyon ve radyolara, 
öğretime, okullara ahlâklı, ahkâmlı, fenâfillahtan geç-
miş, varlığını benliğini Hak varlığında yok etmiş çok 
kıymetli ihvanımız hizmet vermektedirler. Bilhassa has-
tanelerde doktorlarımız, dairelerde memurlarımız güzel 
ahlâklarıyla örnek hareketler yapmaktalar. Đşçilerimiz, 
hanım ihvanımız her hâlleriyle tevhidi yaşayıp etrafları-
na nur saçmaktalar. Allah bu yolda cümlemizin yardım-
cısı olsun. Amin! 

Efendiler! 

Birbirlerinizle mektuplaşın ve haberleşin. Sizlerden 
mektup bekliyorum. Hem ahvâlinizi hem de ihvanın du-
rumunu bildirirseniz bizi memnun edersiniz. Bazı husus-
larda ihvanı kemâle getirmek üzere eksiksiz  hizmet 
verme gayesiyle görüşüp birbirlerimize bilgilerimizi ak-
tarsak -bu kadar Mürşid-i kâmillerin bilgi birikimi bir 
yerde toplanırsa- ne güzel, ne büyük hizmet olur! 

Bir ihvanı teveccühe aldığım zaman, “Efendimiz 
Ahmet Efendi Hazretleri” derim. Gayem onu Hakk’a biat 
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ettirmektir. Acaba on-on beş tane olduk, çoğaldık mı, 
bölündük mü? Bunların da ayrı ayrı ihvanı... Hepimiz bir 
vücut. Hakikatte Hazret-i Muhammed (s.a) 

Şahsen ben kimin efendisi isem, siz efendi kar-
deşlerim de o ihvanın hepsinin efendisidir, mürşididir. 
Efendiler bir vücut olduğu gibi ihvan da bir tefrika yap-
madan bir vücutturlar. Đmkân dahilinde  ihvanla birlik 
beraberlik. Bu efendilerin hangisine biat etseler, hiç tef-
rika yapmadan hepsine biat etmişler. Efendi kardeşler, 
ihvanın hepsine hizmet verecekler.Gayem, efendilerini 
ve ihvanını hiç ayrım yapmadan birlik, beraberlik zevki, 
yaşantısı içerisinde tevhide hizmet etmek. 

Çok güzel bir dönemden geçiyoruz. Biat edenler, 
yüksek tahsilliler, gençler. Çok şükür ihvanımız şeriatlı. 
Erkâna riayet, emre itaat, telkîne sadâkât  gösteren bu 
ihvanımıza inşallah daha iyi hizmet vereceğiz. Allah bu 
yolda yardımcımız olsun. Feyziniz, aşkınız, muhabbeti-
niz bol olsun. Allah aşkınızı, ilhamınızı kesmesin, razı 
olduğu hâl üzere yaşamamızı ihsan eylesin. Amin! 

Bilhassa Efendi kardeşlerimizin aile düzenleri, ya-
şantıları, çocuklarının durumları çevresine örnek olacak-
tır. Hem hanemiz hem de ihvanın hane birlikleri ile bil-
hassa çocukların tahsilleriyle yaşantılarıyla, durumlarıy-
la imkân dahilinde ilgileneceğiz. 

Gayemiz aileyi kurtarma, çocukları kendi zaman-
larına göre iyi yetiştirme. Biz ilmin, fennin, tekniğin ya-
nındayız. Đhvanı çocuklarıyla ve gelecek soyuyla kur-
tarmaya çalışacağız Allah’ın izniyle! Allah bu yolda yar-
dımcımız olsun. Amin!... 

Hepinizi Allah’a emanet eder, selâm ve sevgile-
rimle gözlerinizden öper, Allah’tan sonsuz iyilikler dile-
rim. 

 

Hüseyin Sabri SOYYĐĞĐT 
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Besmelesiz  her şey ebterdir 
Faydasız ve bereketsizdir 
Besmelede hikmetler vardır 
Allah lâ ilâhe illallah 
 

Đşe besmeleyle başlanır 
Feyiz ve bereket bulunur 
Ne hikmetler anda görünür 
Allah lâ ilâhe illallah 

  
Đnananlar için rehberdir 
Üç isim besmelede vardır 
Allah, Rahman ve de Rahim’dir 
Allah lâ ilâhe illallah 
  

Sâlik abdestli olacaktır 
Daim Hakk’ı zikredecektir 
Gönül kapısın çalacaktır 
Allah lâ ilâhe illallah 

  
Mürşidin emrini tutacak 
Aşkla, zevkle Allah diyecek 
Tövbesini hiç bozmayacak 
Allah lâ ilâhe illallah 
  

Yolumuz tevhidin yoludur 
Bu yol hikmetlerle doludur 
Âşığa maşuku buldurur 
Allah lâ ilâhe illallah 

  
Sadâkat olsun hünerimiz 
Emre itaatle gideriz 
Sabri nasihatı tutarız 
Allah lâ ilâhe illallah 
 
  Salihli Banyoları 28. 01. 1995 
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Bir tecellî olmuşuz biz 
Zevk-i cânan bizdedir 
 
 

Đlm u irfan hem kemâlat 
Nur-i Yezdan bizdedir 

 
 
Dalmışız biz bahr-ı zata  
Türlü enhar bizdedir 
 
 

Hem Melâmet, hem kemâlat 
Feyz-i Huda bizdedir  

 
 
Sır göründü gözümüze 
Nur-i Huda bizdedir 
 
 

Feyz alırız her zuhurdan 
Đlm-i Huda bizdedir 

 
 
Hem celâlin hem cemâlin 
Her sıfatın bizdedir 
 
 

Sabri’ye verdin selâmet  
Cümle varın bizdedir 

 
 

1963 
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Âşık olam der isen 
Mâşûku bulam dersen 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 

 
Derviş olam der isen 
Cânana erem dersen 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

Zikir nefsin öldürür 
Can perdesin kaldırır 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

Söyleyen Hak’tır bunu 
Kâmilimin zuhuru 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

Đsmimi kâmil dedim 
Mânalardan söyledim 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

Zâhir bâtın olursun 
Her zuhur görünürsün 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

Zâkir mezkûrdan mutlak 
Tecellî eyleyen Hak 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
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Vuslat bulursun billâh 
Budur makbûl indallah 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

Zevkle beyhûş olursun 
Zat-ı Hakk’ı bulursun 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

Ölmeden evvel ölürsün 
Gizli sırlar açarsın 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

"Fezkürûni" dedi Hak 
Kelâmullâhtır mutlak 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

Canda cânanı bulduk 
Kahrı lütfu bir ettik 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde 
 

Sabri derviş olmuşsun 
Doğru yolu  bulmuşsun 
Zikret Hakk’ı her yerde 
Kalmaz arada perde  
 
 
                                   1963 
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Cevr u cefa çekenlerin 
Zevk u safa sürenlerin 
Hak  yolunda ölenlerin 
Can pahâsı tevhit olur 
 
 Aşk-ı Hak’la yananların 
 Yanıp pür nur olanların 
 Hakk’a gönül verenlerin 
 Can pahâsı tevhit  olur 
 
Hâl ilmini  bilenlerin 
Hâlde tevhit edenlerin 
Telkîn  ile  ölenlerin 
Can pahâsı tevhit olur 
 
 Hikmet ile dolanların 
 Âleme nur  saçanların 
 Hak’ta kâim olanların 
 Can pahâsı tevhit olur 
 
Peygamber’i bulanların 
O’na  ümmet olanların 
Hakk’a secde kılanların 
Hep ahlâkı tevhit olur 
 
 Kâmili Hak bilenlerin 
 Hak’ta tevhit edenlerin 
 Ev edna’ya varanların 
 Sır kelâmı tevhit olur 
 
Sabri selâmete erdin 
Âdemiyet anda buldun 
Âlemi anda seyrettin 
Her nazarın tevhit olur 
     1963 
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Ey canımı can  eyleyen 
Ey gönlümü taht eyleyen 
Beni benden seyreyleyen 
Âşık benim mâşuk sensin 
 
 
 

Ey narları nur eyleyen 
Sarayım  virân eyleyen 
Sıfatınla hem süsleyen 
Yokluk benim varlık sensin 
 
 
 

Şüphesiz "Allahım" diyen 
Zatın ile şükreyleyen 
Yokluğu diyet eyleyen 
Senden sana hamdedensin 
 
 
 

Ölüyü ihyâ eyleyen 
Yeniden can bahşeyleyen 
Bütün azâdan Hak diyen 
Sultanlara Sultan sensin 
 
 
 

Âyet, hadis şerheyleyen 
Salât u selâm  eyleyen 
Kulluğun izhâr eyleyen 
Sen şefî’ü’l-müznibînsin 
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Đkrâm ihsan bol eyleyen 
Sultanı  köle  eyleyen 
Köleden sultanım diyen 
Sen sahib-i velâyetsin 
 
 
 

Duamız  kabul  eyleyen 
Đstersem yakarım diyen 
Gelin kulum bana diyen 
Sen kâdir u muktedirsin 
 
 
 

Bana "Benim Sabri’m" diyen 
Đlm u irfanla  süsleyen 
Âdemiyetten  söyleyen 
Zâhir ve bâtın Hak sensin 
 
 
 
    1964 
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Allah bize lûtfeyledi 
Đhsanını  bol  eyledi 
Dertli cana derman verdi 
Sen  Erhamur râhiminsin 
 
 Zikrin verdin pâk eyledin 
 Aşkın verdin kul eyledin 
 Sevgin verdin dost eyledin 
 Sen  hâkimler hâkimisin 
 
Enfüs âfak fâilimsin 
Kendi varın seyredensin 
Zatın ile ayan sensin 
Kula diyet olan sensin 
 
 Hak’lığın izhâr edensin 
 Hakk’ım diyen öldürensin 
 Kuldan Hakk’ım diyen sensin 
 Küllü şeye kâdir sensin 
 
Kesret sensin vahdet sensin 
Yüzümüze gülen sensin 
Kâinatın aynasısın 
Evvel sensinâhir sensin 
 
 Nüzûlün kesrettir senin 
 Kesretinle bilinensin 
 Bilen ve bildiren sensin 
 Gayriyetten  münezzehsin 
 
Canımın cânanı  sensin 
Gönlümün mihmânı sensin 
Sabri’ye ilham edensin 
Gönül tahtı sultanımsın 
 

      1964 
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Âşıksan  yâre, 
Bakma  ağyare 
Teslim ol Hakk’a 
Aşk meydanında 
 
 Can ver sen anda 
 Cânan  yolunda 
 Đrfan bulursun 
 Aşk meydanında 
 
Đzz ü  celâlim 
Nurdur cemâlim 
Yakmışım varım 
Aşk meydanında 
 
 Nefh oldu  bana, 
 Kenz-i mahfiden 
 Kıldım tecellî 
 Aşk meydanında 
 
Biz kuluz bunda 
Zevk u  safada 
Vuslat etmişiz 
Aşk meydanında 
 
 Cânan dilersen 
 Yoldaş ol bize 
 Erdik bekâya 
 Aşk meydanında 
 
Nefh etti AHMET 
Erdi  Melâmet 
Sabri selâmet 
Aşk meydanında 
 
    1964 
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Canım senin canın olsun  
Kalbim senin ile dolsun  
Ruhun bana hayat versin 
Nebîsin Yâ  Resûlallah 
 
 Kurban olam cânan sana 
 Himmet eyle ben kuluna 
 Yüzüm sürem  dergâhına 
 Habîbsin Yâ Resûlallah 
 
Beni benden alan sensin 
Bana hayat veren sensin 
Nefhedensin diriltensin 
Rahimsin Yâ Resûlallah 
 
 Salât ile selâm olsun 
 Cihan senin ile dolsun 
 Kur’an rehberimiz olsun 
 Kerimsin Yâ Resûlallah 
 
Ezelîsin ebedîsin 
Nebiler nebisi sensin 
Şahâdetle bilinirsin 
MukîmsinYâ Resûlallah 
 
 Alan sensin veren sensin 
 Mürşitten bilinen sensin 
 Derdimize deva sensin 
 Tabîbsin Yâ Resûlallah 
 
Senin  Sabri’n huzurundan 
Umudum kesmezem  billah 
"Lâ taknetu" dedi Allah 
Şefî’sin  Yâ  Resûlallah 
 
    04. 05. 1971 
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Ey mürşidim cansın bana 
Canlar feda olsun sana 
Ettin himmet ben kuluna 
Sensin hayat veren bana 
 
 Hem ârifsin hem kâmilsin 
 Şahâdetle bilinirsin 
 Kemâlinle görünürsün 
 Nur-i Huda senden bana 
 
Sır olmuşsun gâfilana 
Nur olmuşsun ârifana 
Yaktın baştan başa vallah 
Canım kurban can sultana 
 
 Şeyhim benim mutlak sözü 
 Kur’an özü gördüm billah 
 Buldurandır Hakk’ı ayan 
 Fenâfillah senden bana 
 
Telkînine uymasaydım 
Sadâkatle bilmeseydim 
Göremezdim şeyhim seni 
Köle olam sultan sana 
 
 Nasihatın başım üzre 
 Her emriniz yüzüm üzre 
 Sana hizmet şeref bize 
 Lâyık olam can sultana 
 
Sabri’n senin yolundadır 
Himmetinle yanındadır 
Emir senden söz senindir 
Şeyhim delil oldu bana 
 
 Salihli Banyoları 21. 09. 1978 
 



 12

 
 
 
Derviş oldum efalullâhı buldum 
Sâdık  oldum sıfatullâha  erdim 
Zâkir oldum zatullahta yok oldum 
Rabbim zikrin ilham etti kalbime 
 
 
 
Her yüzden vücudullâha mazharım 
Şühudumla  Hakk’a  oldu nazarım 
Allah derim Rahman derim Hak derim 
Rabbim  zikrin ilham etti  kalbime 
 
 
 
Tevhit ile irfan buldum zevk buldum  
Mürşid ile cennet buldum can buldum  
Âh u zârım  yoktur  şimdi nur oldum 
Rabbim  zikrin  ilham etti  kalbime 
 
 
 
Alan veren  gayri değil bilirim 
Onun  çün iyilik Hak’tan dilerim 
Ben  dostuma  aşkım ilân  ederim 
Rabbim zikrin ilham etti kalbime 
 
 
 
Şefaatin olur  vâcip  gelirim 
Onun çün kabrin ziyaret ederim 
Selâm verir senden cevap alırım 
Rabbim zikrin ilham etti kalbime 
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Merhabana candan  merhaba derim 
Şükrederim elhamdülillah derim 
Aşk ile, zevk ile ya Allah derim 
Rabbim zikrin ilham etti kalbime 
 
 
 
 
Muhammed’sin Mustafa’sın şefi’sin 
Ebe’l-yetim şöhretinle habibsin 
Uruç, nüzûl eden  Hak resûl sensin 
Rabbim zikrin ilham etti kalbime 
 
 
 
 
Mürşitsiz gidenler nereye gide? 
Hazreti  Peygamber şefaat ede 
Sabri sadâkatle sarıl tevhide 
Rabbim zikrin ilham etti kalbime 
 
 
       -10. 1978 
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Oldum pîrin bendesi 
Yaktı beni nefesi 
Hayat veriyor sesi 
Lâ  ilâhe  illallah 

 
Ârife irfan budur 

  Kâmile iman budur 
  Sâdıka safa budur 
  Lâ  ilâhe  illallah 
 

Kalbi nurla doldurur 
Gönlün Hakk’a döndürür 
Kötülüğü  öldürür 
Lâ  ilâhe  illallah 

 
  Aşkla, zevkle doldurur 
  Đrfâniyet buldurur 
  Vuslatın yolu budur 
  Lâ  ilâhe  illallah 
 

Gönül gözün açılır 
Tecellîye  varılır 
Ayne’l-yakîn erilir 
Lâ  ilâhe  illallah 

 
  Gören görünen sensin 
  Kerem ihsan edensin 
  Ayniyetten söylersin 
  Lâ  ilâhe  illallah 
 

Hamd ederiz Mevlâ’ya 
Gönül  verdik  âlâya 
Đhsan olur  Sabri’ye 
Lâ  ilâhe  illallah 
 

    - 10. 1978 
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Âh u feryât eder gönül 
Karar kılmaz bilmem  n’olur 
Dostlar bize  hayat  verir 
Aşk  ile  Allah  dedikçe 
 
 Sadâkattir bizde hüner 
 Hû ile  âlemler  döner 
 Cemâl-i yâri seyreyler 
 Aşk ile Allah  dedikçe 
 
Gaye bizde sehâvettir 
Hem imanla cesarettir 
Tecellîsi  kemâlattır 
Aşk ile Allah dedikçe 
 
 Hikmet ile doldurandır 

Cemâlini  gösterendir 
Muradına  erdirendir 

 Aşk ile Allah dedikçe 
 
Âlem  senin varlığındır 
Sıfatınla   münevverdir 
Hem zatınla müşerreftir 
Aşk ile Allah dedikçe 
 
 Bizde senin varlığındır 
 Âlemlerden zâhir oldur 

Şer-i  pâki ikramındır 
Aşk ile Allah  dedikçe 

 
Âşık mâşuk birdir birdir 
Bizde inanç  iman mıdır ? 
Hüsnün senin Sabri’n midir? 
Aşk ile Allah  dedikçe 
 

    - 11. 1978 
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Mutlak sözün nefhetmezsen  
Lütf u kerem  etmez  isen 
Fâil benim  demez  isen 
N’olur halim can sultanım ! 
 

Bana candan gel demezsen 
 Can evime girmez isen 

Gözümden hem görmez isen 
N’olur halim can sultanım ! 

 
“Küllü şey’in Halikün”den 
“Đlla veche” demez isen 
Kâdirliğin bildirmezsen 
N’olur halim can sultanım ! 
 

Zatın ile  hem ayânsın 
Varlığınla mutlak Hak’sın 
Bu  zevkini tattırmazsan 

 N’olur halim can sultanım ! 
 
Bize kulum  demez isen 
Sevgini bildirmez isen 
Bakıp bana gülmez isen 
N’olur halim can sultanım ! 
 

Hem alansın hem verensin 
Bize  diyet olan sensin 
Vekilimsin  hâkim sensin 
Hoştur halim can sultanım ! 

 
Mahremine  almaz isen 
Benim Sabri’m demez isen 
Dostum diye  sevmez isen 
N’olur halim can sultanım ! 
 
    09.  01. 1979 
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Beni ifna eden sensin 
Yok edensin var edensin 
Nefhin ile  diriltensin 
Lûtfet kerem kıl sen bana! 
 
 Hesabımı soran  sensin 
 Đkram ihsan  edenimsin 
 Nârı nura  döndürensin 
 Đkram eyle Rabbim bana! 
 
Âlemler var diyen sensin 
Zatın ile dolduransın 
Bir zerre boş bırakmazsın 
Nasıl vücut verdin bana! 
 
 Vücûd-u Hak diyen sensin 
 Neden gayrı gösterirsin ? 
 Benden başka Hak yok dersin 
 Bu ihsanın yeter bana 
 
Hesap sorar kulum dersin 
Nâra yakar nurum dersin 
Nâr gösterir nur yaparsın 
Hesap sorma Rabbim bana 
 
 Ezelisin ebedisin 
 Hem de fâil benim dersin 
 Kimi kimden soracaksın? 
 Đşte hesap sultan sana! 
 
Sabri’m diyen Mevlâm sensin 
Kendini ilân  edensin 
Mevcut olan Rabbim sensin 
Kulluk olur ihsan bana 
 
    03. 05. 1979 
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Gelin yavrularım tevhide gelin 
Aldanmayın nefse, kemâle gelin 
Düşmeyin gaflete, irfâna gelin 
Aşk ile zevk ile mürşide gelin 
 
 Soyunun nisbetten devrâna gelin 
 Pervâne olunuz, Mevlâ’ya gelin 
 Yârin cemâlini  seyrâna gelin 
 Sıdk u sadâkatle sultana gelin 
 
Zikredin Allah’ı cezbeye gelin 
Terk edin sivâyı divane gelin 
Lâ ile illâdan merdâne gelin 
Vücud-u ifnâyı isbâta gelin 
 
 Mevcudu Hak bilin ikrara gelin 
 Kevn ile mekânı  bilmeye gelin 
 Sır ile esrarı çözmeye gelin 
 Allah Allah deyip vahdete gelin 
 
Gülşen-i vahdetten zîşâne gelin 
Muhammed Mustafa ol yâre gelin 
Nebîler nebîsi ol şâha gelin 
Ahmed-i Mahmud’un sırrına gelin 
 

Adem’le Havva’yı bilmeye gelin 
Bu ulvî esrarı çözmeye gelin 

 Makâm-ı Kavseyn’de sohbete gelin 
Ev edna bahrına dalmaya gelin 

 
Hüseyin Sabri’den özüne gelin 
Đkmâl-i tevhidin hıfzına gelin 
Kahrından lütfundan cemâle gelin 
Allah için Hû, lillah için gelin 
 
      20. 05. 1979 
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Hak’tır bizim sevdiğimiz 
Gönüldedir  yar sevgimiz 
Her  yüzden anı severiz 
Bir şey hicap olmaz bize 
 
 Hay’dan aldık tevhidimiz 
 Kaldırdı candan perdemiz 

Cânanı candan dileriz 
Bir yer mekân olmaz bize 

 
Ne yerdeyiz, ne gökteyiz, 
Ârifanın kalbindeyiz 
Anda bizim miracımız 
Yüz gösterir Sultan bize 
 

                 Hak yüzüdür sır yüzümüz 
                 “Men reani Hak” diyoruz 
                 Sâdıklara görünürüz 
                 Vahdettendir himmet bize 

 
Kulluktur hem mekânımız 
Sultana sâdık oluruz 
Şefaat O’ndan dileriz 
Ettim diyor sultan bize! 
 

                 Hamd ederiz, şükrederiz, 
                 Herşeyi senden dileriz 
                 Hayırla şerri seçeriz 
                 Kur’an durur rehber bize 

 
Hikmet ile söz söyleriz 
Her şeyi ayan biliriz 
Sabri diye söyleniriz 
Geldi sultan gönlümüze 
 
     1979 
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Gönül aşkın ile  doldu 
Yana yana pür nur oldu 
Çok şükür yârini buldu 
Bize lütf-i Huda’dır bu! 
 
 
 

Biz tevhidin sâlikiyiz 
Lafzetullahtır zikrimiz 
Zikr-i hafidir  sırrımız 
Bize  lütf-i Huda’dır bu! 

 
 
 
Murtaza’dır  önderimiz 
Cehren  Hakk’ı zikrederiz 
Muhammed Nur’dur Gavsımız 
Bize lütf-i Huda’dır bu! 
 
 
 

Telkîn ile kemâl bulduk 
Yârin  cemâlini  gördük 
Yanında zevk ile kaldık 
Bize  lütf-i Huda’dır bu! 

 
 
 
Sohbet ile hemdem olduk 
Zevke daldık beyhûş olduk 
Nâdâna mecnun göründük 
Bize lütf-i Huda’dır bu! 
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Kâle gelmez, halimiz var 
Hâl ehliyiz, mânamız var 
Âşikâr ikrarımız var 
Bize lütf-i Huda’dır bu! 
 
 
 

Âmentüye iman bizde 
Mutlak iman gönlümüzde 
Din nasihat hükmü bizde 
Bize lütf-i Huda’dır bu! 

 
 
 
Bize lütf u kerem Hak’tan 
Gönüldeki sultanımdan 
Đnsi cinni o yaratan 
Bize lütf-i Huda’dır bu! 
 
 
 

Hüseyin Sabri sen şükret 
Şer-i pâkin  büyük nimet 
Ulu  Mevlâ’ya kulluk  et 
Bize  lütf-i  Huda’dır bu! 

 
 
 
    1979 
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Sultanım canım 
Haktır imanım 
Güzel  Allahım 
Hû derim Allah 
 
  Cânanım ruhum 
  Zâhir görürüm 
  Âşık olurum 
  Hû derim Allah 
 
Sohbet isterim 
Zevke ererim 
Dervişim derim 
Hû derim Allah 
 
  Dersin fâilim 
  Hak’ta kâimim 
  Hem de zâhirim 
  Hû derim Allah 
 
Rabbe ben kulum 
Budur zuhurum 
Dahi nüzûlüm 
Hû derim Allah 
 
  Şeyhimi buldum 
  Bildim de oldum 
  Zevk ile doldum 
  Hû derim Allah 
 
Sabri’dir adım 
Aşktır muradım 
Tevhide kandım 
Hû derim Allah 
 
   16. 12. 1979 
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Aşkın bana ver Allahım 
Deli divane olayım 
Telkînle sana varayım 
Allah Allah kerim Allah 
 

Âşıkların mecnunuyum 
Sâdıkların hayrânıyım 
Zâkirlerin ihvanıyım 
Allah Allah kerim Allah 

 
Ehl-i zikrin zâkiriyim 
Maşûğunun âşığıyım 
Ehl-i derdin tâlibiyim 
Allah Allah kerim Allah 
 
 Sana kurban olan benim 
 Herşeyim ifna ederim 
 Zuhurunla görünenim 

Allah Allah kerim Allah 
 
Sultan makâmıdır yerim 
Sultanla sohbet ederim 
Nüzûl eder kulum derim 
Allah Allah kerim Allah 
 

Halk içre Hakk’ı bulurum 
Her an ânı seyrederim 
Sıdk ile gönül verenim 
Allah Allah kerim Allah 

 
Âdemiyettedir yerim 
Esma ile değişenim 
Sabri diye bilinenim 
Allah Allah kerim Allah 

 
 
    15. 01. 1980 
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Derviş olan zikretmeli 
Gece gündüz fikretmeli 
Sıdk ile belî demeli 
Đlham ihsan et Allahım! 
 

Mûtu sırrına ermeli 
Ölerek Hakk’ı bulmalı 
Huzurda kıyam durmalı 
Đlham ihsan et Allahım! 

 
Hâsibû, hesap vermeli 
Sırat, mizandan geçmeli 
Cennette cemâl görmeli 
Đlham ihsan et Allahım! 
 

Gündüz gece bir olmalı 
Tevhit ile kaynaşmalı 
Ben o, o ben; bir olmalı 
Đlham ihsan et Allahım! 

 
Sultan ile dost olmalı 
Sohbetinde bulunmalı 
Emrine hürmet etmeli 
Đlham ihsan et Allahım! 
 

Đmanım var ta ezeli 
Elestüde dedim beli 
Hak dostuna derler veli 
Đlham ihsan et Allahım! 

 
Bildim bilindim bilmeli 
Âdemiyete ermeli 
Sabri hâl ehli olmalı 
Đlham ihsan et Allahım! 
 
 
    13. 02. 1980 
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Kutta-i tarîk uğradı hâneme 
Ölümle kasdetti bütün varıma 
Kudretle, haşmetle kıydı canıma 
Ya Rab, sen bu zatın hikmetin bildir! 
 
 
 
Bilemiş hançerin vurdu kalbime 
Âh u feryat ettim yapma eyleme 
Sen bu yolda benden rahmet bekleme 
Ya Rab, sen bu zatın hikmetin bildir! 
 
 
 
Her şeyim alansın canım isteme 
Merhamet et de Azrailim deme 
Đhtiyarî mevte itiraz etme 
Ya Rab, sen bu zatın hikmetin bildir! 
 
 
 
Kıydın efâl, sıfat hem de zatıma 
Dünya ukbâ, ûla, uhra neyime 
Hesabı soran sorsun vekilime! 
Ya Rab, sen bu zatın hikmetin bildir! 
 
 
 
Ağyâr kalmadı bak benim yüzüme 
Hikmetle kulak ver mâna sözüme 
Ayrılma benden izin tut izime 
Ya Rab, sen bu zatın hikmetin bildir! 
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Diyet olmuşsun bütün sıfatıma 
Ey dostlar mutluyum bakın hâlime. 
Bütün cihan şâhit sadâkatime 
Ya Rab, sen bu zatın hikmetin bildir! 
 
 
 
 
Ey Allahım! Feyiz ver ihvanıma 
Sadâkatle girdiler can evime 
Zevk ile sarıldım can Ahmed’ime 
Ya Rab, sen bu zatın hikmetin bildir! 
 
 
 
 
Her zerreden nazarım sevgilime 
Sevdikçe severim gayri neyime 
Hüseyin Sabri’ye sen vücut verme 
Ya Rab, sen bu zatın hikmetin bildir! 
 
 
 
 
     14. 02. 1980 
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Feyz-i Hak’la dolanlar 
Kur’an’a bağlananlar 
Abdestle okuyanlar 
Mânaya gel mânaya 
 

Hâfız varım Kur’an’dır 
Sırat-ı müstakimdir 
Besmele hazinedir 
Mânaya gel mânaya 

 
Rahman Rahim Allah’tır 
Gaye nokta-yı ba’dır 
Menba’-ı ilâhidir 
Mânaya gel mânaya 
 

Kur’an her an okunur 
Nurla âlem doldurur 
Gönülleri parlatır 
Mânaya gel mânaya 

 
Kur’an kelâm-ı Hak’tır 
Yolundan giden pâktır 
Münkire ihsan yoktur 
Mânaya gel mânaya 
 

Kur’an mazhar-ı tamdır 
Dertli cana dermandır 
Müminlere rahmandır 
Mânaya gel mânaya 
 

Zuhur nüzûl Kur’an’dır 
Sahibi bî-mekândır 
Cihetten münezehtir 
Mânaya gel mânaya 
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Makam-ı velâyettir 
Mânası Allah’tan’dır 
Lafzı savtı sıfattır 
Mânaya gel mânaya 

 
Mutlak kelâm-ı Hak’tır 
Hem şefi’ûl-kulûptur 
Yâsin, Ya Muhammed’dir 
Mânaya gel mânaya 
 

Yâsin kalb-i Kur’an’dır 
Kalp sultana mekândır 
Sırr-ı hikmet bundadır 
Mânaya gel mânaya 

 
Đnzâl eyleyen Hak’tır 
Menbâ-ı Ramazan’dır 
Fi leyletü’l-Kadir’dir 
Mânaya gel mânaya 

 
Din Kur’an’la kâimdir 
Muhafızı Allah’tır 
Bâtılı yok edendir 
Mânaya gel mânaya 

 
Harf nokta ile başlar 
Yüzondört sûre yapar 
Otuz cüzle tamamlar 
Mânaya gel mânaya 
 

Đhlâs veren Kur’an’dır 
Sabri sana mihmandır 
Hidâyet Allah’tandır 
Mânaya gel mânaya 

 
    25. 03. 1980 
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Şeyhim benim ulu kişim 
Kaldırdı kalpten teşvişim 
Muhabbetledir her işim 
Canım kurban cânanıma 
 

 
Şeyhim şahâdetten gelir 
Hakk’ı söyler Hakk’ı bilir 
Bana beni o öğretir 
Canım kurban cânanıma 

 
 
Şeyhim ehl-i hakikattır 
Aşk ehlinin rehberidir 
Merhametin menbaıdır 
Canım kurban cânanıma 
 
 

Şeyhim şükr ü hamd bildirir 
Sırr-ı hikmetler gösterir 
Doğruyu tâlim ettirir 
Canım kurban cânanıma 

 
 
Şeyhim mutlu ettin beni 
Mevlâm dost eylemiş seni 
Açtın fakire kalbini 
Canım kurban cânanıma 
 
 

Şeyhim şems-i hakikattır 
Karanlığı aydınlatır 
Vuslat yolunu gösterir 
Canım kurban cânanıma 
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Şeyhim şahâdet verdirir 
Sırat, mizandan geçirir 
Dostun nikâbın kaldırır 
Canım kurban cânanıma 
 
 

Şeyhim nâtıkü’l-Kur’an’dır 
Đki cihan rehberidir 
Tevhidi mutlaktan verir 
Canım kurban cânanıma 

 
 
Şeyhim mâna oldun uçtun 
Kâbe kavseyn’e ulaştın 
Ondan bize kevser sundun 
Canım kurban cânanıma 
 
 

Şeyhim methine âcizem 
Sizi nasıl şerheyleyem 
Kesret içre cânan diyem 
Canım kurban cânanıma 
 

 
Şeyhim bana Sabri’m dedi 
Đhvânı emanet etti 
Rehber Kur’an’ı gösterdi 
Canım kurban cânanıma 
 
 
   14. 04. 1980 
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Aldın canımı benden 
Yıktın varımı neden? 
Gönlüm ayrılmaz senden 
Her yüzden nazarım sen 
 

  Gözüm kulağım sensin 
  Dilim düşüncem sensin 
  Đlmim iradem sensin 
  Her yüzden nazarım sen 

 
Yok senlik benlik; var Hû 
Evvel, âhir derim Hû 
Zâhir bâtın illâ Hû 
Her yüzden nazarım sen 
 

  Zâhir oldun hem ayan 
  Görünürsün her zaman 
  Sensin bana din iman 
  Her yüzden nazarım sen 
 

Şefaat ettin bana 
Doyurdun kana kana 
Bakarım senden sana 
Her yüzden nazarım sen 
 

  Gönlüm miraçgâhındır 
  Kıblem vechullahındır 
  Makâm-ı şahâdettir 
  Her yüzden nazarım sen 

 
Ayniyettedir safa 
Kelâmla olmaz ifâ 
Sabri ahde et vefa 
Her yüzden nazarım sen 
 

     15. 04. 1980 
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Đnsan olmayan nasihat tutmaz 
Kötüyü, iyiyi o fark edemez 
Sözüne hiç itimat edilmez 
Dikkat et dostum şekle aldanma 
 
 
 
Đşinde asla samimi değil 
Sözünü tutmaz o sadık değil 
Nefsin kuludur vicdanlı değil 
Dikkat et dostum şekle aldanma 
 
 
 
Anne, babaya merhamet yoktur 
Nefsin esiri cesaret yoktur 
Kötüye giden yolları çoktur 
Dikkat et dostum şekle aldanma 
 
 
 
Aldanma dostun süslü sözüne 
Uzak dur bakma gafil yüzüne 
Yolu bataktır düşme izine 
Dikkat et dostum şekle aldanma 
 
 
 
Mânayı bilmez, maddeye tapar 
Ehl-i surettir Hak yoldan sapar 
Fırsat buldukça kötülük yapar 
Dikkat et dostum şekle aldanma 
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Özüyle sözü bir değil onun 
Dikkat etmezsen felâket sonun 
Döndür kardeşim Mevlâ’ya yönün 
Dikkat et dostum şekle aldanma 
 
 
 
Mevlâ insanın şekline bakmaz 
Âsiyim diye ümit kesilmez 
Hidâyet Hak’tan gayriden gelmez 
Dikkat et dostum şekle aldanma 
 
 
 
Af edicisin Ulu Yezdânım 
Kulun günahkâr sensin Allahım 
Hangi yüzle sana yalvarayım 
Dikkat et dostum şekle aldanma 
 
 
 
Sabri’yim sabrımı taşırdım ben 
Ben benlikte kaldım nerede sen? 
Sana perde olan yine de sen 
Dikkat et dostum şekle aldanma 
 
 
 
     17. 04. 1980 
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Derviş oldum zikreyledim 
Ârif oldum fikreyledim 
Sâdık oldum şükreyledim 
Hamd ederim Mevlâm sana 
 

  Zikrin ile pürnur oldum 
  Aşkın ile yandım tüttüm 
  Tevhit ile irfan buldum 
  Hamd ederim Mevlâm sana 

 
Hastalara şifa oldum 
Dertlilere devâ buldum 
Ölülere hayat verdim 
Hamd ederim Mevlâm sana 
 

  Đsa’da oldumRuhullah 
  Musa’da hem Kelimullah 
  Đbrahim’de Halîlullah 
   Hamd ederim Mevlâm sana 

 
Muhammed Mustafa’sın sen 
Derdimize  dermansın  sen 
Sahibü’l havz-ı Kevneyn sen 
Hamd ederim Mevlâm  sana 
 

  Şahâdete erdi yolum 
  Dostumu ben ayan gördüm 
  Yanında eğlenip kaldım 
  Hamd ederim Mevlâm sana 

  
Doyulmaz nur cemâline 
Erdir Mevlâm kemâline 
Sohbet etti Sabri’sine 
Hamd ederim Mevlâm sana 
 
     25. 04. 1980 
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Uzak durma yakın gel, 
Aradığın bizdedir 
 

  Ah u feryat eyleme, 
  Can u cânan bizdedir 

 
Utanıp hayâ etme, 
Ar u nâmûs bizdedir 
 

  Celâlle bize bakma, 
  Dost cemâlin bizdedir 
 

Dikkat et gönül kırma, 
Sultan gönlümüzdedir 
 

  Zikir fikir bir eyle, 
  Zâkir mezkûr bizdedir 
 

Efâlullahı zevk et, 
Sıfatullah bizdedir 
 

  Zatullahta ifna ol, 
  Tecell-î zat bizdedir 
 

Eniyyetin ilân et 
Hürmet saygı bizdedir 
 

  Nuzûl et de kulum de 
  Đllâ  ente bizdedir 

 
Hak’la halkı tevhit et 
Âdemiyet bizdedir 
 

  Sabri şükren secde et 
  Secdegâhın bizdedir 
 
     09. 05. 1980 



 36

  
 

Canım Mevlâm kurban sana, 
Rabbim yüzün göster bana! 
Đkrâm eyle âşıkâna 
Rahim Kerim sensin Allah 
 
 
 

Âsiyi af eden sensin 
Kulun suçuna bakmazsın 
Aşk ile Hû, Allah dersin 
Settârü’l-uyûpsun Allah 

 
 
 
Candan gönülden tevbe et 
Hasetle inadı terk et 
Miskinlere merhamet et 
Kalbe şâhit sensin Allah 
 
 
 

Kalbimize rahmet senden 
Gönlümüze iman senden 
Hidâyet şefaat senden 
Kâdir sensin yüce Allah 

 
 
 
Fakire rahmetin boldur 
Senden gelen herşey hoştur 
Zevkimiz ilm-i ledündür 
Sen ganîsin Kerim Allah 
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Harfsiz, sessiz sohbetimiz 
Kavseyn’e vardı yolumuz 
Ev edna’dır şühudumuz 
Bizi bilen sensin Allah 

 
 
 
Tefekkürle, sohbetinle, 
Er odur kim mâna bile, 
Her zerre geliyor dile 
Canım cânanımdır Allah 
 
 
 

Đnsan olan mâna bilir 
Hikmetleri o bildirir 
Sabri’n sana gönlün verir 
Zâhir bâtın Hû’dur Allah 

 
 
    15. 05. 1980 
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Gel gitme yavrum gafil yoluna 
Yakışmaz asla senin soyuna 
Ehl-i nefistir uyma huyuna 
Müstakîm ol, ayrılma doğrudan 
 
 Haramı seçer helâli bilmez 
 Yalancı insan doğru söylemez 
 Böyle insana güven verilmez 
 Tefekkür et, ayrılma doğrudan 
 
Rehberin mürşit, onunla yürü 
Tanırsın elbet, Muhammed Nur’u! 
Onunla olur cihan sürûru 
Hikmetle bak ayrılma doğrudan 
 
 Koruyucumuz Ulu Yaratan 
 Nefse düşersen sen O’ndan utan 
 Kemâlat bulur nasihat tutan 
 Zevk ile bak ayrılma doğrudan 
 
Đnsan-ı kâmil rehberlik eder 
Kötüyü, iyi insan fark eder 
Rehbersiz insan nereye gider 
Müminsen sen ayrılma doğrudan 
 
 Kul isen eğer zikret Mevlâ’yı 
 Đbadet et de, bul sen safayı 
 Đlm u irfanla görür Huda’yı 
 Ehl-i tevhit ayrılmaz doğrudan 
 
Ulu Mevlâm bize rahmet etsin 
Hem habibi şefi’imiz olsun 
Sabri gönlün O’nun ile dolsun 
Müttakî ol, ayrılma doğrudan 
 
     25. 05. 1980 
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Zikredip Allah’ı dalalım zevke 
Safa-yı izzette olalım bile 
Hikmetler mânalar gelir hep dile 
Hidâyet Allah’tan gayrıdan bilme 
 
  Gel kardeş Allah de, sen geri durma 
  Sûrete, şekile sakın aldanma 

Geçici şeylere sen kulak asma 
Hidâyet Allah’tan gayrıdan bilme 

 
Peygamber kapısı Kur’an yolumuz 
Đnandık kâmile, tevhit nurumuz 
Rehberdir Murtaza, sâdık özümüz 
Hidâyet Allah’tan gayrıdan bilme 
 
 Hak’la bâtılı gel canım farkeyle 
 Ârif olan bilir, nâdân ne bile? 
 Harem-i ismete girdiler  böyle 
 Hidâyet Allah’tan gayrıdan bilme 
 
Hamdedelim Ulu Yezdânımıza 
Kul olalım hem Yaratanımıza 
Hayat bahşeder daim canımıza 
Hidâyet Allah’tan gayrıdan bilme 
 
 Ümmet-i Muhammed olmak şereftir 
 Bu şerefe ulaşmak büyük nimettir 
 Mürşidin telkîni velinimettir 
 Hidâyet Allah’tan gayrıdan bilme 
 
Hakk’ın zikri ile mâna eri ol 
Kemâl-i hikmetle, ilham ile dol 
Sabri Hakk’a giden yol, işte bu yol 
Hidâyet Allah’tan gayrıdan bilme 
 
       1980 
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Biz biliriz nedir zikir 
Zikirle eyledik fikir 
Her nefeste Hakk’a şükür 
Ettik Allah diye diye 
 

  Tefekkürüm Allah oldu 
 Gönlüm Allah ile doldu 

 Her yönüm Allah’a döndü 
 Döndü Allah diye diye 

 
Kulağım Hakk’ı dinledi  
Gözüm onu seyreyledi 
Dilim kalbim devreyledi 
Etti Allah diye diye 
 

  Gönlümü düşürmem gayre 
  Elimiz çalıştı hayre 
  Ayağım yürüdü yâre 
  Yürür Allah diye diye 
 

Yerdiğimi Allah için 
Övdüğümü  Allah için 
Sevdiğimi Allah için 
Sevdim Allah diye diye 
 

  Yüzbinleri aşlıyorum 
  Nefisleri  taşlıyorum 
  Yüzbinlere başlıyorum 
  Allah Allah diye diye 

 
Sabri kul oldu Ahmed’e 
Gark oldu anda rahmete 
Köle olduk  Muhammed’e 
Allah Allah diye diye 
 

      1980 
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Tecellî  etti  Mevlâ 
Her yönüm oldu ayna 
Zevkle seyrettim anı 
Dedim: Elhamdulillâh! 
 
 
 

Aşka daldık sıdk ile 
Nuru bulduk Hû ile 
Ol Muhammed Nur ile 
Dedim: Elhamdulillâh! 

 
 
 
Nârlar nura gark oldu 
Bütün âlem nur doldu 
Her yüzden zâhir oldu 
Dedim: Elhamdulillâh! 
 
 
 

Sırrın eyledin ayan 
Đhvâna oldum mihmân 
Zevk-i Huda’dır inan 
Dedim: Elhamdulillâh! 

 
 
 
Gözümüz gördü anı 
Biz severiz sultanı 
Bunda bulduk imanı 
Dedim: Elhamdulillâh! 
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Đman-ı kâmil budur 
Ehl-i Hakk‘a huzurdur 
Her an ondan zuhurdur 
Dedim: Elhamdulillâh! 

 
 
 
 
Tenezzül eyle canım 
Tevazudadır kârım 
Görür gözüm cânanım 
Dedim: Elhamdulillâh! 
 
 
 
 

SABRI elden bırakmam 
Kendimi nâra yakmam 
Ehl-i nefse inanmam 
Dedim: Elhamdulillâh! 

 
 
 
     26. 02. 1981 
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Bu gün bilmem ne oldum? 
Gafletlere ben daldım 
Yolum  şaşırıp kaldım 
Yok mu bana el tutan? 
 
 

Neredesin sen Mevlâm? 
Seni kimlere soram? 
Đzin bilmem arayam! 
Yok mu bana el tutan? 

 
 
Karanlıkta ararım 
Đçin için yanarım 
Kesilmez hiç feryadım 
Yok mu bana el tutan? 
 
 

Zikrin ver kim zikredem 
Aşkın ver kim ben yanam 
Đman ile hem ölem 
Yok mu bana el tutan? 

 
 
Aç gözümü  göreyim 
Seni böyle bileyim 
Sana vuslat edeyim 
Yok mu bana el tutan? 
 
 

Allah deyin duyarım 
Hem görür hem bilirim 
Her şeye ben kâdirim 
Yok mu bana el tutan? 
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Ben va’dimde sâdıkım 
Ahde vefa ederim 
Sadâkattir hünerim 
Yok mu bana el tutan? 
 
 
 

Sen söylersin kerimim 
Senden himmet beklerim 
Sensiz nere giderim! 
Yok mu bana el tutan? 

 
 
 
Merhametin bilirim 
Senden medet umarım 
Seni candan severim 
Yok mu bana el tutan? 
 
 
 

Sabrım kalmadı benim 
Seni senden isterim 
Evvel âhir emelim 
Yok mu bana el tutan? 

 
 
 
    23. 03. 1981 
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Gündüz gece arıyorum 
Sizi her an soruyorum 
Yârdan haber bekliyorum 
Esen yelde gözlüyorum 
 

  Beklemek çok zor bilirim 
  Senin çün cefa çekerim 
  Aşkımı isbat ederim 
  Akan suda gözlüyorum 

 
Gel gel desem gelmez misin? 
Gül gül desem gülmez misin? 
Derde derman olmaz mısın ? 
Dönen  dilde  arıyorum 
 

  Öl dedin de ölmedim mi? 
  Aşka vefa  etmedim mi? 
  Mâşukumu bilmedim mi? 
  Seni sende arıyorum 

 
Sana vuslat can pahası 
Seni incitendir asi 
Derdindir gönül devası 
Seni sana soruyorum 
 

  Benliğimi kaplamışsın 
  Bütün varıma hakimsin 
  Gönül tahtı sultanımsın 
  Seni bende arıyorum 

 
Uzak değil çok yakınsın 
Canda gönülde sen varsın 
Đnandım ki sen benmişsin 
Ben Sabri’mi arıyorum 
 
     25. 03. 1981 
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Gönül bilmem neden tatmin olmaz? 
Nasıl olur da  hiç karar kılmaz? 
Taşar durur âlemlere sığmaz! 
Divane gönül aşka tutuldun! 
 
 
Gönül gözünü aç hikmetle bak 
Hak ateşiyle  mâsivayı  yak 
Boynuna  aşkın levhasını tak 
Divane gönül aşka tutuldun! 
 
 
Gönül aşk ile mecnun mu oldun? 
Kayıtlarımı cümle kopardın 
Beni divaneye sen çevirdin 
Divane gönül aşka tutuldun! 
 
 
Gönlümü verdim ezelden sana 
Sana ulaşmak  şifadır  bana 
Đnan ki ölmem ben sen gül bana 
Divane gönül aşka tutuldun! 
 
 
Gönül derdine deva  bulunmaz 
Senin cefandan asla kaçılmaz 
Hikmetin çoktur nâdân anlamaz 
Divane gönül aşka tutuldun! 
 
 
Gönül ağlayanla her an ağlar 
Ak yüzüne karaları bağlar 
Yaramızı yârin  eli dağlar 
Divane gönül aşka tutuldun! 
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Yârini bulur karar kılmazsın 
Ne kadar sevsen tatmin olmazsın 
Bilmem ki ey gönül ne istersin? 
Divane gönül aşka tutuldun! 
 
 
 
Bülbül efgân ile  seni arar 
Gönül dalında nâreler çalar 
Gül bahçesinde gülünü kokar 
Divane gönül aşka tutuldun! 
 
 
 
Gönüle  mâna ile girilir 
Mâşuğa vuslat aşkla edilir 
Sevenler işte böyle sevilir 
Divane gönül aşka tutuldun! 
 
 
 
Sabri şâhitsin gönül haline 
Mevlâm oturmuş gönül tahtına 
Edeple girin gönül evine 
Divane gönül aşka tutuldun! 
 
 
     03. 04. 1981 
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Kaşını çatıp da isyan eyleme 
Bilmediğin şeye bilirim deme 
Öfke ile sakın hareket etme 
Canda cânanını incitme sakın! 
 
 Heva-yı nefsine hizmet eyleme 
 Nefs-i emmâreye kölelik etme 
 Gönlünü Hakk’a ver batağa gitme 
 Canda cânanını incitme sakın!  
 
Nasihat edene hakaret etme 
Doğruyu terkedip eğriye gitme 
Dostun acı söyler sen kötü bilme 
Canda cânanını incitme sakın! 
 
 Hakikat ilmine itiraz etme 
 Bilmiyorsun diye inkâr eyleme 
 Bilene gönül ver ol daim bile 
 Canda cânanını incitme sakın! 
 
Var kâmil mürşide  sarıl eline 
Aç kulağını sen  mâna diline 
Zikirle,fikirle gir sen gönüle 
Canda cânanını incitme sakın! 
 
 Nisbetin ifna et, ol Hak’la bile 
 Allah’ın zikrini çok getir dile 
 Mânalar hikmetler dolar gönüle 
 Canda cânanını incitme sakın! 
 
Hizmet et kardeşim ehl-i tevhide 
Onunla varılır Hazreti Pîr’e 
Sabri ile ulaş  ilm-i hikmete 
Canda cânanını incitme sakın! 
     13. 05. 1981 
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Gönüllerde binlerce ah u feryat var 
Çile yüklü yüreklerde gam keder var 
Bir başka yerde gezen avareler var 
Gel gitme kötüye sende güzellik var 
 
 
 
Bir başkasın sen zevk u safa sende var 
Gezme yabanda aradığın sende var 
Tefekkürle  âleme bak gayrı ne var 
Ne arıyorsun can u cânan sende var 
 
 
 
Ehl-i aşk ol sen sende nişâneler var 
Tevhide bende ol, bunda hikmetler var 
Celâlinden cemâline erenler var 
Hikmet ile düşün Hak’tan gayrı ne var 
 
 
 
Đnkâr edemezsin gönlünde sultan var 
Lâ ve illâdan geçen merdâneler var 
Ledün ilmine  mazhar mestâneler var 
Gönülde miraç eden kemâl ehli var 
 
  
 
“Fedhulî” emrini duyan ârifan var 
Naz ve niyâza erişmiş sâdıkan var 
Gören bilen sırra eren sırdaşlar var 
Nur-i Hak ile cemâle bakanlar var 
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Hikmetle nazar et, nurullah sende var 
Telkînle kemâl bul, ilmullah sende var 
Kur’an’a sâdık ol, sırrullah sende var 
Đmana bağlı ol, itikat sende var 
 
 
 
Uyan gafletten sırat, mizan sende var 
Mütefekkir ol, cennet niran sende var 
Gönül eri ol, gönlünüzde mâna var 
Ehli dert olun derdinize devâ var 
 
 
 
Hikmetlere râm ol, feyz-i Hak sende var 
Canım  hâl ehli ol ,hikmetler bunda var 
Zâhiri halkla, bâtını  Hak olan var 
Sabri’ye  gönülden  tecellî  eden  var 
 
 
 
      15. 05. 1981 
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Sözüne, sohbetine nefsaniyet girmesin 
Tûl-i emel, arzular  seni esir etmesin 
Mevlâm  ihvanımızı muhafaza  eylesin 
Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin 
 
 Maddenin  cazip rengi sakın  seni bozmasın 
 Makam şan ve şöhretin dikkat et aldatmasın 
 Nefsin esiri olan seni imha  etmesin 
 Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin 
 
Telkîne riayet et, zevk u safa bulasın 
Nisbetin ifna et ki  aşkullahla  dolasın 
Ölmeden evvel öl ki haşrı neşri bulasın 
Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin 
 
 Hesap muhasebeni bir an evvel veresin 
 Habibullah aşkına neyin varsa hep yansın 
 Hakk’ı arayan tâlip estağfirullah, desin 
 Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin 
 
Bütün âzâlarından  Hak  kendini zikretsin 
Habîbi Muhammed’i “ Benim ümmetim!”  desin 
Erenler  meclisinde Hazret gönlünü versin 
Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin 
 
 Hak erenler dostlara himmetin bol eylesin 
 Tevfik, hidâyetimiz  Ulu  Mevlâ’dan ersin 
 Âşık daima  Allah  Allah  Đllallah  desin 
 Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin 
 
Sabri senin mânana vuslat eden hamd etsin 
Şühud, tefekkürünle özün  Allah’a  dönsün 
Bütün  kâinat seni güzel  ahlâkla  sevsin 
Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin 
 

 27. 05. 1981 
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Gelip tevbe etsinler 
Tevbe Ya Rab! desinler 
Ahde sâdık olsunlar 
Hak rızasın bundadır 
 
 
 

Sevilenler sevsinler 
Aşka gönül versinler 
Telkîn ile ölsünler 
Hak rızası bundadır 

 
 
 
Aşk-ı Hak’la yansınlar 
Diyet-i Hak olsunlar 
Feyz-i akdes bulsunlar 
Hak rızası bundadır 
 
 
 

Dost cemâlin görsünler 
Ayne’l-yakîn olsunlar 
Haremine girsinler 
Hak rızası bundadır 

 
 
 
Kenz-i mahfi olsunlar 
Gönülde yer tutsunlar 
Velâyete ersinler 
Hak rızası bundadır 
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Şefaate  ersinler 
Hem muttakî olsunlar 
Kılı kırka yarsınlar 
Hak rızası bundadır 

 
 
 
Sırat, mizan geçsinler 
Cennetine  girsinler 
Vuslat zevkin tatsınlar 
Hak rızası bundadır 
 
 
 

Belâya sabretsinler 
Nimete şükretsinler 
Fark sahibi olsunlar 
Hak rızası bundadır 

 
 
 
Gören bilen olsunlar 
Đlm-i hikmet dolsunlar 
Sabri’yi şâd etsinler 
Hak  rızası  bundadır 
 
 
 
    27.  05. 1981 
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Hevâ-yı nefse  uyma 
Renge, şekle aldanma 
Fani olana kanma 
Herşey Allah’tan sana 
 
 

Mal, mülk seni bozmasın 
Dünyamız aldatmasın 
Özün Allah’a dönsün 
Söze dikkat etsene 

 
 
Rehbersiz yola çıkma 
Her insana da kanma 
Kur’an’dan hiç ayrılma 
Ehl-i  Kur’an  olsana 
 
 

Kendini nâra yakma 
Nisbet efâlde kalma 
Şirke sakın boyanma 
Fâil Hak’tır desene 

 
 
Đradenden  geçsene 
Mevsuf Hak’tır bilsene 
Lâ mevcut’ta ölsene 
Đllallah Hû desene 
 
 

Seni kim kurtaracak ? 
Günahın hem yakacak 
Ruh bedenden uçacak 
Gafletten uyansana 
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Peygamberim var dersin 
Görür de inanmazsın 
Sözüne hem kanmazsın 
Hikmet gözün açsana 
 
 
 

Hayâllerde kalma sen 
Sana perde yine sen 
Telkîn ile Hû de sen 
Rehberini bulsana 

 
 
 
Delilsiz gidemezsin 
Doğruyu seçemezsin 
Zikret, seni Hak sevsin 
Mürşid elin öpsene 
 
 
 

Sabri sana ne desin ? 
Teslim ol zikir versin 
Gönlün Allah’a dönsün 
Davet Hak’tan duysana 
 
 
 

  Ankara, 11. 06. 1981 
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“Elif lâm mim” esrârımız 
La raybe’dir imanımız 
Mürşidedir ikrarımız 
Zikrederiz Allah deriz 
 

  Đkram ihsan et Mevlâmız 
  Sana malûm her hâlimiz 
  Seninledir ahvalimiz 
  Zikrederiz Allah deriz 

 
Kur’an okur şükrederiz 
Sırr-ı Kur’an râbıtamız 
Mânasını fehmederiz 
Zikrederiz Allah deriz 
 

  Hikmet ile nazarımız 
  Her sıfattan cânanımız 
  Tevhitledir sohbetimiz 
  Zikrederiz Allah deriz 
 

Âyet, hadis rehberimiz 
Bundan gayrı yok bilgimiz 
Đlmullahtır din ilmimiz 
Zikrederiz Allah deriz 
 

  Şefi’imiz, habîbimiz 
  Telkîn ile vuslatımız 
  Hem dinimiz, imanımız 
  Zikrederiz Allah deriz 

 
Sabri ile kemâlimiz 
Ölçü bizde vicdanımız 
Müminliktir hem şanımız 
Zikrederiz Allah deriz 
 
    13. 08. 1981 
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Hakikat ilmine  gönül verenler 
Gönülde Mevlâ’yı hakim edenler 
Hak ile gönülde  miraç edenler 
Zaferin mübarek olsun kardeşim! 
 
 
 
Nefsi  mücadelen  zafere  erdi 
Bilenler Mevlâ’yı hep böyle bildi 
Tevhidin zuhuru  gafleti sildi 
Zaferin mübarek olsun kardeşim! 
 
 
 
Korkutamaz sizi nefsin askeri 
Siz Hak dostusunuz dönmeyin geri 
Đlm-i Tevhit ile daim ileri 
Zaferin mübarek olsun kardeşim! 
 
 
 
Şefaat-ı Nebî senin çün hazır 
Hanene her halde uğradı Hızır 
Dilerse Mevlâmız, ol der sen vezir 
Zaferin mübarek olsun kardeşim! 
 
 
 
Kur’an’la zafere ermişsin ayan 
Mürşid ile olur her şeyin beyan 
Aşk ile zevk ile Allah’a dayan 
Zaferin mübarek olsun kardeşim! 
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Nefsi mücadele cihad-ı ekber 
Zikr-i Hak’la daim Hû deriz Ekber 
Beş vakit namazda Allahuekber 
Zaferin mübarek olsun kardeşim! 
 
 
 
Dünyada, ukbada ne varsa âşık 
Âşıkın gayesi elbette mâşuk 
Lâkabımız  Melâmet’te dervişlik 
Zaferin mübarek olsun kardeşim! 
 
 
 
Ledünnî ilmini elbet bilirsin 
Bilerek kâmile gönül verirsin 
Sabri’nle sen daim kemâl bulursun 
Zaferin mübarek olsun kardeşim! 
 
 
 
     17. 08. 1981 
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Bir mürşid-i kâmil buldu isen 
Diz çöküp elini öptü isen 
Zikrullahı andan aldı isen 
Nefsini mağlup edersin canım 
 
 Cihad-ı ekber sendedir bilsen 
 Muzaffer olayım şayet dersen 
 Çal zalim nefse seyf-i celâlin 
 Mutlak kemâle erersin canım 
 
Fesadı  ,fitneyi yıkam dersen 
Nefsin askerini mağlup et sen 
Nârında nurunu buldu isen 
Şükret zatına erersin canım 
 
 Zat-ı Hakk’ın mazharı oldun sen 
 Vahdetten kendini ilân et sen 
 Halkı bâtın, Hakk’ı zâhir gör sen 
 Sen “sırr-ı fe eynema”sın canım 
 
Vahdetin kesretle örttü isen 
Kendini kendinde buldu isen 
Musa’nın Tur’unu gördü isen 
Kelâm-ı Hakk’ı bilirsin canım 
 
 Makam-ı Kavseyn’e uğrar isen 
 Ta’zîmimi hürmetle ilet sen 
 Mürşidin sohbetin duydu isen 
 Âdemiyete erersin canım 
 
Hakk’ın ihsanına mazharsın sen 
Halkı Hak’la bir vücut gördü isen 
Sabri’nle bu zevki tattı isen 
Hamd et haline müminsin canım 
 
     16. 09. 1981 
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Bize mürşid hayat verdi 
Zikrullahı tâlim etti 
Tevhit ile aydınlattı 
Mevlâm düşürme gaflete 
 

  Yolumuzu etti asan 
  Budur bize büyük ihsan 
  Telkîn ile olur insan 
  Mevlâm düşürme gaflete 
 

Şahâdete erenleriz 
Hâl ilmini yaşayanız 
Hak sırrına erenleriz 
Mevlâm düşürme gaflete 

 
  Vahdettendir ihsanımız 
  Şuhutladır ikrarımız 
  Her zerreden cânanımız 
  Mevlâm düşürme gaflete 

 
Kâinatın özü insan 
Derde deva buldu isen 
Mâna eri oldu isen 
Mevlâm düşürme gaflete 
 

  Cehennemi söndürensin 
  Nârı nura döndürensin 
  Alan sensin veren sensin 
  Mevlâm düşürme gaflete 
 

Sabri senin kulun kölen 
Sultanlara hayat veren 
Đlm-i Hak’la techiz eden 
Mevlâm düşürme gaflete 
 
     03. 12. 1981 
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Đlâhi rahmetinle kıl tecellî, eyle mağfur 
Kemâlinle kıl münevver bizleri etme mağrûr 
Kerimsin Rahimsin hem bir ismin de senin Gafûr 
Sevgili habîbinin  hürmeti için et zuhur! 
 
 
 
Benim görevim sana kulluk etmektir ya Gani! 
Can tahtımın sultanı sensin sultanlar sultanı 
Đlim irfan ile et müşerref, ey keremkâni 
Sevgili habîbinin hürmeti için et zuhur! 
 
 
 
Ben Gani’yim diyerek büyüklüğün ettin ilân 
Onun çün bizlere emrolundu : “Allah’a dayan” 
Hâkimler hâkimi olmadın mı ey Ulu Yezdan? 
Sevgili habîbinin hürmeti için et zuhur! 
 
 
 
Ezelîsin ebedîsin gayriyet kimin haddi! 
“Lâ taknetu” âyetini kelâm-ı Hak söyledi 
Âşıkların sâdıkların “Elhamdulillah” dedi 
Sevgili habîbinin hürmeti için et zuhur! 
 
 
 
Sen münezzeh, biz zuhurda utanırız ey Ulu! 
Âyet-i keriminde buyurdun “Hüvez zâhiru” 
Đnandık çok şükür budur râbıtanın zuhuru 
Sevgili habîbinin hürmeti için et zuhur! 
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Cemâlin hayranları her an zuhurunu ister 
“Yenzuru binurillah” ile cemâlini göster 
Aşkınla yanan pürnur olan”Elhamdulillah!” der 
Sevgili habîbinin hürmeti için et zuhur! 
 
 
 
Rahimsin sen, Kerimsin sen yoluna canım feda! 
Vuslatın zevkin tadan âşıkların pürnur safa 
Daima Hak’tan duamız kapından etme cüdâ 
Sevgili habîbinin hürmeti için et zuhur! 
 
 
 
Hamd ü senâ, şükrü senâ Rabbimiz verdi huzur 
Zat-ı Hakk’ın mazharısın Sabri Hakk’a et şükür 
Sohbeti Hak’tan dinle ki kalbine gelsin sürûr 
Sevgili habîbinin hürmeti için et zuhur! 
 
 
 
       14. 12. 1981 
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Aşkın âşıklar öldürür 
Aşk deryasına daldırır 
Tecellîsiyle doldurur 
Âşık olan canlar gelsin 
Sâdık olan canlar gelsin 
 
 
 
 

Aşkın fi’lim ifna etti 
Mutlak fâil zuhur etti 
Çok şükür nisbetim kalktı 
Âşık olan canlar gelsin 
Sâdık olan canlar gelsin 

 
 
 
 
Sıfat ve zatım kalmadı 
Nisbet varlık ifna oldu 
Tecellî zat ayan oldu 
Âşık olan canlar gelsin 
Sâdık olan canlar gelsin 
 
 
 
 

Sırr-ı tevhit zâhir oldu 
Hüviyyet ilân olundu 
Enfüs âfak nurla doldu 
Âşık olan canlar gelsin 
Sâdık olan canlar gelsin 
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Kulluğumuz zevk iledir 
Sohbetimiz aşk iledir 
Kemâlimiz Hak iledir 
Âşık olan canlar gelsin 
Sâdık olan canlar gelsin 
 
 
 
 
 

Halkla Hak olmuş bir vücud, 
Ne varsa Âdem’de mevcut 
Ârif olan etsin sücûd 
Âşık olan canlar gelsin 
Sâdık olan canlar gelsin 

 
 
 
 
 
Sabri’nle kemâle erdin 
Şahâdet sırrını bildin 
Dostunla sohbete daldın 
Âşık olan canlar gelsin 
Sâdık olan canlar gelsin 
 
 
 
    15. 12. 1981 
 
 
 

   



 65

 
Aşk ile mürşide vardık 
Telkînine “beli” dedik 
Kelâmını Hak’tan duyduk 
Can u cânanım merhaba 
 

  Emrine itaat ettik 
  Cemâlini seyreyledik 
  Şükür sohbetine erdik 
  Can u cânanım merhaba 

 
Telkîn ile ifna etti 
Fenâfillaha uğrattı 
Gayrullahı birden attı 
Can u cânanım merhaba 
 

  Ruhundan bize ruh verdi 
  Yeniden hayat bahşetti 
  Vuslatın zevkin tattırdı 
  Can u cânanım merhaba 

 
Kur’an hadis söyler idi 
Merhameti sonsuz idi 
Đyiliği çok severdi 
Can u cânanım merhaba 
 

  Şimdi bizde biz olmuşsun 
  Gönüllerde taht kurmuşsun 
  Dostunla hemdem olmuşsun 
  Can u cânanım merhaba 

 
Sabri’n seninledir daim 
Her an bize oldun rahim 
Gönülde sensin mihmanım 
Can u cânanım merhaba 

 
      17. 12. 1981 
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Hikmet ile kelâmımız 
Đlmullahtır hem ilmimiz 
Güzel ahlâk telkînimiz 
Bâtıl bizim neremizde? 
 
 

 
Telkîne sadâkat bizde 
Zikr-i daim kalbimizde 
Merhamet var özümüzde 
Bâtıl bizim neremizde? 

 
 
 
Ehl-i sünnetiz çok şükür 
Đhvanımız Kur’an okur 
Abdest ile daim durur 
Bâtıl bizim neremizde? 
 
 
 

Şeriatla mücehheziz 
Hakikatle münevveriz 
Hak iledir nazarımız 
Bâtıl bizim neremizde? 

 
 
 
Kur’an’dandır sohbetimiz 
Hak Peygamber rehberimiz 
Gönüldedir esrarımız 
Bâtıl bizim neremizde? 
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Mir’at olmuş ihvanımız 
Doğru söylemez diliniz 
Vicdan ile düşününüz 
Bâtıl bizim neremizde? 

 
 
 
 
Nur-i tevhit zuhur etti 
Karanlıklar kayıp oldu 
Âmâ olan göremedi 
Bâtıl bizim neremizde? 
 
 
 
 

Sabri’miz var sabrederiz 
Allah vekilimiz deriz 
Kâmil iman ikrarımız 
Bâtıl bizim neremizde? 

 
 
 
    21. 12. 1981 
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Dervişliğin eyle ilân 
Korkma sana gelir ziyan 
Nefsindendir bütün tuğyan 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 
 
 

Şeriatım vardır benim 
Tarikatım Hak’tır benim 
Hakikatim candır benim 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 

 
 
Evlâd-ı Resûl Pîr Sultan 
Yoluna canımız kurban! 
Pîr’dendir dilimde ferman 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 
 
 

Muhammed Nur’dur lâkabı 
Câmi’ü’l-Ezher’den ilmi 
Tevhitledir kemâlatı 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 

 
 
Gönüller fethetti Sultan 
Ledünnîyi etti ilân 
Sadâkatle Pîr’e dayan 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 
 
 

Sultanlar sultanı ol can 
Fâtih-i kalb-i âşıkan 
Âciz oldu hep zâhiran 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 
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O canların cânanıdır 
Hikmetlerin menbaıdır 
Kenz-i mahfinin sırrıdır 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 
 
 

Hayat veren nefhasıdır 
Makamatın sahibidir 
Nübüvvetin vârisidir 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 

 
 
Zâhir bâtın hükm-i kader 
Pîr bunları telkîn eder 
Kâmilleri aynen söyler 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 
 
 

Kutbu’l-Âzamdır Gavsımız 
Ahkâm ile sohbetimiz 
Pîr iledir kemâlimiz 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 

 
 
Pîrimiz ederse kabul, 
Olursun indallah makbul 
Sabri’nle Pîr’e ver gönül 
Pîr Seyyid’dir rehberimiz! 

 
 
 
     29. 12. 1981 
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Mürşide varan sohbete doyan 
Yüzüne bakan hayranın olan 
Sadâkatle gel, tevhide boyan 
 
 

  Aşkınla yanan seninle dolan 
  Fenâ-yı zattan bekâyı bulan 
  Sadâkatle gel, tevhide boyan 

 
 
Diyetin olan şefaat bulan 
Sohbete varan zevk ile dolan 
Sadâkatle gel, tevhide boyan 
 
 

  Canla can olan cânanı bulan 
  Benle ben olan mânalar dolan 
  Sadâkatle gel, tevhide boyan 

 
 
Gözün aç her an görürsün ayan 
Kemâli olan mürşide dayan 
Sadâkatle gel, tevhide boyan 
 
 

  Nebi-yi Zîşan ümmeti olan 
  Şühuda varan cevheri bulan 
  Sadâkatle gel, tevhide boyan 

 
 
Fenâ-yı tamdan bekâyı bulan 
Sabri’nle olan feyziyle dolan 
Sadâkatle gel, tevhide boyan 
 

      31. 12. 1981 
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Eksikliğin eyle kabul, 
Olursun indallah makbul 
Yıkma sakın hiç bir gönül 
Gönüldedir zevk u safa 
 
 
 
Hakk’a mekân olur gönül 
Gönlümüzde ötsün bülbül 
Zikr-i Hak’la safayı bul 
Gönüldedir zevk u safa 
 
 
 
Gönlümüze gelir sürûr 
Darb-ı zikir kalbe vurur 
Allah diyen bunu görür 
Gönüldedir zevk u safa 
 
 
 
Açılır gönül kapısı 
Duyulur kâmil nidası 
Sanma gayrı sen bu sesi 
Gönüldedir zevk u safa 
 
 
 
Gönüldür Hakk’ın aynası 
Hikmetle bak ta kendisi 
Açılır gönül perdesi 
Gönüldedir zevk u safa 
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Gönül eri olan gördü 
Bulanlar mürşitle buldu 
Dostu ile hemdem oldu 
Gönüldedir zevk u safa 
 
 
 
 
Mutlaktan telkîn alanlar 
Sadâkatle bağlananlar 
Vuslatın zevkin tadanlar 
Gönüldedir zevk u safa 
 
 
 
 
Gönülde miraç edenler 
Hak sohbetin dinleyenler 
Sabri ile birleyenler 
Gönüldedir zevk u safa 
 
 
 
   05. 01. 1982 
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Allah sana emretti 
Nimete şükret, dedi 
Belâya sabret, dedi 
Emre razı olsana ! 
 
 

Masivadan geç, dedi 
Helâl, haram seç, dedi 
Hesabını ver dedi 
Mânayı fehmetsene! 

 
 
Hafi şirkin at, dedi 
Allah’a kul ol, dedi 
Yoluna can ver dedi 
Teslimiyet etsene! 
 
 

Boy abdesti al, dedi 
Đçini yıka, dedi 
Huzurumda dur dedi 
Hâlin isbat etsene! 

 
 
Hakk’a tevbe et, dedi 
Günahını at, dedi 
Nefsine uyma, dedi 
Kur’an’ı dinlesene! 
 
 

Hakk’ı zikret, söyledi 
Rabbe kulluk et, dedi 
Haramdan sakın dedi 
Nasihatı tutsana! 
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Ehl-i sünnet ol, dedi 
Salâvat getir dedi 
Daim salât kıl, dedi 
Habîbini bulsana! 
 
 

Sây u gayret et, dedi 
Zekâtını ver dedi 
Fakiri gözet, dedi 
Merhametli olsana! 
 

 
Haccı eda et, dedi 
Soyun ihram giy, dedi 
Gerçek hacı ol, dedi 
Farza razı olsana! 
 
 

Namazını kıl, dedi 
Orucunu tut, dedi 
Şahâdet getir dedi 
Ehl-i şühud olsana! 
 

 
Đman ikrar et, dedi 
Kâmil iman bul, dedi 
Ayne’l-yakîn ol, dedi 
Canda cânan bulsana! 
 
 

Sırat, mizân geç, dedi 
Cennet, cemâl gör dedi 
Hâlvet zevkin tat, dedi 
Rabbe şükür etsene! 
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Kendi varın at, dedi 
Mutlak varı bul, dedi 
Emre mutî ol, dedi 
Hakk’ın sözün tutsana! 
 
 
 
 

Fenâfillah ol, dedi 
Bekâyı zevk et, dedi 
Sohbetime gel, dedi 
Can kulağın açsana! 

 
 
 
Sabri sana ne dedi? 
Ne dediyse Hak dedi 
Kur’an bunu söyledi 
Âdemiyyet bulsana! 
 
 
 
   07. 01. 1982 
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Gönül bize yârdan haber versene 
Şayet tanımıyorsan ağlasana 
 
 
 

  Bu karanlık vadide durmasana 
  Đlm-i tevhit ile aydınlansana 

 
 
 
Hayalievhamı kökten yıksana 
Ey gönül, sultanına kavuşsana 
 
 
 

  Seviyorsan bunu isbat etsene 
  Sevgiliye aşkın ilân etsene 

 
 
 
Ey gönül yâd ellerde gezmesene 
Sevgi ile muhabbetle dolsana 
 
 
 

  Gönül mâsivadan temizlensene 
  Dosta lâyık bir sesle seslensene 

 
 
 
Dostları birleştirip zevk etsene 
Lâyık olduğun şerefi bulsana 
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Gönül gözünü aç, dosta baksana 
Her zerreden ayan oldu görsene 
 
 

  Gören görünen bir oldu,bilsene 
  Gönül, kahrı lütuftur anlasana 

 
 
Gayride arama, sende bulsana 
Yönünü çevir sen sana dönsene 
 
 

  Dost seninledirsen anla olsana 
  Dostun istediği gibi olsana  

 
 
Gönül levhine ismini yazsana 
Biliştin seviştinse şükretsene 
 
 

  Sabri gönül sırrını bildi isen 
  Sır ehli ol, muhafaza etsene 

 
 
      08. 01. 1982 
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Zikr-i Hak’la gayriyeti silsene 
Zikrullahla mâna gözün açsana 
Her nefeste Allah Allah desene 
Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz 
 
 Gerçek varlık özündedir,bil bunu 
 Allah nazır hem fâildir gör bunu 
 Mâna gözün aç, tecellîdir sonu 
 Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz 
 
Techiz etmiş, sıfatlarla süslemiş 
Eserde varlığın ilân eylemiş 
Avam ne bilsin o, taş toprak görmüş 
Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz 
 
 Her zerreden dostun sana seslenir 
 Şühutla, râbıta ile bilinir 
 Lâ ilâhe illallah’la bakılır 
 Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz 
 
Doğdu güneş, kâinat aydınlandı 
Gölgeler renkler şekiller hep gitti 
Tevhidin nuru mâsivayı sildi 
Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz 
 
 Tevazu ile hareme girilir 
 Kemâl-i edeple cânan sevilir 
 Sevgi kazanana buyur denilir 
 Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz 
 
Kemâlini sadâkatle bulursun 
Merhametli ol, gönlün mâna dolsun 
Sabri bunu râbıtanda görürsün 
Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz 
 
      10.  01. 1982 
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Ya Rab! Aşkınla içimizi sulh et 
Rahmınla bizlere ihsanın bol et 
Habîbinin şefaatına nâil et 
Kerîmsin Mevlâm duamız kabul et! 
 
 
 
Ulu Mevlâm ,bizi mahrum eyleme 
Razı olmadığın fiili işletme 
Lutfunla merhamet et, terk eyleme 
Kerîmsin Mevlâm duamız kabul et! 
 
 
 
Zikrini sohbetini bizden alma 
Gözümüzü ağyare hiç baktırma 
Bizi şuhut tefekküründen ayırma 
Kerîmsin Mevlâm duamız kabul et! 
 
 
 
Tenezzül, tevazuda yardımcı ol 
Fenâ ve bekâda muinimiz ol 
Evvel, âhir zâhir bâtınımız ol 
Kerîmsin Mevlâm duamız kabul et! 
 
 
 
Hidâyetten sonra gaflete atma 
Kulum de sev bizi senden ayırma 
Mahrum-i dîdar edip de ağlatma, 
Kerîmsin Mevlâmduamız kabul et! 
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Kulluğun zevkini bizlere tattır 
Zatına mazhar kıl, daim şükrettir 
Habîbine salât u selâm verdir 
Kerîmsin Mevlâmduamız kabul et! 
 
 
 
 
 
Deryalar misâli coştukça coştur 
Muhabbetin aşkın gayrısı boştur 
Seninle buluşmak Mevlâm ne hoştur 
Kerîmsin Mevlâm duamız kabul et! 
 
 
 
 
 
Hüseyin Sabri’yi kendine kul et 
Đhvanımızdan gayrullahı yok et 
Cemâlinle kalbimize nazar et 
Kerîmsin Mevlâm duamız kabul et! 
 
 
 
     28. 01. 1982 
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Ezelden âşıkız Ulu Mevlâ’ya 
Sevmek hakkımızdır şükür kuluz ya! 
Sevilmek nasip etsin Ulu Mevlâ 
Güzel ahlâk açar gönül kapısın! 
 
 
 
Kul her nefeste Allah Allah desin 
Âşık olduğunu beyan eylesin 
Her âzâsı Allah diye inlesin 
Güzel ahlâk açar gönül kapısın! 
 
 
 
Emre mutî, doğru yoldan yürüsün 
Feyz-i Hak’la gönlü hikmetler dolsun 
Nasihata kulak versin söz tutsun 
Güzel ahlâk açar gönül kapısın! 
 
 
 
Ben bilirim diye uzak durmasın 
Tenezzül ederek gönüle girsin 
Tefekkürle kelâm etsin sevilsin 
Güzel ahlâk açar gönül kapısın! 
 
 
 
Bugün sultan seninledir sev onu 
Her zerreden zuhur eder bil onu 
Đnsan onunla insandır tat bunu 
Güzel ahlâk açar gönül kapısın! 
 
 
 



 82

 
 
Söze özen göster sana söylenir! 
Nasihat ancak insana edilir 
Đnsan-ı kâmille Hakk’a varılır 
Güzel ahlâk açar gönül kapısın! 
 
 
 
Din nasihattır sen bunu bilsene 
Sana senden yakındır tanısana 
“Ve nahnü akrabü”ye inansana 
Güzel ahlâk açar gönül kapısın! 
 
 
 
Kur’an-ı Kerîm rehberimiz olsun 
Hak erenleri elimizden tutsun 
Ulu Mevlâm cümlemizi korusun 
Güzel ahlâk açar gönül kapısın! 
 
 
 
Sabri sen nasihatı kendine ver 
Đnsan olan gündüz gece Allah der 
Şirkinden kurtulur mânaya geçer 
Güzel ahlâk açar gönül kapısın! 
 
 
 
     31. 01. 1982 
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Tefekkür etsene, sana söylenir duysana 
Hikmetle baksana, sen haline ağlasana 
Aşk-ı Hak’la yansana, gönülden bağlansana 
Cânan sana seslenir can kulağın açsana 
 
 Nefsinle yaptıklarının cümlesi perdedir 
 Nefsin esiri olan köleden de beterdir 
 Dünya, ukba her hali beterden de beterdir 
 Nimete şükretmez Ya Rab, bu nasıl insandır! 
 
Huda’nın hangi mahlûku görevini yapmaz? 
Varlık benlikten geçmeyen şirkten kurtulamaz 
Söyleriz söyleriz Ya Rab, bu neden anlamaz! 
Gönülden bağlanmayanlara hidâyet olmaz 
 
 Đtimat kazanmayanların yolu açılmaz 
 Sâdık olanlar inanır münkirler inanmaz 
 Şirk-i hafide kalan elbette kurtulamaz 
 Mürşidi olmayan “mûtu” sırrına eremez 
 
Yolunu kapatır haset, kin inadın senin 
Allah için düşün ne olacak sonun senin? 
Bu halinle doğru yolu ebed bulamazsın 
Mürşidin eline yapış ki gönlün uyansın 
 
 Sadâkatle tevbe edersen bu sana yeter 
 Seyyiâtını Hak hasenâta tebdîl eder 
 Đşte o zaman bütün âzâların Allah der 
 Ulu Mevlâ insanın kalbine nazar eder 
 
Sözümüze kulak ver özünü Hakk’a çevir 
Sabri mürşitten aldığını ihvana verir 
Nasihat tutarsan cennet kapısı açılır 
Âşık olana, Mevlâ cemâlini gösterir 
 
      03. 02. 1982 
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Mevlâmız etsin hidâyet 
Kuluna versin selâmet 
Tefekkürle daim zikret 
Uyandır kalbini şükret 
 
 
 
Zikirle, fikirle uyan 
Gönülden Allah’a dayan 
Uyan be kardeşim uyan! 
Uyandır kalbini şükret 
 
 
 
Nevm-i gaflete dalma sen 
Telkînle kendini bil sen 
Sana hicap yine de sen 
Uyandır kalbini şükret 
 
 
 
Boş yere günün geçirme 
Dikkat et, kötüye gitme 
Nefsin emrine meyletme 
Uyandır kalbini şükret 
 
 
 
Okursun da inanmazsın 
Doğruya neden kanmazsın? 
Kötülüğü atamazsın 
Uyandır kalbini şükret 
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Gündüz, gece gaflettedir 
Yaptıkların hep hayaldir 
Ârifiyet kâmildendir 
Uyandır kalbini şükret 
 
 
 
Râbıtasız huzur olmaz 
Mürşitsiz Hakk’a varılmaz 
Đnsan kendi uyanamaz 
Uyandır kalbini şükret 
 
 
 
Meyl-i dünyadan geçsene 
Sana derim anlasana 
Nefsin için yapmasana 
Uyandır kalbini şükret 
 
 
 
Durma Sabri Hakk’a hamd et! 
Hak yolunda yürü, sabret 
Zat-ı Hakk’ı daim fehmet 
Uyandır kalbini şükret 
 
 
 
    17. 02. 1982 
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Mânayı anlamadınız 
Ehlullahı katlettiniz 
Hak’tan yüzü çevirdiniz 
Vicdân ile düşünsene! 
 
 

Asarsınız, kesersiniz, 
Bir de kitap bu dersiniz 
Allah’tan korkmaz mısınız! 
Vicdân ile düşünsene! 

 
 
Kerbelâ’yı düşünsene 
Ehl-i Beyt’e sen uysana 
Onlar için ağlasana 
Vicdân ile düşünsene! 
 
 

Sizde, nefistir emreden 
Biz, kadere boyun eğen 
Hangi zâlimden işleyen? 
Vicdân ile düşünsene! 

 
 
Nefs-i emmâredir yapan 
Düşün de Allah’tan utan 
Seni kimdir hem yaratan? 
Vicdân ile düşünsene! 
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Onları behâim yapmaz 
Nisbetle olan yaramaz 
Bunlar halka sevilemez 
Vicdân ile düşünsene! 

 
 
 
 
Hamd u şükrü bilemezler 
Doğruyu hiç söylemezler 
Hakk’ı hukuku bilmezler 
Vicdân ile düşünsene! 
 
 
 
 

Ulu Mevlâm bizi koru! 
Sabri sana söyler doğru 
Doğru yolda Hak’la yürü 
Vicdân ile düşünsene! 

 
 
 
   18. 02. 1982 
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Sadâkatle Allah dedik 
Mâsivayı sildik attık 
Ayne’l-yakîn iman ettik 
Nazarımız Hak’tır bizim 
 
 

Namazımız aşk iledir 
Niyâzımız zevk iledir 
Şühudumuz Hak iledir 
Nazarımız Hak’tır bizim 

 
 
Kur’an okur fehmederiz 
Yaradana şükrederiz 
Hamd ederiz, Allah deriz 
Nazarımız Hak’tır bizim 
 
 

Dostumuzu ayan gördük 
Sevgisine mazhar olduk 
Cemâlini seyreyledik 
Nazarımız Hak’tır bizim 

 
 
Habîbine beli dedik 
Emrine itaat ettik 
Sohbetine gönül verdik 
Nazarımız Hak’tır bizim 
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Nefs-i mutmainne olduk 
“Fedhuli” emrini duyduk 
Abdiyyette safa bulduk 
Nazarımız Hak’tır bizim 

 
 
 
Paha olmaz vallah bize! 
Hikmet doldu kalbimize 
Gelin dostlar gelin bize 
Nazarımız Hak’tır bizim 
 
 
 

Nebîler nebîsi bizde 
Tulû etti kalbimizde 
Her an söyler Sabri’sinde 
Nazarımız Hak’tır bizim 
 

 
    25. 02. 1982 
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Aşımızdan tat, dedik de suç mu ettik? 
Gel gönüle gir dedik de suç mu ettik? 
Mâsivayı at, dedik de  suç mu ettik? 
Güzel ahlâk al dedik de suç mu ettik? 
 
 Nefsinizden geç, dedik de suç mu ettik? 
 Hak rızasın al, dedik de suç mu ettik? 
 Emr-i Hakk’ı tut, dedik de suç mu ettik? 
 Fenâfillah ol, dedik de suç mu ettik? 
 
Bekâyı zevk et, dedik de suç mu ettik? 
Şefaate er dedik de suç mu ettik? 
Hak cemâlin gör dedik de suç mu ettik? 
Feyz-i Hak’la dol dedik de suç mu ettik? 
 
 Mazhar-ı Hak ol, dedik de suç mu ettik? 
 Sizi sevdik sevdik diye suç mu ettik? 
 Gönlümüzü açtık diye suç mu ettik? 
 Kenz-i mahfi ol dedik de suç mu ettik? 
 
Đlmullahla dol, dedik de suç mu ettik? 
Ehl-i sünnet ol, dedik de suç mu ettik? 
Ehl-i tevhit ol, dedik de suç mu ettik? 
Hakikate er dedik de suç mu ettik? 
 
 Haset, inat at, dedik de suç mu ettik? 
 Hak olanı al, dedik de suç mu ettik? 
 Mutmainne ol, dedik de suç mu ettik? 
 Cânanını bul dedik de suç mu ettik? 
 
Tevâzulu ol, dedik de suç mu ettik? 
Sabri sana gel, dedik de suç mu ettik? 
“Ev edna”ya er dedik de suç mu ettik? 
Haremine gir dedik de suç mu ettik? 
 

 10. 03. 1982 
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Bu âleme niçin geldin görevin ne senin? 
Yaratan ne istiyor haberin var mı senin? 
 
 
Basîretin aç da bak batağa gidiyorsun! 
Hakk’ın nîmetlerine neden şükretmiyorsun? 
 
 
Yaşın başın almışsın kıbleni bulamadın 
Nefsin için koşarsın Hak için ağlamadın 
 
 
Renge, şekle aldandın mânayı bulamadın 
At denileni atıp Hak olanı almadın 
 
 
Her nefes sana hayat bahşedenden korkmadın 
Ne olduğun bilirsin kendinden utanmadın 
 
 
Kötülükten geçerek Hak dostunu seçmedin 
Her şeyi bildin amma, kendi nefsin bilmedin 
 
 
Okur da anlamazsın sana denir duymazsın 
Kulak sağır göz görmez, kendini ne sanırsın? 
 
 
Hak cemâlin görmedin sohbetini duymadın 
Nevm-i gaflete düştün çağırdık uyanmadın 
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Hayâl peşine koştun dur denildi durmadın 
Vakit, saat doluyor sen hâlâ ayılmadın 
 
 
 
Çalınır bir gün kapın arşa çıkar feryadın 
Kimseden olmaz fayda, şayet yoksa imanın 
 
 
 
Đmanın kâmil olsun Mevlâm sizi korusun 
Sabribaşka ne desin sevsin Mevlâ’yı sevsin 
 
 
 
Hakk’a lâyık kul olsun gönlü imanla dolsun 
Ulu Mevlâ cümleye selâmet ihsan etsin 
 
 
 
      13. 03. 1982 
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Dervişliğe canım kurban! 
Onsuz olur halim yaman 
Aşk-ı Hak’la yan da uyan 
Âşık olan anlar bizi 
 
 
 
Zikrullahtır fermanımız 
Sadâkatle inanırız 
Tevhitledir kemâlimiz 
Sâdık olan anlar bizi 
 
 
 
Hikmet ile şühudumuz 
Şahâdettir hem yolumuz 
Đman doludur gönlümüz 
Zâkir olan anlar bizi 
 
 
 
Avam olan bunu bilmez 
Hakikati o dinlemez 
Taklidini terk edemez 
Âdem olan anlar bizi 
 
 
 
Suretlere aldanmayın 
Renge, şekle hiç kanmayın 
Đfsatçıya inanmayın 
Mâna bilen anlar bizi 
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Tevhitledir esrârımız 
Sıdk iledir ezkârımız 
Telkînledir kemâlimiz 
Beli diyen anlar bizi 
 
 
 
Gafil olan anlamadı 
Doğru yolu bilemedi 
Benliğinden geçemedi 
Đkrâr eden anlar bizi 
 
 
 
Elestüye beli diyen 
Fenâfillahta eriyen 
Kelâm-ı Hak’la söyleyen 
Ârif olan anlar bizi 
 
 
 
Mürşid ile Sabri bildik 
Kemâline böyle erdik 
Cemâlini seyreyledik 
Đnsan olan anlar bizi 
 
 
 
   07. 04. 1982 
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Bize candan inananlar 
Telkîni rehber bilenler 
Doğru yoldan yürüyenler 
Hak aşkınız daim olsun 
 
 
Hakk’ı batılı seçenler 
Emre itaat edenler 
At denileni atanlar 
Hak aşkınız daim olsun 
 
 
Fenâfillahta ölenler 
Sırat, mizandan geçenler 
Vahdetin zevkin tadanlar 
Hak aşkınız daim olsun 
 
 
Tecellî zatla dolanlar 
Varlığın îlan edenler 
Gönülde mesken tutanlar 
Hak aşkınız daim olsun 
 
 
Mansur makâmın bilenler 
Aynı hali giyinenler 
Ayan beyan görünenler 
Hak aşkınız daim olsun 
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Tenezzülle kul olanlar 
Ümmetlik zevkin tadanlar 
Şeriata bağlananlar 
Hak aşkınız daim olsun 
 
 
 
Seyr-i sülûku bilenler 
Şühud üzre seyredenler 
Kelâmsız sohbet edenler 
Hak aşkınız daim olsun 
 
 
 
Sabri’yi kardeş edenler 
Sadâkat ile sevenler 
Sohbetin zevkin alanlar 
Hak aşkınız daim olsun 
 
 
 
   21. 04. 1982 
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Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır 
Mülkün sahibi Allah’tır 
Ezelidir ebedidir 
Mevlâ “Vahidü’l-Ehad” dır 
 

  Đlim irfan hep Hak’tandır 
  Ulu Mevlâ yaratandır 
  Rızkı veren yaşatandır 
  Her şeye Mevlâ kâdirdir 

 
Bize ruh verenimizdir 
Âlemlerden müstağnidir 
Her şey onunla kâimdir 
Enfüs, âfakı muhittir 
 

  Tevbekârı af edendir 
  Ayıplarımız örtendir 
  Sıfatıyla süsleyendir 
  Rahim Kerim Mevlâmızdır 

 
Can içre cânanımızdır 
Dert içre dermanımızdır 
Emsâli yoktur Samed’dir 
Mâlikü’l-mülktür Hâkimdir 
 

  Hidâyet bize Hak’tandır 
  Sanır mısın ki kuldandır! 
  Şâhidimiz Yaratandır 
  Gâfiller sandı gayrıdır 

 
Gönlümüze taht kurandır 
Bizi bize bildirendir 
Esmânın müsemmâsıdır 
Sabri’sinden bilinendir 
 
    28. 04. 1982 
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Hidâyet olmazsa Hak’tan 
Ne gelir sanırsın kuldan? 
Kalbe şâhittir yaratan 
Sıdk ile Allah’a dayan 
 
 
Zikirle gafletten uyan 
Đmanın şartına inan 
Đslâmın şartında olan 
Onun gönlü dolar iman 
 
 
Fenâfillaha uğrayan 
Nisbet kokusu kalmayan 
Zat-ı Hakk’a mazhar olan 
Ayan olur sırlar ayan 
 
 
Doğru dürüst abdest alan 
Beş vakit namazın kılan 
Yılda bir ay oruç tutan 
Ona delil olur Kur’an 
 
 
Şefaate nâil olan 
Lisan-ı Hak’la yalvaran 
Rahmet deryasın coşturan 
Kulluk içre olur sultan 
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Nutk-ı tuyûru anlayan 
Sıbgatallah’la boyanan 
Feyz-i Đlâhîyle dolan 
Ehl-i Hakk’a olur beyan 
 
 
 
Peygambere ümmet olan 
Emrine itaat kılan 
Huzurunda daim duran 
Mest u hayrân olur inan 
 
  
 
Ehl-i tevhide Hak ayan 
Bir şey ana olmaz nihân 
Hüseyin Sabri’ye inan 
Mevlâ yolun etsin âsan 
 
 
   28. 04. 1982 
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Hak aşkıyla ağlamayan 
Hakk’a gönül bağlamayan 
Dâvetimiz duyamayan 
Niçin feryat etmez bilmem! 
 
 

Mala, mülke esir olan 
Madde ile kalbi dolan 
Korkmaz Hak’tan söyler yalan 
Niçin feryat etmez bilmem! 

 
 
Yaratandan gafil olan 
Emr-i Hakk’a eder tuğyan 
Haset ile içi yanan 
Niçin feryat etmez bilmem! 
 
 

Esir olmuş benliğine 
Düşmüş nefsin kemendine 
Đnanmaz mısın sen dine ? 
Niçin feryat etmez bilmem! 

 
 
Nefis ruhunu kemirir 
Çeker batağa getirir 
Đstediğini yaptırır 
Niçin feryat etmez bilmem! 
 
 

Ruhun esirdir nefsine, 
Hürriyet senin neyine! 
Vicdanın mahkûmdur bile 
Niçin feryat etmez bilmem! 
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Haram yalan senin işin 
Billâhi bozuktur işin 
Şeytan da bırakmaz peşin 
Niçin feryat etmez bilmem! 
 
 

Din duygusu kayıp olmuş 
Şehvetine mahkûm olmuş 
Sonunda perişan düşmüş 
Niçin feryat etmez bilmem! 

 
 
Yaratanı hatırlamaz, 
Şükrü hamdi dahi bilmez, 
Nasihata kulak  vermez, 
Niçin feryat etmez bilmem! 
 
 

Đnsanlık bu ise batsın 
Nefs esiriyse ağlasın 
Đnsan bu hale acısın 
Niçin feryat etmez bilmem! 

 
 
Mevlâmız bizi korusun 
Kötü emeller yok olsun 
Sabri gönlün mâna dolsun 
Niçin feryat etmez bilmem! 
 
 
     26. 05. 1982 
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Đnandık Mevlâ’ya çok şükür olsun 
Yolunda yürüyen feyz ile dolsun 
Arayan dostunu gönlünde bulsun 
Lâyık kul olmayı nasip et bize 
 
 “Đyyake na’budu” rehberdir bize 
 Đnananlar kurtulur dinimize 
 Ahkâm-ı şer’iye farz hepimize 
 Lâyık kul olmayı nasip et bize 
 
“Men arefe” sırrına erdir bizi 
Mânaya, hikmete aç gönlümüzü 
Sevginle doldur daim kalbimizi 
Lâyık kul olmayı nasip et bize 
 
 “Va’budullâh”e imanımız tamdır 
 “Vela tüşrik” sırrına bizi erdir 
 “Lâ şerikele hu” mânasın bildir 
 Lâyık kul olmayı nasip et bize 
 
Görerek bilerek şahâdet verdir 
Kullukta sultanlık zevkini tattır 
Habîbinden gayrı ne varsa attır 
Lâyık kul olmayı nasip et bize 
 
 Sevgili Habîbin zuhura gelsin 
 Ümmetim desin de bizleri sevsin 
 Sancağı altında haşr u cem etsin 
 Lâyık kul olmayı nasip et bize 
 
“Kurb-ı ferâiz”i bildinse eğer 
“Kurb-ı nevâfil”e eylersin sefer 
Sabri  âdemiyete gönlünü ver 
Lâyık kul olmayı nasip et bize 
 
    01. 06. 1982 
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Seni nerde bulmalıyım? 
Ardın ardın koşmalıyım 
Sana gönül vermeliyim 
Yakar aşkın ciğerimi! 
 
 
Yoluna can vermeliyim 
Aşkın ile yanmalıyım 
Divaneye dönmeliyim 
Yakar aşkın ciğerimi! 
 
 
Dağlar taşlar aşmalıyım 
Deniz, derya geçmeliyim 
Yârdan haber almalıyım 
Yakar aşkın ciğerimi! 
 
 
Cânanımız zuhur etsin 
Ah u feryadımız dinsin 
Mevlâmız bize acısın 
Yakar aşkın ciğerimi! 
 
 
Dost uğruna ölmeliyim 
Ayan beyan görmeliyim 
Ana vuslat etmeliyim 
Yakar aşkın ciğerimi! 
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Sevgimize yok nihayet 
Hidâyet Hak’tan hidâyet 
Bilindi sırr-ı velâyet 
Yakar aşkın ciğerimi! 
 
 
 
Şer-i pâkine can feda 
Bize oldu Hak’tan atâ 
Cihan şahı pürnur safa 
Yakar aşkın ciğerimi! 
 
 
 
Aldın Sabri’yi kendine 
Verdin elini eline 
Kurban olam Hak diline 
Yakar aşkın ciğerimi! 
 
 
 
   05. 06. 1982 
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Varlık benlik atamazsın 
Benliğini yıkamazsın 
Đnadından geçemezsin 
Mevlâm hidâyet eylesin! 
 
 
Aşk-ı Hak’la yanamazsın 
Mâsivayı silemezsin 
Sen kendini bilemezsin 
Mevlâm hidâyet eylesin! 
 
 
Neden nefse aldanırsın? 
Zikret Hakk’ı hemen yansın 
Nefsin askeri ağlasın 
Mevlâm hidâyet eylesin! 
 
 
Đlm-i ledün zuhur etsin 
Hakk’ın zikri feyiz versin 
Sırr-ı şahâdet bilinsin 
Mevlâm hidâyet eylesin! 
 
 
Ah u feryadımız dinsin 
Nefsaniyet hep yıkılsın 
Ayan beyan dost bilinsin 
Mevlâm hidâyet eylesin! 
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Mâna bilen bize gelsin 
Gönül bahçemize girsin 
Selâm versin selâm alsın 
Mevlâm hidâyet eylesin! 
 
 
 
“Men arefe” sırrın bilsin 
Gönülden tasdik eylesin 
Mânilerin bütün aşsın 
Mevlâm hidâyet eylesin! 
 
 
 
Nefsin ölsün ruh dirilsin 
Gönül muradına ersin 
Vicdânın hem bayram etsin 
Mevlâm hidâyet eylesin! 
 
 
 
Sabri görevini yapsın 
Mâna bilsin hem bildirsin 
Ayniyete mazhar etsin 
Mevlâm hidâyet eylesin! 
 
 
   08. 06. 1982 
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Varlığın benliğin Hakk’a perdedir 
Đsbat et ilmin iraden nerdedir? 
Merhamet et, bunlar Hakk’a perdedir! 
Re’sul hikmete mehafetullah’tır 
 
 
Hidâyet Mevlâ’dan âşığa gelir 
Sevdiği kuluna Mevlâmız verir 
Mevlâ’sı kulunun kalbini bilir 
Re’sul hikmete mehafetullah’tır 
 
 
Kalplere şâhittir Ulu Mevlâmız 
Yoluna feda baş ile canımız 
Sultanlar sultanıdır cânanımız 
Re’sul hikmete mehafetullah’tır 
 
 
Hak yola canımız eyledik feda 
Can sultanım bizleri etme cüdâ 
Tecellî zatın ile eyle ihyâ 
Re’sul hikmete mehafetullah’tır 
 
 
“La havfun aleyhim” sırrını açtın 
Aşkını zevkini kalbe nakşettin 
Gönlünüzde ancak ben varım dedin 
Re’sul hikmete mehafetullah’tır 
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Sen bize vallahi can u cânansın 
Sevgili kulun kalbine sığansın 
Dostuna yâr gafile de ağyârsın 
Re’sul hikmete mehafetullah’tır 
 
 
 
Bütün varım Tecellî sıfatındır 
Bize hidâyet zikr-i ilâhındır 
Aşk ile salât kulun miracıdır 
Re’sul hikmete mehafetullah’tır 
 
 
 
Đlâhî derdimin dermânı sensin 
Ya Rabbi! Gönlümün sultanı sensin 
Sabri’nin enfüs, âfak mihmânısın 
Re’sul hikmete mehafetullah’tır 
 
 
     05. 09. 1982 
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Biz dervişiz, biz dervişiz 
Hakk’a gönül biz vermişiz 
Gündüz gece zikretmişiz 
Hak’tır bizim şühudumuz 
 
 
Can ilinden gelmekteyiz 
Feyz-i Hak’la dolmaktayız 
Mâna eri olmaktayız 
Hak’tır bizim şühudumuz 
 
 
Hakk’a bağlı ol dilimiz 
Lâfzetullahtır virdimiz 
Zikr-i hafidir sırrımız 
Hak’tır bizim şühudumuz 
 
 
Hak dinimiz imanımız 
Mutlaktandır telkînimiz 
Kur’an oldu rehberimiz 
Hak’tır bizim şühudumuz 
 
 
Kalp iledir tasdikimiz 
Hak Resûl’ü önderimiz 
Fenâ, bekâ şefi’imiz 
Hak’tır bizim şühudumuz 
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Ender fenâdan geçmişiz 
Dostun nikâbın açmışız 
Sevmişiz, hem sevilmişiz 
Hak’tır bizim şühudumuz 
 
 
 
Güzel ahlâk emelimiz 
Doğruyu söyler dilimiz 
Hakk’ı-bâtılı biliriz 
Hak’tır bizim şühudumuz 
 
 
 
Buna şâhit ahvâlimiz 
Erkânımız âdâbımız, 
Yaşantımız ahvâlimiz, 
Hak’tır bizim şühudumuz 
 
 
 
Şükür Mevlâ’ya iyiyiz 
Tecellînin mazharıyız 
Sabri diye biliniriz 
Hak’tır bizim şühudumuz 
 
 
   26 10 1982 
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Unutma kendini şaşırıp kalma 
Uyan be gafletten batağa dalma 
Hasedin inadın nârına yanma 
Tevbe et, pişman ol de Allah Allah! 
 
 
Tefekkür et Hakk’ı yabanda kalma 
Gerçeği görmedin bari taş atma 
Utanmak gelmez mi ey gafil sana? 
Tevbe et, pişman ol de Allah Allah! 
 
 
Ben bilirim dedin Hakk’a uymadın 
Hakk’ın ilminden sen nasip almadın 
Kendini terkedip irfan bulmadın 
Tevbe et, pişman ol de Allah Allah! 
 
 
Her sözünde alay, istihza vardır 
Bu gafiller ancak nefsine yârdır 
Şeytana oyuncak Hakk’a ağyârdır 
Tevbe et, pişman ol de Allah Allah! 
 
 
Âmâ olan gözün gerçeği görmez 
Taş atar her yana, n’aptığın bilmez 
Emmâreye kuldur insan dinlemez 
Tevbe et, pişman ol de Allah Allah! 
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Buldun bildin erdin de mi rahatsın? 
Günlerin aynı ise ziyandasın 
Var kâmil mürşide kalbin uyansın 
Tevbe et, pişman ol de Allah Allah! 
 
 
 
 
Görevimiz davet, hidâyet Hak’tan 
Doğruya kulak ver Rabbinden utan 
Terket mâsivayı gafletten uyan 
Tevbe et, pişman ol de Allah Allah! 
 
 
 
 
Herşey Hak’tandır bunu bilsene 
Ulu Yaratana teslim olsana 
Sabri sen gönülden dua etsene 
Tevbe et, pişman ol de Allah Allah! 
 
 
 
     25121982 
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Kendimizi bulan bilen sanırdık 
Doğru zannetmiştik ama aldandık 
Nefsin dostu idik Hakk’a ağyârdık 
Đmdâda yetişti Pîr Sultanımız 
 
 
Kendimizi över kibir ederdik 
Nefsâni işlere heves ederdik 
Kötüden zevk alır iylik bilmezdik 
Đmdâda yetişti Pîr Sultanımız 
 
 
Diz çöktük önünde, elini öptük 
Đman-ı kâmile şimdi inandık 
Mürşidin kıymetin böylece bildik 
Đmdâda yetişti Pîr Sultanımız 
 
 
Kemâl-i edeple huzura girdik 
Telkîne sadâkat zevkine erdik 
Gafletle cehlimiz hemen bıraktık 
Đmdâda yetişti Pîr Sultanımız 
 
 
Varımız, yoğumuz zikirle yaktık 
Nefsin askerini içine attık 
Darb-ı zikir ile anı bağladık 
Đmdâda yetişti Pîr Sultanımız 
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Ne kadar hamdetsek kadrin bilmedik 
Size lâyık kulluk biz edemedik 
Settârü’l-uyûp’sun şükür sevindik 
Đmdâda yetişti Pîr Sultanımız 
 
 
 
Amellerimize hiç güvenmedik 
Bağlandık Allah’a, kalpten inandık 
“Lâ havfun” sırrına ihlâsla erdik 
Đmdâda yetişti Pîr Sultanımız 
 
 
 
Taklitten tahkîka telkînle vardık 
Melâmet zevkini Pîr’den öğrendik 
Sabri ile gönül evine girdik 
Đmdâda yetişti Pîr Sultanımız 
 
 
    28 12 1982 
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Zikr-i Hak’la yanmadınsa, 
Telkîn Hak’tan almadınsa, 
Emre muti olmadınsa, 
Deme sakın: Ben dervişim 
 
 
Fenâfillah olmadınsa, 
Zat-ı Hak’la dolmadinsa, 
Gayrullahı atmadınsa, 
Deme sakın: Ben dervişim 
 
 
Güzel ahlâk almadınsa, 
Diyet-i Hak olmadınsa, 
Bakıp özün görmedinse, 
Deme sakın: Ben dervişim 
 
 
Cennet, cemâl görmedinse, 
Mahremine girmedinse, 
Vasl-ı likâ olmadınsa, 
Deme sakın: Ben dervişim 
 
 
Ehl-i hayâ olmadınsa, 
Sırra kadem basmadınsa, 
Pîr izinden gitmedinse, 
Deme sakın: Ben dervişim 
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Şeriatı almadınsa, 
Şer olanı atmadınsa, 
Varıp ümmet olmadınsa, 
Deme sakın: Ben dervişim 
 
 
 
Şeyhe köle olmadınsa, 
Đtimadın almadınsa, 
Yâr gönlüne girmedinse, 
Deme sakın:Ben dervişim 
 
 
 
Âdemiyet bulmadınsa, 
Sabri’ye dost olmadınsa, 
Ruhundan ruh almadınsa, 
Deme sakın: Ben dervişim 
 
 
 
   29 12 1983 
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Davet-i Rahman’ı duyduk 
Şükür hemen kabul olduk 
Tekbirle imama uyduk 
Şükürler olsun Mevlâ’ya! 
 

  Huzurunda kıyam durduk 
  Kelâm-ı Hak’la okuduk 
  Huzur huşû bunda bulduk 
  Şükürler olsun Mevlâ’ya! 

 
“Tahiyyat” ta şühud ettik 
Şahâdet sırrına erdik 
Hemen anda sücûd ettik 
Şükürler olsun Mevlâ’ya! 
 

  Celâlinden cemâl gördük 
  Zat-ı Hakk’a mazhar düştük 
  Habîbinle hem buluştuk 
  Şükürler olsun Mevlâ’ya! 
 

Aşk-ı Hak’la Mevlâm yandık 
Yanıp yanıp pürnur olduk 
Hamd ü senâlar uyandık 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 
 

  Muhabbet bahrına daldık 
  Sohbetine gönül verdik 
  Ayniyetle vücut bulduk 
  Şükürler olsun Mevlâ’ya 

 
Erenlerin izin tuttuk 
Kâmil imanlı kul olduk 
Sabri sende beyan olduk 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 
 
     18 01 1983 
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Đlahi rahmetinle eyle ganî 
Settârü’l-uyûp’sun ey kerem kâni 
Yek padişahsın sultanlar sultanı 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
 
Sana kul olmak bizlere kâfidir 
Bütün âlemler ins ü cin âcizdir 
Ah u feryadımız Mevlâ’mızadır 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
 
Neyimiz vardı ki hesap verelim? 
Fâil-i mutlaka kurban olalım 
Nasip etsin Mevlâ hayat bulalım 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
 
Đnandık fâil, mevsuf, mevcut sensin 
“Hüvel evvelü vel âhiru” diyensin 
“Vez zâhiru vel bâtın” yine sensin 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
 
Kulum demezsen hâlimiz ne olur? 
Yüz kara, gönlümüz perişan olur 
Sensiz bütün âlem karanlık olur 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
 
Rahimsin Mevlâm aşkınla hep yanam 
Himmet et kuluna, seninle kanam 
Canım feda olsun ben sana varam 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
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Biz neredeyiz, nemiz vardır Mevlâm? 
Allah deriz, Hak deriz böyle yanam 
Aşk ile zevk ile sana kavuşam 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
 
 
 
Merhametin sonsuz, hem de Settârsın 
Kerimsin Rahimsin birde Gufransın 
Aşk ile Allah diyene ne dersin? 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
 
 
 
Bana nâr-ı cehim uzak durmaktır 
Gafletin narına böyle yanmaktır 
Zikirsiz, ilhamsız, ebter olmaktır 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
 
 
 
Naz ve niyâzım seninle sanadır 
Hüseyin Sabri de seninle vardır 
Zatına perde yine sıfatındır 
Sen vallahi can u cânanımızsın! 
 
 
 
    19 01 1983 
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Şer-i pak-i Ahmed’e eyle riâyet sıdk ile 
Hürmet saygı eyle ana, gönlüne sürûr gele 
Hak’la miraç olunur ibâdât u taat ile 
Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına 
 
 
Hakk’ı seven tabi olsun nebiler nebisine 
Ehl-i sünnet itikadı rehberdir velisine 
Kulak ver dinle server-i enbiyanın sesine 
Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına 
 
 
Âyet, hadis, sünnetle yol gösterir ümmetine 
Felâh bulmak isteyenler sarılsınlar bu dine 
“Kad eflehel müminun” Hak mürşid ile biline 
Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına 
 
 
“Evvele mâ halekallâhu nuri” buyuransın 
“Küntü nebiyyen” hadisiyle evveli tutansın 
Peygamber-i Đzâmın Hâtem-en Nebîsi sensin 
Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına 
 
 
“Subhanellezi esra” hakkınızda nüzûl etti 
Sizin için ev edna’nın sır perdesi açıldı 
Âşıkla mâşukun miraç olayı zuhur etti 
Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına 
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Kutsîyet, ulvîyet, kemâlat sizinle bulunur 
Nefs-i mutmainne olanlara aynen görünür 
Mürşidin telkîni ile gönül eri olunur 
Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına 
 
 
 
Uruç, nüzûl ile miracın yolunu açansın 
Salât-ı hamse’yi bizlere emanet edensin 
“Men reani fekad rael Hak” diyen yine sensin 
Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına 
 
 
 
Mevlâ’mızdan duamız hâlis, muhlis kul olmaktır 
Ahde vefa, emre itaat, Hak yoldan gitmektir 
Zâhir bâtından maksat, Sabri kendini bilmektir 
Essalât u vesselâm Muhammed Mustafa’sına 
 
 

 
     27 01 1983 
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Kendini bilmek için bir delil ara bul 
Tenezzülle kapıyı çal, olursun kabul 
Sarıl tevhide, olursun indallah makbul 
Sana engel olan düşmanındır bunu bil 
 
 
Her günün aynı geçer bunu düşünsene 
Taklidin terk et, tahkîk olanı bulsana 
Dostundan uzak isen durma ağlasana 
Pervanesi ol, atıl ateşe yansana 
 
 
Bu varlık Hakk’a perdedir andan geçsene 
Fenâfillah olarak bekâyı bulsana 
Sırat, mizandan Allah diyerek geçsene 
Kabr-i vahdetten Hak cennetine girsene 
 
 
Muhabbetullaha can kulağın açsana 
Nimet-i uzmâsına durma şükretsene 
Şükren lillâh Mevlâmıza secde etsene 
Hakk’ın rızasını kulluk ile bulsana 
 
 
“Emri bil maruf”; nehyedilenden kaçsana 
Âyet, hadise ahlâkla sahip çıksana 
Emanetullâhı aşk ile korusana 
Besmele-i şerifle anı okusana 
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Kitab-ı tenzili kitab-ı tekvini bil 
Bilginle, ahlâkınla insanlara sevil 
Nefsânî olan bütün kayıtlarını sil 
Đnsanlık yolu tevhit yoludur velhasıl 
 
 
 
 
Đman hidâyettir her kula olmaz nasip 
Say u gayret et, Allah Halık’tır kul kâsip 
Âcizler gibi oturup deme “ya nasip” 
Gaybe hüküm verme, kimseyi etme tekzip 
 
 
 
 
Nefse uyarak fetva verenlerden olma 
Âcizliğin kabul et, sakın nefse uyma 
Sabri mâna gözün aç, dikkat et uyuma 
Sâdıklarla bile ol, gafillerle olma 
 
 
 
     02 02 1983 
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Gel bize gel, seninle Allah diyelim 
Kâmil mürşidin elin bile öpelim 
Emrine itaat, sözün  dinleyelim 
Estağfirullah, tevbe ya Rab, diyelim 
 
 Can ı gönülden Hakk’a teslim olalım 
 Mâsivâyı gönül evinden atalım 
 Al denileni sadâkatle alalım 
 Estağfirullah, tevbe ya Rab, diyelim 
 
Nefsânî olan fiillerden geçelim 
Tecellî sıfatın mazharı olalım 
Güzel ahlâk ile rehberlik edelim 
Estağfirullah, tevbe ya Rab, diyelim 
 
 Nefs-i mutmainnenin sırrın bilelim 
 Zat-ı Hakk’ın mazharı mir’at olalım 
 Kelâm-ı Hak’la Kur’an’ı  okuyalım 
 Estağfirullah, tevbe ya Rab, diyelim 
 
Bâtınımız Hak  şühuduna erelim 
Daima şühud, tefekkürlü olalım 
Murâkabesiz hareket etmeyelim 
Estağfirullah, tevbe ya Rab, diyelim 
 
 Geçmişle övünenlerden olmayalım 
 Gafletle kendimizi unutmayalım 
 Tefekkürle gönülden ilham alalım 
 Estağfirullah, tevbe ya Rab, diyelim 
 
Allah’ın nimetlerine şükredelim 
Allah’tan gelen belâya sabredelim 
Sabri daim elhamdulillah diyelim 
Estağfirullah, tevbe ya Rab, diyelim 
 
     06 02 1983 
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Gelin birbirimizi sevelim dostlar 
Dersini Kur’an-ı Kerîm’den alanlar 
Nefsi mücadelede zafer bulanlar 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 
 

Din hâdimi olma şerefi sizindir 
Dinin koruyucusu Ulu Mevlâ’dır 
Müminlik cihanda en büyük şereftir 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 

 
Nefsî mücadele cihad-ı ekberdir 
Mütefekkir insan davayı bilendir 
Mümin o ki Hakk’ı-bâtılı seçendir 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 
 

Kutsî emanetin sahibi insandır 
Emre itaatla kötüyü atandır 
Hâl ve harekâtını kontrol edendir 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 

 
Sözünde sohbetinde hikmetler vardır 
Nefse ağyâr Hak dostuna insan yârdır 
Zâhiri halkla, bâtını Hak olandır 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 
 

Yaratılış gayesin bilen insandır 
“Festekim” âyetine uyan insandır 
Kur’an-ı Kerîm’i hıfz eden insandır 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 
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Đmanda kardeşiz sevilmek hakkımız 
Đhtilâfımız olursa sulh ederiz 
Çok şükür müminiz, doğruyu söyleriz 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 
 

Sevgi muhabbet gönülleri fetheder 
Bütün kötülükler kayıp olur gider 
Güzel ahlâklı olmak bizlere yeter 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 

 
Allah’ın emridir güzel ahlâkımız 
Önderimiz sevgili peygamberimiz 
Yoluna kurbandır baş ile canımız 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 
 

Mevlâ sevdi de miraca davet etti 
Miraç olan namaz bizlere verildi 
Hak dostları naz ve niyâza yükseldi 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 

 
Sevilir insan insanda hikmetler var 
Yedi âzasıyla Allah’a secde var 
Teşehhütte gerçek şahâdet veren var 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 
 

Senlik benlik davasın kökünden yıkmış 
Đnsanlık yolunda kemâle erişmiş 
Sabri dostlarından hep bunu dilemiş 
Sevelim sevilelim mümin kardeşler 

 
      10 02 1983 
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“Din nasihattır” şuûrunu bildir bizlere 
Đlham-ı ilâhî doğar nurlu gönüllere 
Sarıl kardeşim zikrullahı veren ellere 
Đmanla ahlâkla varılır sırr-ı tevhide   
 
 
“Zikri ehlinden tâlim et” diye buyuransın 
“Zikredin beni zikredeyim sizi” diyensin 
Bilirim Mevlâm v’adinden asla hulf etmezsin 
Đmanla ahlâkla varılır sırr-ı tevhide   
 
 
Mürşid-i kâmil’den çok şükür telkîni aldık 
Zikrettik Mevlâm seni gönülden Allah dedik 
Sarıldık râbıtamıza hikmetlere erdik 
Đmanla ahlâkla varılır sırr-ı tevhide   
 
 
“Fâil-i mutlak benim” dedin eyvallah dedik 
Lâ fâile illallah’a zevk ile  sarıldık 
Lâ mevsufe illallah’a gönülden inandık 
Đmanla ahlâkla varılır sırr-ı tevhide   
 
 
“Mûtu kable en temûtu”ya mazhar olmuşuz 
Lâ mevcut sırrında Hû ile isbat etmişiz 
Tecellî  zatınla sırr-ı velâyet bulmuşuz 
Đmanla ahlâkla varılır sırr-ı tevhide   
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Zâhirimiz Hak bâtınımızı fark ederiz 
“El cem’u maâl fark” erkânıyla zevk ederiz 
Kuvve olur Hakk’ı izhâra mazhar oluruz 
Đmanla ahlâkla varılır sırr-ı tevhide   
 
 
 
 
Hakk’ı bâtınla, halkı zâhir şühud ederiz 
Đslam’ın beş şartın aşk ile ikrar ederiz 
Sıdk ile zevk ile kabul eder de yaşarız 
Đmanla ahlâkla varılır sırr-ı tevhide   
 
 
 
 
Makam-ı Kavseyn’e çok şükür edeple vardık 
Görerek bilerek şahâdet zevkini tattık 
Uruç, nüzûl hikmetin Sabri ile öğrendik 
Đmanla ahlâkla varılır sırr-ı tevhide   
 
 
     14 02 1983 
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Bir âleme vardı yolum 
Hikmet doldu anda gönlüm 
Nazar ettim mâna gördüm 
Harfle savtle olmaz ifa! 
 
 
Âyet,hadis anda vardır 
Hak gözüne hem ayândır 
Âleme dolan cânandır 
Harfle savtle olmaz ifa! 
 
 
Varlık benlik mutlak olmuş 
Enfüs, âfak nurla dolmuş 
Karanlıklar zâil olmuş 
Harfle savtle olmaz ifa! 
 
 
Sırr-ı hüviyyet bilinmiş 
Anda Kur’an nüzûl etmiş 
Ârif olan bunu bilmiş 
Harfle savtle olmaz ifa! 
 
 
Makam-ı Ruhtur bir ismi 
Vücudullah’tır çün cismi 
Âyet olur Hak kelâmı 
Harfle savtle olmaz ifa! 
 
 



 130

 
 
 
Varıp anda kıyam durmak 
Varlığın ilân eylemek 
Zatullaha mazhar düşmek 
Harfle savtle olmaz ifa ! 
 
 
 
Fenâfillahın  kemâli 
Zâhir oldu Hak cemâli 
Zuhur etti Hak kelâmı 
Harfle savtle olmaz ifa ! 
 
 
 
Kesret aynen vahdet olmuş 
Hak  hükmünü icra etmiş 
Sabri halde tevhit etmiş 
Harfle savtle olmaz ifa ! 
 
 
    16 02 1983 
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“Vallahu meas’sâbirin”sin Mevlâm 
Sabrı ihsan et ki iy’likle dolam 
Zikr-i daiminle seninle olam 
Sabırla selâmet bulunur inan 
 
 Allah kulunun kalbine şâhittir 
 “Ve nahnû akrabu” buna delildir 
 Severse kulunu Allah dedirtir 
 Sabırla selâmet bulunur inan 
 
“Ve hüve meakûm” âyetini bil 
Gönülden sarılsın Allah’a bu dil 
Güzel ahlâkınla Allah’a sevil 
Sabırla selâmet bulunur inan 
 
 “Ve nahnû akrabü” âyetin oku 
 Mânasını fehmet kalmaz hiç korku 
 Aşk ile olursun Mevlâ’nın kulu 
 Sabırla selâmet bulunur inan 
 
Hikmetle düşün kendini bilirsin 
Kararını kendin ver neredesin ? 
Bekleme başkası desin: “Sen kimsin?” 
Sabırla selâmet bulunur inan 
 
 “Men arefe” sırrına ermelisin 
 Bulmanın zevkini hem tatmalısın 
 Rabbin Nebin kim? cevap vermelisin 
 Sabırla selâmet bulunur inan 
 
Bağlan Rabbine, kalbin Allah desin 
Allah’ın dostları hep seni sevsin 
Sâdık ol ki Sabri gönlünü versin 
Sabırla selâmet bulunur inan 
 
     18 02 1983 
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Tevhidin özü budur 
Arşı kürsü durdurur 
Âşık mâşuk buldurur 
Lâ ilâhe illallah 
 
Cennete dahil eder 
Đçinden hüzün gider 
Gönlünde zuhur eder 
Lâ ilâhe illallah 
 
Dostun nikabın açar 
Etrafa rahmet saçar 
Bekâ iline uçar 
Lâ ilâhe illallah 
 
Aşk-ı Hak’la doldurur 
Zat-ı Hakk’ı buldurur 
Dostun ayan görünür 
Lâ ilâhe illallah 
 
Fenâda diyetin Hak 
Bekâda zâhir mutlak 
Hak’tır diyen enelhak 
Lâ ilâhe illallah 
 
Şarkı garba bağlayan 
Evel âhir bir eden 
Ledün ilmin bildiren 
Lâ ilâhe illallah 
 
Sırat, mizandan geçer 
Hakk’ı-bâtılı seçer 
Havz-ı kevserden içer 
Lâ ilâhe illallah 
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Lezzetine doyulmaz 
Zikirsiz hiç durulmaz 
Âşık sohbetsiz olmaz 
Lâ ilâhe illallah 
 
 
Besmele tamamlanır 
Üç mertebe bundadır 
Mümine Hak ayandır 
Lâ ilâhe illallah 
 
 
Perde olmaz dünyası 
Aldatamaz ukbası 
Sever kulu Mevlâsı 
Lâ ilâhe illallah 
 
 
 
Zikirlerin âlâsı 
Đsm-i âzam duası 
Siler kalbinden pası 
Lâ ilâhe illallah 
 
 
Sabri diyelim Allah 
Allah Allah illâllah 
Muhammed Resûlullah 
Lâ ilâhe illallah 
 
   25 02 1983 
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Şühud, tefekkürle Allah diyelim Hû Allah 
Tevhidin nuru, esmanın  müsemması Allah 
Besmele-i şerifte Rahman Rahimdir Allah 
Can ı gönülden sadâkatle diyelim  Allah 
 
 Zikrullahı ehlinden tâlim et, diyen Allah 
 Zikredin beni zikredeyim sizi der Allah 
 Küllü şeye kâdir ve muktedir olan Allah 
 Kur’an’ımız âyet âyet indirendir Allah 
 
Đnsi cinni yaratan ve yaşatandır Allah 
Sevgili Habîbini bize gönderen Allah 
Yemez, içmez, hiç uyumaz, âciz olmaz Allah 
Hayrı şerri diler şerden razı olmaz Allah 
 
 Kulun kalbine daima nazar eder Allah 
 “Settaru’l-ûyup”:ayıpları örtendir Allah 
 “Gaffaru’z-zûnup”:günahları affeden Allah 
 Seyyiatı hasenâta çevirendir Allah 
 
Ulu Mevla’mız, hâkimler hâkimidir Allah 
Gizli aşikâr bütün sırları bilen Allah 
Bize bizden yakın ruhundan ruh veren Allah 
Sevgisin kalbe koyarsa, kul daim der Allah 
 
 Hidâyet Hak’tandır buyurdu Hazret-i Allah 
 Şirkten ma’dasını dilerse affeder Allah 
 Şirk-i celi şirk-i hafiden korusun Allah 
 “Lâ ilâhe illallah” kulun der daim Allah 
 
Nefs-i mutmainneye ulaşır diyen Allah 
Hüseyin Sabri gel diyelim daima Allah 
Sevginden zikrinden bizi mahrum etme Allah 
Habîbin Muhammed Mustafa’ya bahşet Allah 
 

        26 02 1983 
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Kerem ihsan lûtfettiniz 
Gönlümüze nur saçtınız 
Bize safa getirdiniz 
Allah sizden razı olsun! 
 
 
Sizi gördük mutlu olduk 
Sizinle biz hayat bulduk 
Mevlâ’ya çok şükür dedik 
Allah sizden razı olsun! 
 
 
Uzak yakın teşrifiniz, 
Zahmetlere katlandınız 
Aşkınızla hep geldiniz 
Allah sizden razı olsun! 
 
 
Rabbim sizi sevindirsin 
Sevgisine mazhar kılsın 
Sohbet ile beyhuş etsin 
Allah sizden razı olsun! 
 
 
Lûtfunuza paha olmaz 
Sevginize hiç doyulmaz 
Sevincim sözle bilinmez 
Allah sizden razı olsun! 
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Hak gençleri sevindirsin 
Kulluğuna lâyık kılsın 
Yuvaları feyiz dolsun 
Allah sizden razı olsun! 
 
 
 
Kur’an mevlid Hak rızası 
Silindi kalplerin pası 
Mümin müminin aynası 
Allah sizden razı olsun! 
 
 
 
Sabri sevinçten şâd oldu 
Mahzun kalpler sürur doldu 
Şükür Hak rızası oldu 
Allah sizden razı olsun! 
 
 
   01 04 1983 
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Đlahi Mevlâm rızandan ayırma 
Perdeyi çekip de bizi ağlatma 
Derya içinde suyu arattırma 
Ayrılık nârına bizleri yakma 
 
 Ruhundan bize ruh verensin Mevlâm 
 Âtide aramam gönülde bulam 
 Aşkınla, zevkinle daima dolam 
 Zikr-i daiminle seninle olam 
 
Uzakmışsın gibi feryat ettirme 
Gaflet perdesini yüzüme çekme 
Bırakıp beni de uzağa gitme 
Bana benimsin de, gayrısın deme 
 
 Kuvvet, kudretinle haşreyle beni 
 Aşkınla gönülden seveyim seni 
 Sevgiye lâyık kıl, kulu köleni 
 “Fedhuli” emrinle sevindir beni 
 
Cennete dahil et, kulum de bize 
Sevgi muhabbetle dol gönlümüze 
Mutlu olur inanan dinimize 
Canda cânanın aşkını ver bize 
 
 Seninle Allah demek ne güzeldir 
 Sana vuslat dertli cana şifadır! 
 Sâdık dosta sevgilisi ayândır 
 Bize devâ elbette sultandandır 
 
Emrine itaat görevimizdir 
Gel gel diyen bize cânanımızdır 
Mürşidin rızası emelimizdir 
Sabri mihman Ulu Yezdan’ımızdır 
 
      05 06 1983 
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Halkîyette din kardeşim 
Hakikâtte sır  yoldaşım 
Mâna ilinde hâldaşım 
Mevlâm yolun âsan etsin! 
 
 
Efendisinin aynısı 
Hikmetle bak ta kendisi 
Hayat verir hem nefesi 
Mevlâm yolun âsan etsin! 
 
 
Telkîn edersin tevhidi 
Def edersin cehaleti 
Bildirirsin şahâdeti 
Mevlâm yolun âsan etsin! 
 
 
Taklitten kurtaran sensin 
Telkîn ile öldürensin 
Nefhin ile diriltensin 
Mevlâm yolun âsan etsin! 
 
 
Hak nüfûzun âli kılsın 
Size gelen şükreylesin 
Kelâmı Hak’tan dinlesin 
Mevlâm yolun âsan etsin! 
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Hafız AHMED’dir isminiz 
Mutlaktandır telkîniniz 
Đhvana himmet ediniz 
Mevlâm yolun âsan etsin! 
 
 
 
Açtın gönlünü kâmile 
Doldun gönülden gönüle 
Hak dostunu kimler bile? 
Mevlâm yolun âsan etsin! 
 
 
 
Sabri size gönlün verdi 
Hak’tan iylikler diledi 
Ârifliğin yâd eyledi 
Mevlâm yolun âsan etsin! 
 
  
 
    13 06 1983 
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Ben bilirim demesene, 
Hak’tan hayâ eylesene, 
Şer yoluna gitmesene, 
Hak zikrini ihsan etsin 
 
 
Kâmil mürşit arasana, 
Aşk-ı Hak’la sen yansana, 
Tevhit  ile boyansana, 
Hak zikrini ihsan etsin 
 
 
Hak’tan himmet dilesene, 
Gönülden tövbe etsene, 
Estağfirullah desene, 
Hak zikrini ihsan etsin 
 
 
Đlmine güvenmesene, 
Şirk-i hafi etmesene, 
Oldum bildim demesene, 
Hak zikrini ihsan etsin 
 
 
Đnsan o ki kendin bilsin 
Yaradana hamd eylesin 
Hakk’ı-bâtılı fark etsin 
Hak zikrini ihsan etsin 
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Olmaz canım böyle olmaz! 
Mürşitsiz Hakk’a varılmaz 
Rehbersiz cânan bulunmaz 
Hak zikrini ihsan etsin 
 
 
 
Görevimiz ikaz etme, 
Hidâyet Hak’tan dileme 
Emr-i Hakk’a isyan etme 
Hak zikrini ihsan etsin 
 
 
 
Sabri senin gayen nedir? 
Hak dilerse zikrettirir 
Habîbini hem bildirir 
Hak zikrini ihsan etsin 
 
 
    681983 
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Çok şükür olsun Yezdan’ımıza 
Canımız kurban cânanımıza 
Erdi yolumuz sultanımıza 
Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya! 
 
 
Feyzine mazhar olanlar bildi 
Telkîni Hak’tan alanlar erdi 
Bunlar kâmilin gönlüne girdi 
Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya! 
 
 
Hak yolda gaye; kemâle erme 
Herşeyden önce kendini bilme 
Sırrını sakın ifşa eyleme 
Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya! 
 
 
Tevhitte kemâl, emre itaat 
Hakk’a sarıl da masivayı at 
Tevhit ile uyan zikr ile yat 
Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya! 
 
 
Ağlamasana, gülme hakkımız 
Doğru yoldayız, şâhit hâlimiz 
Emre itaat, sâdık özümüz 
Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya! 
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Sırr-ı şahâdet ikrarı bizde 
Din nasihattır şuuru bizde 
Đsm-i azam şükür dilimizde 
Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya! 
 
 
 
Đlm-i vahdet’ten ilhamımız var 
Kelâm-ı Hak’la sohbetimiz var 
Halimiz bilen ihvanımız var 
Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya! 
 
 
 
Şükürden aciz kemter kulunuz 
Đsmi Sabri’dir cismi köleniz 
Sizle bir oldu gayri neyimiz 
Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya! 
 
 
     17 08 1983 
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Nur yüzüne hayran oldum 
Sohbetine büyülendim 
Varımyoğum kayıp ettim 
Beni benden alan sensin 
 
 
Seni seven mecnun olur 
Vuslatına canın verir 
Seninle hem hayat bulur 
Beni benden alan sensin 
 
 
Gönlümüzü sana verdik 
Ne bulduksa bunda bulduk 
Dostumuzla hemdem olduk 
Beni benden alan sensin 
 
 
Gecemizi aydınlattın 
Sırr-ı velâyeti açtın 
 “Fe eynema”yı bildirdin 
Beni benden alan sensin 
 
 
Âyet, hadis ta’lim ettin 
Hakk’ı-bâtılı öğrettin 
Hak Resûl’e ümmet ettin 
Beni benden alan sensin 
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Mutlu olur seni seven 
Telkînine boyun veren 
Mâna ile yüzün gören 
Beni benden alan sensin 
 
 
 
Ulu Mevlâ lûtfeyledi 
Mürşidinden o söyledi 
Sâdık olanlar anladı 
Beni benden alan sensin 
 
 
 
Sabri sana nazar etti 
Tecellîye mazhar oldu 
Âriflerin bunu bildi 
Beni benden alan sensin 
 
 
 
                 21 08 1983 
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Đlâhî, aşkınla pervaneyim 
Mecnunumdertliyimbiçareyim 
Dost uğruna ben bir divaneyim 
Lûtfet, kerem kıl cânanım benim! 
 
 
Yâr uğruna, feda-yı can ettim 
Ne olur gül bana sana n’ettim? 
Her şeyim dostum uğruna verdim 
Lûtfet kerem kıl cânanım benim! 
 
 
Nazın çekecek hâlim kalmadı 
Ne emrettin de bizde olmadı? 
Âşıkların asla usanmadı 
Lûtfet kerem kıl cânanım benim! 
 
 
Varlığına emsal olmaz asla 
Münkirler inatla diyorlar “Lâ” 
Çok şükür biz deriz her an “Đllâ” 
Lûtfet kerem kıl cânanım benim! 
 
 
Lâyık kul olmakta yardımcım ol 
Kemâl-i irfanla gönlüme dol 
Hak erenlere ne sağ, ne de sol 
Lûtfet kerem kıl cânanım benim! 
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“Festakim” âyetine can feda 
“Sırat-ı müstakim” Hak’tan ata 
Kutsî emanet bizlere şifa 
Lûtfet kerem kıl cânanım benim! 
 
 
 
Sevgine tutulan âşığa bak 
Aşkınla yanan sâdığına bak 
Yoluna yüzbinler fedaya bak 
Lûtfet kerem kıl cânanım benim! 
 
 
 
Mürşitler insana gösterir yol 
Hak âşıkları Allah der bol bol 
Sabri tenezzül et, Hak ile dol 
Lûtfet kerem kıl cânanım benim! 
 
 
    06 09 1983 
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Can ilidir cânanımız 
Hak’tır bizim ikrarımız 
Aşk iledir inancımız 
Sev mürşidi gel sen bize 
 
 
Davetimiz Rahman’dandır 
Kemâlimiz Kur’an’dandır 
Sohbetimiz Mevlâ’dandır 
Sev mürşidi gel sen bize 
 
 
Fenâfillah bizde vardır 
Meratib-i tevhit yârdır 
Hak’tan gayrısı ağyârdır 
Sev mürşidi gel sen bize 
 
 
Sesimizi duyan geldi 
“Sıbgatallah” la boyandı 
Nesi varsa  birden yandı 
Sev mürşidi gel sen bize 
 
 
Varlığınız mutlak olur 
Kuvvenizden zâhir olur 
Bu hâl mürşitle bulunur 
Sev mürşidi gel sen bize 
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Gerçek kuldur ikrar eden 
Sultanlara çok sevilen 
Yokluğu sermaye eden 
Sev mürşidi gel sen bize 
 
 
 
Halkla Hakk’ı tevhit eder 
Bütün ah u feryat gider 
Gönlün Hakk’a secde eder 
Sev mürşidi gel sen bize 
 
 
 
Hüseyin Sabri sen bilsen 
Gündüz gece şükreylesen 
Seher vakti “ALLAH” desen 
Sev mürşidi gel sen bize 
 
 
    07 09 1983 
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Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek 
Tevazu ile Hakk’a secde eylemek 
Ârifiyettir Hak’la bâtılı seçmek 
Secdegâhın zat-ı Hak’tır fehmeylemek 
 
Namaz, oruç farz-ı ilâhidir bize 
Nur-i ilahi tecellî eder yüze 
Hak ile daima olursun yüz yüze 
Kim oturdu ise, kâmille diz dize 
 
Hac, zekât zengin olana farz kılındı 
Bunlar ile sırr-ı hüviyyet bilindi 
Görerek bilerek şahadet verildi 
Gerçek âşıklara buyurun denildi 
 
Hakikat lütf-i ilahidir bizlere 
Şeriat rehberdir gerçek müminlere 
Ne mutlu ledün ilmini bilenlere 
Kenz-i mahfi’nin sırrına erenlere 
 
Elbette ruhsuz vücut ayakta durmaz 
Telkîni mutlak bilen ahkâmsız olmaz 
Emre itaat eder isyân eylemez 
Đnsanı insan dinler gayrı dinlemez 
 
Sohbetimiz duyanlar buldular safa 
Mürşidimin telkîni canlara şifâ 
Gerçek insan o ki eder ahde vefa 
Habîbinin mucizesidir “ve kefâ” 
 
Ayıplar örtensin suçumuz bağışla 
Biz deriz her an tevbe estağfirullah 
Müminler için her zaman vakt-i salâ 
Hüseyin Sabri zikret daim illallah 
 
 Salihli Banyoları 27 09 1983 
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Gerçek müminler felah buldular 
Hakk’ı batılı tefrik ettiler 
Tecell-i Hakk’a mazhar oldular 
Kenz-i mahfinin sırrı onlarda 
 
 
Feth-i bab ettiler zikr-i Hak’la 
Kemâle erdiler sadâkatla 
Vuslat zevkin tattılar imanla 
Kenz-i mahfinin sırrı onlarda 
 
 
Hak tecellîsine mazhar onlar 
Rümûz-ı evliyâyı anlarlar 
Naz ve niyâzın üyesi onlar 
Kenz-i mahfinin sırrı onlarda 
 
 
Görevleri rıza üzeredir 
Sohbetleri muhabetullahtır 
Hareketleri ârifanedir 
Kenz-i mahfinin sırrı onlarda 
 
 
Tefekkürle Hakk’ı zikrederler 
Tevazuyla ibadet ederler 
Daima Allah’a hamd ederler 
Kenz-i mahfinin sırrı onlarda 
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Güzel ahlâktır yaşantıları 
Tevhit i irfandır kaynakları 
Şühud üzre daim arzuları 
Kenz-i mahfinin sırrı onlarda 
 
 
 
Kur’an hadis rehberdir onlara 
Hayat verir sohbetleri cana 
Selâm olsun muhterem dostlara 
Kenz-i mahfinin sırrı onlarda 
 
 
 
Ulu Mevlâ sevmiş, kulum demiş 
Peygamberimiz ümmet eylemiş 
Sabri bu hale şahâdet etmiş 
Kenz-i mahfinin sırrı onlarda 
 
 
  Salihli Banyoları 30 09 1983 
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Dervişliğe gönül verdik 
Hak rızasın bunda bulduk 
Enfüs  âfakı zevk ettik 
Şükrederim Rabbim sana 
 
 
Telkîn ile zikreyledik 
Allah dedik zevk eyledik 
Şükreyledik hamdeyledik 
Şükrederim Rabbim sana 
 
 
Fiil, fi’lullahtır bildik 
Sıfatullahta gark olduk 
Tecellîye mazhar olduk 
Şükrederim Rabbim sana 
 
 
Zatullahta karar kıldık 
Gayrullahı terk eyledik 
Zat-ı Hakk’ı ayan bildik 
Şükrederim Rabbim sana 
 
 
 “Sıbgatallah”a boyandık 
Tecellîden hayat bulduk 
Gerçek kulluk bunda tattık 
Şükrederim Rabbim sana 
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Ehl-i sünneti tanıdık 
Cânanları dost eyledik 
Cemâl-i yâri seyrettik 
Şükrederim Rabbim sana 
 
 
 
Tevhit ile hayat bulduk 
Şükrenlillâh secde ettik 
Hamd ü senâ kabul olduk 
Şükrederim Rabbim sana 
 
 
 
Đhlâs ile kemâl bulduk 
Dostumuzla hemdem olduk 
Sabri senden ilân ettik 
Şükrederim Rabbim sana 
 
 
    05 10 1983 
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Gönlümüze ilham oldu 
Feyz-i ilahiyle doldu 
Şükür Mevlâ’sını buldu 
Gönlümüze giren bilir 
 
 
Sağa sola selâm verdik 
Hakk’ı-bâtılı anladık 
Tevhit ile fark eyledik 
Gönlümüze giren bilir 
 
 
Ölmeden evvel ölmüşüz 
Sırat, mizandan geçmişiz 
Dostun nikâbın açmışız 
Gönlümüze giren bilir 
 
 
Ehl-i mâna anlar bizi 
Kim tuttuysa kâmil izi 
Ondan göründü Hak yüzü 
Gönlümüze giren bilir 
 
 
Kesretimiz Hak iledir 
Kulluğumuz zevk iledir 
Sohbetimiz aşk iledir 
Gönlümüze giren bilir 
 
 



 156

 
 
 
Ne istersen Kâmildedir 
Kâmil iman O’nunladır 
Vuslat zevkin o tattırır 
Gönlümüze giren bilir 
 
 
 
Dostun sohbetine erdik 
Yanında eğlenip kaldık 
Ayniyete mazhar olduk 
Gönlümüze giren bilir 
 
 
 
Sabri sabrınladır safa 
Hak’tan oldu sana atâ 
Mevlâmıza hamd ü senâ 
Gönlümüze giren bilir 
 
 
    07 10 1983 
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Asker oğlum göreslendik 
Mektubun geldi sevindik 
Seni Hakk’a teslim ettik 
Mevlâm seni dost eylesin 
 

Görevini yap evlâdım 
Sizi Allah’a adadım 
Tekbir tahmidle yolladım 
Hak erenler sizi sevsin 

 
Korku yoktur içinizde 
Đman vardır kalbinizde 
Şüphe yoktur gönlünüzde 
Hak aşkını daim etsin 
 

Sadâkat, cesaret sizde 
Vatan sevgisi de sizde 
Saygı sevgi vardır sizde 
Şeyhim pîrim himmet etsin 
 

Hubbü’l-vatan imandandır 
Kuvvet kudret Mevlâ’dandır 
Sohbetiniz vahdettendir 
Allah  daim ihsan etsin 
 

Ruhun kalbin hikmet dolsun 
Rabbim muîniniz olsun 
Size gelen Hakk’ı bulsun 
Ayniyete mazhar kılsın 

 
Âyet, hadis rehberiniz 
Açılsın mâna kapınız 
Mutlaktandır ilhamınız 
Hak kendine hâdim etsin 
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Mektubunda hikmetler var 
Yavrum sana Allah’tır yâr 
Çok şükür kalmadı ağyâr 
Rabbim seni sevindirsin 

 
Vereni alanı bildin 
Ebeveyni sevindirdin 
Enfüs âfakı zevkettin 
Rabbim size gönlün versin 
 

Đhvanımız dua eder 
Can dostları sizi sever 
Bütün dostlar selâm eder 
Hak rızasın ihsan etsin 

 
Kenz-i mahfidir sırrımız 
Muhabbetullah virdimiz 
HASAN HĐLMĐ evlâdımız 
Hak nüfûzun âli kılsın 
 

Đhvan sizden hizmet bekler 
Annen baban bunu ister 
Dua almak sana yeter 
Hak duamız kabul etsin 
 

 
Yavrularım huzur bulsun 
Allahım sizi korusun 
Sabri sizde beyan olsun 
Âdemiyet ihsan etsin 
 
 
    12 10 1983 
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Besmeleyle  bedâ  ettik 
Şahâdet şerbetin  içtik 
Lezzetiyle beyhûş olduk 
Çok şükür elhamdülillah! 
 

Tadına hiç doyum olmaz 
Misli dünyada bulunmaz 
Ondan içen nâra yanmaz 
Çok şükür elhamdülillah! 

 
Sâki sunar dolu dolu 
Đçen andan  olur ulu 
Şükür bulduk doğru yolu 
Çok şükür elhamdülillah! 
 

Diller anı anlatamaz 
Hâl ilmidir söylenemez 
Tatmayan bunu bilmez 
Çok şükür elhamdülillah! 

 
Çöl, vadiyi ihyâ eder 
Sümbül, lâle, güller biter 
Gül dalında bülbül öter 
Çok şükür elhamdülillah! 
 

Bağ u bahçe ihyâ oldu 
Nimetlerle her yer doldu 
Anı tadan hayat buldu 
Çok şükür elhamdülillah! 
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Havz-ı kevserden sulandı 
Cennete girenler tattı 
Rabbim bize ihsan etti 
Çok şükür elhamdülillah! 
 
 

Gerçek müminler bildiler 
Aynı hâli yaşadılar 
Bize onlar bildirdiler 
Çok şükür elhamdülillah! 
 

 
Hakk’ın lûtfu bize çoktur 
Rahim’dir Hak şüphe yoktur 
Bize lûtfettiği nurdur 
Çok şükür elhamdülillah! 
 
 

Pîr yüzünden himmet oldu 
Cihan hikmetlerle doldu 
Sabri mürşidinden buldu 
Çok şükür elhamdülillah! 

 
 
     21 10 1983 
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Güzelliğin sonsuz senin 
Aşkın zevkin vardır senin 
Kirin leken yoktur senin 
Paha olmaz asla size 
 

Sözün sohbetin çok leziz 
Seni seven olur aziz 
Sadâkatle söyleriz biz 
Paha olmaz asla size 

 
Kalbin ruhun gönlün temiz 
Durmaz coşar aynen deniz 
Hakk’ın zikri ile temiz 
Paha olmaz asla size 
 

Gören sizi hayran olur 
Aradığın sizde bulur 
Size her an yoldaş olur 
Paha olmaz asla size 
 

Fethetmişsin gönülleri 
Doldurmuşsun enginleri 
Tebşir ettik bilenleri 
Paha olmaz asla size 
 

Âşık, sâdık derler size 
Đlham doğar gönlünüze 
Bakan hayran yüzünüze 
Paha olmaz asla size 
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Lebinden kevserler akar 
Bakışın gönüller yakar 
Levnin misk-i amber kokar 
Paha olmaz asla size 

 
 

Sizi gören azap çekmez 
Dünya, ukbada eğlenmez 
Âşık olmayanlar bilmez 
Paha olmaz asla size 

 
 
Sizi nasıl anlatayım ? 
Lâzım ki ben siz olayım 
Aşkın sevginle dolayım 
Paha olmaz asla size 
 
 

Sabır tahammül kalmadı 
Hergiz bunu anlamadı 
Ehl-i suret tadamadı 
Paha olmaz asla size 

 
 
Kardeş nedir halin senin? 
Sabri anlatılmaz derdin 
Ne dedimse doğru dedim 
Paha olmaz asla size 
 
    27 10 1983 
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Ulu Mevlâm lütfeyledin 
Nâr gösterdin nur eyledin 
Celâlinden ikram ettin 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 
 

Senden gelen hoştur bana 
Gönlüm ruhum senden yana 
Kurban olam cânan sana 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 

 
Hikmetinden suâl olmaz 
Sâdık olan nâra yanmaz 
Ehl-i sûret anlayamaz 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 

 
Ehl-i tevhit şükreylesin 
Daim Hakk’ı zikreylesin 
Kelâm-ı Hak’tan dinlesin 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 

 
Râbıtamız rehber oldu 
Cihan hikmetlerle doldu 
Kesret hemen kayıp oldu 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 
 

Halvet olduk biz dost ile 
Kesret içre vahdet ile 
Anlatılmaz kelâm ile 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 
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Oldun ayan tevhit ile 
Oldum seninle hep bile 
Hâlim gelmez asla dile 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 
 
 

Biz melâmi salikiyiz 
Đlm-i ledün vârisiyiz 
Ayniyetin sahibiyiz 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 

 
 
Mevlâm şâhit  hâlimize 
Yok nihayet sevgimize 
Âşık, sâdık derler bize 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 
 

 
Hubb-i Mevlâ gönlümüzde 
Ârifiyet vardır bizde 
Zikri daim kalbimizde 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 

 
 
Tuttun fakirin elini 
Sevindirdin Mevlâm beni 
Sabri sever candan seni 
Şükürler olsun Mevlâ’ya 
 
    10 11 1983 
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Naz edip bana, yüzüne nikabın çekme 
Sev beni gönülden sakın bırakıp gitme 
Dostun kahrında lûtuf var isyan eyleme 
Rahimsin Kerimsin Mevlâm mahrum eyleme 

 
Zikir fikir seninle olmak ne güzeldir 
Savm u salat,hac ve zekat huzur bulmaktır 
Huzursuz ibadet etme cana cefadır 
Aşkullah, muhabbetullah ruha gıdadır 

 
Gönlün Allah’a, yönün de kıbleye dönsün 
Đçinde, dışında masiva hiç kalmasın 
Ulu Mevlâm seni seven nâra yanmasın 
Tevhit ile uyansın her an Allah desin 
 

Đman-ı kâmil hidâyettir Hak’tan bize 
Sonsuz hamd ü senalar olsun Rabbimize 
Sırat-ı müstakim rehberdir hepimize 
Hâfızı nâsırı Allah’tır dinimize 

 
Salât u selâm ol nebiler nebisine 
Âyet, hadisle yol gösterir velisine 
Ehl-i sünneti dost eylemiş kendisine 
Kutsî emaneti tevdi et ehlisine 
 

Kalbin ruhun pür nur Hak ile daim sürûr 
Tevhide sadâkatle, gönlümüzde huzur 
Tecellî sıfatın her yüzden etti zuhur 
Đman-ı kâmille enfüs âfak doldu nur 

 
Aşk-ı ilâhîdir bizlere oldu rehber 
Ahde vefa edeni Ulu Mevlâ sever 
Hak dostları durmaz, Sabri daim “Allah”der 
Allah diyen âşıklarda kalmaz gam keder 
 
      07 12 1983 
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Ulu Mevlâm hamd ü senâ 
Canım kurban cânan sana 
Aşkın zevkin ver sen bana 
Her an diyem Allah Allah 
 
 
Hikmetledir sohbetimiz 
Aşk iledir nazarımız 
Sıdk iledir ezkârımız 
Her an diyem Allah Allah 
 
 
Şahâdet vermişiz candan 
Şükür kurtulduk ağyârdan 
Kemâlimiz Mevlâmızdan 
Her an diyem Allah Allah 
 
 
Techiz ettin sıfatınla 
Telkîn ettin kelâmınla 
Zuhur ettin cemâlinle 
Her an diyem Allah Allah 
 
 
Emr-i Rabb’e mutî olduk 
Kelâmı Hak’tan dinledik 
Şahâdet sırrına erdik 
Her an diyem Allah Allah 
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Rehberimiz bizimledir 
Bizi bize o öğretir 
Halkı bizden o dinletir 
Her an diyem Allah Allah 
 
 
 
Ten ruh, vücut bir olmuştur 
Sırr-ı hafiye ermiştir 
Kesret, vahdet birleşmiştir 
Her an diyem Allah Allah 
 
 
 
Sabri şükret Yaratana 
Gönlün vatandır Mevlâ’na 
Đlham olur Hak’tan sana 
Her an diyem Allah Allah 
 
 
   17 12 1983 
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Ârifiyet bizdedir 
Sevgisi gönüldedir 
Aradığın sendedir 
Hak sevgisi var bizde 

 
 

Fenâfillah emelim 
                Gönülden Hak diyelim 
                Her nefes zikredelim 
                Hak sevgisi var bizde 
 
 

Rahim Kerim Mevlâ’mız 
Can içre cânanımız 
Ondan gelir aşkımız 
Hak sevgisi var bizde 

 
 
                Ruhum gönlüm huzurlu 
                Dostumun yüzü nurlu 
                Sohbetimiz şuurlu 
                Hak sevgisi var bizde 
 
 

Fedhulü emrin duyduk 
Hemen itaat ettik 
Çok şükür Hakk’a dedik 
Hak sevgisi var bizde 

 
 



 169

 
 
 

Kerem ihsanın boldur 
                Yolumuz doğru yoldur 
                Vuslatın yolu budur 
                Hak sevgisi var bizde 
 
 
 

Allah diyelim dostlar  
Hak kapısın açanlar 
Gönülde yer tutanlar 
Hak sevgisi var bizde 

 
 
 
                Sabri sabrını buldun 
                Mûtu sırrına erdin 
                Sırr-ı tevhidi buldun 
                Hak sevgisi var bizde 
 

 
 
    05 03 1984 
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Ziyaret ettik ihvanı 
Gönülden verdik selâmı 
Telkîn ile bulduk yâri 
Sohbetimiz dost iledir 
 
 

Ahkâm ahlâk rehber size 
Mâna dola gönlünüze 
Candan sarıl dinimize 
Sohbetimiz dost iledir 

 
 
Nasihata kulak verin 
Sohbeti Hak’tan dinleyin 
Ağyârla ülfet etmeyin 
Sohbetimiz dost iledir 
 

Doğru yolda aşkla yürü 
Gönlün bulsun Hak huzuru 
Mâna iledir zuhuru 
Sohbetimiz dost iledir 

 
 
Hikmetimiz vardır bizim 
Candan içre yârdır bizim 
Müstakimde vardır izim 
Sohbetimiz dost iledir 
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 Aşka zevke yok nihayet 
Hidâyet Hak’tan hidâyet 
Sıdk iledir ol şahâdet  
Sohbetimiz dost iledir 

 
 
 
 

 Kesbi ilim anı bilmez 
 Đlm-i vehbiyi dinlemez 
 Kâmilsiz bu bilinemez 
 Sohbetimiz dost iledir 
 
 
 

Rabbimize şükredelim 
Takdire razı olalım 
Gönülde Sabri bulalım 
Sohbetimiz dost iledir 

 
 
     07 03 1984 
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Ferâsetle kıldın nazar  
Kelâmından mâna süzer  
Ârif olan anı sezer 
Sonsuz rahmet ruhunuza 
 
 

Mâna dolu sözleriniz 
Bizi bize bildirdiniz 
Ağlar iken güldürdünüz 
Sonsuz rahmet ruhunuza 

 
 
Din nasihat edenimsin 
Telkînimi verenimsin 
Gayriyetten kurtaransın 
Sonsuz rahmet ruhunuza 
 
 

Sultanların sultanı can 
Kurban olsun sana cihan 
Olmuşsun tevhitle ayan 
Sonsuz rahmet ruhunuza 

 
 
Mürşidimin ismi AHMED 
Âlemlere oldun rahmet 
Dileniriz her an himmet 
Sonsuz rahmet ruhunuza 
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Gel dedin de geldim sana 
Gönlüm ruhum senden yana 
Kenz-i mahfi anlayana 
Sonsuz rahmet ruhunuza 

 
 
Ehl-i suret anlayamaz 
Diller sizi anlatamaz 
Sonsuzluğun bulunamaz 
Sonsuz rahmet ruhunuza 
 
 

Her yönüyle arif insan 
Sohbetine doyulmayan 
Sadâkatle ana bağlan 
Sonsuz rahmet ruhunuza 

 
 
Sabri senle hayat buldu 
Telkîninle mâna doldu 
Ne olduysa anda oldu 
El-Fâtiha ruhunuza 
 
 
 
    07 03 1984 
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 Allah için beytini edelim tavaf  
 Bütün günahından Mevlâm edecek af 

Kur’an’ın meâli yok anda hiç hilâf 
Haccımız mübarek olsun kardeşleri m 

 
Mîkat’ta soyunup giyelim ihrâmı 
Hak yolda gidene candan ver selâmı 
Dikkat et, deme nefsani kelâmı 
Haccımız mübarek olsun kardeşim 

 
        Arafat dağında dururuz vakfeye 
        Beratımız olur Allah’tan hediye 
        Lebbeyk Allahümme aşk ile söyleye 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 
 

        Oruç ile bulduk vuslatın zevkini 
        Kelâm anlatamaz hüccâcın halini 
        Gönülden almıştır Hakk’ın selâmını 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 

 
        Nüzûlde kemâlat lûtfetsin Mevlâ’mız 
        Kulluğun zevkini biz böyle tatmışız 
        Kesrette vahdetin zevkini almışız 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 
 

        Mina’da şeytana atıldı çok taşlar 
        Kesildi kurbanlar akıtıldı kanlar 
        Kefenden elbise, hep açıktır başlar 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 
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 Farz olan tavafa koşuyor hacılar 

Şifadır onlara çekilen acılar 
        Sevinçten akıyor gözümüzden yaşlar 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 
 

        Haccın edâsında farz olan şart üçtür: 
        Đhram vakfe, farz olan tavaf bunlardır 
        Ondört vâcibin cümlesini yapmaktır 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 

 
        Veda tavafında tahammül güç olur 
        Safa ile Merve’de sây güzel olur 
        Hacer validemizin ruhu şâd olur 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 
 

        Makâm-ı Đbrahim ne güzel makamdır 
        Anda namaz kılma canlara şifâdır 
        Hazreti Đsmail canını fedadır 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 

 
        Sılaya hacılar fevc ü fevc gelirler 
        Haccı anlatmaya ne diller dökerler 
        Allah cümlenize nasip etsin derler 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 

 
        Hüseyin Sabri’yi gönülden dinleyin 
        Haccın hikmetini kâmilden öğrenin 
        Hâlini yaşayın hep doğru söyleyin 
        Haccımız mübarek olsun kardeşim 
 
                                         23 03 1984 
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        Aman şeyhim tut elimden! 
        Hiç ayırma beni senden 
        Đlham doğar gönlünüzden 
        Mutlu olur sizi seven 
 
                Hak emrini bildirirsin 
                Ahkâmınla  giydirirsin 
                Gerçek tövbe ettirirsin 
                Mutlu olur sizi seven 
 
        Ahkâm ahlâk emeliniz 
        Doğru yolu gösterdiniz 
        Başüstüne her emriniz 
        Mutlu olur sizi seven 
 
                Dünya, ukba yok arzunuz 
                Dosta gönül vermişsiniz 
                Devr-i âlem etmişsiniz 
                Mutlu olur sizi seven 
 
        “Men arefe”den arifsin 
        Şüphe yoktur hem kâmilsin 
        Secde eden bir âbidsin 
        Mutlu olur sizi seven 
 
                Korku hüzün olmaz size 
                Nur-i tevhit gönlünüze 
                Doğar envar kalbinize 
                Mutlu olur sizi seven 
 
 



 177

        Hayran olur âşıkların 
        Hak yolunda sâdıkların 
        Bunu anlar âriflerin 
        Mutlu olur sizi seven 
 
 
                Kemâl üzre sohbetiniz 
                Âyet, hadis rehberiniz 
                Şükür tuttunuz elimiz 
                Mutlu olur sizi seven 
 
 
        Rabbim senden niyâzımız, 
        Gündüz gece hep duamız, 
        Eyle ihsan cemâliniz 
        Mutlu olur sizi seven 
 
 
                Hamd ü senâ Rabbimize 
                Zikrin verdi kalbimize 
                Paha olmaz zevkimize 
                Mutlu olur sizi seven 

 
 
        Sabri’ye de nasip oldu, 
        Candan içre  anı sevdi 
        Kıyl ü kalde eğlenmedi 
        Mutlu olur  sizi seven 
 
 
                       25-26 03 1984 
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        Đman şüphe kabul etmez 
        Taklit iman kemal vermez 
        Zahit bunu zevk edemez 
        Kâmil iman ver Allahım 
 
 
                Tesadüfen mümin olmaz 
                Gaflet ile yol bulunmaz 
                Gerçek mümin nâra yanmaz 
                Kâmil iman ver Allahım 
 
 
        Hak dostunu arasana 
        Ana gönlün bağlasana 
        Zikrullahı öğrensene 
        Kâmil iman ver Allahım 
 
 
                Şüphe, evham perde sana 
                Yak anları Hak aşkına 
                Gönlün bulsun zevk u safa 
                Kâmil iman ver Allahım 
 
 
        Kul odur ki huzur bulsun 
        Gönlü iman ile dolsun 
        Ondan Rabbi razı olsun 
        Kâmil iman ver Allahım 
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                Ehl-i tevhit aldatılmaz 
                Madde, makam perde olmaz 
                Doğru yoldan hiç ayrılmaz 
                Kâmil iman ver Allahım 
 
 
 
         Sır ilmini öğrenmiştir 
         Hakk’ı-bâtılı seçmiştir 
         Ayn-el yakîn inanmıştır 
         Kâmil iman ver Allahım 
 
 
 
                Dosta vuslat aşk iledir 
                Đtimadın sıdk iledir 
                Sohbetimiz zevk iledir 
                Kâmil iman ver Allahım 
 
 
 
         Kelâmında hikmet olsun 
         Aşk-ı Hak’la gönlün dolsun 
         Sabri sana hayran olsun 
         Kâmil iman ver Allahım 
 
 
    01 04 1984 
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Her kim bile Allah birdir 
        Gönlü ruhu O’nunladır 
        Âlemleri O yaşatır 
        Birdir Allah yok şeriki! 

 
 

  Ehl-i tevhit nâra yanmaz 
                Derya onu kandıramaz 
                Hiçbir şeyle tatmin olmaz 
                Birdir Allah yok şeriki! 

 
 

        Havz-ı Kevser’den içmiştir 
        Dünya,ukbadan geçmiştir 
        Hak rızasın kazanmıştır 
        Birdir Allah yok şeriki! 

 
 

                Allah O’na lûtfeylemiş 
                Sıfatıyla ziynetlemiş 
                Varlığını beyan etmiş 
                Birdir Allah yok şeriki! 

 
 

        Budur bize büyük himmet: 
        Habîbine ettin ümmet 
        Rabbim etsin sonsuz rahmet 
        Birdir Allah yok şeriki! 
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                Hayat vardır nefhasında 
                Hikmet dolu kelâmında 
                Paha olmaz safasında 
                Birdir Allah yok şeriki! 

 
 
 

         Muammadır Tevhit ilmi 
         Herkes duymaz Hak kelâmı 
         Hak dostuna ver selâmı 
         Birdir Allah yok şeriki! 

 
 

 
                Hakk’ın lûtfu çoktur bize 
                Sonsuz şükür Rabbimize 
                Âşık sadık derler bize 
                Birdir Allah yok şeriki! 

 
 
 

         Sabri’ye de nasip oldu 
         Varıp şeyhin elin öptü 
         Eteğine yüzün sürdü 
         Birdir Allah yok şeriki! 

 
 

                           11 04 1984 
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        Ahde  vefa  edenleriz 
        Telkîn Hak’tan alanlarız 
        Doğru yoldan gidenleriz 
        Sonsuz şükür Rabbimize! 
 
 
                Kur’an’dandır sohbetimiz 
                Vahdettendir ilhamımız 
                Hâl ilmini öğrenmişiz 
                Sonsuz şükür Rabbimize! 
 
 
        Hak yolunda can vermişiz 
        Gerçek ruhla dirilmişiz 
        Tecellînin mazharıyız 
        Sonsuz şükür Rabbimize! 
 
 
                Velâyetin zevki bizde 
                Aşkı şevki gönlümüzde 
                Söyler cânan dilimizde 
                Sonsuz şükür Rabbimize! 
 
 
        Hak emrine uyanlarız 
        Ana kıyam duranlarız 
        Rükû, sücud edenleriz 
        Sonsuz şükür Rabbimize! 
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                Gerçek kulluk şeref bize 
                Doğar envar kalbimize 
                Sâdık derviş derler bize 
                Sonsuz şükür Rabbimize! 
 
 
 
        Amentüye iman bizde 
        Kâmil iman gönlümüzde 
        Hak’tan gayrı yoktur bizde 
        Sonsuz şükür Rabbimize! 
 
 
 
                Aşk iledir devrânımız 
                Zuhur etti cânanımız 
                Can ilinde sultanımız 
                Sonsuz şükür Rabbimize! 
 
 
 
        Razı olan cefamıza, 
        Nâil olur safamıza 
        Sabri’nle var şifâmıza 
        Sonsuz şükür Rabbimize! 
 
 
                            130 4 1984 
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Şah-ı velâyet, Alîyü’l-Murtazasın 

        Cennetle müjdelenen Hak dostu sensin 
        Peygamber Efendimizin damadısın 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 
 

        Ev edna bahrında Muhammed Alî’sin 
        Tenezzül, tevazuda Ebe’l Türab’sın 
        Resûl-i Zîşan’ın emrini tutansın 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 

 
        “Lâ havfun aleyhim” sırrına mazharsın 
        Peygamberimize kardeş seçilensin 
        Cehri zikirde ehlullaha rehbersin 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 
 

        Allah’ın dostu, Ebel Ehl-i Beytsin 
        Ölüm yatağına gönüllü yatansın 
        Sırr-ı velâyette Nâtıku’l-Kur’an’sın 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 

 
        Nefs için değil, Hak için harp edensin 
        Canına kast edene iylik edensin 
        Benden önce onu yedirin diyensin 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 
 

        Günlük nafakayı miskine verensin 
        Üçgün ardısıra ikram edensin 
        Yetimi esiri bağrına basansın 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 
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Hakkında âyet nâzil olan velisin 

        Đlmin şehrine kapıcı olan sensin 
        Haydar-ı Kerrâr Hayber’in Fatihisin 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 
 
 

        Hakk’a isyankâr kirli eli kıransın 
        Hilâfetin düşmanlarını bilensin 
        Haklı davanda mücadele verensin 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 

 
 
        Hak yolunda, hem gazi hem de şehitsin 
        Din için yetmiş iki yara alansın 
        Yetmiş iki evlâdı şehit verensin 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 
 
 

        Peygamber dostu, Hakk’ın sevgilisisin 
        “Kerremallahu veche” nin sahibisin 
        Evliyaullahın sırrına sırdaşsın 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 

 
 
       Güzel ahlâkınla bizlere örneksin 
       Şâh-ı merdân Pençe-i âl-i abâsın 
        Hüseyin Sabri’ye de himmet edensin 
        Himmetine her an muhtacız Efendim! 
 
 
                                         17 04 1984 
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 Bahr-i umman coşar durmaz 

        Güzelliğine doyulmaz 
        Zikrine hiç paha olmaz 
        Bahr-i umman derler sana 
 
                Sana düşen kayıp olur 
                Nihayet kendini bulur 
                Arif olan bunu bilir 
                Bahr-i umman derler sana 
 
        Masmavidir suyun senin 
        Đçindendir zikrin senin 
        Cehri zikrin virdin senin 
        Bahr-i umman derler sana 
 
                Celâline dayanılmaz 
                Cemâline hiç doyulmaz 
                Sensiz hayat güzel olmaz 
                Bahr-i umman derler sana 
 
        Dervişânın sonsuz senin 
        Çok sâdıktır ihvanların 
        Seninledir ol canların 
        Bahr-i umman derler sana 
 
                Sensiz onlar yaşayamaz 
                Senden uzak hayat olmaz 
                Açan gülün ebed solmaz 
                Bahr-i umman derler sana 
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        Sayısız canlar beslersin 
        Neler bulur ne edersin! 
        Hak aşkıyla hep inlersin 
        Bahr-i umman derler sana 
 
 
                Mevlâm senden zâhir olmuş 
                Varlığın ilân eylemiş 
                Sana eren şükreylemiş 
                Bahr-i umman derler sana 
 
 
        Nimetlerin çoktur senin 
        Kuzuların besli senin 
        Vitaminin boldur senin 
        Bahr-i umman derler sana 
 
 
                Hikmetine akıl ermez 
                Sır ilmidir bilinemez 
                Bilen bunu söyleyemez 
                Bahr-i umman derler sana 
 
 
        Sende yüzmek nasip oldu 
        Gönlüm ruhum senle doldu 
        Sabri anda hayat buldu 
        Bahr-i umman derler sana 
 

21 4 1984 
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Men aref’ten ders alanlar 
Ramazan’a bağlananlar 
Her an Hak’la buluşanlar 
Hak orucun kabul etsin 
 
 
 

Allah için oruç tutan 
Varlık benlik bahre atan 
Malâyaniden kurtulan 
Hak orucun kabul etsin 
 
 
 

Oruçlunun var ihlâsı 
Gaye sizde Hak rızası 
Bulursunuz ruh safası 
Hak orucun kabul etsin 
 
 
 

Havassül Havas olanlar 
Cennet kapısın açanlar 
Cemâl-i yâre bakanlar 
Hak orucun kabul etsin 
 
 
 

Oruç vuslat zevkin verir 
Maşûkuna o erdirir 
Sohbetin zevkin tattırır 
Hak orucun kabul etsin 
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Âzâların Hakk’a  bağlar 
Gönlün ruhun onla dolar 
Ârif olan bunu anlar 
Hak orucun kabul etsin 
 
 
 

Ref’i hicap olan canlar 
Dostu ile buluşanlar 
Sohbetin zevkin alanlar 
Hak orucun kabul etsin 
 
 
 

Orucunuz miraç olmuş 
Sâdıkların kemâl bulmuş 
Sabri Hak’tan niyaz etmiş 
Hak orucun kabul etsin 
 
 
 

03 06 1984 
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Buldum canda cânanımı 

        Terk etmişim ağyârımı 
        Efâl, sıfat hem zatımı 
        Diyet oldu Mevlâm bize 
 
 Kenz-i mahfi esrarımız 
                 Ahkâm ahlâk erkânımız 
                 Gönüldedir  sultanımız 
                 Rabbim şâhit kalbimize 
 
        Fenâ enderden geçmişiz 
        Vahdet ile birleşmişiz 
        Sevmişiz hem sevilmişiz 
        Hak nazırdır hâlimize 
 
                 Velâyetin zevki bizde 
                 Aşkı şevki gönlümüzde 
                 Can bülbülü dilimizde 
                 Hamd ü senâ Rabbimize 
 
        Đlm-i ledün sâlikiyiz 
        Nübüvvetin  vârisiyiz 
        Peygamberin ümmetiyiz 
        Andan ilham kalbimize 
 
                “Festakim” âyeti bizde 
                Kâmil iman gönlümüzde 
                Hak’tan gayrı yoktur bizde 
                Cânan aşkın verdi bize 
 
        Sözümüzde hikmet vardır 
        Sohbetimiz mutlaktandır 
        Sabri sana dost ayândır 
        Allah muîn hepimize 
 

03 10 1984 
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Aşkın zevkin cana safa 

        Telkînindir bize şifâ 
        Mevlâm buyurdu “ve kefâ” 
        Canım Muhammed Mustafa 
 
 
                Nurun ziya saldı bize 
                Rehber oldun hepimize 
                Doğar envar kalbimize 
                Canım Muhammed Mustafa 
 
 
        Zulmü, küfrü yıkan sensin 
        Telkînimi verenimsin 
        Đnse, cinne Peygambersin 
        Canım Muhammed Mustafa 
 
 
                Vahdettendir ilhamınız 
                Bize sonsuz ikramınız 
                “Men reani hak” dediniz 
                Canım Muhammed Mustafa 
 
 
        Büründünüz örtünüze 
        Kul oldunuz Rabbinize 
        Düştü sevgin kalbimize 
        Canım Muhammed Mustafa 
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                Adaletle hükmettiniz 
                Hakk’ı bize öğrettiniz 
                Rehber Kur’an’ı verdiniz 
                Canım Muhammed Mustafa 

 
 Hak buyurdu: “Habîbimsin” 
        Âsilerin şefi’isin 
        Havz-ı kevser sahibisin 
        Canım Muhammed Mustafa 
 
                Kur’an sizi methediyor 
                Âşıkların hamdediyor 
                Sizi seven Allah diyor 
                Canım Muhammed Mustafa 
 
        Gelmeseydin sen bizlere, 
        Telkîn ile bilenlere, 
        Nur doğmazdı gönüllere 
        Canım Muhammed Mustafa 
 
                Hak ilmini öğrettiniz 
                Ayne’l-yakîn gösterdiniz 
                Hakka’l-yakîn yaşattınız 
                Canım Muhammed Mustafa 
 
        Sensiz hayat yoktur bize 
        Sonsuz şükür Rabbimize 
        Sabri gönlün vermiş size 
        Canım Muhammed Mustafa 
        Canlar sana olsun feda 
 

17 10 1984 
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Asker oğlum yolun açık olsun 
 Hak erenler elinizden tutsun 
        Gönlün ruhun mâna ile dolsun 
        Rabbim sevgisine mazhar kılsın! 
 
 
                Zikrullahla kendini bilensin 
                Aşk-ı Hak’la neyin varsa yansın 
                Şeyhim pîrim her an himmet etsin 
                Rabbim sevgisine mazhar kılsın! 
 
 
        Daim Hakk’a hamd ü senâ edin 
        Çok şükredin doğru yoldan gidin 
        Hakk’ı-bâtılı her an fark edin 
        Rabbim sevgisine mazhar kılsın! 
 
 
                Sırat-ı müstakîm rehber size 
                Vahdettendir ilham kalbinize 
                Sarıl yavrum kudsî dinimize 
                Rabbim sevgisine mazhar kılsın! 
 
 
        Yaparsın görevini severek 
        Sonsuz kıymetin takdir ederek 
        Vatana varın feda ederek 
        Rabbim sevgisine mazhar kılsın! 
 
 



 194

 
                Daim düşüncen iylik etmektir 
                Đyi kötüyü fark eylemektir 
                Herşeyden önce kendin bilmektir 
                Rabbim sevgisine mazhar kılsın! 
 
 
 
        Düşünme bizi şükür iyiyiz 
        Şefkatli merhametli dedeyiz 
        Sizi çok seven anne, babayız 
        Rabbim sevgisine mazhar kılsın! 
 
 
 
                Ebeveynin dua eder size 
                Hak aşkını versin gönlünüze 
                Sağlık selâmet iylikler size    
                Rabbim sevgisine mazhar kılsın! 
 
 
 
         Bütün askerlere bizden selâm 
         Mustafa, Hak’tan bil sen her kelâm 
         Sabri şükret haline bu tamam  
         Rabbim sevgisine mazhar kılsın! 
 
 

09 11 1984 
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Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var 

        Hikmetle tefekkür et, kalmaz hiç ağyâr 
        Hak dostunun yüzünde nişâneler var 
        Bahr-i umman gönlünde hiç durmaz çağlar 
 
        Dünya, ukba onun önüne geçemez 
        Muhabbetullahtan başka birşey bilmez 
        Gönlünü Hakk’a vermiş, nâdâna vermez 
        Sohbeti Hak’tandır gayriden dinlemez 
 
        Onu tartacak bir terazi bulunmaz 
        Kalbinde Mevlâ var âlemlere sığmaz 
        Mutlak iman sahibi gâfil olamaz 
        Herşey onunladır onsuz yaşanamaz 
 
        Uğruna can veren fedailere bak 
        Pervanesi ol, gönlünü aşk ile yak 
        Kendi özünü bil, masivayı bırak 
        Seherin ezanı okundu, yeter kalk 
 
        Ehl-i hâl ol ki gönlünüz  mâna dolsun 
        Gündüzünüz gibi geceniz de aydınlık olsun 
        Zikr-i Hak’la uyan gaflet hiç kalmasın 
        Teslim ol Hakk’a, dostlar elinden tutsun 
 
        Peygambere ümmet ol, Allah affetsin 
        Sâdık tevbe et ki Hak erenler sevsin 
        Gerçek insan odur ki nefsini bilsin 
        Nasihata kulak versin söz dinlesin 
 
        Đnsan yaradılış gayesin bilendir 
        Sırat-ı müstakimde, doğru gidendir 
        Ahde  vefa edip sâdık olanlardır 
        Sabri onlar Allah’a bağlananlardır 
 
      12 11 1984 
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Đsmini anmak bizi tatmin etmez 

        Olmak için çalışanlar olamaz 
        Mûtu sırrına ermeyen bilemez 
        Hidâyet Hak’tandır gayriden gelmez 
 
 
        Taklit imanla kemâle erilmez 
        Ne gafil ki yer içer şükür bilmez 
        Böyleleri halka, Hakk’a sevilmez 
        Nefsin kuludur Rabbine dönemez 
 
 
       Görevimiz düşeni kaldırmaktır 
        Tatlı dil, güler yüzle uyarmaktır 
        Doğru yolda hedefi göstermektir 
        Hakk’ı-bâtılı ona bildirmektir 
 
 
        Neme lâzım diyerek geçemeyiz 
        Yıkıl artık diyerek itemeyiz 
        Yarın ne zuhur eder bilemeyiz 
        Sonra üzülür asla gülemeyiz 
 
 
        Al fakirin duasın tut elinden 
        Sor halini öğren kendi dilinden 
        Derdine dermân ol, rehber Nebiden 
        “Merhametli olunuz” hadisinden 
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        Đslâmda ihyâ var ihânet olmaz 
        Kötülük yapanlar insan olamaz 
        Mürşidi olmayan selâmet bulmaz 
        Karanlıkta yol arayan bulamaz 
 
 
 
 
        Dinle canım sözümüze kulak ver 
        Kendi kendine insan nere gider? 
        Evham gaflet içinde ömrün geçer 
        Emri Hak’tan al, gam ve keder gider 
 
 
 
 
        Özün Allah’a döner herşey biter 
        Tefekkür edenlere Allah yeter 
        Şükret Sabri yolumuz Hakk’a gider 
        Gerçek insan gündüz gece Allah der 
 
 
      15 11 1984 
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Şükürler olsun bulduk insan-ı kâmili 
        Sadâkatle tevbe eden bulur kemâli 
        Ârif olana ayândır Hakk’ın cemâli 
        Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar 
 
 
        Salât-ı daimun kılmaktadır o canlar 
        Şahâdet sırrına ermiş sâdık ihvanlar 
        Görerek bilerek ikrar etmiştir onlar 
        Tenezzül tevâzuyla gerçek insan bunlar 
 
 
        Ölmezden evvel ölmüş, hesabı vermişler 
        Görerek bilerek Hakk’a secde etmişler 
        Bize bu sırrı o kâmiller öğretmişler 
        Tenezzül tevâzuyla gerçek insan bunlar 
 
 
        Kemâl-i edeple her hâlleri güzeldir 
        Murakabeli mütefekkir insanlardır 
        Bu sultanlar Hakk’ı-bâtılı seçenlerdir 
        Tenezzül tevâzuyla gerçek insan bunlar 
 
 
        Đlm-i ledün esrarına ermiş o canlar 
        Sultanlar sultanını gönülde bulanlar 
        Derdine devâ bulur bunlarla olanlar 
        Tenezzül tevâzuyla gerçek insan bunlar 
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        Görevimiz Hak dostuna hizmet etmektir 
        Gönlüne girerek rızasın kazanmaktır 
        Her zerreden yârin cemâlin seyretmektir 
        Tenezzül tevâzuyla gerçek insan bunlar 
 
 
 
        Ulu Mevlâm himmetlerin bizden kaldırma 
        Đlhamını ihsan eyle, mahrum bırakma 
        Ya Rab! Fırkatın nârına bizleri yakma 
        Tenezzül tevâzuyla gerçek insan bunlar 
 
 
 
        Dünya, ukba onları kendine çekemez 
        Hâl ehli olmayanlar bunları bilemez 
        Gözü perdeli olanlar Sabri göremez 
        Tenezzül tevâzuyla gerçek insan bunlar 
 
  
      20 11 1984 
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Hürmet saygı insanadır 
        Hak yolundan gidenedir 
        Kendi nefsin bilenedir 
        Ârifiyet ver Allahım! 
 
 
                Nazarında hikmet vardır 
                Hak’tan gayrisi ağyârdır 
                Müminlere Allah yârdır 
                Ârifiyet ver Allahım! 
 
 
        Cahille ülfet etmezler 
        Sırrı nadana vermezler 
        Bâtıl yola hiç gitmezler 
        Ârifiyet ver Allahım! 
 
 
                Tefekkürle zikrederler 
                Hakkı bâtılı seçerler 
                Emre itaat ederler 
                Ârifiyet ver Allahım! 
 
 
        Edep, hayâ onlardadır 
        Telkînleri mutlaktandır 
        Bâtını Hak olanlardır 
        Ârifiyet ver Allahım! 
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                Âyet, hadis makamları 
                Hakk’a mekân gönülleri 
                Kur’an okur hep dilleri 
                Ârifiyet ver Allahım! 
 
 
        Hakka’l-yakîn olmuş anlar 
        Kesret içre buluşanlar 
        Vuslatın zevkin tadanlar 
        Ârifiyet ver Allahım! 
 
 
                Hak yolunda can vermişler 
                Ölüm perdesin geçmişler 
                Sevmişler hem sevilmişler 
                Ârifiyet ver Allahım! 
 
 
        Dil anlatamaz anları 
        Sabri sever ol canları 
        Koru Mevlâm ihvanları 
        Ârifiyet ver Allahım! 
 
 
     21 11 1984 
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Halk içinde mecnun olan divaneye bak 
        Halk ile ülfet etmeyen bîçareye bak 
        Tac u tahtı terkeden şu viraneye bak 
        Dünya ukbadan geçen bu seyraneye bak 
 
 
        Ar u namus, kayd u erkân ana bağ olmaz 
        Sırrını gizler anı kitap anlatamaz 
        Divanenin halini avam anlayamaz 
        Gönlüne tahtın kuran alemlere sığmaz 
 
 
        Enfüs, âfakı seyretmenin hayranıdır 
        Dostun uğruna yananların dîdarıdır 
        Ana hürmet edenlerin can sultanıdır 
        Çaresiz dertlerin o sultan dermanıdır 
 
 
        Âyet, hadis meâlleridir sohbetleri 
        Sırrı “fe eynema”dır şahâdetleri 
        Halkı bâtın Hakk’ı zâhirdir rehberleri 
        Hayyü’l-ebed bâkidir onların canları 
 
 
        “Lâ yemûd” sırrının mazharıdır bu canlar 
        Dostun ilinde sultan ile buluşanlar 
        Sırr-ı hüviyettte anınla bir olanlar 
        Ârifler meclisinde saygı kazananlar 
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 “Hüvel evvelü” âyeti râbıtaları 
        “Vel ahiru” zâhir bâtındır şühutları 
         Âdemiyettendir onların sohbetleri 
         Aydan aydındır bu canların cemâlleri 
 
 
 
        Hak dostları kubbe altında gizlidirler 
        Sıfatullahı zatı ile zevk ederler 
        Cennet içre cemâlullahı seyrederler 
        “Çok şükür Mevlâ’ya, elhamdülillah” derler 
 
 
 
        Güzel ahlâk ile gönüller fethetmişler 
        Hak Rasulüne bu sultanlar sevilmişler 
        Sabri onlar naz ve niyaza yükselmişler 
        Gayride değil, bunlar gönülde bulmuşlar 
 
 
      25 11 1984 
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Đlâhî Rabbim hikmetinden suâl olunmaz 
        “Lâ yus’el amma yefâl” bilenler nâra yanmaz 
        Ulu Mevlâm aşkınla yananda karar olmaz 
        Nisbetlerin terk etmeyenler makbûl olamaz 
 
 
        Mürşid-i kâmil’den ders almayanlar anlamaz 
        Sâdık olmayan ihvanlar kemâle eremez 
        Đlm-i ledün mâna ilmidir sözle bilinmez 
        Hak yolunda can verenlere paha biçilmez 
 
 
        Ben oldum bildim diyerek mahrum kalmayasın 
        Bir katre görerek anı umman sanmayasın 
        Kendini beğenerek ilhamsız olmayasın 
        Bilmediklerini sor öğren ar etmeyesin 
 
 
        Tefekkürle hareket et ki aldanmayasın 
        Şeyhim dervişim diyerek gaflet etmeyesin 
        Bunları nisbet ederek nâra yanmayasın 
        Emre itaatla, telkîni unutmayasın 
 
 
        Peygamberimiz önce kul, sonra Peygamberdir 
        Gündüz gece Rabbisine dualar edendir 
        Tevâzuyla miracın kapısını açandır 
        Allah’tan Kur’an alarak bizlere verendir 
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        Bu kutsî emaneti korumak görevimiz 
        Đcabında uğruna başımızı veririz 
        Hak katında mukaddes, işte bizim dinimiz 
        Feda olsun uğruna, malımız hem canımız 
 
 
 
 
        Din nasihattir alanlara müjdeler olsun 
        Kâmil imanla gönülleri hikmetler dolsun 
        Hak yolda yürüyenler yolunuz açık olsun 
        Ulu Mevlâm sizleri âfetlerden korusun 
 
 
 
        Zikr-i Hak’la gafletlerinden kurtulan canlar 
        Tevhide sadâkatle fenâfillah olanlar 
        Emre itaatla  at denileni atanlar 
        Sabri bunlardır Hak sevgisini kazananlar 
 
 
 
        11 12 1984 
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Özü, sözü birdir Ehl-i Tevhidin 
        Hak yolda kardeşler beraber gidin 
        Âşık kullara nasihatlar edin 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 
 
 
        Eserde müessiri seyrederler 
        Kenz-i mahfinin sırrını bilirler 
        Gündüz, gece Allah’ı zikrederler 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 
 
 
        Yüzlerinde mâna tecellî etmiş 
        Gönülleri aşkullah ile dolmuş 
        Dost uğruna bunlar pervane olmuş 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 
 
 
        Kelâm-ı kadîmle amel ederler 
        Hak ile bâtılı tefrik ederler 
        Zâhirle bâtını şühud ederler 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 
 
 
        Hiçbir terazi tartamaz bunları 
        Sırattan mizandan geçmiş yolları 
        Havz-ı kevserden içtiği suları 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 
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        Sözlerinde mânalar hikmetler var 
        Ehl-i tevhit olana Allah’tır yâr 
        Onlar için âlemde yoktur ağyâr 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 
 
 
 Emre itaatla sevgi bulanlar 
        Dostu ile haremde buluşanlar 
        Yârin vuslatıyla beyhûş olanlar 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 
 
 
        Uruç eder Hak’la sohbet ederler 
        Nüzûl eder Hakk’a kulluk ederler 
        Doğru yolda Kur’an ile giderler 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 
 
 
        Rabbim ayırma dostunun yolundan 
        Severiz onları yürekten candan 
        Rabbime duamız nazdan niyazdan 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 
 
 
        Hürmete lâyık muhterem insanlar 
        Her zaman her yerde Hak’la olanlar 
        Sabri bunlar mürşid ile bulanlar 
        Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar! 

 
14 12 1984 
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Âşık olan zikreylesin 
        Sâdık olan sabreylesin 
        Arif olan hükmeylesin 
        Âşıklıktır rehber bize 
 
 
                Zikr-i Hak’la şifa bulduk 
                Hak mürşide bende olduk 
                Hakikati onla gördük 
                Âşıklıktır rehber bize 
 
 
        Fenâya uğrattı bizi 
        Đfna etti fi’limizi 
        Yok eyledi şirkimizi 
        Âşıklıktır rehber bize 
 
 
                Sıfatullahı bildirdi 
                Zat-ı Hakk’a mazhar kıldı 
                Hayâlimiz mahveyledi 
                Âşıklıktır rehber bize 
 
 
        Ruhundan bize ruh verdi 
        Kur’an’ı emanet etti 
        Sırr-ı Tevhidi bildirdi 
        Âşıklıktır rehber bize 
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                Farzı sünneti öğrendik 
                Habîbine selâm verdik 
                Ümmetlikte karar kıldık 
                Âşıklıktır rehber bize 
 
 
        Đnsan olan arif olur 
        Hak yolunda sâdık olur 
        Zâhirbâtınla bir olur 
        Âşıklıktır rehber bize 
 
 
                Çok şükürler Rabbimize 
                Doldu sevgi kalbimize 
                melâmiler derler bize 
                Âşıklıktır rehber bize 
 
 
        Doğru yoldan gidenleriz 
        Aşk-ı Hak’la dolanlarız 
        Âdemiyet bulanlarız 
        Âşıklıktır rehber bize 
 
 
                Şükret Sabri hâlinize 
                Doğar envar kalbinize 
                Mevlâm şâhit hâlimize 
                Âşıklıktır rehber bize 
 

28 12 1984 
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 Bir gün ruhûm dostlarıma veda edecektir 

      Bizi candan sevenler gözyaşı dökecektir 
      Ruhûm sizle olurken bedenim donacaktır 
      Đnanın dostlar herşey aslına dönecektir 
 
      Ruh bedenden ayrılınca, bir telaş olacak 
      Evlâtlar kardeşler dostlar bana ağlayacak 
     Hocaefendi bedenimizi yıkayacak 
     Müslüman kardeşlerden helâllik isteyecek 
 
      Ruhsuz beden elbette toprağa verilecek 
      Cemaatım bana fâtihalar okuyacak 
      Đmam efendi baş ucumda telkîn verecek 
      Rabbimi nebimi dinimi bana soracak 
 
      Her ruh sahibi ölümün tadını tadacak 
      Malından mülkünden herşeyinden ayrılacak 
      Şirkinden benliğinden geçmediyse, yanacak 
      Fenâ ender fenâ oldu ise, korkmayacak 
 
      Çok şükür Mürşid-i kâmil’e hesabı verdik 
      Sırattan mizandan iman-ı kâmille geçtik 
      “Lâ havfun aleyhim” sırrının mazharı olduk 
      Hamd ü senâ Rabbimize, şüphesiz kul olduk 
 
      Teneşir tabut, ehl-i imanı korkutamaz 
      Letafete geçen ehl-i tevhidi nâr yakmaz 
      Ehl-i mâna olan dostlarda, gayrullah kalmaz 
      Güneş, ateşte yanmaz, su üstünde ıslanmaz 
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 Đmam Efendi mânadân haberin var mıdır? 
      Beni yıkayacaksın ellerin temiz midir? 
      Su abdesti alırsın iç abdestin nasıldır? 
      Đman anlayışınız sûret ve şekil midir? 
 
      Bu sûretler birer birer değişeceklerdir 
      Mürşide varmayanlar feryat edeceklerdir 
      Đman-ı kâmil olmayanlar öleceklerdir 
      Ehl-i tevhit olan canlarHakk’ın mazharıdır 
 
      “Allah yolunda ölenlere öldü demeyin” 
      “Gerçek müminler ölmez” gafillerden olmayın 
       Bu gün vuslat günümüz, sakın hüzünçekmeyin 
      Hâlimiz tevhit hali bizi ayrı görmeyin 
 
      Hak yoldan gidenlere, hakkımız helâl olsun 
      Siz de helâl ediniz, Hak sizden razı olsun 
      Aşkullah, muhabbetullah gönlünüze dolsun 
      Allah, ihvanımızı ikilikten korusun 
 
      Sabri mahremiyetin muhafaza et, Hû de 
      Bize lütf-i Huda’dır durma canım Allah de 
      Tenezzül, tevazu göster “Elhamdülillah!” de 
      “Hesap muhasebemde vekilim Allah’tır” de 
 
 
                         17. 01. 1985 
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 Gayemizi dil ifade etmekten acizdir 
    Ârif olan insan mânayı fehmetmelidir 
    Ehl-i tevhit, her haliyle örnek olmalıdır 
    Görerek bilerek şahâdet getirmelidir 

 
 
 

    Sırat-ı müstakîmde Kur’an’la yürüyelim 
    Halimize Hak şâhit, doğruyu söyleyelim 
    Telkîn aldık mürşitten daim Allah diyelim 
    Tefekkür ederek Hakk’ı-bâtılı seçelim 
 
 
 
    Biz kimiz? Nereden geldiğimizi bilelim 
    Đman hidâyettir Rabbimize şükredelim 
    Telkîne sadâkatle doğru yoldan gidelim 
    Gelin dostlar gelin “Elhamdülillâh!” diyelim 
 
 
 
    Ne iyi insan yaradılış gayesin bilen 
    Hâl ve harekâtıyla insanlara sevilen 
    Tenezzül, tevazu ile gönülllere giren 
    Aşk ile zevk ile Rabbisine kulluk eden 
 
 
 
    Tâbi olur Peygambere, sever Allah’ını 
    Allah da affeder kullarının günahını 
    Hak sevince kulunu, gösterir cemâlini 
    Bu zümreyi görünce, candan ver selâmını 
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    Dünya, ukba bunları hedefinden alamaz 
    Mâna dolu kalpleri birşeyle tatmin olmaz 
    Almışız güzel koku, gülümüz ebed solmaz 
    Biz kuş dili biliriz, nâdân bunu anlamaz 
 
 
 
    Hidâyet eyle Mevlâm seni seven kullara 
    Aşkınla, zevkinle hayat ver cümle canlara 
    Emre itaatla Hakk’ı zâkir ihvanlara, 
    Binlerce selâm olsun gönülde bulanlara 
 
 
 
    Çok şükür Rabbimize, kâmil imanımız var 
    Ehl-i tevhit olana şüphesiz Allah’tır yâr 
    Enfüs âfak nurla doldu, kalmadı hiç ağyâr 
    Sabri şükret Hak kelâmın insan olan duyar 
 
  
       18. 02. 1985 
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 Efalulah, sıfatullah, 
     Ki mevcut anda zatullah 
     Şükür olduk fenâfillah 
     Hû, lâ ilâhe illalah 
 
 
 Zat-ı Hakk’a mazhar olduk 
 Nisbet vücut ifna ettik 
 Tecellîye namı verdik 
 Hû, lâ ilâhe illalah 
 
 
     Kutsîyeti ilân oldu 
    Dostumuz ayan göründü 
     Gerçek sâdık canda buldu 
     Hû, lâ ilâhe illalah 
 
 

 Rahim Kerim Mevlâmız var 
 Ehl-i tevhit’e yok ağyâr 
 Her kelâmı Hak’tan duyar 
 Hû, lâ ilâhe illalah 

 
 

      Đlm-i ledün vardır bizde 
      Hak sevgisi gönlümüzde 
      Zikr-i daim kalbimizde 
      Hû, lâ ilâhe illalah 
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 Âyet, hadis rehber bize 
 Ver salâvat Nebimize 
 Hürmet saygı dinimize 
 Hû, lâ ilâhe illalah 
 

 
Hak Resûl’e ümmet olmak 
Ravzasına yüzler sürmek 
Huzurunda kıyam durmak 
Hû, lâ ilâhe illalah 

 
 
 
 
 Şahâdet sırrına ermek 
 Ayne’l-yakin tasdik etmek 
 Sabri gaye kendin bilmek 
 Hû, lâ ilâhe illalah 

  
 
  
     20. 02. 1985 
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 Hakk’a mümin müslümanız 

    Gönüldendir ikrarımız 
    Sırr-ı tevhit esrarımız 

   Hamd ü senâ Rabbimize 
 
 

        Müslümanlar fehmetmeli 
        Hakk’ı-bâtılı seçmeli 
        Tefekkürle zikretmeli 
        Hamd ü senâ Rabbimize 

 
 
    Đman hidâyettir bize 
    Hak sevgisi gönlümüze 
    Doğar envar kalbimize 
    Hamd ü senâ Rabbimize 
 
 

        Gören bilen hamd edeniz 
        Hakk’ı gönülden seveniz 
        Ana secde edenleriz 
        Hamd ü senâ Rabbimize 

 
 
    Kur’an hadis okuyoruz 
    Đlmullahtır biliyoruz 
    Şükür Mevlâ’ya diyoruz 
    Hamd ü senâ Rabbimize 
 
 



 217

        Sohbetimiz mânadândır 
        Telkînimiz Kur’an’dandır 
        Bu sırat-ı müstakîmdir 
        Hamd ü senâ Rabbimize 

 
 
    Gerçek insan mes’ûl kişi 
    Hikmetledir bütün işi 
    Kalmaz gönülde teşvişi 
    Hamd ü senâ Rabbimize 
 
 

        Đyi insan tarif olmaz 
        Diller anı anlatamaz 
        Güzel ahlâka doyulmaz 
        Hamd ü senâ Rabbimize 

 
 
    Sonsuz Hakk’ın nimetleri 
    Şükreylesin has kulları 
    Hak Resûl’un ümmetleri 
    Hamd ü senâ Rabbimize 
 
 

        Sabri’nizle bulun safa 
        Edin dostlar ahde vefa 
        Şifa bize cevr u cefa 
        Hamd ü senâ Rabbimize 

 
 
                      27. 02. 1985 
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 Can verenim cânanımsın 
 Aşk yolunda mihmânımsın 
 Hâl ilminin sırdaşısın 
 Can u cânanımsın benim ! 
 
 

 Sohbetinle bulduk hayat 
 Hak dostuna ermez memat 
 Yoktur bizde gayrı sıfat 
 Can u cânanımsın benim ! 
 
 
    Mevlâm lûtfun sonsuz bize 
    Doldu sevgin kalbimize 
    Hamd ü senâ Rabbimize 
    Can u cânanımsın benim ! 
 
 

Gönlümüzün fâtihisin 
Ehl-i derdin dermanısın 
Yaratansın yaşatansın 
Can u cânanımsın benim ! 

 
 
    Đrademi lûtfettiniz, 
    Đradenize kattınız 
    Kul olmayı emrettiniz 
    Can u cânanımsın benim ! 
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Seninledir ef’âlimiz, 
Sıfat ile hem zatımız, 
Gündüz gece ezkârımız 
Can u cânanımsın benim ! 

 
 
 

Sen gidersen ben yaşamam 
Sensiz nefes hiç alamam 
Muhabbetsiz ben duramam 
Can u cânanımsın benim ! 

 
 
 

Sonsuzluğun bulunamaz 
Aşka, zevke doyum olmaz 
Hâl ilmidir anlatılmaz 
Can u cânanımsın benim ! 

 
 
 

Sevginize mazhar olan 
Sohbetinle hayat bulan 
Sabri bunlar Hak’la dolan 
Can u cânanımsın benim ! 
 

 
     25. 02. 1985 
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Rehber oldu ilmin bize 
Doldu sevgin gönlümüze 
Sâdık derviş derler bize 
Şâhit Mevlâm kalbimize 

 
 

Telkîne sadâkat bizde 
Zikr-i daim fikrimizde 
Hak’tan gayrı yoktur bizde 
Şâhit Mevlâm kalbimize 
 
 
Zikr-i Hak’la meşgul olan 
Gerçek aşkı bunda bulan 
Đfna olup Hak’la dolan 
Şâhit Mevlâm kalbimize 
 
 
Đkrârımız ayne’l-yakîn 
Şühûdumuz hakka’l-yakîn 
Rabbim bize bizden yakın 
Şâhit Mevlâm kalbimize 
 
 
Mutlak iman edenleriz 
Kulluk zevkin alanlarız 
Candan içre bulanlarız 
Şâhit Mevlâm kalbimize 
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Sohbetimiz Kur’an’dandır 
Đlhamımız Rahman’dandır 
Gönüldeki Sultandandır 
Şâhit Mevlâm kalbimize 
 
 
 
Ayan oldu bütün sırlar 
Ârif olan bunu anlar 
Telkîn ile uyananlar 
Şâhit Mevlâm kalbimize 
 
 
 
Kesret içre vahdet bulduk 
Zevk u safasına erdik 
Hamdeyledik şükreyledik 
Şâhit Mevlâm kalbimize 
 
 
 
Hoştur bizim meşrebimiz 
Hak’tır bizim mezhebimiz 
Sabri’mizle zikrederiz 
Şâhit Mevlâm kalbimize 
 
 
    25. 04. 1985 
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 Rahim Kerim Ulu Mevlâm 
    Sana candan kurban olam! 
    Aşkın zevkinle ben dolam 
    Merhametin sonsuz senin! 
 
 
  Tecellîne canım feda 
         Hak’tan oldu bize atâ 
         Zikirdedir zevk u safa 
        Merhametin sonsuz senin! 
 
 
    Kemâline akıl ermez 
    Đnsan gücü buna yetmez 
    Đfna olmayan bilemez 
    Merhametin sonsuz senin! 
 
 
        Ruhûndan ruh verdin bize 
        Doldun Mevlâm gönlümüze 
       Sâdık ihvan derler bize 
       Merhametin sonsuz senin! 
 
 
    Hakk’a lâyık kul olalım 
    Canda cânanı bulalım 
    Emre itaat edelim 
    Merhametin sonsuz senin! 
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       Zikir fikirle de Allah 
        Hû, Lâ ilâhe illallah 
         Settâr Gaffâr Rahim Allah, 
         Merhametin sonsuz senin! 
 
 
 
   Va’dinde sâdık Mevlâmız 
    Can içinde cânanımız 
    Đhsanı bol sultanımız 
    Merhametin sonsuz senin! 
 
 
 
        Đkramına paha olmaz 
         Tecellîne hiç doyulmaz 
         Ehl-i sûret anlayamaz 
         Merhametin sonsuz senin 
 
 
 
     Birliğini ettin ilân 
     Her zerreden oldun ayan 
     Sabri şükret Hakk’a dayan 
     Merhametin sonsuz senin! 
 
 
                      16. 09. 1985 
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 Âşık ol sen,sâdık ol sen 

    Tefekkürle ârif ol sen 
    Zikr-i Hak’la cânan ol sen 
    Mahrum olmaz Allah diyen 
 
        Ahlâk ile örnek insan 
         Ahkâm ile sevgi bulan 
         Telkîn ile mâna dolan 
         Mahrum olmaz Allah diyen 
 
    Hakk’ı-bâtılı seçenler 
     Kâmile gönül verenler 
    Emre itaat edenler 
     Mahrum olmaz Allah diyen 
 
         Gönüllerde taht kuranlar 
         Dostu ile buluşanlar 
         Muhabbetten zevk alanlar 
         Mahrum olmaz Allah diyen 
 
     Rabbisine kulluk eder 
    Hak yolunda zevkle gider 
   Muhabbeti Hak’tan dinler 
    Mahrum olmaz Allah diyen 
 
         Sevgi sohbet bunlardadır 
         Đlhamları Mevlâ’dandır 
         Ehl-i irfan olanlardır 
         Mahrum olmaz Allah diyen 
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   Tövbe eder söz dinlersen 
    Mânaya kulak verirsen 
    Doğru yoldan gider isen 
     Mahrum olmaz Allah diyen 
 
 
         Mevlâmıza hamd edelim 
         Aşk-ı Hak’la Hû diyelim 
         Zâhir bâtın zevk edelim 
         Mahrum olmaz Allah diyen 
 
 
 Takdirine iman bizde 
    Kâmil iman gönlümüzde 
    Zâhir bâtın hükmü bizde 
    Mahrum olmaz Allah diyen 
 
 
         Açtın Hakk’ın kapısını 
         Telkîn ettin bilgisini 
         Verdin bize sevgisini 
         Mahrum olmaz Allah diyen 
 
 
 Şükredelim Rabbimize 
    Sarıl Sabri dinimize 
    Doğar envâr kalbimize 
    Mahrum olmaz Allah diyen 
 
                       11. 11. 1985 
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 Kendi sözün duyamazsın 

    Söylersin de anlamazsın 
    Kör gözünle taş atarsın 
    Sen kendini ne sanırsın? 
 

 Olmuşsun nefsin esiri 
 Atamazsın gurur kibri 
 Ehl-i nefsin yok sınırı 
 Sen kendini ne sanırsın? 

 
 Hakikati göremezsin 
    Hak’tan ilham alamazsın 
    Kendi nefsin bilemezsin 
    Sen kendini ne sanırsın? 
 

 Eyle hayâ, utan Hak’tan 
 Nefsindir seni kudurtan 
 Sağa-sola hem saldırtan 
 Sen kendini ne sanırsın? 

 
    Đlmin sana olmuş perde 
    Hep durursun aynı yerde 
    Huzur var mı kalp evinde? 
    Sen kendini ne sanırsın ? 
 

   Nefsin ile mâna olmaz 
   Acı tatlı karışamaz 
   Nefs esiri anlayamaz 
   Sen kendini ne sanırsın? 
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 Ehlullaha taş atarsın 
    Bilmiyorsun ne yaparsın 
    Çatır çatır hep yanarsın! 
    Sen kendini ne sanırsın ? 
 
 Anlasaydın utanırdın; 
   Hayâ eder hep ağlardın 
 Đnan burda duramazdın! 
 Sen kendini ne sanırsın ? 

 
       Ehlullahı ettin inkâr 
       Sana ancak nefsindir yâr 
       Tanımazsın yâr u ağyâr 
       Sen kendini ne sanırsın ? 

 
 Muhakemen bozuk senin 
 Ne dediğin bilemezsin 
 Nefs elinde oyuncaksın 
 Sen kendini ne sanırsın ? 
 

       Mevlâm hidâyet eylesin 
       Affeylesin lûtfeylesin 
       Rezil edip ağlatmasın 
       Sen kendini ne sanırsın ? 

 
 Tevbe edip ağlasana, 
 Yaratana yalvarsana, 
 Sabri gönül koymasana, 
 Sen kendini ne sanırsın? 
 
         1985 
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 Hû Mevlâm Hû Mevlâm aşkın bana ver Mevlâm 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm aşk ateşinde yanam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm zatına kurban olam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm can içre cânan bulam 
 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm Hak ile daim olam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm Hû ile devran olam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm feyzine mazhar olam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm fenâda vuslat olam 
 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm cefana kurban olam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm nârında nurun bulam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm zevk u safanla dolam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm cemâle mecnun olam 
 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm hüsnüne hayran olam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm ruhunla hayat bulam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm sohbetin senden duyam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm seninle sana bakam 
 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm muhabbetinle kanam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm kenzi mahfinden dolam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm nazda niyâzda olam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm zevkine nasıl doyam! 
 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm Hû’dan gayrı yok Mevlâm 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm Ev edna’da bir olam 
         Hû Mevlâm Hû Mevlâm Sabri’n seninle Mevlâm 
 

 22. 02. 1986 
 



 229

 
  Ulu Mevlâm gençleri rızana lâyık kıl 
         Sevgine, muhabbetine Rabbim mazhar kıl 
         Aşkınla, zevkinle doldur sana lâyık kıl 
         Yuvalarında huzur sevgi ver Allahım! 

 
          Đhvânımızı Kur’an’dan ayırma Mevlâm 
          Hak yolda vuslatın zevkini tattır Mevlâm 
          Zikrimiz, fikrimiz seninle olsun Mevlâm 
          Yuvalarında huzur sevgi ver Allahım! 
 

         Emr-i şerifine itaat ettir bizi 
         Muhabbetinden mahrum etme dilimizi 
         Tefekkürle ihsan et Mevlâm zikrimizi 
         Yuvalarında huzur sevgi ver Allahım! 

 
          Rızana lâyık ameller ihsan et bize 
          Sonsuz sevgi muhabbetle dol kalbimize 
          Bitmez tükenmez aşkınla gir gönlümüze 
          Yuvalarında huzur sevgi ver Allahım! 
 

         Nefsânî hareketlerden koru onları 
         Sabırla, metânetle doldur ol canları 
         Ulu Mevlâm muhafaza et ihvanları 
         Yuvalarında huzur sevgi ver Allahım! 

 
          Emre itaat, telkîn rehberiniz olsun 
          Sadâkat, samimiyet sermayeniz olsun 
          Hak yolunda Sultanlar elinizden tutsun 
          Yuvalarında huzur sevgi ver Allahım! 
 

         Hüseyin Sabri Hak duanı kabul etsin 
         Bütün ihvanımıza, Hak aşkını versin 
         Güzel ahlâkınızla dostlar sizi sevsin 
         Yuvalarında huzur sevgi ver Allahım! 

 
       27. 03. 1986 
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        Hak mürşitten aldık ilham 
        Olsun ana sonsuz selâm 
        Mâna ile söyler kelâm 
        Varım yoğum herşeyimdir! 
 
 
 Kaldırmıştır gafletimiz 
 Sonsuz ana hürmetimiz  
 Onunladır davetimiz 
 Can ilimin sultanıdır! 
 
 
        Onsuz hayat yoktur bize 
        Đhsan eder gönlümüze 
        Paha olmaz zevkimize 
        Aşk yolumun mihmanıdır! 
 
 
 Sevmek bizim hakkımızdır 
 Saygı ile sevgimizdir 
 Ana hürmet virdimizdir 
 Sultanların sultanıdır! 
 
 
        Verdi selâm cânan bize 
        Doldu sevgi gönlümüze 
        Đhsan eder hepimize 
        Đlm-i Ledün sahibidir! 
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 Bezm-i ezel anınladır 
 Elestüyü bidirendir 
 Cevabını verdirendir 
 Bizi bize öğretendir! 
 
 
 
 Ferâseti sonsuz anın 
 Elim eline alanın 
 Kelâmın Hak’tan duyanın 
 Telkînimi verenimdir! 
 
 
 
 Sabri eyle Hakk’a niyaz 
 Ne kadar hamd etsek de az 
 Salât ile naz ve niyâz 
 Hakka’l-yakîn bildirendir! 

 
 
    13. 04. 1986 
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 Ulu Mevlâm kurban sana 
         Aşkın zevkin vergil bana 
         Feda olsun canlar sana 
         Hak Lâ ilâhe illallah 

 
 

 Rahim Kerimdir Mevlâmız 
 Rahmeti bol sultanımız 
 Onunladır ezkârımız 
 Hak Lâ ilâhe illallah 

 
 
         Kul olalım Rabbimize 
         Zikr-i daim kalbimize 
         Doğar envâr gönlümüze 
         Hak Lâ ilâhe illallah 

 
 

 Seni sevmek ne güzeldir; 
 Canı cânana erdirir 
 Dostun nikâbın kaldırır 
 Hak Lâ ilâhe illallah 

 
 
         Kulluktadır Hak rızası 
         Mümin müminin aynası 
         Gönlümüzde Hak sevdası 
         Hak Lâ ilâhe illallah 
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 Himmet bize pîrimizden 
 Hikmet aksın dilimizden 
 Naz niyâzım sevgimizden 
 Hak Lâ ilâhe illallah 

 
 

         Ne güzeldir seni sevmek 
         Huzurunda kıyam durmak 
         Can ı gönülden bağlanmak 
         Hak Lâ ilâhe illallah 

 
 

 Lûtfeyledin zikri bize 
 Hikmet doğar dilimize 
 Cihan şâhit sevgimize 
 Hak Lâ ilâhe illallah 

 
 

         Haremine yüzüm sürmek 
         Eylenip yanında kalmak 
         Sohbetinle beyhûş olmak 
         Hak Lâ ilâhe illallah 

 
 

 Nefhin bize hayat verdi 
 Sabri’n seninle dirildi 
 Ne bildiyse senden bildi 
 Hak Lâ ilâhe illallah 

 
 
                                        15. 11. 1986 
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         Selâm olsun Hak dostuna, 
         Gönlümüzün Sultanına! 
         Zevk u safa ondan bana 
         Kelâm anı anlatamaz 

 
 

 Hâl ilmidir hikmet dolu 
 Đnsan onla olur ulu 
 Bunlar Hakk’ın güzel kulu 
 Kelâm anı anlatamaz 

 
 

         Hak ruhundan ruh vermiştir 
         Sıfatıyla süslemiştir 
         Dostlarına sevdirmiştir 
         Kelâm anı anlatamaz 

 
 

 Telkîn rehber olmuş ana; 
 Kelâmı Hak’tan duyana, 
 Dostu gönlünde bulana 
 Kelâm anı anlatamaz 

 
 

         Vâris olmuş Hak ilmine 
         Sarılmıştır hem dinine 
         Dolmuş sevgi can evine 
         Kelâm anı anlatamaz 
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 Miraç zevki vardır anda; 
 Canda cânanı bulanda, 
 Telkîni Hak’tan alanda 
 Kelâm anı anlatamaz 

 
 
 

         Velâyetin zevkin almış 
         Vahdet ile beyhûş olmuş 
         Varlığını ilân etmiş 
         Kelâm anı anlatamaz 

 
 
 

 Kul olmuştur Rabbisine 
 Sarılmıştır Nebîsine 
 Âyet, hadis sevgisine, 
 Kelâm anı anlatamaz 

 
 
 

         Vahdet, kesret bir olmuştur 
         Her zerreden buluşmuştur 
         Sabri bunu zevk etmiştir 
         Kelâm anı anlatamaz 

 
 
 
      19. 08. 1987 
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    Esrarımız anlatılmaz 
         Anlayanlar söyleyemez 
         Nâdân bunu anlayamaz 
         Hak hidâyet etmedikçe 
 
                Hakk’ı zâkir olamazsın 
                Nefsin kolun kıramazsın 
                Ona zincir vuramazsın 
                Hak hidâyet etmedikçe 

 
         Benliğini atamazsın 
         Nefsin ile bilemezsin 
         Doğru yoldan gidemezsin 
         Hak hidâyet etmedikçe 

 
                Hak dostunu bulamazsın 
                Anın elin öpemezsin 
                Dost gönlüne giremezsin 
                Hak hidâyet etmedikçe 

 
         Şahâdete eremezsin 
         Taklidinden geçemezsin 
         Hem tahkîki bulamazsın 
         Hak hidâyet etmedikçe 

 
                Olmaz canım böyle olmaz! 
                Nisbet varlık hiç yaramaz, 
                Gaflet ile anlaşılmaz, 
                Hak hidâyet etmedikçe 
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         Yok silahın harp edersin 
         Yolsuz, izsiz ne gidersin? 
         Sen kendini bilemezsin 
         Hak hidâyet etmedikçe 

 
 

                Fenâfillah olamazsın 
                Telkîn Hak’tan alamazsın 
                Varlık benlik atamazsın 
                Hak hidâyet etmedikçe 

 
 

         Hak cemâlin göremezsin 
         Sohbetini duyamazsın 
         Haremine giremezsin 
         Hak hidâyet etmedikçe 

 
 

                Cennetine giremezsin 
                Nimetine eremezsin 
                Zevk u safa bulamazsın 
                Hak hidâyet etmedikçe 

 
 

         Sabri sesin duyulamaz, 
         Hikmet ilmi sözle olmaz, 
         Hak mürşitsiz bulunamaz, 
         Hak hidâyet etmedikçe 

 
 
                                    03. 09. 1987 
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    Zikrederiz Allah deriz, 
         Mâsivayı yok ederiz 
         Ahkâm ile biz gideriz 
         Telkînimiz rehber bize 

 
 

                Aşk-ı Hak’la gönül yanar 
                Đnsan olan Hak’la dolar 
                Gerçekleri bunlar anlar 
                Telkînimiz rehber bize 

 
 

         Yokluktadır sermayemiz 
         Allahadır ikrarımız 
         Mâsivaya yok meylimiz 
         Telkînimiz rehber bize 

 
 

                Hakka’l-yakîn imanımız, 
                Hak mürşitten ikrarımız 
                Đlmullahtır bildiğimiz 
                Telkînimiz rehber bize 

 
 

         Sadâkatle kul olanlar 
         Đtimadın kazananlar 
         Kenz-i mahfiden dolanlar 
         Telkînimiz rehber bize 
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                Haremine kadem basmak 
                Sultan ile sohbet etmek 
                Zevk u safasına ermek 
                Telkînimiz rehber bize 

 
 
         Şükredelim Rabbimize 
         Verdi ilham kalbimize 
         Sâdık dostlar derler bize, 
         Telkînimiz rehber bize 
 
 

                Görev aldık hizmet için 
                Hak emrini vermek için 
                Doğru yoldan gitmek için 
                Telkînimiz rehber bize 

 
 
         Hakk’ın lütfu çoktur bize 
         Kul olalım Rabbimize 
         Paha olmaz zevkimize 
         Telkînimiz rehber bize 
 
 

                Hak tecellî etti bize 
                Doldu sevgi gönlümüze 
                Sabri şükret Rabbimize 
                Telkînimiz rehber bize 

 
          11. 11. 1987 
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  Allah diyerek secde edelim 
         Allah yolunda cevlân edelim 
         Enfüs, âfakı devrân edelim 
         Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 

 
                 Gelin sizinle dosta gidelim 
                 Hak için canı feda edelim 
                 Neyimiz varsa hemen verelim 
                 Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 
 

         Candan sevelim hem sevilelim 
         Ulu Mevlâ’ya çok şükredelim 
         Canı gönülden Allah diyelim 
         Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 

 
                 Şah-ı velâyet, sırr-ı nübüvvet, 
   Hak’tan hidâyet, mürşitten himmet 
                 Çok şükürler getirdik şahâdet 
                 Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 
 

         “Men arefe” sırrına erelim 
         Hakk’ın dostuna gönül verelim 
         Haremine aşk ile girelim 
         Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 

 
                 Aşk şarabını dosttan içelim 
                 Yâr uğruna herşeyden geçelim 
                 Sırr-ı tevhit’te hemdem olalım 
                 Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 
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     Hakk’ın zatında ifna olalım 
         Tecellî zatta hayat bulalım 
         Hak sohbetiyle beyhûş olalım 
         Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 

 
   Dostumuzu çok sevelim 
                 Hassas kalbi kırmayalım 
                 Aşk-ı Hak’la hep yanalım 
                 Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 
 

         Telkîni Hak’tan alalım 
         Mânasını fehmedelim 
         Aşkla anı zevkedelim 
         Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 

 
                 Dünya, ukbadan geçelim 
                 Gel diyar diyar gezelim 
                 Dost haremine girelim 
                 Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 
 

         Kahrında lütfu bulalım 
         “Men arefe” den bilelim 
         Bilen bilinen olalım 
         Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 

 
                 Sabri’nle gel sabredelim 
                 Sevgiye mazhar olalım 
                 Nur cemâli seyredelim 
                 Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 
 
      17. 12. 1987 
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         Hak zikrini verdin bize 
         Doğdu ilham kalbimize 
         Sâdık derviş derler bize 
         Hamd ü senâ Rabbimize 

 
 
               Ettin ifna fi’limizi 
               Aldın bizden ilmimizi 
               Yok eyledin varımızı 
               Hamd ü senâ Rabbimize 
 
 

         Evham zanlar zâil oldu 
         Gönül Mevlâ’sını buldu 
         Enfüs, âfak nurla doldu 
         Hamd ü senâ Rabbimize 

 
 
               Hak varlığın etti ilân 
               Tecellîyle oldu ayan 
               Tefekkürle Hakk’a dayan 
               Hamd ü senâ Rabbimize 
 
 

         Hak kelâmı sohbetimiz 
         Kur’an bizim rehberimiz 
         Allah’adır niyâzımız 
         Hamd ü senâ Rabbimize 
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               Dünya, ukba bizi almaz 
               Gönül bir an karar kılmaz 
               Âşıklara ferman olmaz 
               Hamd ü senâ Rabbimize 
 
 
 

         Đlân ettik ilmullahı 
         Gayrı yoktur hem vallâhi 
         Budur bilgimiz billâhi 
         Hamd ü senâ Rabbimize 

 
 
 
               Hüseyin’em melâmiyem 
               Sırrı sana nasıl diyem? 
               Kelâm-ı Hak’la söyleyem 
               Hamd ü senâ Rabbimize 
 
 
      27. 12. 1987 
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  Dağlar benim bağlar benim 
         Aşka düşüp  yanan benim 
         Dert içinde derman benim 
         Bize sâdık olan gelsin 

 
                Dosta hayran olan benim 
                Mahremine giren benim 
                Sevgisine eren benim 
                Bize sâdık olan gelsin 
 

         Naz edenim sevilenim 
         “Men arefe”yi bilenim 
         Emre itaat edenim 
         Bize sâdık olan gelsin 

 
                Ölmeden evvel ölenim 
                Suâle cevap verenim 
                Fâil Allah’tır diyenim 
                Bize sâdık olan gelsin 

 
         Sırat, mizandan geçenim 
         Cennetine giren benim 
         Dost nikâbın açan benim 
         Bize sâdık olan gelsin 

 
                Cemâlini seyredenim 
                Sohbetine eren benim 
                Zevkle anı dinleyenim 
                Bize sâdık olan gelsin 
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         Emri Hak’tan duyan benim 
         Hak Resûl’e ümmet benim 
         Yoluna can veren benim 
         Bize sâdık olan gelsin 

 
 

                Fenâfillah olan benim 
                Zat-ı Hak’la dolan benim 
                Hak kelâmın söyleyenim 
                Bize sâdık olan gelsin 
 

 
         Kendi nefsin bilen benim 
         Şükür Rabbini bilenim 
         Cânanı candan sevenim 
         Bize sâdık olan gelsin 

 
 

                Hamdedenim şükredenim 
                Hakk’ı Hak’la zikredenim 
                Halkı Hak’la bir görenim 
                Bize sâdık olan gelsin 

 
 

         Kesret içre Hüseyin’im 
         Emr-i Hakk’a can verenim 
         Gönülde tevhit edenim 
         Bize sâdık olan gelsin 

 
      01. 01. 1988 
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  Ya Rab, hüsnünün hayraniyem ben 
         Mâşukumun divanesiyem ben 
         Nur cemâlin pervanesiyem ben 
         Bir lâhza ayırma beni senden! 

 
 

                Yoluna baş u can feda olsun 
                Nur-i tevhitle gönlümüz dolsun 
                Ulu Mevlâ diyetimiz olsun 
                Bir lâhza ayırma beni senden! 

 
 

         Aşkınla gönül virâne oldu 
         Şükürler olsun Mevlâ’yı buldu 
         Zikri Hakla zevk u safa doldu 
         Bir lâhza ayırma beni senden! 

 
 

                Şükr-ü Huda’ya âcizdir dilim 
                Hâli ifadeye yetmez ilim 
                Harfsiz, kelâmsızdır ilm-i hâlim 
                Bir lâhza ayırma beni senden! 

 
 

         Şükür Mevlâ’ya, Allah diyeniz 
         Allah yolunda cevlân edeniz 
         Enfüs, âfakta devran edeniz 
         Bir lâhza ayırma beni senden! 
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        Kâmil iman bize hidâyettir 
                Zevkle Allah demek inayettir 
                Hakk’ın kulu olmak fazilettir 
                Bir lâhza ayırma beni senden! 

 
 
 

         Derdimin dermanıdır Allahım 
         Gönlümün sultanıdır Allahım 
         Hâkimler hâkimidir Allahım 
         Bir lâhza ayırma beni senden! 

 
 
 

                Bizi bize bırakma Allahım 
                Zikrullahtan ayırma Allahım 
                Kulluğuna lâyık kıl Allahım 
                Bir lâhza ayırma beni senden! 

 
 
 

        Hüseyin Sabri hamd et Rabbine 
        Sonsuz mânalar gelir diline 
        Elin verdin sultanlar eline 
        Bir lâhza ayırma beni senden! 

 
 
       10. 01. 1988 
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  Ne güzeldir Allah demek 
         Uğruna can feda etmek 
         Candan içre anı sevmek 
         Hak mürşitten olur ihsan 

 
                Emr-i Hakk’a mutî olmak 
                Hak’la bâtılı fark etmek 
                Dervişliğe gönül vermek 
                Hak mürşitten olur ihsan 

 
         Takdirine razı olmak 
         Kelâmı mutlaktan duymak 
         Celâlinden cemâl bulmak 
         Hak mürşitten olur ihsan 

 
                Can içinde cânanımız 
                Aşk yolunda mihmânımız 
                Dertten öte dermanımız 
                Hak mürşitten olur ihsan 

 
         Telkînimiz Kur’an’dandır 
         Sohbetimiz sultandandır 
         Sâdıklara Allah yârdır 
         Hak mürşitten olur ihsan 

 
                Velâyete erdi yolum 
                Şeş cihetten gözlüyorum 
                Gayrı nedir bilmiyorum 
                Hak mürşitten olur ihsan 
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         Gören bilen hep o oldu 
         Bütün âlem nurla doldu 
         Bulanlar gönlünde buldu 
         Hak mürşitten olur ihsan 

 
 
 

                Hak Resûlü tulû etti 
                Đnse, cinne hayat verdi 
                Ehl-i tevhit anı bildi 
                Hak mürşitten olur ihsan 

 
 
 

         Mucizesi Kur’an anın 
         Safında bulunanların 
         Elin eline verenin 
         Hak mürşitten olur ihsan 

 
 
 

                Hak sırrına mazhar olan 
                Kenzi mahfide bulunan 
                Sabri senden hayat bulan 
                Hak mürşitten olur ihsan 

 
  
      12. 01. 1988 
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         Haber aldım dost ilinden 
         Düştüm yola sevgisinden 
         Telkîn aldım kendisinden 
         Đhsan oldu Hak mürşitten 
         Himmet edin dostlar bize 

 
                Hikmet dolu kelâmları 
                Sonsuz bize ikramları 
                Candan severiz anları 
                Sevmiş Mevlâ ol canları 
                Himmet edin dostlar bize 

 
         Terk-i dünya etmiş anlar 
         Ukbâdan da geçmiş bunlar 
         Her an dostla buluşanlar 
         Hak mürşitten el alanlar 
         Himmet edin dostlar bize 

 
                Edep, erkân anlardadır 
                Đhlâs ile bulanlardır 
                Bâtınları Hak olandır 
                Her zuhurdan görenlerdir 
                Himmet edin dostlar bize 

 
         Halvet olmuş onlar dostla 
         Ülfet etmezler ağyârla 
         Gündüz gece hep o yârla 
         Haşreyle bizi bunlarla 
         Himmet edin dostlar bize 
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                Diyet olmuş Hak bunlara 
                Hak aşkıyla dolanlara, 
                Hak kelâmın duyanlara, 
                Canlar feda ol canlara 
                Himmet edin dostlar bize 

 
 

         Perdelenmez ol cânanlar 
         Şühud üzre bulunanlar 
         Âyet, hadis okuyanlar 
         Gerçek insan işte bunlar 
         Himmet edin dostlar bize 

 
 

                Âşık, sâdık ârif insan 
                Murakabede bulunan 
                Hak’tan alıp halka veren 
                Sırrına akıl ermeyen 
                Himmet edin dostlar bize 

 
 

         Uruç, nüzûl eder bunlar 
         Tevazuyla kul olanlar 
         Nam u nişan olmayanlar 
         Sabri ile buluşanlar 
         Himmet edin dostlar bize 

 
   

  14. 01. 1988 
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  Aşkın ile yanıyorum 

         Kendimi hiç bilmiyorum 
         Divaneye dönüyorum 
         Đkram eyle, gül yüzüme 

 
 

                Feryatımız duyulmuyor 
                Hergiz bunu anlamıyor 
                Yanmayanlar bilemiyor 
                Đkrâm eyle, gül yüzüme 

 
 

         Celâline dayanamam 
         Cemâline hiç doyamam 
         Đmkânsızdır ayrılamam 
         Đkram eyle, gül yüzüme 

 
 

                Gül yüzüne âlem hayran 
                Var mı aceb sana doyan 
                Vuslatında hayat bulan 
                Đkrâm eyle, gül yüzüme 

 
 

         Uğruna can paha olmaz 
         Yok olmadan var olunmaz 
         Aşkla yanan ebed yanmaz 
         Đkram eyle, gül yüzüme 
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                Sevin beni demedin mi? 
                Zikri bana vermedin mi? 
                Bize diyet olmadın mı? 
                Đkram eyle, gül yüzüme 

 
 

         Mahremini ifşâ etmem 
         Rızan dışı yola gitmem 
         Gayrı bir dost asla bulmam 
         Đkram eyle, gül yüzüme 

 
 

                Tanımışız cilve nedir 
                Tevazumuz kulluktandır 
                Senden gayrı dost var mıdır?! 
                Đkram eyle, gül yüzüme 

 
 

         Âlemleri ihya ettin 
         Sıfatınla hem süsledin 
         Kendini kimden gizledin! 
         Đkram eyle, gül yüzüme 

 
 

                Uruç, nüzûl sermayemiz 
                Hak mürşittir ayinemiz 
                Sabri sonsuz hürmetimiz 
                Đkram eyle, gül yüzüme 

 
      14. 01. 1988 
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  Velilerle buluşmak 
         Sohbetini dinlemek 
         Cemâlini seyretmek 
         Ne güzeldir ne güzel! 

 
                Daveti kabul etmek 
                Dergâhına yüz sürmek 
                Huzurda kıyam durmak 
                Ne güzeldir ne güzel! 

 
         Emrine taat etmek 
         Al denileni almak 
         At denileni atmak 
         Ne güzeldir ne güzel! 

 
                Đtimadın kazanmak 
                Sevgiye lâyık olmak 
                Kelâmı Hak’tan duymak 
                Ne güzeldir ne güzel! 

 
         Anınla tevhit etmek 
         Dünya ukbâdan geçmek 
         Varıp birle bir olmak 
         Ne güzeldir ne güzel! 

 
                Naz ve niyâza ermek 
                Mürşidin sırrın bilmek 
                Ahlâk ile giyinmek 
                Ne güzeldir ne güzel! 
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         Kur’an Hadis öğrenmek 
         Mânasını fehmetmek 
         Ahlâk ile giyinmek 
         Ne güzeldir ne güzel! 

 
 

                Uruç, nüzûl eylemek 
                Vahdetten haber vermek 
                Miracın zevkin  tatmak 
                Ne güzeldir ne güzel! 

 
 

         Âdemiyete  ermek 
         Hak’la halkı bir görmek 
         Görerek tasdik etmek 
         Ne güzeldir ne güzel! 

 
 

                Nefsine ârif olmak 
                Cânanı canda bulmak 
                Her yüzden anı sevmek 
                Ne güzeldir ne güzel! 

 
 

         Dostunu ayan görmek 
         Sabri’nle gönül vermek 
         Gerçekten insan olmak 
         Ne güzeldir ne güzel! 
 

             25. 01. 1988 
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  Đlâhî Mevlâm lütfuna lâyık kıl bizi 
         Nefhinle dirilt, zatına ilhâk et bizi 
         Ruhundan ruh ver feyzine mazhar et bizi 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Emrine mutî kıl, sâdık kul eyle bizi 
         Aşkınla, zevkinle mâna eri et bizi 
         Cezbe-yi aşkınla hayranın eyle bizi 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Bezm-i ezelde telkîn ile hayat bulduk 
         Nur-i vahdet ile cemâlini seyrettik 
         Telkîne riayetle sohbetler dinledik 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Đlâhi Mevlâm kapına cürmümle geldim 
         “Lâ tâknetu” âyetini râbıta kıldım 
         Can-ı gönülden Hak mürşide tövbe ettim 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         “Habîbim sana biat eden bize eder” 
         Yıkılır gafleti gam ve kederi gider 
         Gönülden Allah’a o zaman secde eder 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
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         Emre itaatla sevgiye mazhar olur 
         Sabır selâmetle dostu gönlünde bulur 
         O zaman enfüs âfakta hikmetler görür 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Hakk’ın sevgisine mazhar olan insandır 
         Kelâmı Hak’tan duyarak taat edendir 
         Hakikat ilmini bilerek yaşayandır 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Đnsan Hakk’ın nimetlerine şükredendir 
         Celâliyle olan kahrına sabredendir 
         Huda’nın takdirine rıza gösterendir 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Gerçek derviş, zat-ı Hak’ta ifna olandır 
         Zâhiri halk ile bâtını Hak olandır 
         Harfsiz, kelâmsız anınla sohbet edendir 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Âdemiyet bütün evlâtlarında vardır 
         Telkîne sadâkatle, gönlünde bulandır 
         Đlm-i ledün ile maziyi hâl edendir 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
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  Tevhit  halkasının başı sonu bulunmaz 
         Devr-i âlemdir akl-i maadle bilinmez 
         Sonsuz tecellîyi âmâ olan göremez 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Đmandan sonra hüsrana düşenler çoktur 
         Zikrini sohbetini kayıp edenlerdir 
         Oldum, bildim diyerek uzaklaşanlardır 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Dilimizden zikrini ezel-ebet alma 
         Gönlümüzü aşkullahtan mahrum eyleme 
         Bizi idare et, bizi bize bırakma 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Emanetullaha dikkat edelim dostlar 
         Mukaddes emaneti gönlünde bulanlar 
         Nefsî mücadelede muzaffer olanlar 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
 
         Resûlullah’ın emrine mutî olalım 
         “Festakim” âyetine zevk ile uyalım 
         Gel Sabri’m kemâlatı mürşitte bulalım 
         Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme! 
 
       25. 02. 1988 
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         Ey kulunun gönlünde tahtını kuran 
         Đstediğini istediğinden alan 
         Đstediğini istediğine  veren 
         Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm! 
 
 
         Sonsuz nimetine şükürden  aciziz 
         Đhsanın olmazsa bir şey bilemeyiz 
         Aşkını vermezsen Allah  diyemeyiz 
         Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm! 
 
 
         Her nefeste kul muhtaçtır Rabbim sana 
         Ey âciz insan hamd ü senâ etsene, 
         Zikr-i Hak’la gaflet perdesin atsana 
         Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm! 
 
 
         Nefsî mücadele cihad-ı ekberdir 
         Ağyârdan kurtulup Hak yoldan gidendir 
         Fetihler yaparak hikmetler bulandır 
         Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm ! 
 
 
         Alanı vereni tanıyalım dostlar 
         Her zaman her yerde Hak’la bir olanlar 
         Sadâkatle dostu gönlünde bulanlar 
         Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm! 
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  Allah şirkten maadasın af edendir 
         Her nefes kuluna hayat bahşedendir 
         Yaratan yaşatan her şeyi verendir 
         Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm! 
 
 
 
         Hidâyet olmazsa yaratanım senden 
         Kimin ne gücü var ne gelir ki elden? 
         Bize lütf u keremindir hazinenden 
         Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm! 
 
 
 
         Gayemiz Mevlâ’ya sâdık kul olmaktır 
         Emre itaatla gönlüne girmektir 
         Güzel ahlâk ile halka sevilmektir 
         Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm! 
 
 
 
         Hüseyin Sabri  kulluğuna şükreyle 
         Kesret içre vahdeti hem şühud eyle 
         Vahdetin kesretine bir sefer eyle 
         Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm! 
 
 
                                      27. 02. 1988 
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         Şefaate nâil  olmak istersen 
         Emri bir kâmil mürşitten alırsan 
         Gönülden  ona itaat edersen 
         Himmet olur inan şüphen olmasın 
 
 
         At denilen nisbetlerin atarsan 
         Al denilenleri şayet  alırsan 
         Hakk’ın takdirine razı olursan 
         Himmet olur inan şüphen olmasın 
 
 
         Đman-ı kâmil  telkîn ile  olur 
         Sâlih amelle Hak rızasın bulur 
         Sevgiye lâyık gerçek kul olunur 
         Himmet olur inan şüphen olmasın 
 
 
         Hep erenler biat ile  buldular 
         Dostun haremine dahil  oldular 
         Aşk-ı Hak’la zevk u safa doldular 
         Himmet olur inan şüphen olmasın 
 
 
         Şüphesi  olanlar  kemâl  bulamaz, 
         Evhamdan hayalden o kurtulamaz 
         Đki zıt bir yerde asla cem olmaz 
         Himmet olur inan şüphen olmasın 
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         Varlıklar benlikler ver yele gitsin 
         Nefsinle  yaptığın  hemen  yıkılsın 
         Zikret Hakk’ı âh u feryadın  dinsin 
         Himmet olur inan şüphen olmasın 
 
 
 
         Đnsan-ı kâmil, mürşid ile olur 
         Emre itaatla kemâlat bulur 
         Hakk’ın nuru ile hikmetler görür 
         Himmet olur inan şüphen olmasın 
 
 
 
         Allah’ın dostu gerçek müminlerdir 
         Hak Resûl’ün yolundan gidenlerdir 
         Sabri bunlar sevgi kazananlardır 
         Himmet olur inan şüphen olmasın 
 
 

 
      02. 03. 1988 
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         Sevginize lâyık olan 
         Telkîn ile hayat bulan 
         Zikr-i Hak’la meşgul olan 
         Gerçek insan işte bunlar 
 

  Nisbet fi’lin hemen atan 
  Tecellîye  mazhar olan 
  Mürşid ile hayat bulan 
  Gerçek insan işte bunlar 
 

         Đlim iradeden geçen 
         Nisbet sıfatı yok eden 
         Tecellî sıfata eren 
         Gerçek insan işte bunlar 

 
  Nisbet vücut ifna olur 
  Zanlar hemen kayıp olur 
  Zat-ı Hakk’a mazhar olur 
  Gerçek insan işte bunlar 
 

         Hak kendini ilân eder 
         Benden gayri Hak yoktur, der 
         Ene’l-Hakk’ı izhâr eder 
         Gerçek insan işte bunlar 

 
  Halk bâtındır Hak’tır zâhir 
  Hak buyurdu “hüve’z-zâhir” 
  “Fe eynema” işte zuhur 
  Gerçek insan işte bunlar 
 

         Hazretine eren canlar 
         Canda cânanı bulanlar 
         Hak bâtınla kul olanlar 
         Gerçek insan işte bunlar 
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  Kesret vahdet bir ederler 
  Âyet, hadis zevk ederler 
  Âdemiyete ererler 
  Gerçek insan işte bunlar 
 

         Sırlarına akıl ermez 
         Eren dahi anlatamaz 
         Bunlar delilsiz bulunmaz 
         Gerçek insan işte bunlar 

 
  Halkı sever, Hakk’ı sever 
  Sevgi ile tevhit eder 
  Hep dost ile halvet eder 
  Gerçek insan işte bunlar 
 

         Makâmatı ikmâl etmiş, 
         Uruç etmiş, nüzûl etmiş, 
         Âlemleri seyreylemiş 
         Gerçek insan işte bunlar 

 
  Emre mutî bu dostları 
  Candan severiz anları 
  Đncitmeyin  cânanları 
  Gerçek insan işte bunlar 
 

         Sabri sana Hak’tan atâ 
         Sadakâtla gel bul safa 
         Rabbim sana hamd ü senâ 
         Gerçek insan işte bunlar 

 
      20. 03. 1988 
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         Gel ey yolcu dinle sohbet 
         Sohbet ile olur vuslet 
         Muhabbetullahtır himmet 
         Lütf-i Hakk’a yok nihayet 

 
 

                Dinler isen Hak sohbeti 
                Yıkılır nefsin zilleti 
                Gönül bulur ol devleti 
                Olmaz  ağyâra  minneti 

 
 

         Yola rehbersiz gidilmez 
         Ehl-i dünya bunu bilmez 
         Nâdâna sır verilemez 
         Hakikati o göremez 

 
 

                Al dersin de veremezsin 
                Đstesen de sevemezsin 
                Karanlıkta gidemezsin 
                Hak erenler himmet etsin 

 
 

         Yol uçurum göz kapalı 
         Gafletinden uyanmalı 
         Feryat edip ağlamalı 
         Aşk ateşinde yanmalı 
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                Eyvah sonra fayda vermez 
                Uçurumdan dönülemez 
                Nasihatı dinleyemez 
                Nefsin emeli hiç bitmez 

 
 

         Yeter artık dur desene 
         Sohbetimiz dinlesene 
         Sana derim anlasana 
         Dostu düşmanı bilsene! 

 
 

                Mütavazı olan insan 
                Bulur her derdine derman 
                Aç gözünü, Hakk’a dayan 
                Olur sırlar bütün ayan 

 
 

         Allah için söylüyoruz 
         Hakarete uğruyoruz 
         Neme lâzım demiyoruz 
         Hak Resûl’den biliyoruz 
 

 
                Gayemiz Hak rızasıdır 
                Doğru yolu göstermektir 
                Kur’an’a hizmet etmektir 
                Sabri Hakk’a kul olmaktır 

 
 
                                         25. 03. 1988 
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         Aşkı tarif edemezsin 
         Sözle anı bilemezsin 
         Safasına eremezsin 
         Hak mürşidi bilmedikçe 
 
  Ben âşığım diyemezsin 
  Candan içre sevemezsin 
  Ateşinde yanamazsın 
  Hak mürşidi bilmedikçe 
 

         Âşıkların var vefası 
         Gönüldedir hem safası 
         Bilinmez hem muamması 
         Hak mürşidi bilmedikçe 
 
  Seyrederler âlemleri 
  Rumûz ile kelâmları 
  Kimse anlamaz onları 
  Hak mürşidi bilmedikçe 

 
         Aşk iledir sohbetleri 
         Şekerden tatlı sözleri 
         Tatmayan bilmez anları 
         Hak mürşidi bilmedikçe 
 
  Kâmil insan olamazsın 
  Sohbet Hak’tan duyamazsın 
  Yâr gönlüne giremezsin 
  Hak mürşidi bilmedikçe 
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         Şeriatı alamazsın 
         Şer olanı atamazsın 
         Hakikati bilemezsin 
         Hak mürşidi bilmedikçe 

 
  Fenâfillah olamazsın 
  Şirkinden kurtulamazsın 
  Zat-ı Hak’la dolamazsın 
  Hak mürşidi bilmedikçe 

 
         Cennet, cemâl göremezsin 
         Mahremine giremezsin 
         Gerçek bir kul olamazsın 
         Hak mürşidi bilmedikçe 

 
  Şahâdete eremezsin 
  Taklidinden geçemezsin 
  Ayan beyan göremezsin 
  Hak mürşidi bilmedikçe 

 
         Al denilir alamazsın 
         At denilir atamazsın 
         Sohbetimiz duyamazsın 
         Hak mürşidi bilmedikçe 

 
  Sabri sana anlatamaz 
  Taş olsa da dayanamaz 
  Olmaz dostum böyle olmaz! 
  Hak mürşidi bilmedikçe 

 
                                         27. 03. 1988 
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         Celâlinle cemâl olur 
         Nâra yanan nuru bulur 
         Allah senden razı olur 
         Âsan olur yollar sana 

 
 

                Emre mutî olan insan 
                Bulur her derdine derman 
                Sever anı hem ârifan 
                Âsan olur yollar sana 

 
 

         Tevbe tutar âzâların 
         Bağışlanır günahların 
         Razı olur Hak dostların 
         Âsan olur yollar sana 

 
 
                  Kazanırsın Hak rızası 
                 Silinir kalbinin pası 
                 Yetişir şeyhin duası 
                 Âsan olur yollar sana 
 
 

       Hak Resûl’ü sever isen 
       Yolundan hem gider isen 
       Ehl-i sünnet olur isen 
       Âsan olur yollar sana 
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                Emr-i Hakk’ı tutar isen 
                Gündüz gece zâkir isen 
                Ana hâdim olur isen 
                Âsan olur yollar sana 

 
 
 

         Telkîn Hak’tan alır isen 
         Nasihatı tutar isen 
         Candan “Beli” dedi isen 
         Âsan olur yollar sana 

 
 
 

                Evham hayâl yıktı isen 
                Takdirine razı isen 
                Fâil Hak’tır bildi isen 
                Âsan olur yollar sana 

 
 
 

         Ev edna’ya vardı isen 
         Sohbetimiz dinler isen 
         Sabri’n ile yürür isen 
         Âsan olur yollar sana 

 
 
     30. 03. 1988 
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  Âşık olmak candan sevmek 
         Sohbetiyle hayat bulmak 
         Cemâlini seyreylemek 
         Ne güzeldir ne güzeldir! 

 
 

                Sevgisine lâyık olmak 
                Yâr gönlünde mekân tutmak 
                Candan içre anı sevmek 
                Ne güzeldir ne güzeldir! 

 
 

         Uğruna canını vermek 
         Tecellîye mazhar olmak 
         Cânanını canda bulmak 
         Ne güzeldir ne güzeldir! 
 

 
                Dostunun sırrını bilmek 
                Haremine aşkla girmek 
                Zevk u safasına ermek 
                Ne güzeldir ne güzeldir! 

 
 

         Ona sonsuz hürmet etmek 
         Đtimadın kesbeylemek 
         Sen benimsin, diyebilmek 
         Ne güzeldir ne güzeldir! 
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                Perdeleri yok eylemek 
                Her zerreden seyreylemek 
                Đsmin dilinde yâd etmek 
                Ne güzeldir ne güzeldir! 

 
 
 
 

         Sevgisiyle hemdem olmak 
         Duygusuyla duygulanmak 
         Dikkat edip hiç kırmamak 
         Ne güzeldir ne güzeldir! 

 
 
 
 

                Sabri saadete ermek 
                Kıymetini fehmeylemek 
                Huzurunda kıyam durmak 
                Ne güzeldir ne güzeldir! 

 
 
 
      20. 01. 1989 
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         Rahmeti bol ulu Mevlâm 
         Aşkınızla her an dolam 
         Hakk’a lâyık derviş olam 
         Rahmetinden mahrum etme! 

 
 

                Dilimizden zikrin alma 
                Bizi ağyâra baktırma 
                Huzurunda utandırma 
                Rahmetinden mahrum etme! 

 
 

         Himmet eyle sevgin ile 
         Daldır aşka zevkin ile 
         Al kendine tevhit ile 
         Rahmetinden mahrum etme! 

 
 

                Rahimsin diyetimiz ol 
                Aşkınla kalbimize dol 
                Kulum de de bizimle ol 
                Rahmetinden mahrum etme! 

 
 

         Gözümden görmeye göz ol 
         Dilimden söyleyen dil ol 
         Kulağımdan duyanım ol 
         Rahmetinden mahrum etme! 
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                Zikrin ile beyhûş eyle 
                Aşkın ile pürnûr eyle 
                Allah diyen  derviş eyle 
                Rahmetinden mahrum etme! 

 
         Fenâfillah eyle bizi 
         Bekâda tut elimizi 
         Allah dedirt dilimizi 
         Rahmetinden mahrum etme! 

 
                Fi’limin fâili sen ol 
                Sıfatın mevsufu sen ol 
                Vücudun mevcudu sen ol 
                Rahmetinden mahrum etme! 

 
         Đzhâr eyle zatın ile 
         Giydir bizi ilmin ile 
         Daim eyle sevgin ile 
         Rahmetinden mahrum etme! 

 
                Habîbine ümmet eyle 
                Allah diyen derviş eyle 
                Sevginize lâyık eyle 
                Rahmetinden mahrum etme! 

 
         Yuvamızı koru Mevlâm 
         Aşk-ı Hak’la daim yanam 
         Senin ile sana varam 
         Rahmetinden mahrum etme! 

 
 



 275

                Dahil eyle cennetine 
                Hayran eyle cemâline 
                Kat bizi de mahremine 
                Rahmetinden mahrum etme! 
 

         Kabul eyle duamızı 
         Allah dedirt dilimizi 
         Arttır Mevlâm ilmimizi 
         Rahmetinden mahrum etme! 

 
                Aç gözümüz hikmet ile 
                Al kendine aşkın ile 
                Doldur bizi sevgin ile 
                Rahmetinden mahrum etme! 
 

         Melâmeti ihsan eyle 
         Pîr Seyyid’e lâyık eyle 
         Habîbine ümmet eyle 
         Rahmetinden mahrum etme! 

 
                Koru Mevlâm cümlemizi 
                Sonsuz eyle sevgimizi 
                Sohbete aç gönlümüzü 
                Rahmetinden mahrum etme! 
 

         Sabri senin sohbetinden 
         Mâna dökülsün dilinden 
         Mürşidimin himmetinden 
         Rahmetinden mahrum etme! 

 
                                          25. 04. 1989 
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         Dosta ermek ister isen 
         Ânı canda bulam dersen 
         Aşk oduna yanam dersen 
         Can mürşitten olur ihsan 

 
 

                Hak dostunun al elini 
                Dinle candan telkînini 
                Sadâkatle tut emrini 
                Can mürşitten olur ihsan 

 
 

         At dediğin hemen atan 
         Al dediğin hemen alan 
         Emre mutî sâdık olan 
         Can mürşitten olur ihsan 

 
 

                Varlık benlik ifna eden 
                Sonsuz varlığa erişen 
                Cânanla candan sevişen 
                Can mürşitten olur ihsan 
 

 
         Safasına doyum olmaz 
         Kelâm anı anlatamaz 
         Tatmayanlar anlayamaz 
         Can mürşitten olur ihsan 
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                Đkrârımız aşk iledir 
                Gerçek kulluk zevk iledir 
                Hak’la miraç ettirendir 
                Can mürşitten olur ihsan 

 
 

         Hak Resûl’e ümmet olmak 
         Ashabıyla safa bulmak 
         Ehl-i Beyt’e gönül vermek 
         Can mürşitten olur ihsan 

 
 

                Âyet, hadis ikrar eden 
                Mânasını ikram eden 
                Kelâm-ı Hak’la söyleyen 
                Can mürşitten olur ihsan 

 
 

         Cihad edip galip gelmek 
         Bâtılı kökünden yıkmak 
         Đlmullahı ilân etmek 
         Can mürşitten olur ihsan 

 
 

                Hak erenler lûtfettiler 
                Bizi bize bildirdiler 
                Sabri’sinden söylediler 
                Can mürşitten olur ihsan 

 
      

    30. 04. 1989 
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  Hak yolundan gitmesini 
         Yanlış-doğru seçmesini 
         Bize Allah demesini 
         Sen öğrettin can sultanım! 

 
 

                Ahde vefa etmesini 
                Emre mutî olmasını 
                Şirk olanı atmasını 
                Sen öğrettin can sultanım! 

 
 

         Fenâfillah olmasını 
         Hak aşkıyla dolmasını 
         Kendi nefsin bilmesini 
         Sen öğrettin can sultanım! 

 
 

                Hak kelâmı duymasını 
                Ona biat etmesini 
                Candan içre sevmesini 
                Sen öğrettin can sultanım! 

 
 

         Hakk’ı izhâr etmesini 
         Hikmet ile dolmasını 
         Gayriyeti atmasını 
         Sen öğrettin can sultanım! 

 
 



 279

                 
 
  Hak Resûl’ü bilmesini 
                Ona saygı etmesini 
                Hem izinden gitmesini 
                Sen öğrettin can sultanım! 

 
 

         Güzel ahlâk almasını 
         Ehl-i tevhit olmasını 
         Dine hizmet etmesini 
         Sen öğrettin can sultanım! 

 
 

                Âdemiyet bulmasını 
                Ânla sohbet etmesini 
                Gönülde yer tutmasını 
                Sen öğrettin can sultanım! 

 
 

         Hüseyin’i bilmesini 
         Bakıp özün görmesini 
         Mahremine girmesini 
         Sen öğrettin can sultanım! 

 
 
      22. 08. 1989 
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  Can cânana ermek gerek 
         Varlık, benlik yıkmak gerek 
         Engellerden aşmak gerek 
         Dosta vuslat etmek için 

 
 

                Fenâfillah olmak gerek 
                Kıylükâlden geçmek gerek 
                Yâr uğruna yanmak gerek 
                Dosta vuslat etmek için 

 
 

         Emre mutî olmak gerek 
         Derde derman bulmak gerek 
         Sırat, mizan geçmek gerek 
         Dosta vuslat etmek için 

 
 

                Nârda nuru bulmak gerek 
                Kahrı lütuf yapmak gerek 
                Şeyh izinden gitmek gerek 
                Dosta vuslat etmek için 

 
 

         Mahremine girmek gerek 
         Kelâmını duymak gerek 
         Cemâlini görmek gerek 
         Dosta vuslat etmek için 

 
 



 281

 
 
 

                Güzel ahlâk almak gerek 
                Hak yolundan gitmek gerek 
                Tevazuyla dolmak gerek 
                Dosta vuslat etmek için 

 
 
 

         Kendi nefsin bilmek gerek 
         Ev edna’ya ermek gerek 
         Sırra kadem basmak gerek 
         Dosta vuslat etmek için 

 
 
 

                Sabri’ye dost olmak gerek 
                Sırrına hem ermek gerek 
                Gönlünde yer tutmak gerek 
                Dosta vuslat etmek için 

 
 
      23. 09. 1989 
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  Đzinizden gelmek için 
         Kapınızı çalmak için 
         Cemâliniz görmek için 
         Allah Allah diye geldim! 

 
 

                Fi’li Hakk’a vermek için 
                Şüphelerden geçmek için 
                Hak fâildir bilmek için 
                Allah Allah diye geldim! 
 

 
         Nisbet sıfat atmak için 
         Gerçek mevsuf bilmek için 
         Canı feda etmek için 
         Allah Allah diye geldim! 

 
 

                Fenâfillah olmak için 
                Ender fenâ bilmek için 
                Zat-ı Hak’la dolmak için 
                Allah Allah diye geldim! 
 

 
         Vahdet zevki almak için 
         Nübüvveti bulmak için 
         Varıp ümmet olmak için 
         Allah Allah diye geldim! 
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                Şeriatı bilmek için 
                Hakikate ermek için 
                Sohbetiniz duymak için 
                Allah Allah diye geldim! 

 
 

         Haremine girmek için 
         Safanıza ermek için 
         Aşkla, zevkle dolmak için 
         Allah Allah diye geldim! 

 
 

                Ehl-i sünnet olmak için 
                Hak Resûl’e uymak için 
                Candan içre sevmek için 
                Allah Allah diye geldim! 

 
 

         Gerçek Âdem olmak için 
         Halkta Hakk’ı bulmak için 
         Şükren secde etmek için 
         Allah Allah diye geldim! 

 
 

                Sabri seni bulmak için 
                Candan içre sevmek için 
                Hep seninle olmak için 
                Allah Allah diye geldim! 

 
 
      15. 05. 1990 
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         Şeriatım, tarîkatım 
         Hakikatim, mârifetim 
         Ehl-i sünnet itikadım 
         Mürşidimin telkînidir 

 
 

                Âşıklığım, sâdıklığım 
                Hak yolunda ârifliğim 
                Varım, yoğum, hep iy’liğim 
          Mürşidimin telkînidir 

 
 

         Nisbet varlıktan kurtulmak 
         Tecellîye mazhar olmak 
         Mâna diliyle söylemek 
         Mürşidimin  telkînidir 

 
 

                Nasihatı candan duymak 
                Telkîni mutlaktan almak 
                Zevk u safasıyla dolmak 
                Mürşidimin telkînidir 

 
 

         Gerçek insanlığı bilmek 
         Sadâkatle insan olmak 
         Emaneti teslim almak 
         Mürşidimin telkînidir 
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         Perdelerden öne geçmek 
                Dergâhına yüzüm sürmek 
                Sevgiye hem lâyık olmak 
                Mürşidimin telkînidir 

 
 
 

         Kur’an hadis fehmeylemek 
         Mânaların zevk eylemek 
         Makâmatla fark eylemek 
         Mürşidimin telkînidir 

 
 
 

                Cennetine dahil olmak 
                Cemâlini seyreylemek 
                Sohbet ile hayat bulmak 
                Mürşidimin telkînidir 

 
 
 

         Dikkat eyle Hak mürşide! 
         Eriş onunla devlete 
         Sabri ile gel sohbete 
         Mürşidimin telkînidir 

 
  
 
      11. 06. 1991 
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       Dilin Hakk’ı zikreylesin 
       Aklın onı fehmeylesin 
       Allah desin arz inlesin 
       Emre mutî olur isen 

   
 

               Sadâkatın yolun açar 
               Hak mürşide doğru uçar 
               Etrafına rahmet saçar 
          Emre mutî olur isen 

 
 

  Engelleri aşacaksın 
  Hikmet ile bakacaksın 
  Şahâdete ereceksin 
  Emre mutî olur isen 

 
 

                Nasihatı tutacaksın 
                Rızasını alacaksın 
                Yâr gönlüne gireceksin 
                Emre mutî olur isen 

 
 

         Salâtınız  mirac olur 
         Gönül safasını bulur 
         Mümin işte böyle olur 
         Emre mutî olur isen 

 
 



 287

 
 
 

                “Lâ havf” olur Hak dostları 
                Nâr yakamaz sâdıkları 
                Mevlâm sever ol canları 
                Emre mutî olur isen 

 
 
 

         Biatımız Hakk’a oldu 
         Kalbimize mâna doldu 
         Ne olduysa anda oldu 
         Emre  mutî olur isen 

 
 
 

      Sadâkatı şart eyledin 
              Kendinize bendeyledin 
               Sabri’nle ilân eyledin 
               Emre mutî olur isen 

 
 
      12. 06. 1991 
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         Ne güzeldir Allah  demek! 
         O’na  aşkın   ilân  etmek 
         Sevip sevip hem sevilmek 
  Hak mürşitten olur ihsan! 
 
 
                Mahremine aşkla girmek 
                Đtimadın   kesbeylemek 
                Yâr yüzüne nazar etmek 
                Hak mürşitten olur ihsan! 
 
 
         Yoluna  canını   vermek 
         Kendine hem diyet etmek 
         Her zerreden anı sevmek 
         Hak mürşitten olur ihsan! 
 
 
                Mürşidimiz telkîn etti 
                Doğru  yola  o  iletti 
                Bizi bize  hem öğretti 
                Hak mürşitten olur ihsan! 
 
 
         Hakikati  bildirendir 
         Telkîni Hak’tan verendir 
         Kusurları  yok   edendir 
         Hak mürşitten olur ihsan! 
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                Đnsan olmak ister isen 
                Güzel ahlâk diler isen 
                Emre  mutî  olur  isen 
                Hak mürşitten olur ihsan! 
 
 
 
         Fenâfillah  olmak  için 
         Bekâbillâh  bulmak için 
         Candan içre sevmek için 
         Hak mürşitten olur ihsan! 
 
 
 
                Sabri’nle dost olmak için 
                Gönlünde yer  tutmak için 
                Mahremine   girmek   için 
                Hak mürşitten olur ihsan! 
 

 
        02. 10. 1991 
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         Soruyorlar: Mürşit kimdir? 
         Alâmeti hem nelerdir? 
         Nelerden haber verendir? 
         Bilmek için sâdık gerek! 
 
  Đnsanlarla farkı yoktur 
  Yalnız hikmetleri çoktur 
  Gönlü mâna ile toktur 
  Bilmek için sâdık gerek! 
 

         Şeriatla mücehhezdir 
         Hakikatle müşerreftir 
         Emanetin sahibidir 
         Bilmek için sâdık gerek! 
 
  Dünya, ukbadan geçmiştir 
  Hak rızasın kazanmıştır 
  Sevmiştir hem sevilmiştir 
  Bilmek için sâdık gerek! 
 

         Emre mutî sâdık insan 
         Engin mânalara dalan 
         Đlham ile  feyiz alan 
         Bilmek için sâdık gerek! 
 
  Gerçek mürşit, Hakk’ı bilen 
  Ehline hem tâlim eden 
  Bize bizi o bildiren 
  Bilmek için sâdık gerek! 
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          Fenâfillaha ileten 
        Kelâm-ı Hak’la söyleten 
          Hakk’ın sohbetin dinleten 
          Bilmek için sâdık gerek! 
 

  Perde yoktur gözlerinde 
         Mâna vardır sözlerinde 
         Hak sevgisi özlerinde 
         Bilmek için sâdık gerek! 

 
          Đtimadın kesbetmişler 
          Doğru yoldan yürümüşler 
          Ev edna’ya yükselmişler 
          Bilmek için sâdık gerek! 
 
 

         Güzel ahlâk  onlardadır 
         Sohbetleri mutlaktandır 
         Gerçek insan olanlardır 
         Bilmek için sâdık gerek! 

 
          Dil  onları  anlatamaz 
          Bunlar  târif edilemez 
          Hâl ilmidir söylenemez 
          Bilmek için sâdık gerek! 
 

         Var mı senin hiç bildiğin? 
         Đlmullahtır anlattığın 
         Sabri yeter söylediğin 
         Bilmek için sâdık gerek! 

  
     08. 10. 1991 



 292

         
 Yüce Sultan lûtfettiniz 
        Ruhunuzdan ruh verdiniz 
        Bize hayat bahşettiniz 
        Mutlak iman telkîniniz! 
 
                Hak zikrini tâlim ettin 
                Mâsivadan temizlettin 
                Doğru yola sen ilettin 
                Mutlak iman telkîniniz! 
 

         Hak sohbeti söyler dilin 
         Kurtarmaktır hep emelin 
         Gündüz gece bir eyledin 
   Mutlak iman telkîniniz! 
 
                Hakk’a giden yolun açtın 
                Önümüzü aydınlattın 
                Fenâfillahı gösterdin 
                Mutlak iman telkîniniz! 
 

         Đfna ettin fi’limizi 
         Telkîn ettin dinimizi 
         Aldın bütün varımızı 
         Mutlak iman telkîniniz! 
 
                Nefsimize ârif ettin 
                Kenz-i mahfiyi öğrettin 
                “Seb’al mes’an”ı  bildirdin 
                Mutlak iman telkîniniz! 
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         Yedullah sırrını açtın 
         Kâmil iman telkîn ettin 
         Şahâdeti sen getirttin 
         Mutlak iman telkîniniz 
 
                Sırat, mizandan geçirdin 
                Cennetine dahil ettin 
                Cemâlini ihsan  ettin 
                Mutlak iman telkîniniz! 
 

         Seni bilmek zevkle sevmek 
         Emrine itaat etmek 
         Gösterdiğin yoldan gitmek 
         Mutlak iman telkîniniz! 
 
                Telkîniniz iman bize 
                Düştü sevgin gönlümüze 
                Âşık derviş derler bize 
                Mutlak iman telkîniniz! 
 

         Örtünüze büründünüz 
         Şeriatı giyindiniz 
         Sabri’nizle zâhirsiniz 
         Mutlak iman telkîniniz! 
 
 
     23. 10. 1991 
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  Ey dostlar beni dinleyin! 
         Sözüme dikkat eyleyin 
         Dost bekliyor eğlenmeyin 
   Zikret Hakk’ı gir meydana 
 
 
                Đman sana hidâyettir 
                Gaflet sana felâkettir 
                Söz dinlemek kemâlattır 
                Zikret Hakk’ı gir meydana 
 

 
         Nefsin engelin yıksana 
         Düşmanınla harp etsene 
         Yolda kalmak ziyan sana 
         Zikret Hakk’ı gir meydana 
 
 
                Kır şu nefsin askerini 
                Terket ânın emelini 
                Dinle kâmil sohbetini 
                Zikret Hakk’ı gir meydana 
 
 

         Silkin artık gel kendine 
         Al abdestin,  dön  dinine 
         Uy artık  Hakk’ın emrine 
         Zikret Hakk’ı gir meydana 
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                Ulu Mevlâm lütfeyledi 
                Ruhundan ruh nefheyledi 
                Hak mürşide uyun dedi 
                Zikret Hakk’ı gir meydana 
 
 
 

         Şeriatın  rehber  olsun 
         Tarîkatın Hakk’a varsın 
         Hakikatin  zuhur  etsin 
         Zikret Hakk’ı gir meydana 
 
 
 
                Mârifete ermek gerek! 
                Candan içre sevmek gerek! 
                Sabri sana sabır gerek! 
                Zikret Hakk’ı gir meydana 
 
 

        01. 11. 1991 
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  Sonsuz nimet bahşeyledin 
          Eş, evlât ve yuva verdin 
          Emaneti teslim ettin 
          Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
 
 
                Telkîn ettin zikrinizi 
                Verdin  bize  aşkınızı 
                Şükür bulduk sevginizi 
         Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
 
 

          Hem kaldırdın nisbetimiz 
          Tecellî etti fi’liniz 
          Aşktır bizim muradımız 
          Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
 
 
                Nisbet sıfat zâil oldu 
                Gönül Mevlâ’sını buldu 
                Zevk u safa ile doldu 
                Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
 
 

          Gayriyeti yok eyledin 
          “Sen kendine dön” söyledin 
          Zatınıza mazhar kıldın 
          Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
 
 



 297

                Velâyetin sırrın açtın 
                “Fe eynema” yı bildirdin 
                Vahdet şühudunu verdin 
                Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
 
 

  Aşkla, zevkle ümmet olduk 
         Habîbine selâm verdik 
         Mahremine dahil olduk 
         Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
 
 
                Hakk’ı-bâtılı bildirdin 
                Nefsin emelini yıktın 
                Hak mürşide dost eyledin 
                Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
 

 
         Ne güzeldir derviş olmak 
         Yolunda hem sâdık olmak 
         Nur cemâle aşkla bakmak 
         Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
  
 
                Sohbetiniz cana şifâ 
                Gönül buldu zevk u safa 
                Sabri eyle ahde vefa 
                Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm! 
 
 
     04. 11. 1991 
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         Zikrin  verdin dilimize 
         Aşkın  düştü  gönlümüze 
         Gerçek âşık derler bize 
   Biz, melâmi  kurbanıyız 
 
 
                Varlık benlik atanlarız 
                Hak aşkıyla yananlarız 
                Hak mürşit’ten doğanlarız 
                Biz, melâmi kurbanıyız 
 
 

         Vardır bizim esrarımız 
         Şükür yoktur ağyârımız 
         Zuhur etti cânanımız 
         Biz, melâmi kurbanıyız 
 
 
                Can vermişiz, can almışız 
                Cânanı diyet etmişiz 
                Hakk’ı-bâtılı seçmişiz 
                Biz, melâmi kurbanıyız 
 
 

         Salât bizde, selâm bizde 
         Erkân bizde, âdap bizde 
         Yoldan öte yol var bizde 
         Biz, melâmi kurbanıyız 
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                Zâhir halkla görünürüz 
                Bâtın Hak’la sohbetimiz 
                Sırr-ı tevhit şühudumuz 
                Biz, melâmi kurbanıyız 
 
 

         Đsm-i Azam dilimizde 
         Kâmil iman kalbimizde 
         Hak’tan gayrı ne var bizde! 
         Biz, melâmi kurbanıyız 
 
 
                Hak Resûl’ü bulanlarız 
                Varıp ümmet olanlarız 
                Ev edna’ya  erenleriz 
                Biz, melâmi kurbanıyız 
 
 

         Sabri senin ahvâline, 
         Akıl ermez bu haline 
         Düştün güller diyarına! 
         Biz, melâmi kurbanıyız 
 
 
                                        12. 11. 1991 
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         Hikmetinden  suâl olmaz 
         Aşka yanan  ebed yanmaz 
         Aşk zevkine doyum olmaz 
   Tut  elimiz  ezel-ebed 
 
 
                Himmet eyle Hak mürşitten 
                Mahrum etme cemâlinden 
                Đhsan eyle sohbetinden 
                Tut  elimiz  ezel-ebed 
 
 

         Zikrin alma dilimizden 
         Düştük yola sevginizden 
         Kıl tecellî ilminizden 
         Tut elimiz ezel-ebed 
 
 
                Fenâfillah eyle bizi 
                Daim eyle sevgimizi 
                Sevdir bize dinimizi 
                Tut elimiz ezel-ebed 
 

 
         Şeriatın rehber bize 
         Hakikatin candır bize 
         Cânanımız söyler bize 
         Tut elimiz ezel-ebed 
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                Şahâdete erdir bizi 
                Habîbine sevdir bizi 
                Allah dedirt dilimizi 
                Tut elimiz ezel-ebed 
 
 

         Mânaya aç kapımızı 
         Affet Mevlâm hepimizi 
         Al kendine cümlemizi 
         Tut elimiz ezel-ebed 
 
 
                Gönlümüzü sana verdik 
                Tevhit ettik, Allah dedik 
                Şükür huzuruna çıktık 
                Tut elimiz ezel-ebed 
 
 

         Ulu Mevlâm sana kurban! 
         Sendendir dilimde ferman 
         Sabri durma Hakk’a dayan 
         Tut elimiz ezel-ebed 
 
 
     13. 11. 1991 
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  Yüce dağ başından  yollar aşamaz 
          Kervan geçmez, kuşlar burda uçamaz 
          Rüzgârına kimse  göğüs geremez 
   Yol ver bize ulu dağlar geçelim! 
 
 
          Eteğinde  koyun kuzu otluyor 
          Ormanında bütün  kuşlar ötüyor 
          Ovasında  lâle, sümbül açıyor 
          Yol ver bize ulu dağlar geçelim! 
 
 
          Gözyaşların  pınar olup akmakta 
          Kara bulut, eksik olmaz başında 
          Buzlar tutar koca koca taşında 
          Yol ver bize ulu dağlar geçelim! 
 
 
          Aç yolumuz, engel olma aşalım 
          Düz ovada dost ile buluşalım 
          Aşkla, zevkle O’nunla koklaşalım 
          Yol ver bize ulu dağlar geçelim! 
 
 
          Derdin nedir dağım böyle inlersin? 
          Neler dersin bilmem neler edersin 
          Dünyamızın  dengesini sağlarsın 
          Yol ver bize ulu dağlar geçelim! 
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          Ferhat gibi ben dağları delemem 
          Yok kuvvetim size karşı gelemem 
          Yâr bekliyor asla geri dönemem 
          Yol ver bize ulu dağlar geçelim! 
 
 
          Yâr hüzünlü, bizi orda bekliyor 
          Hâlim bilen bize candan acıyor 
          Yaramızı yârin  eli  dağlıyor 
          Yol ver bize ulu dağlargeçelim! 
 
 
          Benim aşkım sana düşse,  erirsin 
          Su olur sel olur bahre düşersin 
          Kalmaz nâmın kayıp olur gidersin 
          Yol ver bize ulu dağlar geçelim! 
 
 
          Başın yüksek yollar senden geçmiyor 
          Gariplerin dağ ardında bekliyor 
          Dertli gönül, inim inim inliyor 
          Yol ver bize ulu dağlar geçelim! 
 
 
          Sabri derdin devâsını bulmadın 
          Derdin dermân sen bunu anlamadın 
          Ezel, ebed bir eyledin  kanmadın  
          Yol ver bize ulu dağlar geçelim! 
 
      14. 11. 1991 
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        Rüzgâr olup eser iken 
         Damla damla yağar iken 
         Çağlayuben akar iken 
         Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
 
 
                Sağa, sola bakar iken 
                Hikmetleri görür iken 
                Her zerreden sever iken 
   Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
 
 

         Emre mutî olur iken 
         Telkîn Hak’tan alır iken 
         “Din nasihat” bilir iken 
         Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
 
 
                Fenâfillah olur iken 
                Bekâbillah bulur iken 
                Mahremine girer iken 
                Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
 
 

         Şahâdete erer iken 
         Candan içre sever iken 
         Dosta vuslat eder iken 
         Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
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                OruçNamaz kılar iken 
                Hacve zekat verir iken 
                Huzurunda durur iken 
                Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
 
 

         Âyet, hadis okur iken 
         Đlmihâlin bilir iken 
         Sohbetini dinler iken 
         Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
 
 
                Nefes alır verir iken 
                Âlemler seyreder iken 
                Cemâline bakar iken 
                Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
 
 

         Velâyete erer iken 
         Nübüvvete girer iken 
         Varıp ümmet olur iken 
         Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
 
 
                Salât selâm verir iken 
                Âdemiyet bulur iken 
                Sabri’yi dost eder iken 
                Zikret Mevlâ’yı Mevlâ’yı! 
 
     19. 11. 1991 
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  Abdest alın namaz için 
         Dön kıbleye, Allah için 
         Gir huzura miraç için 
         Boşa durma, hikmet ara 
 
 
                Đslâm’ın şartına uyan 
                Bulur her derdine derman 
                Huzuru bunlarda bulan 
                Boşa durma, hikmet ara 
 

 
         Şeriata candan bağlan 
         Olur yollar cümle âsan 
         Hak zevkimiz etsin ihsan 
   Boşa durma, hikmet ara 
 
 
                Hikmetsiz aşk bulamazsın 
                Aşka, zevke dalamazsın 
                Sen kendini bilemezsin 
                Boşa durma, hikmet ara 
 
 

         Đlm-i ledün hikmet ile, 
         Tahsil olur kâmil ile 
         Kemâl bulur ol sıdk ile 
         Boşa durma, hikmet ara 
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                Safasına akıl ermez 
                Yaşanır da anlatılmaz 
                Aşlanmayan anlayamaz 
                Boşa durma, hikmet ara 
 
 

         Rehbersiz yol alamazsın 
         Derde devâ bulamazsın 
         Benliğini atamazsın 
         Boşa durma, hikmet ara 
 
 
                Sana derim anlamazsın 
                Hakikati duyamazsın 
                Hak aşkıyla yanamazsın 
                Boşa durma, hikmet ara 
 
 

         Kâmil iman Kâmil ile, 
         Đkram olur telkîn ile 
         Tut emrini sadâkatle 
         Boşa durma, hikmet ara 
 
 

         Allah için söylüyoruz 
         Söyle, kimsin? Soruyoruz 
         Sabri ile dinliyoruz 
         Boşa durma, hikmet ara 

 
     20. 11. 1991 
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         Cemrelerin var hikmeti 
         Dinle kâmilden sohbeti 
         Erişince Hak himmeti 
         Gönül bulur ol devleti 
 
 

                 Đner havayı ısıtır 
                 Bahar havasını verir 
                 Karı buzu o eritir 
                 Bitkilere hayat verir 

 
 

         Çiçek açar koku saçar 
         Kuzu meler kuşlar uçar 
         Tomurcuklar yaprak açar 
         Anlamakta  insan nâçar 
 
 

                 Sıfatınla süslemişsin 
                 Örtü etmiş gizlenmişsin 
                 Âriflere apayânsın 
                 Gizli sırları bilensin 

 
 

         Yazın nimetleri çoktur 
         Güzelliği hem sonsuzdur 
         Fakirin yüzün  güldürür 
         Aradığını buldurur 
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                 Yeşil yaprak gazel olur 
                 Đner yere kayıp olur 
                 Çürür toprakla bir olur 
                 Âriflerin neler görür! 

 
 
 

         Sonbaharın bir âlemdir 
         Olgun meyvaların vardır 
         Şükür bilene, helâldir 
         Đkram eden Mevlâmızdır 
 
 
 

                 Kış olunca karlar yağar 
                 Dağlar tepeler ovalar 
                 Đnim inim hep ağlarlar 
                 Sabri bunlar ne ararlar? 

 
 
     20. 11. 1991 
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         Telkîn Hak’tan alanlarız 
         Şüpheden kurtulanlarız 
         Kâmil iman bulanlarız 
         Bize âşık, sâdık derler 
 
 

                 Hak mürşide gönül verdik 
                 Zikri O’ndan tâlim ettik 
                 Emrine itaat ettik 
          Bize âşık, sâdık derler 

 
 

         Fenâfillah etti bizi 
         Yok eyledi şirkimizi 
         Fetheyledi gönlümüzü 
         Bize âşık, sâdık derler 
 
 

                 Ruhundan ruh nefheyledi 
                 Velâyetin sırrın açtı 
                 Vahdet şerbetin içirdi 
                 Bize âşık, sâdık derler 

 
 

         Hak sıfatın giyineniz 
         Ol Resûl’ün ümmetiyiz 
         Emanetin sahibiyiz 
         Bize âşık, sâdık derler 
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                 Ölçü bizde, ayar bizde 
                 Şeriatın hükmü bizde 
                 Hakikat, marifet bizde 
                 Bize âşık, sâdık derler 

 
 

  Allah diyen dilimiz  var 
         Hak’la gören gözümüz var 
         Muhammed Mustafa’mız var 
         Bize âşık, sâdık  derler 
 
 

                 Kurb-i  ferâiz var bizde 
                 Kurb-i  nevâfil de bizde 
                 Ev edna’ya yol var bizde 
                 Bize âşık, sâdık derler 

 
 

         Âdem oğlu Âdemleriz 
         Âdemiyet vârisiyiz 
         Şükür Kur’an hâdimiyiz 
         Bize âşık, sâdık derler 
 
 

                 Hak mürşidin himmetidir 
                 Mutlak olan  telkînidir 
                 Sabri’nin de sevgisidir 
                 Bize âşık, sâdık derler 

 
 
                                        21. 11. 1991 
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  Dallar açar, kuşlar uçar 
         Güller  kokuların  saçar 
         Bülbül öter güle  koşar 
         Seher vakti rahmet yağar 
 
 

                 Sular akar derya coşar 
                 Ehl-i tevhit dağlar aşar 
                 Gafil  buna elbet şaşar 
                 Mümin ölmez, ebed yaşar 

 
 

         Her şey çift yaratılmıştır 
         Đnsan ahsen-i  takvimdir 
         Fâtiha, Ümmü’l-Kitap’tır 
         Düşünen ancak insandır 
 
 

                 Hakk’ı-bâtılı seçenler 
                 “Men arefe”yi  bilenler 
                 Kendi  özüne  dönenler 
                 Varlığın  ilân ederler 

 
 

         Kul tedbirin alır yapar 
         Takdir anı ister  bozar 
         Gönlünü kadere  bağlar 
         Hak rızasın böyle sağlar 
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                 Đşte sırat buna derler 
                 Mizanda hem tartılırlar 
                 Emre  itaat  ederler 
                 Doğru yoldan hep giderler 

 
 
 

         Mütefekkir doğru insan 
         Hikmetlere vâris olan 
         Ol dost ile hayat bulan 
         Her an huzurda bulunan 
 
 
 

                 Cennetine dahil olur 
                 Zevk ü safasını bulur 
                 Her zerreden ânı görür 
                 Gerçek derviş bulur huzur 

 
 
 

         Ne güzeldir  insan olmak 
         Derdine  çareler  bulmak 
         Yâr gönlüne mekân tutmak 
         Sabri bu hâl ile kalmak 
 
 
    22. 11. 1991 
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         Sırat, mizan geçenleriz 
         Biz cennete girenleriz 
         Gül kokusun alanlarız 
         Kâmil iman kalbimizde 
 
 

                 Gerçek tevhit biz etmişiz 
                 Şekden şüpheden  geçmişiz 
                 Hak yoluna yönelmişiz 
           Kâmil  iman  kalbimizde 

 
 

         Hakka’l-yakîn olanlarız 
         Hak mürşidi bulanlarız 
         Đzinden hem gidenleriz 
         Kâmil iman  kalbimizde 
 
 

                 Paha olmaz zevkimize 
                 Mâna doğar dilimize 
                 Giren bilir sevgimize 
                 Kâmil iman kalbimizde 
 

 
         Görerek biz tevhit ettik 
         Şahâdet sırrına  erdik 
         Ümmetlikte  karar kıldık 
         Kâmil iman  kalbimizde 
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                 Telkîne sâdık olanlar 
                 Hak rızasın kazanırlar 
                 Hem gönülden bağlanırlar 
                 Kâmil iman kalbimizde 

 
 

         Cennet ırmakları akar 
         Etrafına rahmet saçar 
         Bunlar misk ü anber kokar 
         Kâmil iman kalbimizde 
 
 

                 Uruç, nüzûl  edenleriz 
                 Kendi nefsin bilenleriz 
                 Âdemiyet  bulanlarız 
                 Kâmil iman kalbimizde 

 
 

         Kesret, vahdet bir eyledik 
         Halkta Hakk’ı seyreyledik 
         Şükrenlillah secde ettik 
         Kâmil iman kalbimizde 
 
 
                Her gün daha iyi olmak 
                Sadâkatte örnek olmak 
                Sabri’nle gönülde bulmak 
                Kâmil iman kalbimizde 
   
     23. 11. 1991 
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  Hak mürşidin elin aldık 
         Sadâkatle tevbe ettik 
         Yedullah sırrına erdik 
         Nice yüz bin hamd ü senâ! 
 
 

                 Telkîn  etti tevhidimiz 
                 Kaldırdı bizden şirkimiz 
                 O’na sonsuzdur sevgimiz 
                 Nice yüz bin hamd ü senâ! 

 
 

         Gerçek abdest aldırandır 
         Zikri mutlaktan verendir 
         Bize Allah dedirtendir 
   Nice yüz bin hamd ü senâ! 
 
 

                 Daim salât kıldırandır 
                 Kıblemizi gösterendir 
                 Ruhundan hem ruh verendir 
                 Nice yüz bin hamd ü senâ! 

 
 

         Velâyete yükseltendir 
         Nübüvveti gösterendir 
         Şeriatı  bildirendir 
         Nice yüz bin hamd ü senâ! 
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                 Đnsanoğlu fehmetmeli 
                 Söyleneni  anlamalı 
                 Sözden mâna çıkarmalı 
                 Nice yüz bin hamd ü senâ! 

 
 

         Đman  bize hidâyettir 
         Hak mürşidin telkînidir 
         Derdimize o şifadır 
         Nice yüz bin hamd ü senâ! 
 
 

                 Đman bizde, irfan bizde 
                 Telkîne sadâkat bizde 
                 Takdirine  rıza bizde 
                 Nice yüz bin hamd ü senâ! 

 
 

         Sabri’ye de nasip oldu 
         Varıp mürşidini buldu 
         Sevgisine mazhar oldu 
         Nice yüz bin hamd ü senâ! 
 
 
 
                                       24. 11. 1991 
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  Đnsan ahsen-i takvimdir 
         Emanetin  sahibidir 
         Hakk’ı-bâtılı seçendir 
         Rabbim rızandan ayırma 
 
 

                 Düşünen ancak insandır 
                 Yönetici, halifedir 
                 Doğru yoldan gidenlerdir 
                 Rabbim rızandan ayırma 

 
 

         Gâfil insan yoldan sapar 
         Vahşetten vahşete dalar 
         Nefsin arzusuna uyar 
         Rabbim rızandan ayırma 
 
 

                 Yer, nimete şükreylemez 
                 Hastalığa sabreylemez 
                 Nasihatı o dinlemez 
          Rabbim rızandan ayırma 

 
 

         Çıkar imandan küfreyler 
         Haramı yer, yalan söyler 
         Đşi  gücü fesat eyler 
         Rabbim rızandan ayırma 
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                 Đnsan buna denilir mi? 
                 Bunlarla sohbet olur mu? 
                 Hiç  itimat edilir mi? 
                 Rabbim rızandan ayırma 

 
 

         Dünya onu esir eder 
         Bataktan batağa gider 
         Yaratana isyân eder 
         Rabbim rızandan ayırma 
 
 

                 Đnsandan hiç zarar gelmez 
                 Rıza dışı yola gitmez 
                 Kimseye fenalık etmez 
                 Rabbim rızandan ayırma 

 
 

         Đnsan olan mâna bilir 
         Sever halkı hem sevilir 
         Râbıtadan feyiz alır 
         Rabbim rızandan ayırma 
 
 

                 Mevlâm bize anlayış ver 
                 Aşkla, zevkle muhabbet ver 
                 Sabri’ne de kendini ver 
                 Rabbim rızandan ayırma 

 
 
      25. 11. 1991 
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 Gitti aklım hiç kararım kalmadı 
         Deli gönül bir zaman uslanmadı 
         Aşka yandı çaresini bulmadı 
         Hak erenler aşka çare var mıdır? 
 
         Gönül durmaz, ferman dinlemez oldu 
         Yeşil yaprak sararıp toprak oldu 
         Ne  olduysa, bize baharda oldu 
         Hak erenler aşka çare var mıdır? 
 
         Bahar olunca çiçekler açtılar 
         Kokuların etrafına saçtılar 
         Arılar ballarını topladılar 
         Hak erenler aşka çare var mıdır? 
 
         Bülbül âşık olmuş  güle koşmada 
         Ah u feryat ile  ismin  anmada 
         Leylâ Leylâ deyip Mecnun olmada 
         Hak erenler aşka çare var mıdır? 
 
         Ne güzel aşka düşüp yanabilmek! 
         Yanarak dost uğruna ölebilmek 
         Bu yolda canın feda edebilmek 
  Hak erenler aşka çare var mıdır? 
 
         Âşık “uzaktır” sakın demeyesin! 
         Mâşuktan  gayrı anı görmeyesin 
         Görünen birdir iki sanmayasın 
         Hak erenler aşka çare var mıdır? 
 
         Sabri aşka düşende karar olmaz 
         Kalem yazmaz, ana defter tutulmaz 
         Bîakıl olana hesap sorulmaz 
         Hak erenler aşka çare var mıdır? 

 
    27. 11. 1991 
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        Bize derler melâmiler 
         Râbıtamız vardır bizim 

 
 
                 Hak yolunda gidenleriz 
                 Mürşidimiz vardır bizim 
 

 
         Telkîn Hak’tan alanlarız 
         Şühûdumuz vardır bizim 

 
 
                 Vahdet zevkin bulanlarız 
                 Đkrârımız vardır bizim 
 
 

         Âşık derviş derler bize 
         Đhlâsımız vardır bizim 
 

 
                 Mahremine girenleriz 
                 Müsâdemiz vardır bizim 
 
 

         Naz ve niyâz edenleriz 
         Cemâlimiz vardır bizim 

 
 
                 Đkram ihsan edenleriz 
                 Hazinemiz vardır bizim 
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         Sırra kadem basanlarız 
         Esrârımız vardır bizim 

 
 
         Dönüp ümmet olanlarız 
                 Habîbimiz vardır bizim 
 
 

         Hakk’a davet edenleriz 
         Fermânımız vardır bizim 

 
 
                 Derde devâ bulanlarız 
                 Tabîbimiz vardır bizim 
 
 

         Ev  Edna’ya varanlarız 
         Kaptanımız vardır bizim 

 
 
                 Ummanlara dalanlarız 
                 Dalgıcımız vardır bizim 
 
 

         Şeriatı bilenleriz 
         Ahkâmımız vardır bizim 

 
 
                 Sabri dua edenleriz 
                 Sultanımız vardır bizim 
 
      27. 11. 1991 
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  Düşün fehmet:”Sen kimsin?” 
         Ne eder ne yaparsın? 
          Nefs için hep yanarsın 
          Dikkat et kendine gel! 
  
 

                 Seni  yaratan  kimdir? 
                 Bu güzellik kimdendir? 
                 Bütün rızkı verendir 
                 Dikkat et kendine gel! 

 
 

         Boşuna  birşey yoktur 
         Âlem hikmet  doludur 
         Bilen Hakk’ın kuludur 
         Dikkat et kendine gel! 
 
 

                 Nimete şükrettin mi? 
                 Belâya sabrettin mi? 
                 Sahibini bildin mi? 
                 Dikkat et kendine gel! 

 
 

         Ne  güzel yaratmıştır 
         Ruhundan ruh vermiştir 
         Gerçek  kulu sevmiştir 
   Dikkat et kendine gel! 
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                 Allah, şirki af etmez 
                 Ehl-i nefsi Hak sevmez 
                 Bunlar Hakk’a şükretmez 
                 Dikkat et kendine gel! 

 
 

         Dünya denilen varlık 
         Takıldık onda kaldık 
         Renge, şekle aldandık 
         Dikkat et kendine gel! 
 
 

                 Geç dünyadan ukbadan 
                 Bunların sevdasından 
                 Nefsinin  belâsından 
                 Dikkat et kendine gel! 

 
 

         Kader  kalemi yazar 
         Sanma ki biri bozar 
         Fâil-i mutlak yapar 
         Dikkat et kendine gel! 
 
 

                 Kul olup şükreylemek 
                 Hakk’ı daim zikretmek 
                 Sabri kendini  bilmek 
                 Dikkat et kendine gel! 

 
                          28. 11. 1991 
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  Hak mürşidim yol gösterdi 
          Kâmil iman telkîn  etti 
          Nasuh tevbesin verdirdi 
          Can mürşidim  canım feda! 
 
 

                 Zikri bana tâlim  etti 
                 “Zikredin Allah’ı” dedi 
                 Kelâm-ı Hak’la söyledi 
                 Can mürşidim canım feda! 

 
 

         “Fenâfillah olun!” dedi 
         Fâil Hakk’ı O bildirdi 
         Sıfatımız ifna etti 
         Can mürşidim canım feda! 
 
 

                 “Nisbet vücut atın!” dedi 
                 “Zan evhamı yıkın!” dedi 
                 “Zat-ı Hakk’a erin!” dedi 
                 Can mürşidim canım feda! 

 
 

         Đfna oldu, isbat oldu 
         Her zerreden zâhir oldu 
         Şehr u pazar hep Hak oldu 
         Can mürşidim canım feda! 
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                 Mansur makamına vardık 
                 Vahdetimiz ilân ettik 
                 Şahâdet zevkini aldık 
          Can mürşidim canım feda! 

 
 

         Habîbine selâm verdik 
         Varıp huzurunda durduk 
         Aşkla zevkle ümmet olduk 
         Can mürşidim canım feda! 
 
 

                 Telkîn etti şeriat’ı 
                 Bildirdi Hakk’ı-bâtılı 
                 Makâmatı kemâlatı 
                 Can mürşidim canım feda! 

 
 

         Gören görünen ol oldu 
         Gönül dostla hemdem oldu 
         Zevk ü safasını buldu 
         Can mürşidim canım feda! 
  
 

                 Kesret vahdetle bir oldu 
                 Hak dostları hayat buldu 
                 Sabri’ye de nasip oldu 
                 Can mürşidim canım feda! 

 
     29. 11. 1991 
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  Kâinatta herşey Hakk’ı zikretmekte, 
         Aşk ile zevk ile Allah demekte 
         Dünyamız bile Allah deyip dönmekte 
         Gelin dostlar aşk ile ALLAH diyelim! 
 
 
         Can ile başımızı Hakk’a verelim 
         Gösterdiği yoldan aşk ile gidelim 
         Zikir  halkasında  pervâne olalım 
         Gelin dostlar aşk ile ALLAH diyelim! 
 
 
         Emaneti ehline aşkla verelim 
         Fi’limizi fi’l-i Hak’ta yok edelim 
         Cennetü’l-efâle zevk ile girelim 
         Gelin dostlar aşk ile ALLAH diyelim! 
 
 
         Sıfat, vücut evhâmından kurtulalım 
         Zanları şüpheleri birden yıkalım 
         “Mûtu kable ente mûtu”ya erelim 
         Gelin dostlar aşk ile ALLAH diyelim! 
 
 
         Tecellî-i Zat-ı Hak’la hay olalım 
         Hak zâhir halk bâtını şühud edelim 
         “El cem’u maâl fark”la tevhit edelim 
         Gelin dostlar aşk ile ALLAH diyelim! 
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         Sevdiği  kulunun diyeti Hak olur 
         Hak’la görüp işiten gerçek kul olur 
         Hak Resûl’ün libâsın giyinmiş olur 
   Gelin dostlar aşk ile ALLAH diyelim! 
 
 
 
         Haydi dostlar Kavseyn’de sohbet edelim 
         Kesret-vahdet, vahdet-kesret bir görelim 
         Varûben Ev Edna’da seyrân olalım 
         Gelin dostlar aşk ile ALLAH diyelim! 
 
 
 
         Hüseyin Sabri söyle sana ne oldu? 
         Çok şükürler gönül Mevlâ’sını buldu 
         Can mürşidim ne buyurduysa o oldu 
         Gelin dostlar aşk ile ALLAH diyelim! 
 
 
      30. 11. 1991 
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  Bütün mahlûkatı halkedensin 
          Ruh verip onları diriltensin 
          Anların rızkını veren sensin 
          Kerîmsin Rahimsin Ulu Mevlâm! 
 
 

                 Đsyan edene ikram edersin 
                 Şirkten ma’dasını af edersin 
                 Tevbe edenleri bağışlarsın 
                 Kerîmsin Rahimsin Ulu Mevlâm! 

 
 

         Bu nizâm bu düzeni kuransın 
         En güzel şekilde süsleyensin 
         Özüne mânalar dolduransın 
   Kerîmsin Rahimsin Ulu Mevlâm! 
 
 

                 Her zerreden fâil yine sensin 
                 Sıfatlarınla hem giydirensin 
                 Eserle müessiri örtensin 
                 Kerîmsin Rahimsin Ulu Mevlâm! 

 
 

         Zatına perde sıfatlarındır 
         Yine tecellî eden zatındır 
         “Vallahu muhit” gayrı var mıdır? 
         Kerîmsin Rahimsin Ulu Mevlâm! 
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                 Ayrı olmadığımız biliriz 
                 Seninle sana kulluk ederiz 
                 Hak’la bâtılı biz fark ederiz 
                 Kerîmsin Rahimsin Ulu Mevlâm ! 

 
 
 

         Uruç eder miraç ederiz biz 
         Ol dost ile sohbet ederiz biz 
         Havz-ı Kevser’den verenleriz biz 
         Kerîmsin Rahimsin Ulu Mevlâm ! 
 
 
 

                 Sabri  derdini anlatamazsın 
                 Hidâyet  olmadan veremezsin 
                 Dua et Hak hidâyet eylesin 
                 Kerîmsin Rahimsin Ulu Mevlâm! 
 

 
 
      01. 12. 1991 
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         Ulu Mevlâm arzı ne güzel döşemişsin 
         Her tarafını bağ u bostan eylemişsin 
         Đnsanoğlunu halife tayin etmişsin 
         Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz! 
 
 
         Kutsî emaneti insanlara vermişsin 
         Kendine muhatap insanları seçmişsin 
         Bilinmek için  habîbini yaratmışsın 
         Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz! 
 
 
         Rüzgâr eser yağmur yağar hep hizmet için 
         Güneş doğar sıcak olur hep hizmet için 
         Bahar olur yaz olur bize hizmet için 
         Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz! 
 
 
         Yarattığın bütün nimetler bizim için 
         Bu kadar çeşit lezzetler de bizim için 
         Çok şükürler olsun bizler de senin için 
         Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz! 
 
 
         Okunan ilâhilerde  mânalar ara 
         Öğreneceksin bir ehline sora sora 
         Sadâkatle dinle, gönlün Hakk’a vara 
   Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz! 
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         Mevlâm sana lâyık kulluk bizde arama 
         Âsi günahkâr kulunun suçuna bakma 
         Đntikam alırcasına bizleri yakma 
         Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz! 
 
   
 
  “La taknetu” âyetini inzâl edensin 
         Af ederek büyüklüğün göstereceksin 
         Şüphemiz yok bize de “Kulum!” diyeceksin 
         Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz! 
 
 
 
         Büyüklüğüne dayanarak naz ederiz 
         Bize “Kulum!”demez isen nere gideriz 
         Sabri kulun yemin eder; candan severiz 
         Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz! 
 
 
       01. 12. 1991 
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         Soruyorlar:”Tarîkat şart mıdır ?” 
         Hakk’a giden yol, elbette şarttır 
         Gerçek yol, tarîk-i müstakîmdir 
         Dikkat et, sakın taş atmayasın! 
 

 
                 Zikri ehlinden tâlim ediniz 
                 Emre mutî, Hak yoldan gidiniz 
                 Allah’ı aşk ile zikrediniz 
          Dikkat et, sakın taş atmayasın! 

 
 

         Ey müminler! Râbıta yapınız 
         Zikrediniz, felâh bulasınız 
         Telkîn ile  Allah diyesiniz 
         Dikkat et, sakın taş atmayasın! 
 
 

                 Hakk’ın zikri fikrinizi açar 
                 Derviş gönlüne rahmetler saçar 
                 Dosta giden kapıları açar 
                 Dikkat et, sakın taş atmayasın! 

 
 

         Hak Dostlar tarîkatla buldular 
         Hakîkate  bu  yolda  erdiler 
         Aşka, zevke  zikirle  girdiler 
         Dikkat et, sakın taş atmayasın! 
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                 Evliyâlar hep aynı yetişmiş 
                 Dervişân böyle sevmiş, sevilmiş 
                 Ârifân gönlünü Hakk’a vermiş 
                 Dikkat et, sakın taş atmayasın! 

 
 
 

         Bunların gönlünde Mevlâ vardır 
         Zikirle  gafleti  yıkanlardır 
         Her  nefes adını  ananlardır 
         Dikkat et, sakın taş atmayasın! 
 
 
 

                 Sabri sakın taş attırmayasın 
                 Telkînden asla ayrılmayasın 
                 Ayrılık  nârına  yanmayasın 
                 Dikkat et, sakın taş atmayasın! 

 
 
      02. 12. 1991 
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  Sıfatınla  bütün  kâinatı  süsledin 
         Bunca  hikmetlerini  tahtında gizledin 
         “Münezzehim” dedin de bizlerden gizlendin 
         Ulu Mevlâm hikmetlerinden  suâl olmaz! 
 
 
         “Size şah damarınızdan daha yakınım 
         Ruhundan ruh veren Fâil-i Mutlak benim 
         Hem sizdeki ilim irade herşey benim “ 
         Ulu Mevlâm hikmetlerinden suâl olmaz! 
 
 
         Habîbini davet edip miraç ettiniz 
         Kâbe Kavseyn’den Ev Edna’ya geçirdiniz 
         Aşkla, zevkle yetmiş bin kelâm söyleştiniz 
   Ulu Mevlâm hikmetlerinden  suâl olmaz! 
 
 
         Bize bizden yakınsın; bu davet nasıldır? 
         Gafletimiz kalkarsa, boş bir yer var mıdır? 
         “Vallahu muhîtun bil ibâd”  âyetindir 
         Ulu Mevlâm hikmetlerinden  suâl olmaz! 
 
 
         Biz, bu davete ümmet olarak dahiliz 
         Çok  şükür bir nefes dahi ayrı değiliz 
         Havz-ı Kevser’i Yedullah’la biz veririz 
         Ulu Mevlâm hikmetlerinden  suâl olmaz! 
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         “Đnna a’tayna” âyetinin mazharıyız 
         Ol Habîbin  ledün ilminin  vârisiyiz 
         Şeksiz şüphesiz  bu davanın sahibiyiz 
         Ulu Mevlâm hikmetlerinden suâl olmaz! 
 
 
 
         Velâyette  velilerle bir  aradayız 
         Nübüvvette Hak Resûllerle beraberiz 
         Aşkla, zevkle Mevlâmıza kulluk ederiz 
         Ulu Mevlâm hikmetlerinden suâl olmaz! 
 
 
 
         Bizim  görevimiz  emre  itaat  etmek 
         Hak tarîk-i müstakîmden dosdoğru gitmek 
         Hüseyin Sabri her hâlimizle şükretmek 
         Ulu Mevlâm hikmetlerinden suâl olmaz! 
 
 
       03. 12. 1991 
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  Güneş doğdu, karanlıklar  zâil  oldu 
         Çok şükürler; gönül, mahbûbunu buldu 
         Hamdulillâh! Her taraf hikmetle doldu 
         Hakk’ın zikriyle feth u bâp olur dostlar 
 
 
         Görevimiz, emr-i Hakk’a sâdık olmak 
         Kâmil  imanla  al  denileni  almak 
         Sadâkat ile  at  denileni  atmak 
         Hakk’ın zikriyle feth u bâp olur dostlar 
 
 
         Đmanla  harem-i  ismete  girilir 
         Gerçek sâdıklara “Buyurun!” denilir 
         Âşık dervişler hem sever hem sevilir 
         Hakk’ın zikriyle feth u bâp olur dostlar 
 
 
         Dikkat edip sevgiyi koruyabilmek 
         Kazancını  muhafaza  edebilmek 
         Hak rızası üzerine olabilmek 
   Hakk’ın zikriyle feth u bâp olur dostlar 
 
 
         Şühuttan düşenler âvamdan beterdir 
         Zikirleri  alınır tam  felâkettir 
         Ehl-i tevhit, mütefekkir hâl ehlidir 
         Hakk’ın zikriyle feth u bâp olur dostlar 
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  Đlahi Mevlâm bizi  mahrum eyleme, 
         Aşkımızı  alarak  ebter  eyleme, 
         Sevgine lâyık kıl, “Gayrısınız!” deme, 
         Hakk’ın zikriyle feth u bâp olur dostlar 
 
 
 
         Küçük gaflet, büyük felâket getirir 
         Mürşidin telkîni saadet getirir 
         Râbıta üzere olmak huzur  verir 
         Hakk’ın zikriyle feth u bâp olur dostlar 
 
 
 
         Tevhit yaşanır fakat anlatılamaz 
         Bal tarif olur lezzeti verilemez 
         Sabri tatmayanlar bu zevki alamaz 
         Hakk’ın zikriyle feth u bâp olur dostlar 
 
 
      05. 12. 1991 
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         Kutsî emanetin sahibi insandır 
         Nefsine ârif olan yine insandır 
         Hakk’ın muhâtabı seçilen insandır 
         Kur’an-ı Kerîm’in ikiz kardeşidir 
 
 
         Elinden dilinden zarar gelmeyendir 
         Zâhiri halkla bâtını Hak olandır 
         Allah için en güzel örnek insandır 
         Kur’an-ı Kerîm’in ikiz kardeşidir 
 
 
         Yeryüzünün yöneticisi insandır 
         Yaratılanların en şereflisidir 
         Gerçek mümin Peygamberin ihvanıdır 
         Kur’an-ı Kerîm’in ikiz kardeşidir 
 
 
         Velâyetin nübüvvetin sahibidir 
         Kendisini murâkabeye alandır 
         Aldığından verdiğinden haberdardır 
         Kur’an-ı Kerîm’in ikiz kardeşidir 
 
 
         Hak yolda âşık, sâdık hem de âriftir 
         Eserde  müessire  nazar  edendir 
         Takdîr-i Huda’ya rıza gösterendir 
   Kur’an-ı Kerîm’in ikiz kardeşidir 
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         Belâya sabır nimete şükredendir 
         Hakk’ın rızası çün hareket edendir 
         Cennet içre cemâlullâha bakandır 
         Kur’an-ı Kerîm’in ikiz kardeşidir 
 
 
 
         Ölmeden evvel ölüp hesap verendir 
         Sevgiliye bunlar vuslat edenlerdir 
         Cânana can verip diyet edenlerdir 
         Kur’an-ı Kerîmin ikiz kardeşidir 
 
 
 
         Kur’an-ı Kerîm yolundan gidenlerdir 
         Hak Resûl’ün miracını bilenlerdir 
         Telkîn ile aynı sırra erenlerdir 
         Kur’an-ı Kerîm’in ikiz kardeşidir 
 
 
 
         Đnsanı târif etmek mümkün değildir 
         Zâhiri halkla, bâtını Hak olandır 
         Sabri bunlar tevhidi yaşayanlardır 
         Kur’an-ı Kerîm’in ikiz kardeşidir 
 
 
     06. 12. 1991 
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         Ehl-i imandan asla zarar gelmez 
         Bunlar kimseye fenâlık yapamaz 
         Nefisleri  bunları  aldatamaz 
         Bunlar salât-ı daimündedirler 
 
 
         Bunlar haram yemez, yalan demezler 
         Nefsin  istediklerini sevmezler 
         Malâyanîyle  vakit  geçirmezler 
  Bunlar salât-ı daimündedirler 
 
 
         Zâhirleri halkla  görünenlerdir 
         Bâtınları Hak’la bir olanlardır 
         Sıfat  ile  zatına  bakanlardır 
         Bunlar salât-ı daimündedirler 
 
 
         Halkla sevişir Hak’la sevişirler 
         Dostu  ile  alış  veriş  ederler 
         Râbıta ile  Hak yoldan giderler 
         Bunlar salât-ı daimündedirler 
 
 
         Kenz-i mahfinin sırrını bilirler 
         Gizli hazineden infâk ederler 
         Kötülük  edenleri  af ederler 
         Bunlar salât-ı daimündedirler 
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         Celâlinden cemâline bakarlar 
         Sohbetlerini mutlaktan alırlar 
         Hak dostlar muhabbetullah yaparlar 
         Bunlar salât-ı daimündedirler 
 
 
 
         “Ed dinu nasihat” ı alanlardır 
         Melâmetin  zevkine  erenlerdir 
         “Men arefe” den ârif olanlardır 
         Bunlar salât-ı daimündedirler 
 
 
 
         Hak Resûl’ün yolundan gidenleriz 
         Zikri ehlinden tâlim edenleriz 
         Sabri Hakk’ı-bâtılı seçenleriz 
         Bunlar salât-ı daimündedirler 
 
 
     11. 12. 1991 
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  Gafillere dikkat eyle 
         Sözünü ölçülü söyle 
         Sorma ona:”Niçin şöyle?” 
         Allah  şerrinden  korusun! 
 

   Sözü sohbeti dinlenmez 
                  Gafillerden hayır gelmez 
                  Ne söylediğini bilmez 
                  Allah  şerrinden  korusun! 

 
         Câhil ile ülfet etme, 
         Sözüne sakın güvenme, 
         Sırrını ona söyleme, 
         Allah  şerrinden  korusun! 
 

                  Đçi dışı bir değildir 
                  Bütün işleri hiledir 
                  O, nefsinin esiridir 
           Allah şerrinden korusun! 

 
         Dikkat et de iyi tanı 
         O dil ki nefsin fermanı 
         Bunlarda insanlık hani ? 
         Allah şerrinden korusun! 
 

                  Sakın ha, bunlara uyma! 
                  Gülen yüzüne aldanma 
                  Yapmacık sözüne kanma 
                  Allah şerrinden korusun! 
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         Hak Resûl’ü bilmediler 
         Dostlarını sevmediler 
         Evlâdına zülmettiler 
         Allah  şerrinden  korusun! 
 
 

                  Ehl-i Beyt’i katlettiler 
                  Böyle zulmü işlediler 
                  “Müslümanız” hem dediler 
                  Allah  şerrinden  korusun! 

 
 

         Vaatlerinde durmazlar 
         Emaneti korumazlar 
         Nasihatı duyamazlar 
         Allah  şerrinden  korusun! 
 
 

                  Gafil insan sûret bakar 
                  Maddecidir ona tapar 
                  Hakikattan bunlar kaçar 
                  Allah  şerrinden  korusun! 

 
 

         Hak dostuna n’etmediler? 
         Hâl ehline zulmettiler 
         Derilerini yüzdüler 
         Allah  şerrinden  korusun! 
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                  Çıkar için herşey yapar 
                  Taklit imanından çıkar 
                  Nefsinin emrini tutar 
                  Allah  şerrinden  korusun! 

 
 

         Aman bunları belleyin 
         Dinimize sövdürmeyin 
         Đllâ ki taş attırmayın 
         Allah şerrinden korusun! 
 
 

                  Faydası çün diller döker 
                  Neler bilir neler söyler 
                  Fırsatçıdır nöbet bekler 
                  Allah şerrinden korusun! 

 
 

         Kendini yüksek görendir 
         “Ene”sinin esiridir 
         Emmârenin emrindedir 
         Allah şerrinden korusun! 
 
 

                  Bunlar kendini bilmezler 
                  Doğru yoldan gidemezler 
                  Sabri  seni  göremezler 
                  Allah şerrinden korusun! 

 
     12. 12. 1991 
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         Aşka düşmeden mâşuk bulunmaz 
         Hayâl gitmeden gerçek bulunmaz 
         Derde düşmeden dermân bulunmaz 
         Derdimin dermânısın  efendim 
 
 
                Şirkinden soyun tevhit edesin 
                Benliğin at ki benlik bulasın 
                Aşka tutul ki herşeyin yansın 
                Derdimin dermânısın  efendim 

 
 
         Taklidi at ki tahkîk bulasın 
         Gayrıdan geç ki Hakk’ı bulasın 
         Nisbet vücut at, Hak’la dolasın 
         Derdimin dermânısın  efendim 
 
 
                 Sâdık derviş ol, vuslat edesin 
                 Đtimadın  al, diyet  edesin 
                 Candan içre sev ki sevilesin 
                 Derdimin dermânısın  efendim 
 
 
         Şuurlu, tefekkürlü olasın 
         Adımların görerek atasın 
         Hakikati kendinde bulasın 
         Derdimin dermânısın  efendim 
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                 Hak yolda sermaye sadâkattir 
                 Aşkla, zevkle emre itaattir 
                 Doğru yoldan dosdoğru gitmektir 
                 Derdimin dermânısın  efendim 
 
 
 
         Ne güzeldir Allah’ı zikretmek 
         Hakk’ın nimetlerine şükretmek 
         Takdir-i Huda’ya razı olmak 
         Derdimin dermânısın  efendim 
 
 
 
                 Rızandan bizleri mahrum etme 
                 Mânasız, zikirsiz  ebter etme 
                 Sabri  nâehle sırrını verme 
                 Derdimin dermânısın  efendim 
 
 
      13. 12. 1991 
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         Eser rüzgâr yağar yağmur 
         Gönüllere gelir sürûr 
         Nebâtât hep hayat bulur 
         Açar güller handân olur 
 
                 Akar dere, ırmak olur 
                 Çağlar gider umman olur 
                 Aradığın  anda bulur 
                Açar güller handân olur 
 
         Bahar olur dallar açar 
         Güller kokuların saçar 
         Kelebekler kanat açar 
         Açar güller handân olur 
 
                 Her zerreye can vermişsin 
                 Sıfatınla  süslemişsin 
                 Zatına  örtü  etmişsin 
                 Açar güller handân olur 
 
         Yok bir varlık zikretmesin 
         Lisan ile  Hû demesin 
         Olur mu Hakk’ı bilmesin?! 
         Açar güller handân olur 
 
                 Hak dostları hikmet görür 
                 Eserinde anı bulur 
                 Ol dost ile hemdem olur 
                 Açar güller handân olur 
 
         Biz seninle var olmuşuz 
         Ruhunuzdan ruh almışız 
         Ezel  ebed bir etmişiz 
         Açar güller handân olur 
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                 Mahremine girenleriz 
                 Sevip sevip sevileniz 
                 Dünya, ukba geçenleriz 
                 Açar güller handân olur 
 
         Hikmet ile sözlerimiz 
         Ol dost ile sohbetimiz 
         Sonsuz ona var sevgimiz 
         Açar güller handân olur 
 
                 Biz bülbülüz, gül var bizde 
                 ALLAH diyen dil var bizde 
                 Aşktan öte hâl var bizde 
                 Açar güller handân olur 
 
         Biz bizi anlatamayız 
         Başka lisan hiç bilmeyiz 
         Sırrı ifşâ edemeyiz 
         Açar güller handân olur 
 
                 Âşık, sâdık ârifleriz, 
                 Hak nuruyla görenleriz, 
                 Kendi özün bilenleriz, 
                 Açar güller handân olur 
 
         Hak Resûl’ü sevenleriz, 
         Yoluna can verenleriz, 
         Aşkla kulluk edenleriz, 
         Açar güller handân olur 
 
   Kesret bizde, vahdet bizde 
   Candan içre cânan bizde 
   Sabri derde dermân bizde 
   Açar güller handân olur 
 
      14. 12. 1991 
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     melâmiler nefislerini levmedenlerdir 
     Nisbet varlıktan geçip Bekâ’ya erenlerdir 
     Şirk-i hafiden soyunup tevhit edenlerdir 
     “Đhdinas sırate’l-müstakim”den gidenlerdir 
 
 
     Zandan evhamdan ve hayâlden kurtulanlardır 
     Görerek bilerek şahâdet getirenlerdir 
     “Men arefe” den nefsine ârif olanlardır 
     “Đhdinas sırate’l-müstakîm”den gidenlerdir 
 
 
     Bunlar sırr-ı fe eynema’yı yaşayanlardır 
     Zâhiri halkla, bâtınları Hak olanlardır 
     Ahkâm ahlâkla dine taş attırmayanlardır 
     “Đhdinas sırate’l-müstakîm”den gidenlerdir 
 
 
     Đslâm’ın güzel ahlâkını hem alanlardır 
     Telkîne sadâkatle mürşidi bilenlerdir 
     melâmiler halkla Hakk’ı tevhit edenlerdir 
     “Đhdinas sırate’l-müstakîm”den gidenlerdir 
 
 
     Biz melâmiler Pîr Seyyid’in dervişleriyiz 
     Telkîne sadâkatle yolundan gidenleriz 
     Üstadımız Ahmed Efendi’nin ihvanıyız 
     “Đhdinas sırate’l-müstakîm”den gidenlerdir 
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     Cennetten cemâlullaha nazar edenleriz 
     Harem-i ismetine edeble girenleriz 
     Aşk ile sultanımıza kulluk edenleriz 
     “Đhdinas sırate’l-müstakîm”den gidenlerdir 
 
 
 
     Can dostlarım telkîne sımsıkı sarılalım! 
     Mürşidin emri üzere dosdoğru olalım 
     O kutsî emaneti muhafaza edelim 
     “Đhdinas sırate’l-müstakîm”den gidenlerdir 
 
 
 
     Dua ve niyâzımızı eksik etmeyelim 
     Tevazulu olmada toprakları geçelim 
     Hakk’ın rahmetini ardına dek coşturalım 
     “Đhdinas sırate’l-müstakîm”den gidenlerdir 
 
 
 
     Uruç ederek vuslatın zevkini alırız 
     Nüzûl eder sultanımıza niyâz ederiz 
     Hüseyin Sabri şükret, tevhidi zevk ederiz 
     “Đhdinas sırate’l-müstakîm”den gidenlerdir 

 
 
      15. 12. 1991 
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Bütün tarîkatların aradığı Melâmet’tir 
Ahde vefa eden ihvanlar için selâmettir 
melâmilik’te ihvandan aranan sadâkattir 
Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 

 
 

     melâmilik tarîkattan öte bir hakikattır 
     Sâliklerini vuslata getiren öz, mânadır 
     Diriyi fenâfillah; ölüye hayat verendir 
     Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 
 

 
     Elinden dilinden kimseye zarar gelmeyendir 
     Vatan sevgisi imandan olduğunu bilendir 
     Onun için vatanını canından çok sevendir 
     Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 

 
 

     melâmi velâyetten âyetleri okuyandır 
     Nübüvvet makamından hadisleri şerh edendir 
     Kavseyn’de hadis-i kutsîleri yaşayandır 
     Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 
 
 
     melâmilik’i sözde değil, hâlde yaşayandır 
     Hakka’l-yakîn zevki ile şahâdet getirendir 
     Resûl-i Zîşan’ın mâna ilminin vârisidir 
     Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 
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     melâmiliği herkes zevkine göre bilendir 
     Melâmet, sır hazinesi sonsuzluk âlemidir 
     Bu hakikati künhüyle bilmek mümkün değildir 
     Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 
 
 
     Đhvanımızı kemâle getiren telkînidir 
     Aşk ile samimiyetle emrine itaattır 
     Hak mürşidim iman-ı kâmil telkîn edendir 
     Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 
 
 
     “Hak geldi bâtıl gitti” mânasının anlamıdır 
     Fenâ-yı tamda bekâ bulmanın safasıdır 
     Melâmet, gerçek insan olmanın ifadesidir 
     Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 
 
 
     melâmiler kenz-i mahfinin gerçek sahibidir 
     Allah yolunda infâk etmek için yetkilidir 
     Suret, şekilden; öze, mânaya kıymet verendir 
     Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 
 
 
     Kelâm dil, kalem tevhidi anlatmaktan acizdir 
     melâmilik de tevhidi bilerek yaşamaktır 
     Hüseyin Sabri şükret, bu bir lütf-u ilâhîdir 
     Canda cânanla tevhit etmenin ta kendisidir! 
 
      16-17. 12. 1991 
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     Yazdığımız ilâhiler tulûattır 
     Mevlâmızın bize lütf u keremidir 
     Tecellî eden ilham-ı ilâhîdir 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
 
 
     Görevimiz nimetine şükretmektir 
     Kader-i Đlâhîye razı olmaktır 
     Her halimizle Mevlâ’ya kul olmaktır 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
 
 
     Hak dostlar mütefekkir olmalıdırlar 
     Râbıtayla hareket etmelidirler 
     Telkîni rehber kabul etmelidirler 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
 
 
     Bunların dışına çıkmak felâkettir 
     Mürşidin izinden gitmek saadettir 
     Emirlerine itaat selâmettir 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
 
 
     Yolumuz sevgi aşk muhabbet yoludur 
     Sâdıklar için irfâniyet doludur 
     Âşık dervişler cennetin gülleridir 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
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     Söylediklerimize dikkat ediniz 
     Mütefekkir olarak kulak veriniz 
     Az sözlerden çok mânalar çıkartınız 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
 
 
     Ey dostlar !Birbirimizi çok sevelim 
     ALLAH için çok sevelim sevilelim 
     Bir vücut, bir lisanla ALLAH diyelim 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
 
 
     Zevâhirde ayrı ayrı görünürüz 
     Hak erenler hakikatta bir vücuduz 
     Birliğimiz râbıtamızda buluruz 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
 
 
     Ulu Mevlâm hangi dille şükredelim? 
     Yaratanımıza nasıl hamd edelim? 
     Rumûz-u Evliyâ’yı biz de bilelim 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
 
 
     Kulluğumuz emr-i Hakk’a itaattır 
     Hak Resûl’ün yolundan aşkla gitmektir 
     Sabri canda cânanı incitmemektir 
     Enfüste, âfakta ne varsa Hakk’ındır 
 
     19. 12. 1991 
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Đhvânımız  cihanşümûl bir hakikata  sahiptirler 
Tatlı dil, güler yüz, hoşgörüyle Hakk’a bağlıdırlar 
Aşkla, zevkle, muhabbetle örnek hareketler yaparlar 
Đhvanımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
 
 
Pîr Seyyid Muhammed Nur Gavs-ı Azamların hâtemidir 
Yirminci asrın Gavsıdır Pîr ikmâl-i tevhit etmiştir 
Mürşid-i Kamiller aynen Pîr’e vekâlet etmektedir 
Đhvânımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
 
 
Pîr Seyyid Muhammed Nur hiçbir şey eksik bırakmamıştır 
Pîr ihvanını râbıta ile Allah’a bağlamıştır 
Üstadımız, başka bir Pîr’e ihtiyaç bırakmamıştır 
Đhvanımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
 
 
Şeriat, tarîkat, hakikat’ı Pîr öğretmiştir 
Telkîn tarifle ihvana vuslatın sırrın vermiştir 
Telkîne sadâkatle ihvanımız aynen zevk etmiştir 
Đhvânımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
 
 
Geçmiş Peygamberler bir kavme, bir millete Peygamberdir 
Hazreti Muhammed Mustafa inse, cinne Peygamberdir 
Geçmişteki gavs-ı azamlar bir tarîkatın gavsıdır 
Đhvânımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
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Pîr Seyyid Muhammed Nur bütün tarîkatların gavsıdır 
Hakiki  tarîkatların özünde  melâmilik vardır 
Çünkü melâmilik suret, şekil değil; öz ve mânadır 
Đhvânımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
 
 
Seyyidimiz bizi esmadan müsemmaya geçirmiştir 
“Yedullah” sırrını açarak Hakk’a biat ettirmiştir 
Bunların fevkinde herhangi bir tarif mümkün değildir 
Đhvânımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
 
 
Sırat-ı müstakîm’de telkîne sadâkatle giderler 
Bu telkînle  ihvanımız  pazarda hâlvet ederler 
Kesretten vahdeti vahdetten de kesreti seyrederler 
Đhvanımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
 
 
Muhammedî melâmilik’te edep, erkân ahlâk şarttır 
Güzel ahlâk  ile Pîr Efendimizin  temsilcisidir 
Allah, peygamberi gönlünde miraç ettirenlerdir 
Đhvanımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
 
 
Bütün tarîkatlardaki dervişan kardeşlerimizdir 
Đhvânımızda herşeyden önce aşk sevgi hâkimdir 
Hüseyin Sabri bunlar halkla Hakk’ı tevhit etmişlerdir 
Đhvanımız uruç, nüzûl etmenin sırrını bilirler 
 
 
       20. 12. 1991 
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     Çok şükürler ALLAH diyen dilimiz var 
     Hakk’ın nuru ile gören gözümüz var 
     Hakk’ın iradesiyle, irademiz var 
     Hak’la bâtılı seçen imanımız var! 
 
 
     Mürşid-i kâmil’in elin alanlarız 
     Sultanlar sultanını candan sevenleriz 
     Hamd ü senâlar yolundan gidenleriz 
     Hak’la bâtılı seçen imanımız var! 
 
 
     Nebîler Nebîsinin ümmetleriyiz 
     Güzel ahlâk ile amel edenleriz 
     Canımızı rızasına verenleriz 
     Hak’la bâtılı seçen imanımız var! 
 
 
     Đstikâmeti Kur’an’dan alanlarız 
     Şer’i hükümlerle amel edenleriz 
     Edille-yi Şer’iye’yi bilenleriz 
     Hak’la bâtılı seçen imanımız var! 
 
 
     Tevhidin hırsızlarından sakınalım 
     Mahremimize onları sokmayalım 
     Nâdâna sırrımızı hiç vermeyelim 
     Hak’la bâtılı seçen imanımız var! 
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     Şeriatın örtüsüyle örtünelim 
     Hakikati nâmahremden koruyalım 
     Aman dostlar aman! Çok dikkat edelim 
     Hak’la bâtılı seçen imanımız var! 
 
 
 
     Hak Dostlar Hakk’ı-bâtılı fark ederler 
     Şahâdetle doğru yoldan hep giderler 
     Âriftirler ne yaptığını bilirler 
     Hak’la bâtılı seçen imanımız var! 
 
 
 
     Đmandan sonra hüsrana düşenler var 
     Erdim oldum bildim diyenler de çok var 
     Ey Dostlar hâl ehline bunlar hep ağyâr 
     Hak’la bâtılı seçen imanımız var! 
 
 
 
     Bize Pîr Seyyid’in dervişleri derler 
     Hak tarîklerin özü, mânası derler 
     Sabri bize gerçek melâmiler derler 
     Hak’la bâtılı seçen imanımız var! 
 
 
 
     21. 12. 1991 
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  Bu kutsî  emaneti dağlar  kaldıramadı 
         Mukaddes emanet, insanoğluna verildi 
         Mânevi mes’uliyetini insanlar  bildi 
         Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark edendir 
 
 
         Mâziye bakan şaşılardan hiç olmayalım 
         Geleceğe katiyyen birşey bırakmayalım 
         Kıyl u kâl ile hâli perişan etmeyelim 
   Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark edendir 
 
 
         Hâli bırakıp geleceği yâd etmeyelim 
         Maziyi hâl, istikbâli hâle getirelim 
         Gelin dostlar sizinle hemen tevhit edelim 
         Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark  edendir 
 
 
         Đhvanımız  taasupun   karşısındadırlar 
         Bâtıl itikatları da kökünden  yıkarlar 
         Oldu-olmadı sözlerle hiç inatlaşmazlar 
         Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark edendir 
 
 
         melâmiler ilmin irfânın yanındadırlar 
         Tekniğe, bütün yeniliklere açıktırlar 
         Her tecellîyi Hakk’ın ilmiyle zevkederler 
         Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark  edendir 
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         Peygamberimizin ilm-i ledünnü ummandır 
         Đhvanımız hakikat ilminin vârisidir 
         Sadâkat, ihlâs ile bu ilmin sahibidir 
         Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark edendir 
 
 
         Pîrimiz bütün tarîkatları zevk etmiştir 
         melâmiliği Hazret-i Ali’den almıştır 
         Mânada Peygamber Efendimiz söylemiştir 
         Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark edendir 
 
 
  “Ya Ali! Evlâdımıza Tevhit’i ver” demiş 
         Üçüncü devre  melâmilik  aşkla kurulmuş 
         Meratibi makâmatı Seyyid  böyle  almış 
         Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark edendir 
 
 
         Pîrimizin dervişânı abdestsiz durmazlar 
         Salât-ı dâimûn’u  tefekkürle  kılarlar 
         Zikr-i daimiyle Huzurullah’tan çıkmazlar 
         Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark edendir 
 
 
         Đslâm’ın şartlarına gönülden bağlanalım 
         Ulu  Mevlâ’ya  aşk ile  ibadet  edelim 
         Sabri şeriatsızlara  derviş demeyelim 
         Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark edendir 
 
       02. 01. 1992 
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   Dinin ahkâmı şeriattır 
 
         Đslâm hukukunun aslıdır 
 
         Şeriat, dinin  direğidir 
 
         Şeriat, dinin  nizâmıdır 
 
         Şeriat, evliyanın  âsasıdır 
 
         Şeriat, dinin  kal’asıdır 
 
         Şeriat, hakikatin edep, hayâsıdır 
 
         Şeriat, mahremiyetin örtüsüdür 
 
 Hayâ, iman ahlâkın  kemâlidir şeriat 
 
         Bütün Peygamberlerin ahkâmıdır şeriat 
 
         Irzı namusu, hayâyı koruyandır şeriat 
 
 Zalime haddini bildiren mazlumun Hakk’ını koruyandır 

 şeriat 
 
         Đmanla  imansızlığı  bildirendir  şeriat 
 
         Dinliyle dinsizi fark ettirendir  şeriat 
 
 Yirmi üç yılda Peygambere Cebrailin vahyi kaynağıdır  

 şeriat  
                  02. 01. 1992 
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         Derdimize dermân veren 
         Günahımız  af  eyleyen 
         Sonsuz nimet bahş eyleyen 
         Kerim Allah, Rahim Allah! 

 
                  Ruhundan ruh nefheyleyen 
                  Kudret eliyle halk eden 
                  Hilâfeti  bize  veren 
                  Kerim Allah, Rahim Allah! 
 

         Emaneti teslim eden 
         Sıfat ile hem süsleyen 
         Kuluna hitap eyleyen 
         Kerim Allah, Rahim Allah! 

 
                  Resûl’üne ümmet eden 
                  Verdiğini alın diyen 
                  Ondan beni sevin diyen 
                  Kerim Allah, Rahim Allah! 
 

         Mahlûkata hayat veren 
         Rızıkların ihsan eden 
         Merhametin izhâr eden 
         Kerim Allah, Rahim Allah! 

 
                  Emre mutî olun diyen 
                  Doğru yoldan gidin diyen 
                  Kulum bana gelin diyen 
                  Kerim Allah, Rahim Allah! 
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         Şükreyleyin nimetime, 
         Razı olun kaderime, 
         Nâil olun izzetime, 
         Kerim Allah, Rahim Allah! 

 
                  Dahil olun cennetime, 
                  Sahip olun nimetime, 
                  Nazar edin cemâlime, 
                  Kerim Allah, Rahim Allah! 
 

         Sizi yoktan var edenim 
         Kudretimle halk edenim 
         Kendime mi’rat edenim 
         Kerim Allah, Rahim Allah! 

 
                  Varlığımla süsleyenim 
                  Kendime muhatap edenim 
                  Kalbinize şâhit benim 
                  Kerim Allah, Rahim Allah! 
 

         Rabbim sana hamd ederiz, 
         Habîbinin izindeyiz, 
         Hak Resûlle tevhitteyiz, 
         Kerim Allah, Rahim Allah! 

 
                  Kul olalım Yaratana 
                  Sabri canın kurban ona 
                  Ondan ilham olur sana 
                  Kerim Allah, Rahim Allah! 
 
                           03. 02. 1992 
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         Yâd ellerde bayram oldu 
         Gönlümüze  hüzün  doldu 
         Dostlar birbirini buldu 
         Vatandaki bayram başka! 

 
 
                 Gurbet diyar derler buna 
                 Düştük gurbetin yoluna 
                 Sabırlar versin kuluna 
                 Vatandaki bayram başka! 
 
 

         Đstediğin yapamazsın 
         Zevkle bayram edemezsin 
         Garipliğin atamazsın 
   Vatandaki bayram başka! 

 
 
                 Aşkla bayram olmalıdır 
                 Gönül, huzur dolmalıdır 
                 Dost gönlüne girmelidir 
                 Vatandaki bayram başka! 
 
 

         Bayram demek zafer demek 
         Aşkla, zevkle dolmak demek 
         Emniyette olmak demek 
         Vatandaki bayram başka! 
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                Bu müşrikler anlamazlar 
                Bayram nedir bilemezler 
                Hâl, hatırı soramazlar 
                Vatandaki bayram başka! 

 
 

         Gelin dostlar sevişelim 
         Bayram oldu, barışalım 
         Hak yolunda birleşelim 
         Vatandaki bayram başka! 

 
 
                 Görüşlere saplanmayın 
                 Bir olunuz, ayrılmayın 
                 Âyetlere ters düşmeyin 
                 Vatandaki bayram başka! 
 
 

         Bayram demek barış demek 
         Can dostları sevmek demek 
         Vatan sathında birleşmek 
         Vatandaki bayram başka! 

 
 
                 Camileri onardınız, 
                 Cemaatle doldurdunuz, 
                 SABR’ile oruç tuttunuz, 
                 Vatandaki bayram başka! 
 
      04. 03. 1992 
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         Đhvanımız çok dikkat etmelidirler 
         Telkîne sadâkat göstermelidirler 
         Canda  cânanı incitmemelidirler 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
         Sayın dostlar! “Oldumbildim”demeyelim 
         Kendi  kendimize  engel  koymayalım 
         Bir bardak suyu ummanlar sanmayalım 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
         Dikkat etmezsen bardağını kırarsın 
         Hakikatin  kabını  kayıp  edersin 
         Ölçüyü bozar heder olur gidersin 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
         Tevhit zevk edilir kaleme alınmaz 
         Harem-i ismet, asla  ifşâ edilmez 
         Tevhit yaşanır kimseye söylenemez 
   Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
         Mürşidin haremine edeple girin 
         Mahremini sakın ha, ifşâ etmeyin! 
         Dikkat edin nâehle taş attırmayın 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
         Melâmeti zevk etme, kolay değildir 
         Bu sırrı muhafaza daha da zordur 
         Yolumuz şüphesiz Hakk’a giden yoldur 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
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         Ârif insan her halleriyle örnektir 
         Elinden dilinden zarar gelmeyendir 
         Halde tevhidi yaşayıp zevk edendir 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
         Mütefekkir düşünen insandır insan 
         Yaratılış gayesin bilendir insan 
         Kutsî emanetin sahibidir insan 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
         Ulu Mevlâm herşeyimizi verensin 
         Sıfatlarınla  bizleri  süsleyensin 
         Sevdiğin kulunun diyeti olansın 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
         Elimizden tut, bizi bize bırakma! 
         Aşksız, muhabbetsiz, ilhamsız eyleme! 
         Sevgine  mazhar kıl, derekeye itme! 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
         Sabri’ne ihsan eyle, selâmet bulsun 
         Aşk ile Allah desin zevk ile dolsun 
         Gayride aramasın gönlünde bulsun 
         Allah Hak yolda bize anlayış versin 
 
 
     Almanya, 15. 03. 1992 

  



 369

 
 

   Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım 
         Sancağımın asıldığı yerdir vatanım 
         Ezanların okunduğu  yerdir vatanım 
         Şehid ü şühedânın yurdudur vatanım 
 
         Düşmanların emellerine kapılmayın 
         Sevin birbirinizi sakın ayrılmayın 
         Birlikten kuvvet doğar bunu unutmayın 
         Perdeler arkası tuzaklara düşmeyin 
 
         Bölünmemiz kimleri sevindirecektir? 
         Vatan hainlerine  hizmet edecektir 
         Masum insanların kanları akacaktır 
         Đkilik etmek kimlere yarayacaktır? 
 
         Harbe  girmediğimizi  çekemediler 
         Kalkınmamıza  tahammül edemediler 
         Çeşitli hilelerle, tuzaklar kurdular 
         Mâsum gençlerimizi böyle aldattılar 
 
         Ellerine  silahları  bunlar  verdiler 
         Perde  arkası  bunları  desteklediler 
         Hele bir de utanmadan”Dostuz!”dediler 
         Yoksa bölünmeyi bunlar mı sağladılar? 
 
         Dikkat edin kime hizmet ediyorsunuz? 
         Allah’ın âyetine ters düşüyorsunuz ! 
         Din bir kitap bir neden barışmıyorsunuz? 
         Rahmetli ataları darıltıyorsunuz 
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         Bedir’de, Uhut’ta beraber savaştılar 
         Allah yolunda canlarını feda ettiler 
         Gazilik hem şehitlik ünvanı aldılar 
         Beraber olmayı  bize telkîn  ettiler 
 
 
         Çanakkale, Dumlupınar buna örnektir 
         Dedelerimizin  kanları  karışmıştır 
         Vatan için din için şehit olmuşlardır 
         Đkilik  yapmamız  bunları  üzmektedir 
 
 
         Maddî, mânevî  müminler el ele  vermiş 
         Birlik beraberlikle Bizans’ı fethetmiş 
         Zaferden zafere tekbir tahmidle koşmuş 
         Đşte o mübarekler  rahmete  gark olmuş 
 
 
         Allah için birbirimizi çok sevelim 
         Hidâyet yolunda beraberce gidelim 
         Gönül birliğiyle sevelim sevilelim 
         Can dostlar düşmanlara fırsat vermeyelim 
 
 
         Hak  emrine  itaat  etmek  ne güzeldir! 
         Bütün gaye  müminlere hizmet etmektir 
         Sırat-ı müstakîm’den beraber gitmektir 
         Sabri bu yolda Hak rızasın kazanmaktır 
 
 
     Almanya, 26. 03. 1992 
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         Hak yolundan gideceksin 
         Hakk’ı tevhit edeceksin 
         Şahâdete ereceksin 
         Hak Resûl’e erem dersen 

 
 
                 Helâl, haram seçeceksin 
                 Mütefekkir olacaksın 
                 Kendi nefsin bileceksin 
                 Hak Resûl’e erem dersen 
 
 

         Şirk-i hafi atacaksın 
         Aşkla Allah diyeceksin 
         Candan içre seveceksin 
   Hak Resûl’e erem dersen 

 
 
                 Örnek insan olacaksın 
                 Mâsivayı sileceksin 
                 Kur’an ile gideceksin 
                 Hak Resûl’e erem dersen 
 

 
         Gerçek mümin olacaksın 
         Güzel ahlâk alacaksın 
         Gönüllere gireceksin 
         Hak Resûl’e erem dersen 
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                Ârif insan olcaksın 
                Ne yaptığın bileceksin 
                Đtimadın  alacaksın 
                Hak Resûl’e erem dersen 
 
 

         Anı temsil edeceksin 
         Kardeşliğin bileceksin 
         Dervişlikte bulacaksın 
         Hak Resûl’e erem dersen 

 
 
                 Edep, erkân bileceksin 
                 Gayet hassas olacaksın 
                 Sonsuz hürmet edeceksin 
                 Hak Resûl’e erem dersen 
 
 

         Sırat, mizan geçeceksin 
         Cennetine gireceksin 
         Hak sohbetin duyacaksın 
         Hak Resûl’e erem dersen 

 
 
                 Sabri hizmet edeceksin 
                 Dervişleri  seveceksin 
                 Telkîn Hak’tan vereceksin 
                 Hak Resûl’e erem dersen 
 
    Almanya, 26. 03. 1992 
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         “Kur’an ile dolun” demek 
         “Hikmetini bilin” demek 
         “Şüphe, şirki atın” demek 
          Mürşidimin nasihatı 

 
 
                 “Arşa kadar çıkın” demek 
                 “Sevin vatanı” söylemek 
                 “Đcabında ölün!”  demek 
                  Mürşidimin nasihatı 
 
 

         Velâyete aşkla girmek 
         Nübüvvete gönül vermek 
         Âdemiyete erişmek 
         Mürşidimin nasihatı 

 
 
                 Tefekkürle söz söylemek 
                 Mânasını fehmeylemek 
                 Đnsanlara hizmet etmek 
           Mürşidimin nasihatı 
 
 

         Güzel ahlâkla sevilmek 
         Abdestsiz yere basmamak 
         Hak emrine razı olmak 
         Mürşidimin nasihatı 
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                 Halkı sevin Hakk’ı sevin 
                 Varınızı Hakk’a verin 
                 Đnsanlara iy’lik edin 
                 Mürşidimin nasihatı 
 
 

         Hiç kimseyi kırmayasın 
         Zâlim nefse uymayasın 
         Rıza dışı gitmeyesin 
         Mürşidimin nasihatı 

 
 
                 Varlık benlik atacaksın 
                 Tecellîiye ereceksin 
                 Kendi nefsin bileceksin 
                 Mürşidimin nasihatı 
 
 

         Ârif insan olacaksın 
         Ne yaptığın bileceksin 
         Hak Dostları seveceksin 
         Mürşidimin nasihatı 

 
 
                 Đtimadın alacaksın 
                 Yâr gönlüne gireceksin 
                 Sabri kıymet bileceksin 
                 Mürşidimin nasihatı 
 
    Almanya, 28. 03. 1992 
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         Ne güzeldir bayram etmek 
         Dostlar ile sohbet etmek 
         Ulu Mevlâ’ya şükretmek 
         Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
                 Bayram demek huzur demek 
                 Nefsaniyete dur demek 
                 Gerçek dostla bayram etmek 
                 Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
         Aşkla zevkle Allah demek 
         Zat-ı Hakk’a mazhar düşmek 
         Yoluna  canını  vermek 
         Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
                 Vuslat ile bayram etmek 
                 Sohbetine gönül vermek 
                 Cemâlini  seyreylemek 
                 Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
         Nefsi yenip galip gelmek 
         Ol dost ile bayram etmek 
         Şükrenlillâh secde etmek 
         Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
                 Şahâdet şerbetin içmek 
                 Hakka’l-yakîn mazhar düşmek 
                 Bayramın safasın sürmek 
                 Nasip eyle Mevlâm bize! 
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         Mürşidini  diyet  etmek 
         Yâr gönlüne mekân tutmak 
         “Sen-ben ben-sen olduk”,demek 
         Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
                 Suâline cevap vermek 
                 Sırat, mizan geçebilmek 
                 Cennetine dahil olmak 
                 Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
         “La havfun” sırrına ermek 
         Đtimadın  kesbeylemek 
         Ehl-i Beyt’e dahil olmak 
         Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
                 Kendine muhatap etmek 
                 Tut elimi diyebilmek 
                 Perdelerden öte geçmek 
                 Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
         Sultanlara sultan olmak 
         Gündüz, gece bir eylemek 
         Zuhurumuz Hak’tır demek 
         Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
                 Sabri’sine gönül vermek 
                 Beni O’nda bulun demek 
                 Đkiliği  bir  eylemek 
                 Nasip eyle Mevlâm bize! 
 
      28. 03. 1992 
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     Dostlarımız mektup, tebrikler yazdılar 
     Hâlimizi hatırımızı sordular 
     Bayramımızı candan tebrik ettiler 
     Allah gönlünüzün muradını versin 
 
 
     Gurbet diyarda bizi sevindirdiniz 
     Çok samimi ifadeler kullandınız 
     Sadâkatinizi isbat eylediniz 
     Allah gönlünüzün muradını versin 
 
 
     Mevlâ’ya duam: “Đhvânımızı sevsin” 
     Cümlemizi sevdiklerine sevdirsin 
     Aşk ile, zevk ile gönlümüze girsin 
     Allah gönlünüzün muradını versin 
 
 
     Birbirimizi unutmak mümkün değil, 
     Sevgimiz mutlaktandır gayrıdan değil 
     Sûretimiz ayrıdır mânası değil, 
     Allah gönlünüzün muradını versin 
 
 
     Aşk-ı Hak’la zikretmekte beraberiz, 
     Fenâfillah şühuduyla “Hû” diyeniz, 
     Ender fenâdan bekâyı bulanlarız, 
     Allah gönlünüzün muradını versin 
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     Sırr-ı velâyeti şühud edenleriz 
     Tafsilâtta gerçek ümmet olanlarız 
     Dinimizi aşkla, zevkle yaşayanız 
     Allah gönlünüzün muradını versin 
 
 
 
     Seyr ü sülûkumuz mürşidimizledir 
     Kavseyn makamında dostla beraberdir 
     Kesrette vahdeti aynen görenlerdir 
     Allah gönlünüzün muradını versin 
 
 
 
     Sonsuz hamd ü senâlar ol Rabbimize, 
     Mevlâm hikmetlerini gösterdi bize, 
     Alemler şâhittir sadâkatimize 
     Allah gönlünüzün muradını versin 
 
 
 
     Tevhit ettik zikreyledik Allah dedik 
     Bulma, bilme, olmanın zevkine erdik 
     Sabri aşk ile elhamdülillah, dedik 
     Allah gönlünüzün muradını versin 

 
 
                       18. 04. 1992 
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     Aman Allahım aşkınla yanmak 
     Derdine düşmek safanı bulmak 
     Eriyip gitmek sende yok olmak 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
   Aşkla tutuşmak yanıp yok olmak 
   Rızana ermek sevgini bulmak 
   Cânanı sevmek seninle kalmak 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 

     Şeyhe kul olmak emrini tutmak 
     Đzinden gitmek sevmeksevilmek 
     O’ndan dinlemek mutlaktan bilmek 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
   Cemâli görmek görüp görünmek 
   Bilmek bilinmek cennete girmek 
   Emrini tutmak itaat etmek 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 

     Nefsini yenmek kendini bilmek 
     Nûrunu bulmak nârı söndürmek 
     Sevgiye ermek sâdık kul olmak 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
   Şeyhini bulmak dervişi olmak 
   Rızasın almak gönlüne girmek 
   Müstakîm olmak kulluğun bilmek 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
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     Đsmini anmak zikrine kanmak 
     Varından çıkmak evhâmı yıkmak 
     Bekâya ermek huzura girmek 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
 
   Nâra atılmak nûrunu bulmak 
   Halil’in olmak hareme girmek 
   Perdesiz görmek vuslata kanmak 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 
 

     Benle ben olmak senle sen olmak 
     Kavseyn’e ermek birle bir olmak 
     Ev edna görmek seyrangâh olmak 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
 
   Benden boşalmak seninle dolmak 
   Hak’la Hak olmak Hakk’a kul olmak 
   Resûlü bulmak izinden gitmek 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 
 

     Sözün dinlemek nasihat tutmak 
     Dervişin olmak rızanı almak 
     Dikkatli olmak gönül kırmamak 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
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   melâmi olmak sırrına ermek 
   Gafleti silmek perdesiz görmek 
   Şuurlu olmak hikmeti bilmek 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 

 
     Kur’an okumak Hadis söylemek 
     Yerinden almak makâmat bilmek 
     Aynen yaşamak sahibi olmak 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
 
   Gözyaşı dökmek cevre katlanmak 
   Kaderi bilmek rıza göstermek 
   Tevhide ermek aynen zevk etmek 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 
 

     Fâili bilmek sıfata ermek 
     Zatta yok olmak vahdete ermek 
     Diyet eylemek Hû deyu ermek 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
 
   Salâtı kılmak erkânı bilmek 
   Miraç eylemek sohbet dinlemek 
   Şühutta durmak şekilsiz olmak 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
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     Zekâtı vermek mal temizlemek 
     Helâl mal yemek ilhamlı olmak 
     Đbadet etmek hakkını vermek 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
 
   Orucu tutmak ihlâslı olmak 
   Nefsini yenmek bayram eylemek 
   Kıymetin bilmek zevkine ermek 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 
 

     Hacılık etmek ihrâmı giymek 
     Vakfede durmak tavaf eylemek 
     Kurbanı kesmek şeytan taşlamak 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
 
   Görerek bilerek şahâdet etmek 
   Đtimat almak haremde kalmak 
   Salih kul olmak kullukta bulmak 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 
 

     Sâkiyi bulmak elini öpmek 
     Kevserden içmek lezzetin almak 
     Ebedî kanmak hamdini bilmek 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 
 



 383

 
 

   Resûlü bilmek O’nunla olmak 
   Emrini tutmak yolundan gitmek 
   Derviş kul olmak gönülden sevmek 
            Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
  
 

     Haramı atmak helâli almak 
     Şirkten soyunmak Tevhit eylemek 
     Kendinde bulmak zevken yaşamak 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
 
   Takdîre uymak aşkla bağlanmak 
   Rıza kazanmak duasın almak 
   Kesrette bulmak bulup da olmak 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 
 

     Pazarda görmek halvet eylemek 
     Gönül fethetmek zevkiyâp olmak 
     Kelâmsız olmak hâlle hâllenmek 
     Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 

 
 
   Sabri sabretmek selâmet bulmak 
   Uruç eylemek nüzûl eylemek 
   Mürşidi bilmek can içre sevmek 
   Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna! 
 
       20. 04. 1992 
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     Zikri ehlinden sorunuz, 
     Hak mürşitten öğreniniz, 
     Telkîn ile zikrediniz, 
     Allah deyin huzur bulun! 

 
 
        Zikir gafleti kaldırır 
        Sâlikini uyandırır 
        Zevkten zevke ulaştırır 
        Allah deyin huzur bulun! 
 
 

     Hak kapısın zikir açar 
     Gönlümüze rahmet saçar 
     Dostun diyarına uçar 
     Allah deyin huzur bulun! 

 
 
   Đç temizlik zikirledir 
   Ruhûn abdestin verdirir 
   Kulu Allah’a sevdirir 
   Allah deyin huzur bulun! 
 
 

     Zikredeni Hak zikreder 
     Derviş Hakk’ı şühud eder 
     Cümle âzâlar Allah der 
     Allah deyin huzur bulun! 
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   “Zikredeni zikrederim 
   Hak diyene kulum derim 
   Tövbekârı af ederim ! “ 
   Allah deyin huzur bulun! 
 
 

     Zikr-i Hak’la hatmolunur 
     Hakk’ın dostu böyle olur 
     Gönül Mevlâ’sını bulur 
     Allah deyin huzur bulun! 

 
 
   Zikir farzdır ehl-i Hakk’a, 
   Gayrullahı cümle yaka, 
   Açıp gözün Hakk’a baka, 
   Allah deyin huzur bulun! 
 
 

     Herşey Hakk’ı zikretmekte, 
     Lisanıyla Hak demekte, 
     Đnsan kendini bilmekte, 
     Allah deyin huzur bulun! 

 
 
   Allah dedik huzur bulduk 
   Mahremine O’nla girdik 
   Sabri Hakk’a şükür dedik 
   Allah deyin huzur bulun! 
 
     Almanya, 25. 04. 1992 
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     Đzin eyle Mevlâm bize 
     Sevgin doldu gönlümüze 
     Aç yolumuz kendinize 
     Allah Allah Kerim Allah! 

 
         Varlığımız eyle ifnâ 
         Vahdetine canım feda 
         Bulsun gönlüm senden safa 
         Allah Allah Kerim Allah! 

 
     Telkîn ettin zikrin bize 
     Aşkın doldu kalbimize 
     Sâdık derviş derler bize 
     Allah Allah Kerim Allah! 

 
         Varlığını ilân ettin 
         Her zerreden izhâr ettin 
         Bizi nerede gizledin ? 
  Allah Allah Kerim Allah! 
 

     Bunca mahlûku yarattın 
     Sıfatınla teçhiz ettin 
     Güzelliğini gösterdin 
     Allah Allah Kerim Allah 

 
         Her varlıktır senin varın 
        Şükür yıkıldı ağyârım 
         Can içre buldum cânanım 
         Allah Allah Kerim Allah! 
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     Muradımız lütfeyledin 
     Hikmetlerle hep söyledin 
     Ruhûndan bize ruh verdin 
     Allah Allah Kerim Allah! 

 
 
         Şükrederiz, hamdederiz 
         Her nefeste Allah deriz 
         Hakk’ı-bâtılı seçeriz 
         Allah Allah Kerim Allah! 
 
 

     Hak Resûl’e ümmet ettin 
     Kutsî emaneti verdin 
     “Hâfızıyım” hem söyledin 
     Allah Allah Kerim Allah! 

 
 
         Ledün ilmi herkes bilmez, 
         Bilen dahi söyleyemez, 
         Hikmetledir akıl ermez, 
         Allah Allah Kerim Allah! 
 
 

     Sabri sana Hak lûtfetti 
     Aşkını gönlüne koydu, 
     Her nefeste zikret dedi 
     Allah Allah Kerim Allah 

 
    Almanya, 26. 04. 1992 
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     Sermayemiz sadâkattir 
     Hak mürşidin rızasıdır 
     Emr-i Hakk’a itaattır 
     Allah Allah Kerim Allah! 
 
          Tevhit demek; bir eylemek 
          Her zerreden seyreylemek 
          Mürşidinden ânı görmek 
          Allah Allah Kerim Allah! 
 
     O mürşit ki ifna oldu, 
     Fenâfillahta yok oldu 
     Hak mürşide diyet oldu 
     Allah Allah Kerim Allah! 
 
          Velâyetten âyet okur 
          Nübüvvetten hadis bulur 
          Farzı sünneti bildirir 
          Allah Allah Kerim Allah! 
 
     Nebîsiyle tevhit etmiş 
     Âdemiyete ulaşmış 
     Nihân birşey bırakmamış 
     Allah Allah Kerim Allah! 
 
          Sözümüze kulak verin 
          Can kulağıyla dinleyin 
          Kâmilden Hakk’ı birleyin 
          Allah Allah Kerim Allah 
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     Dünya malına tapmayın 
     Nefse sakın aldanmayın 
     Doğru yoldan hiç şaşmayın 
     Allah Allah Kerim Allah! 
 
 
          Kesret sizi aldatmasın 
          Renk ve şekil bozamasın 
          Hak’tan gayrı olan yansın 
          Allah Allah Kerim Allah! 
 
 
     Bunca nimet ihsan ettin 
     Bize sonsuz ikram ettin 
     “Kulum!” dedin sohbet ettin 
     Allah Allah Kerim Allah! 
 
 
          Münezzehten zâhir oldun 
          Âşığına “Dostum!” dedin 
          Sevdin de zikrini verdin 
          Allah Allah Kerim Allah! 
 
 
     Râbıta üzre olalım 
     Şühutta huzur bulalım 
     Sabri aşkla hep dolalım 
     Allah Allah Kerim Allah 
 
    Almanya, 26. 04. 1992 
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     Gel kardeşim zikredelim 
     Aşkla, zevkle Hû diyelim 
     Dervişleri çok sevelim 
     Ne güzeldir derviş olmak! 

 
 

          Râbıtamız mutlak olsun 
          Hak erenler himmet etsin 
          Gönlümüze mâna dolsun 
          Ne güzeldir derviş olmak! 

 
 

     Derviş, özü Allah diyen 
     Kelâm-ı Hak’la söyleyen 
     Sohbeti Hak’tan dinleyen 
     Ne güzeldir derviş olmak! 

 
 

      Gurur kibir yele veren 
      Her nefeste Allah diyen 
      Hak cemâlin seyreyleyen 
      Ne güzeldir derviş olmak! 

 
 

     Kâmil iman dervişlikte 
     Gerçek huzur dervişlikte 
     Mâna, hikmet dervişlikte 
  Ne güzeldir derviş olmak! 
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      Nefse kement vuranlardır 
      Kendi nefsin bilenlerdir 
      Hak yolundan gidenlerdir 
      Ne güzeldir derviş olmak! 

 
 

     Hak emrine razı olan 
     Zikr-i Hak’la hayat bulan 
     Hak erenlerle bulunan 
     Ne güzeldir derviş olmak! 

 
 

      Telkîne sâdıktır bunlar 
      Đtimadın kazananlar 
      Tevhitte huzur bulanlar 
      Ne güzeldir derviş olmak! 

 
 

     Fenâfillah olanlardır 
     Sırra kadem basanlardır 
     Perdelerden geçenlerdir 
     Ne güzeldir derviş olmak! 

 
 

      Canım dervişliğe kurban! 
      Ondandır dilimde ferman 
      Sabri râbıtana dayan 
      Ne güzeldir derviş olmak! 

 
    Tosunlu, 04. 10. 1992 



 392

  
 
     Aşkın bize rehber oldu 
     Sevgin gönlümüze doldu 
     Canlar safasını buldu 
     Emre mutî olmak gerek 

 
   Gizli sırlar ayan olur 
   Gönül dostla hemdem olur 
   Đşte tevhit böyle olur 
   Emre mutî olmak gerek 
 

     Sevgiliye dikkat eyle 
     Sözünü ölçülü söyle 
     Deme sakın:”Neden böyle?” 
     Emre mutî olmak gerek 

 
   Şükür sohbetini duyduk 
   Hikmetleri onda bulduk 
   Ol sultanla hemdem olduk 
   Emre mutî olmak gerek 
 

     Gönüllerde mekân tutmak 
     Đtimadın kesbeylemek 
     Sevip sevip hem sevilmek 
     Emre mutî olmak gerek 

 
   Telkîn ile gideceksin 
   Hak dostunu bileceksin 
   Ona hürmet edeceksin 
   Emre mutî olmak gerek 
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     Kim olduğun bileceksin 
     Nefse ârif olacaksın 
     Hesabını vereceksin 
     Emre mutî olmak gerek 

 
   Cennet,cemâl, ayan beyan 
   Aşkla, zevkle Hakk’a dayan 
   Hak mürşitten olur ihsan 
   Emre mutî olmak gerek 
 

     Mizan üzre duracaksın 
     Mütefekkîr olacaksın 
     Râbıtanda bulacaksın 
     Emre mutî olmak gerek 

 
   Velâyetin sırrı sende 
   Nübüvvetin hükmü sende 
   Kenz-i mahfi vardır sende 
   Emre mutî olmak gerek 
 

     Sıfatınla zatın birle 
     Durma, hemen tevhit eyle 
     Sohbetini Hak’tan söyle 
     Emre mutî olmak gerek 

 
   Hüseyin Sabri şükreyle 
   Mürşidinden himmet dile 
   Gir huzura O’nun ile 
   Emre mutî olmak gerek 
 
    Tosunlu, 12. 10. 1992 
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     Aman Rabbim ne tecellîlerin vardır! 
     Ehl-i nefse bu zuhuratın ağyârdır 
     Fenâfillah olmayanlarda şirk vardır 
     Şirk-i hafiden bizleri koru Mevlâm! 
 
 
     Nisbet fiillerde şirk-i hafi vardır 
     Gerçek fâili bilmeyende şirk vardır 
     Ehl-i tevhit, telkîni yaşayacaktır 
     Şirk-i hafiden bizleri koru Mevlâm! 
 
 
     Đbâdetine, zikrine şirk girmesin 
     Sakın dervişliğin seni aldatmasın 
     “Müslümanlar böyle olur!” dedirtmesin 
     Şirk-i hafiden bizleri koru Mevlâm! 
 
 
     Değil varlık yokluk da sana perdedir 
     Yokluktan geçip varlığa ulaşmaktır 
     Var ile var olup vahdete ermektir 
     Şirk-i hafiden bizleri koru Mevlâm! 
 
 
     Tenezzül, tevazu ile kul olalım 
     Allah’a ibadât u taat edelim 
     Emre itaatle rızasın alalım 
     Şirk-i hafiden bizleri koru Mevlâm! 
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     Sırat-ı müstakîmden aşkla gidelim 
     Telkîne sadâkatle emrin tutalım 
     Takdîre razı olarak şükredelim 
     Şirk-i hafiden bizleri koru Mevlâm! 
 
 
 
     Oldum bildim za’fına kapılmayalım 
     Kendi kendimize engel koymayalım 
     Ledün ilmi sonsuzdur aldanmayalım 
     Şirk-i hafiden bizleri koru Mevlâm! 
 
 
 
     Râbıtaya sarılmak yolumuz açar 
     Hak mürşidin telkîni hikmetler saçar 
     Ehl-i tevhit, mâna âlemine uçar 
     Şirk-i hafiden bizleri koru Mevlâm! 
 
 
 
     Hüseyin Sabri Hak yolunda kulluk et 
     Emre itaatla ihvana hizmet et 
     Aşkla, zevkle Ulu Mevlâ’mızı zikret 
     Şirk-i hafiden bizleri koru Mevlâm! 
 

 
    Tosunlu, 15. 10. 1992 
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     Đnsan ahsen-i takvimdir 
     Hakk’ı-bâtılı seçendir 
     Yaşantısıyla örnektir 
     Hakk’ın muhâtabı insan 

 
 
     Emanetin sahibidir 
   Nefsine ârif olandır 
   Emre itaat edendir 
   Hakk’ın muhâtabı insan 
 
 

     Đnsan akıl sahibidir 
     Đnsan düşünen varlıktır 
     Đnsan murakabelidir 
     Hakk’ın muhâtabı insan 

 
 
   Đnsan vâris-i Nebidir 
   Đnsan Hakk’ın naibidir 
   Velâyetin sahibidir 
   Hakk’ın muhâtabı insan 
 
 

     Zâhiri halkla olandır 
     Bâtınları Hak olandır 
     Canda cânanı bulandır 
     Hakk’ın muhâtabı insan 
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   Nisbet fi’lin yok edendir 
        Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
   Hikmetler hazinesidir 
   Hakk’ın muhâtabı insan 
 
 

     Sözlerinde hikmet vardır 
     Nefse ağyâr Hakk’a yârdır 
     Şühud üzre duranlardır 
     Hakk’ın muhâtabı insan 

 
 
   Kur’an okur mâna bilir 
   Halkı sever hem sevilir 
   Kalplerine ilham gelir 
   Hakk’ın muhâtabı insan 
 
 

     Salât ile selâm O’nda 
     Miraç olan namaz O’nda 
     Đslâm’ın beş şartı O’nda 
     Hakk’ın muhâtabı insan 

 
 
   Đmanın şartları O’nda 
   Đslâm’ın ahlâkı O’nda 
   Sabri dervişlik var O’nda 
   Hakk’ın muhâtabı insan 

 
    Tosunlu, 26. 10. 1992 
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          Aşkın beni kül eyledi 
          Yaktıyıktı yok eyledi 
          Cânan bizi gül eyledi 
   Gül bizimdir gül kokarız! 

 
 
         Süzülmüşüz varlıklardan 
         Elenmişiz benliklerden 
          Var olmuşuz Hak varlıktan 
          Gül bizimdir gül kokarız! 
 
 

         Dikenimiz kıranlarız 
         Güle aşı yapanlarız 
         Gül alana gül satarız 
         Gül bizimdir gül kokarız! 

 
 
          Ebed solmaz gül bizdedir 
          Reyhasında hayat vardır 
          Âşıkın güle hayrandır 
          Gül bizimdir gül kokarız! 
 
 

         Öyle âlemÖyle pazar! 
         Kader kalemidir yazar 
         Takdir düzenleri bozar 
         Gül bizimdir gül kokarız! 
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          Gül açılmış handân olmuş 
          Bülbül, güle nalân olmuş 
          Aşkın ona ilân etmiş 
          Gül bizimdir gül kokarız! 
 
 
 

         Bülbül gülün dalındadır 
         Aşkla zevkle yanındadır 
         Can içinde canındadır 
         Gül bizimdir gül kokarız! 

 
 
 
          Vuslat zevkin almışlardır 
          Sarmaş dolaş olmuşlardır 
          Mâna olmuş uçmuşlardır 
         Gül bizimdir gül kokarız! 
 
 
 

         Reyhâ saçar güllerimiz 
         Mâna söyler dillerimiz 
         Sabri rümûz sözlerimiz 
         Gül bizimdir gül kokarız! 

 
 
    Tosunlu, 03. 11. 1992 
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          Bu âlemi halk etmişsin 
          Sıfatınla süslemişsin 
          Ruhundan ruh nefhetmişsin 
          Canım kurban Mevlâm sana! 

 
 
          Bunca nimet halk etmişsin 
          Çeşit lezzetler vermişsin 
          Kullarını beslemişsin 
          Canım kurban Mevlâm sana! 
 
 

          Rüzgâr eser bulut gelir 
          Yağmur yağar çok sevilir 
          Đşte buna  rahmet denir 
   Canım kurban Mevlâm sana! 

 
 
          Güneş bize hayat verir 
          Karı buzu  o  eritir 
          Güller çiçekler açtırır 
          Canım kurban Mevlâm sana! 
 
 

          Şükür kanaat az bizde 
          Tenezzül tevazu nerde?! 
          Her şey fâni ne var elde! 
          Canım kurban Mevlâm sana! 
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          Kerim Allah biz kulunuz 
          Sen Rahimsin biz âciziz 
          Sen Ganîsin biz fakiriz 
          Canım kurban Mevlâm sana! 
 

          Allah diyen dil ver bize 
          Zikredecek aşk ver bize 
          Rızan üzre hâl ver bize 
          Canım kurban Mevlâm sana! 

 
 
          Kâmil iman ihsan eyle 
          Dilimizden daim söyle 
          Sıfatınla diyet eyle 
          Canım kurban Mevlâm sana! 
 
 

          Kulluk bize şeref olur 
          Gönül Mevlâ’sını bulur 
          Gerçek mümin böyle olur 
          Canım kurban Mevlâm sana! 

 
 
          Rızandan ayırma bizi 
          Arttır Mevlâm aşkımızı 
          Sabri tut sen elimizi 
          Canım kurban Mevlâm sana! 
 
    Tosunlu,  11. 11. 1992 
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         Aşı aldık Hak mürşitten 
         Düştük yola sevgisinden 
         Mâna akar Hak dilinden 
         Ruhundan ruh verdin bize 
 
  Fenâfillah olan sensin 
  Kelâm-ı Hak’la söylersin 
  Zat-ı Hakk’ın mazharısın 
  Ruhundan ruh verdin bize 
 
         Velâyetin sahibisin 
         Nübüvvetin vârisisin 
         Kur’an Hadis şerh eylersin 
         Ruhundan ruh verdin bize 
 

           Hakikatin rehberisin 
           Önderlerin önderisin 
           Bizi bize bildirensin 
    Ruhundan ruh verdin bize 

 
         Cesaretin sonsuz senin 
         Sehâvetin bitmez senin 
         Sadâkatın rehber senin 
         Ruhundan ruh verdin bize 
 

           Diller seni şerh edemez 
           Ehl-i sûret anlayamaz 
           Sır ilmidir söylenemez 
           Ruhundan ruh verdin bize 
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         Nisbetimiz yok eyledin 
         Varlık benlik ifna ettin 
         Kendini diyet eyledin 
         Ruhundan ruh verdin bize 
 
 

           Cehennemi söndürensin 
           Cennet kapısın açansın 
           Dostla hâlvet ettirensin 
           Ruhundan ruh verdin bize 

 
 
         Canlar kurban Sultan sana 
         Paha olmaz ihsanına 
         Kevser sundun kana kana 
         Ruhundan ruh verdin bize 
 
 

           Geçmişimiz hâl eyledin 
           Geleceği aydınlattın 
           Tahkîk iman telkîn ettin 
           Ruhundan ruh verdin bize 

 
 
         Ölümsüzlük bahşeyledin 
         Sırr-ı tevhidi bildirdin 
         Sabri’yi de vâris kıldın 
         Ruhundan ruh verdin bize 
 
    Tosunlu,  12. 11. 1992 
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         Hikmet ilmi bilmeyenler 
         Sûret, şekle aldananlar 
         Hak’tan gâfil işte bunlar 
         Dikkat eyle, sohbet dinle! 

 
 
          Sakın “Ben bilirim!” deme 
          Hak mürşidi inkar etme 
          Nefsin yolundan hiç gitme 
          Dikkat eyle, sohbet dinle! 
 
 

         Cehâlettir kibir veren 
         Đnsanı inat ettiren 
         Benliğine esir eden 
         Dikkat eyle, sohbet dinle! 
 

 
          Aynı yerde hep durursun 
          Bilmem burda ne bulursun! 
          Nefse hizmet ediyorsun 
          Dikkat eyle, sohbet dinle! 
 
 

         Hak mürşidi bulacaksın 
         Din nasihat alacaksın 
         Emre mutî olacaksın 
           Dikkat eyle, sohbet dinle! 
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          Fenâfillah olacaksın 
          Zat-ı Hak’la dolacaksın 
          Nefse ârif olacaksın 
          Dikkat eyle, sohbet dinle! 
 
 

         Bileni bil ki O Hak’tır 
         Bilen bilinen de Hak’tır 
         Enfüs âfak gayrı yoktur 
         Dikkat eyle, sohbet dinle! 

 
 
          Can kulağın açacaksın 
          Sohbet Hak’tan duyacaksın 
          Edep, erkân bileceksin 
          Dikkat eyle, sohbet dinle! 
 
 

         Gönüllere gireceksin 
         Halkta Hakk’ı bulacaksın 
         Gerçek ümmet olacaksın 
         Dikkat eyle, sohbet dinle! 

 
 
          Salât ile selâm sana 
          Hürmet saygı can Sultana 
          Sabri kuldur Yaradana 
          Dikkat eyle, sohbet dinle! 
 
 
   Tosunlu,  15. 11. 1992 
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         Ulu Mevlâm; nimetlerinle beslersin 
         Âsi kulun isyânını hoş görensin 
         Ruhundan ruh verir hayat bahşedensin 
         Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm! 
 
 
         Sonsuz ikramına şükürden âciziz 
         Gerçek kul olmayı gönülden isteriz 
         Mevlâm hidâyet olmazsa ne ederiz? 
   Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm! 
 
 
         Aşkınla, zevkinle haşreyle bizleri 
         Yolumuz Hak yoludur dönülmez geri 
         Zikir halkasındadır tevhit erleri 
         Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm! 
 
 
         melâmilik zikrinde hayat bulanlar 
         Meratib-i tevhitle  ifna olanlar 
         Tevhidi irfânı ehlinden alanlar 
         Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm! 
 
 
         Beşeriz, şaşarız biz, suç da işleriz 
         Tevbe edip Hakk’a, mağfiret dileriz 
         Hakk’ı-bâtılı çok şükür fark ederiz 
         Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm! 
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         Habîbinin  izinden  ayırma  bizi 
         Kendine bağla, mutlak kıl sevgimizi 
         Hâdim et tevhide, bildir dinimizi 
         Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm! 
 
 
 
         Sana kulluk ederken suç işlemişiz 
         Doğrudur diye birçok yanlış yapmışız 
         Rahmetin sonsuz, affına sığınmışız 
         Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm! 
 
 
 
         Mevlâm inancımızda şüphemiz yoktur 
         Kullukta eksiğimiz elbette çoktur 
         Âciz kullarına ikramın sonsuzdur 
         Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm! 
 
 
 
         Rahmetin sonsuz, affetmeyi seversin 
         Aşkını ver de kulların Allah desin 
         Sabri aşkla, zevkle dervişleri sevsin 
         Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm! 
 
 

    Tosunlu,  20. 11. 1992 
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         Ulu Mevlâm bize “Tedbir alın!” dersin 
         Takdirinle tedbirimizi bozarsın 
         Mülkünde şeksiz hüküm sahibi sensin 
         Takdire razı olanlardan et bizi! 
 
 
         Karlar yağdı yollar kapandı takdirin 
         Devr-i âlem her zuhuratın takdirin 
         Âsi-mutî, âlim-kâmil  hep takdirin 
         Takdire razı olanlardan et bizi! 
 
 
         Đrademiz var diye hesap sorarsın 
         “Ne yaptınız?” diye hesaba çekersin 
         Bu yolda Mevlâm bize anlayış versin 
  Takdire razı olanlardan et bizi! 
 
 
         Rızanı kazanmak nasip et bizlere 
         Aşkın zevkin dolsun Mevlâm gönüllere 
         Zikrin sohbetin hayat verir dillere 
         Takdire razı olanlardan et bizi! 
 
 
         Kadere rıza, iman-ı kâmildedir 
         Mutlak iman Mürşidin telkînindedir 
         “Din nasihattır” sırrını bilmededir 
         Takdire razı olanlardan et bizi! 
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         Rahimsin Kerimsin  Ulu Yaradanım! 
         Hamd ü senâlar zatında yok olanım 
         Diyetimsin hem seninle var olanım 
         Takdire razı olanlardan et bizi! 
 
 
         Şahâdeti Hak Mürşid’e verenleriz 
         Kâmil imanı onunla bulanlarız 
         Mutlak telkîni mürşitten alanlarız 
         Takdire razı olanlardan et bizi! 
 
 
         Müminlik dervişlik takdire rızadır 
         Şeksiz, şüphesiz  Hakk’a teslimiyettir 
         Telkîni alarak Hak yoldan gitmektir 
         Takdire razı olanlardan et bizi! 
 
 
         Gerçek tevbeyi ehlinden alanlarız 
         Emri üzre Hak yoldan gidenleriz 
         Çok şükür aşk ile Allah diyenleriz 
         Takdire razı olanlardan et bizi! 
 
 
         Kullukta kemâlat ihsanındır bize 
         Huzurunda olmak ikramındır bize 
         Sabri Allah demek hidâyettir bize 
         Takdire razı olanlardan et bizi! 
 
    Tosunlu,  27. 11. 1992 
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         Evham hayâl yık tevhitle 
         Gir huzura zikir ile 
         Bul kemâlat Mürşit ile 
         Sadâkatın rehber senin 

 
 
                 Mütefekkir olan insan 
                 Bulur her derdine derman 
                 Delil olur ona Kur’an 
                 Sadâkatın rehber senin 
 
 

         Mümin insan kâmil olur 
         Her derdine derman bulur 
         Herkes ondan emin olur 
         Sadâkatın rehber senin 

 
 
                 Her nefeste Hakk’a zâkir 
                 Zâkir kullar daim şâkir 
                 Gelin dostlar edin zikir 
          Sadâkatın rehber senin 
 
 

         Đman bizde, ikrar bizde 
         Derde devâ  ilaç bizde 
         Teşhis koyan doktor bizde 
         Sadâkatın rehber senin 
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                 Hak mürşide ikrar bizde 
                 Sadâkatle tevbe bizde 
                 Allah diyen dil var bizde 
                 Sadâkatın rehber senin 
 
 

         Kesret bizde, vahdet bizde 
         Uruç bizde, nüzûl bizde 
         Ruhullahtan ruh var bizde 
         Sadâkatın rehber senin 

 
 
                 Hak Resûl’ü bulanlarız 
                 Sohbetine girenleriz 
                 Ona ümmet olanlarız 
                 Sadâkatın rehber senin 
 
 

         Şükür Mevlâm sonsuz şükür 
         Sohbetinle gelir sürûr 
         Gönül Mevlâsını bulur 
         Sadâkatın rehber senin 

 
 
                 Ne güzeldir insan olmak 
                 Müminlere hizmet etmek 
                 Sabri onları çok sevmek 
                 Sadâkatın rehber senin 
 
    Tosunlu,  28. 11. 1992 
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         Sayın Dostlar! Vatanımızı çok çok sevelim 
         En güzel şekilde vatanı îmar edelim 
         Taşına toprağına candan hizmet edelim 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 

 
         Anavatan  bizi nimetleriyle besliyor 
         Suyuyla, havasıyla bize hizmet ediyor 
         Ölümüzü, dirimizi  bağrında  koruyor 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 
 
         Vatanımız, şehidin kanıyla yıkanmıştır 
         Ne muharebeler neler görmüş geçirmiştir! 
         Binlerce  yetime  kanatlarını  açmıştır 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 
 
         Bayrağım sancağım  vatanımda dalgalanır 
         “Mukaddes emanetler” bu vatanda korunur 
         Her yerde, her köşede bir evliya bulunur 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 
 
         Cennet vatanım sana asla ayak bastırmam 
         Uğruna  ölürüm  de  senden asla ayrılmam 
         Sensiz cennet verseler de ebediyyen kanmam 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 
 
         Şehitler yıkanmazlar kanlarıyla gömülür 
         Aynı  şekilde  huzurullaha  çıkarılır 
         Vatan için ölenler halka, Hakk’a sevilir 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 
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      Âdil vergi ilim sanatla hizmet edelim 
         Nefsimizi değil”Önce vatanım” diyelim 
         Hep birlikte vatana hizmette kalkınalım 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 
 
 
         Cennet vatanım binbir çiçeklerle örtülü 
         Akan sularSonsuz nimetleriyle dopdolu 
         Đnsanlar buna hizmet etmelidir gönüllü 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 
 
 
         Dağların ovaların bağlarınNe güzelsin! 
         Sonsuz nimetlerinle insanları beslersin 
         Anamızsın! Seni sevenleri Allah sevsin 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 
 
 
         Canım vatanım seni ne kadar sevsem azdır! 
         Bütün kalemler seni anlatmaktan acizdir ! 
         Âşığına  uzak kalmak  ne büyük  azaptır! 
         “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 
 
 
         Güzel vatanım her zerreden vahdet görünür 
         Âşıkların  eserinde  müessiri  bulur 
         Hüseyin Sabri nûrunla âlemleri görür 
  “Vatan sevgisi imandandır!” bunu bilelim 

 
      09. 01. 1993 



 414

 
 

  Đslâm’ın dışında yol arayanlar 
         Kur’an-ı Kerîm’e dil uzatanlar 
         Nefislerine göre yaşayanlar 
         Çok yazık kime hizmet ediyorlar? 
 
         Hakk’ı-bâtılı seçtiren Kur’an’dır 
         Müslümanların anayasasıdır 
         Kur’an-ı Kerîm ilâhî nizamdır 
         Kur’an’sız hakikat mümkün değildir 
 
         Kur’an’sız evde nizam bozulur 
         Ailede saygı sevgi yok olur 
         Ne annelik ne de babalık kalır 
         Bütün aile bağları mahvolur 
 
         Peygamberimizin mucizesidir 
         Zâlimlere haddini bildirendir 
         Mazlumların hakkını koruyandır 
         Kur’an şüphesiz Allah kelâmıdır 
 
         Kur’an’a inananlar müminlerdir 
         Ona inanmayanlar kafirlerdir 
         Đnsanlığın kurtuluşu ondadır 
         O zulme, sömürüye “Dur!” diyendir 
 
         Kur’an dışı tarîkatlar küfürdür 
         Đslâm dinine apaçık zulümdür 
         Din düşmanlığı mason oyunudur 
         Şeriatla, hakikat bir vücuttur 
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  Farzları inkâr edenler kafirdir 
         Terk edilmesi de büyük günahtır 
         Müminle kâfiri fark ettirendir 
         Kur’an yolundan gitmek selâmettir 
 
 
         Şu gâfiller hem inkâr edecekler 
         Hem de “Biz müslümanız” diyecekler 
         Hayret! Ne ile amel edecekler? 
         Helâl, haramı nasıl seçecekler? 
 
 
         Bunlar kimin ümmeti olacaklar ? 
         Huzurullah’a nasıl çıkacaklar ? 
         Utançlarından çok ağlayacaklar! 
         Hülâsa rezil olup kalacaklar 
 
 
         Mümin Allahın emrini tutacak 
         Hakk’ın Resûlü’ne tâbi olacak 
         Hakk’ı-bâtılı Kur’an’la seçecek 
         Selâmete  onunla  ulaşacak 
 
 
         Bir an önce Allah’a tevbe edin 
         Ehl-i sünnet olarak amel edin 
         Aman ihmal etmeyin dikkat edin! 
         Sabri dostlarla her an dua edin 
 
                                     12. 01. 1993 
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  Dervişler; Hakk’ı-bâtılı seçenlerdir 
         Doğru yolda Kur’an ile gidenlerdir 
         Tenezzül tevazuyla sevilenlerdir 
         Dervişler güzel ahlâkla sevilirler 
 
 
 
         Derviş; âşık, sâdık ârif olanlardır 
         Vahdet-i vücudu şühud edenlerdir 
         Celâlinden cemâline bakanlardır 
   Dervişler güzel ahlâkla sevilirler 
 
 
 
         Helâl ile haramı fark edenlerdir 
         Adımların göre göre atanlardır 
         Bunlar tevhit’e taş attırmayanlardır 
         Dervişler güzel ahlâkla sevilirler 
 
 
 
         Dervişlerin sözünde hikmetler vardır 
         Yaşantısıyla bunlar örnek insandır 
         Halkın yüzünden Hakk’ı seyredenlerdir 
         Dervişler güzel ahlâkla sevilirler 
 
 
 
         Dervişler nisbet varlıktan soyunmuşlar 
         Dervişler mutlak varlığa ulaşmışlar 
         Hakk’ı kendilerinde hem zevk etmişler 
         Dervişler güzel ahlâkla sevilirler 
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         Hakk’ı kendilerine diyet etmişler 
         Bunlar Hak’la görür Hak’la işitirler 
         Hak Resûl’ün izinden aşkla giderler 
         Dervişler güzel ahlâkla sevilirler 
 
 
 
 
         Zâhiri halk ile bâtını Hak olan 
         Fenâfillah olarak Hak ile dolan 
         Telkîne sadâkatle kendinde bulan 
         Dervişler güzel ahlâkla sevilirler 
 
 
 
 
         Lûtfet Mevlâm dervişliği yaşayalım 
         Emre itaatla yolunda olalım 
         Sabri sadâkatle mürşitte bulalım 
         Dervişler güzel ahlâkla sevilirler 
 
 
 
       26. 01. 1993 
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  Zikri Hak’tan alanlar 
          Sâdık derviş olanlar 
          Sevip de sevilenler 
  Yolunuz açık olsun! 
 
 
 
                 Melâmeti bulanlar 
                 Kendi nefsin bilenler 
                 Hak yolundan gidenler 
                 Yolunuz açık olsun! 
 
 
 
         Fenâfillah olanlar 
         Zat-ı Hak’la dolanlar 
         Gönülden bağlananlar 
         Yolunuz açık olsun! 
 
 
 
                 Hak’la Hakk’ı bilenler 
                 Enel Hakk’a erenler 
                 Hak varın giyinenler 
                 Yolunuz açık olsun! 
 
 
 
         Sırat, mizan geçenler 
         Cennetine girenler 
         Vuslat zevkin tadanlar 
         Yolunuz açık olsun! 
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                 Şahâdet getirenler 
                 Ayan beyan görenler 
                 Candan içre sevenler 
                 Yolunuz açık olsun! 
 
 
 
         Güzel ahlâk alanlar 
         Resûl’e bağlananlar 
         Đzinden yürüyenler 
         Yolunuz açık olsun! 
 
 
 
                 Mahremine girenler 
                 Sohbet Hak’tan duyanlar 
                 Dostla halvet olanlar 
                 Yolunuz açık olsun! 
 
 
 
         Selâmete erenler 
         Mutmainne olanlar 
         Sabri’ye el tutanlar 
         Yolunuz açık olsun! 
 
 
 

                             29. 01. 1993 
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         Zikr-i Hak’la yananlarız 
         Yanıp pürnur olanlarız 
         Canda cânan bulanlarız 
         Fenâfillah vardır bizde 
 
 
                 Telkîne sadâkat bizde 
                 Zikr-i daim kalbimizde 
                 Hiç gayrullah yoktur bizde 
                 Fenâfillah vardır bizde 
 
 
         Varlığımız yok etmişiz 
         Zanlarımız hep silmişiz 
         Var olanla var olmuşuz 
   Fenâfillah vardır bizde 
 
 
                 Kur’an bizde, hadis bizde 
                 Kâmil iman kalbimizde 
                 Kenz-i mahfî sırrı bizde 
                 Fenâfillah vardır bizde 
 
 
         Đsm-i âzam bilenleriz 
         Hak Resûl’ü sevenleriz 
         Hem izinde gidenleriz 
         Fenâfillah vardır bizde 
 
 
                 Dıştan sûret görünürüz 
                 Đçten mâna dopdoluyuz 
                 Đlm-i Ledün sahibiyiz 
                 Fenâfillah vardır bizde 
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  Şeriatın tarîkatın 
          Hakikatin marifetin 
          Melâmide bu hikmetin 
          Fenâfillah vardır bizde 
 
 
 
                 Đlm-i Hak’la mücehheziz 
                 Tecellînin sahibiyiz 
                 Hak sıfatın mazharıyız 
                 Fenâfillah vardır bizde 
 
 
 
         Fenâfillah, Bekâbillâh 
         Hak Lâ ilâhe illallah, 
         Muhammedün Resûlullah 
         Fenâfillah vardır bizde 
 
 
 
                 Kâmil iman işte budur! 
                 Telkîn ile zuhurudur 
                 Sabri’nin de huzurudur 
                 Fenâfillah vardır bizde 
 
 
       30. 01. 1993 
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         Đnsan olanlardan zarar gelmez 
         Bunlar kimseye fenâlık etmez 
         Hak dostları fenâ yoldan gitmez 
         Tevbe, istiğfar var dillerinde 
 
 
 
         Zikr-i daimide Allah derler 
         Hak yolda telkîn ile giderler 
         Helâli haramı fark ederler 
         Tevbe, istiğfar var dillerinde 
 
 
 
         Nisbet varlığını yıkmışlardır 
         Şirk-i hafiden kurtulmuşlardır 
         Hak varlığına ulaşmışlardır 
   Tevbe, istiğfar var dillerinde 
 
 
 
         Bunlar mütefekkir insanlardır 
         Fenâdân bekâya geçenlerdir 
         Halkla Hakk’ı tevhit edenlerdir 
         Tevbe, istiğfar var dillerinde 
 
 
 
         Hakk’ın nimetine şükrederler 
         Görerek şahâdet getirirler 
         Aşk ile Hakk’a kulluk ederler 
         Tevbe, istiğfar var dillerinde 
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         Bunlar iy’liği izhâr etmezler 
         Đylikten başka bir şey bilmezler 
         Sırlarını nâdâna vermezler 
         Tevbe, istiğfar var dillerinde 
 
 
 
         Şeyhim kimdir bunlar? Bize bildir 
         Dikkat et dostum melâmilerdir 
         Kesretten vahdete geçenlerdir 
         Tevbe, istiğfar var dillerinde 
 
 
 
         Özü, sözü doğru insanlardır 
         Akl-ı selîmle yürüyenlerdir 
         Hakk’a muhâtap seçilenlerdir 
         Tevbe, istiğfar var dillerinde 
 
 
 
         Ulu Mevlâ’ya sonsuz hamd olsun 
         Arayan dostu gönlünde bulsun 
         Sabri Hakk’a şükreden kul olsun 
         Tevbe, istiğfar var dillerinde 
 
 
 
                            31. 01. 1993 
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         Abdest alır Allah deriz 
         Namaz kılar Allah deriz 
         Tesbih çeker Allah deriz 
         Bize hayat O’ndan gelir 
 
 
 

                 Dua eder Allah deriz 
                 Niyaz eder Allah deriz 
                 Gündüz gece, Allah deriz 
                 Bize hayat O’ndan gelir 
 
 
 

         Şükrederiz, Allah deriz 
         Hamd ederiz, Allah deriz 
         Sabrederiz, Allah deriz 
         Bize hayat O’ndan gelir 
 
 
 

                 Uyur iken, Allah deriz 
                 Uyanırız, Allah deriz 
                 Seyrederken Allah deriz 
          Bize hayat O’ndan gelir 
 
 

 
         Kıyamdayken, Allah deriz 
         Otururuz, Allah deriz 
         Yaslanırız, Allah deriz 
         Bize hayat O’ndan gelir 
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                 Nefes alır, Allah deriz 
                 Nefes verir, Allah deriz 
                 Şühud eder, Allah deriz 
                 Bize hayat O’ndan gelir 
 
 
 

 Ağlar, güler Allah deriz 
         Yürür, gezer Allah deriz 
         Zikrederiz, Allah deriz 
         Bize hayat O’ndan gelir 
 
 
 

                 Çok severiz, Allah deriz 
                 Üzülürüz, Allah deriz 
                 Seviniriz, Allah deriz 
                 Bize hayat O’ndan gelir 
 
 
 

         Hasta olur, Allah deriz 
         Şifa bulur, Allah deriz 
         Yer içeriz, Allah deriz 
         Bize hayat O’ndan gelir 
 
 
 

                 Fakir olur, Allah deriz 
                 Zengin olur, Allah deriz 
                 Zekât verir, Allah deriz 
                 Bize hayat O’ndan gelir 
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         Kızarlarsa, Allah deriz 
         Döverlerse, Allah deriz 
         Severlerse, Allah deriz 
         Bize hayat O’ndan gelir 
 
 

                 Her nefeste Allah deriz 
                 Aşkla, zevkle Allah deriz 
                 Mürşit ile  Allah deriz 
                 Bize hayat O’ndan gelir 

 
 
         Meleklerle Allah deriz 
         Feleklerle Allah deriz 
         Her varlıktan Allah deriz 
         Bize hayat O’ndan gelir 
 
 

                 Telkîn alır, Allah deriz 
                 Telkîn verir, Allah deriz 
                 Kesret bulur, Allah deriz 
                 Bize hayat O’ndan gelir 
 
 
         Vahdet olur, Allah deriz 
         Ümmet olur, Allah deriz 
         Sabri’mizle Allah deriz 
         Bize hayat O’ndan gelir 
 
 
 
    01. 02. 1993 
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         Şeyhim senin mânan bize 
         Düştü, sevgin gönlümüze 
         Ver elini elimize 
         Sana saygı şeref bize! 
 
 
                 Telkîn edersin tevhidi 
                 Getirtirsin şahâdeti 
                 Verdirirsin salâvatı 
     Sana saygı şeref bize! 
 
 
         Doğru yolu gösterirsin 
         Bizi bize bildirirsin 
         Đnsanları sevdirirsin 
         Sana saygı şeref bize! 
 
 
                 Fenâfillah ettirensin 
                 Bekâbillâh yaşatansın 
                 Bize diyet olan sensin 
                 Sana saygı şeref bize! 
 
 
         Hak ilminin mazharısın 
         Kelâm-ı Hak’la söylersin 
         Ruhundan ruh verenimsin 
         Sana saygı şeref bize! 
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                 Gönlünüze girebilmek 
                 Candan içre sevebilmek 
                 Canın kurban edebilmek 
                 Sana saygı şeref bize! 
 
    
       Telkîniniz kâmil iman 
         Dilinizde Hak’tan ferman 
         Huzur bulur size uyan 
         Sana saygı şeref bize! 
 
 
                 Diyetiniz Hak olmuştur 
                 Size gelen Hak bulmuştur 
                 Çok sevmiştir sevilmiştir 
                 Sana saygı şeref bize! 
 
 
         Şeyhim bize naz edersin 
         Hak’tan alır hem verirsin 
         Bilmem neden gizlenirsin!? 
         Sana saygı şeref bize! 
 
 
                 Mahremine girenleriz 
                 Candan içre sevenleriz 
                 Sabri’ni de bilenleriz 
                 Sana saygı şeref bize! 
 
                               04. 02. 1993 
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  Gel yavrum nasihat dinle, isyân edenlerden olma 
  Sözümüze kulak ver nefsine uyanlardan olma 
  Hakk’ı-bâtılı fark et, bâtıla gidenlerden olma 
  Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum dikkat et! 
 
 
  Emre itaat ederek akl-ı selîm olacaksın 
  Al denileni alıp at denileni atacaksın 
  Hak mürşide verdiğin sözüne sâdık olacaksın 

   Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum dikkat et! 
 
 
  Hidâyet olunan yolda telkîn ile gideceksin 
  Kahrında lütuf var sakın ha, isyân etmeyeceksin 
  Bu bir imtihanhanedir çok sabırlı olacaksın 
  Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum dikkat et! 
 
 
  Öyle ifna olacaksın nam u nişânın kalmasın 
  Mürşidin telkîniyle yürü ki Hak diyetin olsun 
  Aşkla, zevkle Allah de ki gönül Mevlâ’sını bulsun 
  Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum dikkat et! 
 
 
  Kurb-i ferâizle farzın önemini bileceksin 
  Harem-i ismette vuslatın zevkin yaşayacaksın 
  Hak’la dolarak sırr-ı “fe eynema”ya ereceksin 
  Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum dikkat et! 
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  Kur’an-ı Kerîm akıl sahiplerine hitap eder 
  Mütefekkir insan Kelâm-ı Kadim’le amel eder 
  Allah yolunda olanların gam ve kederi gider 
  Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum dikkat et! 
 
 
 
  Emre itaatla sırattan mizandan geçeceksin 
  Hak Resûlü’nün şefaatine böyle ereceksin 
  “La havfun aleyhim” sırrına muhâtap olacaksın 
  Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum dikkat et! 
 
 
 
  Dinle yavrum: Kâmil îmân, mürşidin telkînindedir 
  Emri Hak’tan alarak onunla amel etmektedir 
  Bunlar sırat-ı müstakîmde dosdoğru gitmektedir 
  Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum dikkat et! 
 
 
 
  Ömrünü heder etme, sarıl Hak mürşidin eline 
  Aşkla, zevkle itaat et, giresin dostun gönlüne 
  Hüseyin Sabri hizmet et; er erenler sevgisine 
  Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum dikkat et! 
 
 
 
         03. 04. 1993 
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  Hakk’a âşık olmayan 
         Doğru yoldan gitmeyen 
         Canın Hakk’a vermeyen 
         Derviş olamaz derviş ! 
 
 
                 Şirk fi’lini atmayan 
                 Hak fi’lini bulmayan 
                 Tecellîye ermeyen 
                 Derviş olamaz derviş ! 
 
 
         Nisbet sıfat atmayan 
         Sıfatullah bulmayan 
         Hak kelâmın duymayan 
   Derviş olamaz derviş ! 
 
 
                 Vücudundan geçmeyen 
                 Tecellî zat bulmayan 
                 Fenâfillah olmayan 
                 Derviş olamaz derviş ! 
 
 
         Vahdet zevkin almayan 
         Anda mekân tutmayan 
         Vahdetle bir olmayan 
         Derviş olamaz derviş ! 
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                 Varıp ümmet olmayan 
                 Kulluk zevkin almayan 
                 Sırat, mizan geçmeyen 
                 Derviş olamaz derviş ! 
 
 
         Cennette yer tutmayan 
         Hak sohbetin duymayan 
         Ayan beyan görmeyen 
         Derviş olamaz derviş ! 
 
 
                 Uruç, nüzûl bilmeyen 
                 Hak mürşidi sevmeyen 
                 Mahremine girmeyen 
                 Derviş olamaz derviş ! 
 
 
         Dünya, ukba geçmeyen 
         Hakk’ı şühud etmeyen 
         Zevkle Allah demeyen 
         Derviş olamaz derviş ! 
 
 
                 Ehl-i Beyt’i bilmeyen 
                 Candan içre sevmeyen 
                 Sabri’yle yürümeyen 
                 Derviş olamaz derviş ! 
 
 
                                    14. 05. 1993 
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         Đlâhî, şükrüne âcizem ben 
         Lütf u ihsanınla beyhûşem ben 
         Bîkarar oldum perişanem ben 
         Ben beni bilmenin hayrâniyem! 
 
 
                 Enfüs, âfak fâilim Allah’tır 
                 Tefekkürle bak gayrı ne vardır! 
                 Ârifiyet, kendinde bulandır 
                 Ben beni bilmenin hayrâniyem! 
 
 
         Đnsan kâinatın mânasıdır 
         Kenz-i mahfinin hem sahibidir 
         Ehl-i dert olanın devâsıdır 
         Ben beni bilmenin hayrâniyem! 
 
 
                 Ahsen-i takvim hazret-i insan 
                 Telkînle bize ediyor ihsan 
                 Nur-i tevhit’le olmuştur ayan 
          Ben beni bilmenin hayrâniyem! 
 
 
         Emre mutî Hak yoldan gidendir 
         Nefsiyle mücadele edendir 
         Gönülde zafer ilân edendir 
         Ben beni bilmenin hayrâniyem! 
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                 Kutsî  emaneti taşıyandır 
                 Uğruna canı feda edendir 
                 Hak’tan aldığın halka verendir 
                 Ben beni bilmenin hayrâniyem! 
 
 
 
         Âdemiyetin sırrı insanda 
         Velâyetin kemâli insanda 
         Nübüvvetin saadeti anda 
         Ben beni bilmenin hayrâniyem! 
 
 
 
                 Taklitten tahkîke erenlerdir 
                 Görerek şahâdet verenlerdir 
                 Salât u selâm getirenlerdir 
                 Ben beni bilmenin hayrâniyem! 
 
 
 
         Harem-i ismete girenlerdir 
         Đnsanlar Hakk’ın muhâtabıdır 
         Sabri bunlar tevhit edenlerdir 
         Ben beni bilmenin hayrâniyem! 
 
 
                                         15. 05. 1993 
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   Ben sanırdım zikrederim 
         Anladım ki zâkir Hak’tır 
 
                 Ben sanırdım fâil benim 
                 Anladım ki fâil Allah 
 
         Ben sanırdım ilim benim 
         Anladım ki ilim Hakk’ın 
 
                Ben bilirdim vücut benim 
                 Anladım ki vücut Hakk’ın 
 
         Zatından zatına mazhar 
         Hak varını ilân eder 
 
                 “Benden başka Hak yoktur” der 
                 Enel  Hakk’ı  böyle söyler 
 
         “Fe eynema” eder zuhur 
         Derviş böyle bulsun huzur 
 
                 Vahdet bâtın kesret zâhir 
                 Kulluk eden olur tâhir 
 
         Hak Resûl’ü rehber sana 
         Candan gönülden uy O’na 
 
                 Vahdet, kesret bir edenler 
                 Kavseyn’e hicret ederler 
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         Âdemiyete erenler 
         Halkla Hakk’ı bir görenler 
 
 
                 Ev Edna’ya yolu varan 
                 Teheccüdü anda kılan 
 
 
         Urûcun zevkini tadan 
         Vuslat ile beyhûş olan 
 
 
                 Nüzûl edip ümmet olan 
                 Đkmal-i tevhidi bulan 
 
 
         Aşkla, zevkle hem yaşayan 
         Durma sâlik Hakk’a dayan 
 
 
                 Gizli sırlar olur ayan 
                 Sabri’den de ettik beyan 
 
 
         Hak Lâ ilâhe illallah 
         Muhammedün Resûlullah 
 
 
                                        18. 05. 1993 
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         Gelin kurban keselim 
         Hak’la bayram edelim 
         Candan içre sevelim 
         Şayet dervişim dersen 
 
 
                 Fenâfillah olalım 
                 Nefsi ifna edelim 
                 Tecellîye erelim 
          Şayet dervişim dersen 
 
 
         Zevkle Allah diyelim 
         Fenâyı terk edelim 
         Hak’la bekâ bulalım 
         Şayet dervişim dersen 
 
 
                 Ender fenâ olalım 
                 Vahdet zevkin alalım 
                 Halk bâtındır bilelim 
                 Şayet dervişim dersen 
 
 
         Fe eynema bilelim 
         Hakk’ı ayan görelim 
         Zatı şühud edelim 
         Şayet dervişim dersen 
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                 Kulluk zevkin alalım 
                 Kılı kırka yaralım 
                 Muhammedî olalım 
                 Şayet dervişim dersen 
 
 
 
         Cennette yer tutalım 
         Makamları gezelim 
         Sonsuz zevkler alalım 
         Şayet dervişim dersen 
 
 
 
                 Ölçülü kul olalım 
                 Đlme önem verelim 
                 Sabri dikkat edelim 
                 Şayet dervişim dersen 
 
 
                                          25. 05. 1993 
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         Ne güzeldir bayram etmek 
         Halkın rızasın kazanmak 
         Hak rızasın anda bulmak 
         Her gününüz bayram olsun ! 
 
                 Soyunup ihram giyenler 
                 Kâbe’yi tavaf edenler 
                 Varını Hakk’a verenler 
                 Her gününüz bayram olsun ! 
 
         Umre haccını yapanlar 
         Sây edip ikmal edenler 
         Hakikattan zevk alanlar 
         Her gününüz bayram olsun ! 
 
                 Arafat’ta kıyam duran 
                 Vakfe’sini anda yapan 
                 Farz olan tavafa koşan 
          Her gününüz bayram olsun ! 
 
         Vakfe demek miraç demek 
         Haccın beratını almak 
         Şahâdet zevkine ermek 
         Her gününüz bayram olsun ! 
 
                 Tıraş olup kurban kesmek 
                 Şeytanları hep taşlamak 
                 Vâcibâtı tamam etmek 
                 Her gününüz bayram olsun ! 
 
         Veda tavafı yaparken 
         Gözün Kâbe’ye bakarken 
         Gözlerden yaşlar akarken 
         Her gününüz bayram olsun ! 
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          Soyunup nefsin varından 
                 Giyinen Hak libâsından 
                 Gerçek haccın mânasından 
                 Her gününüz bayram olsun ! 
 
         Yönün Kâbe’ye dönerken 
         Gönlün Allah’la dolarken 
         Zevk u safa bulur iken 
         Her gününüz bayram olsun ! 
 
                 Bayram bizim seyran bizim 
                 Can içinde cânan bizim 
                 Enfüs âfak seyran bizim 
                 Her gününüz bayram olsun ! 
 
         Bayram namazın kılarken 
         Tekbirleri alır iken 
         Hak sohbetin duyar iken 
         Her gününüz bayram olsun ! 
 
                 Şeyh izinden gider iken 
                 Aşkla, zevkle sever iken 
                 Dost gönlüne girer iken 
                 Her gününüz bayram olsun ! 
 
         Fenâfillah olur iken 
         Bekâbillâh bulur iken 
         Allah deyip inler iken 
         Her gününüz bayram olsun ! 
 
                 Sabri kulluk eder iken 
                 Hak Resûl’ü sever iken 
                 Sevip sevip sevilirken 
                 Her gününüz bayram olsun ! 
 
                                                   29. 05. 1993 
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         Var vermeden var olunmaz 
         Yok olmayan hayat bulmaz 
         Ehl-i tevhit nâra yanmaz 
         Gel, Melâmet sırrına gel 
 
 
                 Can içinde cânan bulan 
                 Aşkla, zevkle beyhûş olan 
                 Dervişlikte kemâl bulan 
                 Gel, Melâmet sırrına gel 
 
 
         Derviş, Hakk’a âşık olan 
         Aşk yolunda canın veren 
         Hak varına böyle eren 
         Gel, Melâmet sırrına gel 
 
 
                 Derviş, özü Allah diyen 
                 Sevip sevip hem sevilen 
                 Sohbeti Hak’tan dinleyen 
          Gel, Melâmet sırrına gel 
 
 
         Ahkâm ile, ahlâk ile, 
         Her nazarı Tevhit ile, 
         Dervişlikte sevgi ile, 
         Gel, Melâmet sırrına gel 
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                 Zevk u safa dervişlikte 
                 Dosta vuslat dervişlikte 
                 Gerçek huzur devişlikte 
                 Gel, Melâmet sırrına gel 
 
 
 
         Mâna ilmi anlatılmaz 
         Yaşanır da söylenemez 
         Derviş olmayan bilemez 
         Gel, Melâmet sırrına gel 
 
 
 
                 Kenz-i mahfi dervişlikte 
                 Zikr-i daim dervişlikte 
                 Sabri bulmuş dervişlikte 
                 Gel, Melâmet sırrına gel 
 
 
 
                                          14. 06. 1993 
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 Ehl-i Beyt’i sevenler Resûllulah’ı severler  
 Resûlullah’ı sevenler de Allah’ı severler “ 
 Bunlar Hak Resûl’ün yolundan dosdoğru giderler 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 Hak Resûl’ün soyuna hiç ihânet edilir mi? 
 Ehl-i Beyt’e kötülük eden insan sayılır mı? 
 Evlâd-ı Resûl kâtillerine hazret denir mi? 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 Ey yüce sema, şimşeklerini neden çakmadın? 
 Kerbelâ’nın üzerine yıldırımlar atmadın? 
 Bilmem bu zulme nasıl sabrettin nasıl dayandın! 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 Ey arz, ey Kerbelâ, bu nasıl zulüm bu ne cefa? 
 Dünya tarihi bile yazmamış böyle bir ceza 
 Kanayan şu gönül yarama istemem bir deva! 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 Kerbelâ katliamı Đslâm’ın yüz karasıdır 
 Ol yezid, muaviyenin kahpece planıdır 
 Şehit olan zevat, Peygamberin torunlarıdır 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
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 Hayberin fatihi Hazret-i Ali evlâtları 
 Fatımatü’z-Zehra’nın bunlar ciğerpâreleri 
 Hangi vicdan müdafa edecek bu canileri ? 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 Yüzbinlerce salât u selam olsun cânanlara 
 Bizden selâm sevgiler Ehl-i Beyt’in dostlarına 
 Dünya var oldukça rahmet yağacak ruhlarına 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 Hak’la bâtılı fark ettiren büyük bir olaydır 
 Elbette hak hakikat Şehid-i Kerbelâ’dadır 
 En büyük darbe Đslâm’a böyle indirilmiştir 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 Bir yanda zulme uğrayanlar Evlâd-ı Resûl’dür 
 Bir yanda Emevi saltanatını kuranlardır 
 Şam’da saraylarda büyük rezâlet yapanlardır 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 Yetmiş iki Evlâd-ı Resûl şehit olmuşlardır 
 Đnsafla düşün bunları şehit eden kimlerdir? 
 Kendilerine makam va’dedilen katillerdir 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
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 Bunlar Peygamberin soyundan intikam aldılar 
 Bir yudum su bile, koca nehirden vermediler 
 Sabi sıbyanları susuzluktan şehit ettiler 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 
 Siyaseten müslüman içleri intikam dolu 
 Peygamberin taraftarı binlerce insan öldü 
 Ebu süfyan soyunun işte mahâret, oyunu 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
 
 
 Tahammül edip yazamadıklarımız neler var 
 Dertlerimiz dağlara düşse, su olur akarlar! 
 Hüseyin Sabri sabredenler selâmet bulurlar 
 Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den! 
 
       16. 06. 1993 
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         Derde derman vardır bizde 
         Zikr-i daim kalbimizde 
         Hak’tan gayrı yoktur bizde 
         Sâdık kul ol, gel sen bize 
 

   Selâm bizde, salât bizde 
   Đslâm’ın şartları bizde 
   Đlm-i Ledün sırdır bizde 
   Sâdık kul ol, gel sen bize 

 
         Hak Resûl’ün vârisiyiz 
         Đlm-i tevhit sâlikiyiz 
         Đlmullahın  tâlibiyiz 
         Sâdık kul ol, gel sen bize 
 

   Edep bizde, erkân bizde, 
   Melâmetin zevki bizde, 
   Şahâdetin şevki bizde, 
   Sâdık kul ol, gel sen bize 

 
         Ender fenâdan geçmişiz 
         Can vermişiz, can almışız 
         Dostla hemdem biz olmuşuz 
         Sâdık kul ol, gel sen bize 
 

   Melâmilik aşk deryası 
   Gönlümüze aşk safası 
   Đşte budur ruh gıdası! 
   Sâdık kul ol, gel sen bize 
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         Şeyh izinden biz gideriz 
         Emre itaat ederiz 
         Hakk’ı-bâtılı seçeriz 
         Sâdık kul ol, gel sen bize 
 

                  Mahreminde var yerimiz  
           Đtimadın kesbetmişiz 
   Sonsuz ona var sevgimiz 
   Sâdık kul ol, gel sen bize 

 
         Muhabbetle kaynaşırız 
         Aşkla, zevkle sevişiriz 
         Râbıtada birleşiriz 
         Sâdık kul ol, gel sen bize 
 

   Âşık, sâdık ârifleriz 
   Kendi nefsin bilenleriz 
   Âdem oğlu Âdemleriz 
   Sâdık kul ol, gel sen bize 

 
         Kur’an’ımız rehberimiz 
         Hak mürşittir önderimiz 
         Kâmil iman ikrarımız 
         Sâdık kul ol, gel sen bize 
 

   Şeyhim senin himmetindir 
   Hak yolunun mihmânıdır 
   Sabri’nin de cânanıdır 
   Sâdık kul ol, gel sen bize 
 

     17. 06. 1993 
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         Ehl-i sünnet olmayanlar melâmi olamaz 
         Kur’an yolundan gitmeyenler huzur bulamaz 
         Şeriatı olmayan hakikate eremez 
         Yürü yavrum sen Hak Resûl’ün izinden yürü! 
 
 
         Ehl-i tevhit helâlle, haramı fark edendir 
         Bunları fark ettiren de Kur’an-ı Kerîm’dir 
         Kur’an-ı Kerîm peygamberin mucizesidir 
   Yürü yavrum sen Hak Resûl’ün izinden yürü! 
 
 
         Huzuru, Hak Resûl’ün yanında bulacaksın 
         Emrolunduğun gibi dosdoğru olacaksın 
         Nisbet varlıkları Hak emriyle atacaksın 
         Yürü yavrum sen Hak Resûl’ün izinden yürü! 
 
 
         Ulu Mevlâ’nın haremine aşkla girilir 
         Sevgiye mazhar olanlar elbette sevilir 
         Hâlde tevhit edenlere “Buyurun!” denilir 
         Yürü yavrum sen Hak Resûl’ün izinden yürü! 
 
 
         Kurb-i  ferâizi nevâfili bulacaksın 
         Makâmat-ı tevhidi aşkla yaşayacaksın 
         Kur’an’ın hikmetlerini böyle çözeceksin 
         Yürü yavrum sen Hak Resûl’ün izinden yürü! 
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         Đçin dışın abdestli tertemiz olacaksın 
         Uzaklarda sandığın kendinde bulacaksın 
         Dil tarif edemez, hâlini yaşayacaksın 
         Yürü yavrum sen Hak Resûl’ün izinden yürü! 
 
 
 
         Hak mürşidin telkîni yolları açacaktır 
         Gaflet perdesi kalkar göz Hakk’a bakacaktır 
         Enfüs, âfak bir vücut, gayrı ne bulacaktır? 
         Yürü yavrum sen Hak Resûl’ün izinden yürü! 
 
 
 
         Vahdet kesret bir oldu, bunu edelim şühud 
         Kulluk bizim şanımız, gelin edelim sücûd 
         Sabri miraç edenler ederler hep teşehhüd 
         Yürü yavrum sen Hak Resûl’ün izinden yürü! 
 
 
 
        18. 06. 1993 
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         Đkrar sözünü verdik 
         Cânanı candan sevdik 
         Telkînle Hakk’ı bulduk 
         Bilen bilinen birdir 

 
 
                Biz şahâdet getirdik 
                Mutlak imana erdik 
                Varımız Hakk’a verdik 
                Bilen bilinen birdir 
 
 

         Tevhit ettik aşk ile, 
         Aşka daldık zevk ile, 
         Pîr Muhammed Nur ile, 
         Bilen bilinen birdir 

 
 
                Telkîni Hak’tan verdi 
                Kur’an dili söyledi 
                Halkı bize sevdirdi 
            Bilen bilinen birdir 
 
 

         Zâhir bâtın bir vücut 
         Aşkla edelim sücud 
         Tevhittedir teşehhüd 
         Bilen bilinen birdir 
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                Birlikten huzur doğar 
                Yâr olur, olmaz ağyâr 
                Sohbeti Hak’tan duyar 
                Bilen bilinen birdir 
 
 
 

         Sıfat zatla birleşir 
         Hak mürşitten söyleşir 
         Derviş, Hak’la sevişir 
         Bilen bilinen birdir 

 
 
 
                Müstakîmdir yolumuz 
                Đsm-i Âzam okuruz 
                Râbıtayla buluruz 
                Bilen bilinen birdir 
 
 
 

         Tevazuyla yürürüz 
         Hak nuruyla görürüz 
         Sabri diye görünürüz 
         Bilen bilinen birdir 

 
 
 
                                 20. 06. 1993  
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         Hâlde tevhit edelim 
         Gayriyi ne edelim? 
         Nefsimizi bilelim 
         Lâ ilâhe illallah 
 
 
                Mizanda tartılalım 
                Hesabımız verelim 
                Yüz akıyla gidelim 
                Lâ ilâhe illallah 
 
 

         Benliklerden geçelim 
         Hayrı şerri seçelim 
         Hak dostunu sevelim 
         Lâ ilâhe illallah 
 
 
         Hakk’a gönül verelim 
         Mahremine girelim 
         Hâlis, muhlis olalım 
         Lâ ilâhe illallah 
 
 

                Kulluk zevkin alalım 
                Hâlini yaşayalım 
                Ârif insan olalım 
                Lâ ilâhe illallah 
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         Fenâfillah olalım 
         Bekâda yer bulalım 
         Dost ile buluşalım 
   Lâ ilâhe illallah 
 
 
  Tevbe et geçmişinden 
                Hayâli gelecekten 
                Bir sürü evhamından 
                Lâ ilâhe illallah 
 
 

         Fikirlerin yıkılsın 
         Tevhit tecellî etsin 
         Hakka’l-yakîn bilinsin 
         Lâ ilâhe illallah 
 
 
                Süzül sen varlıklardan 
                Var ol sen Hak varlıktan 
                Sohbeti duy mutlaktan 
                Lâ ilâhe illallah 
 
 

         Söyle Sabri her zaman 
         Zikirde bul sen derman 
         Lâ ilâhe illallah 
         Muhammed Resûlullah 
 
     22. 06. 1993 
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  Fâtiha-yı şerif, Ümmü’l- Kitap’tır 
  Fâtiha, yedi âyet, makâmattır 
  Fâtiha’sız namaz caiz değildir 
  Şekilde kalma, gel mânayı fehmet! 
 
          Sakın ha ehlullahı inkâr etme! 
          Nefsine uyarak bâtıla gitme 
          Akl-ı selîmle düşün inat etme 
          Şekilde kalma, gel mânayı fehmet! 
 

  Kur’an-ı Kerîm onlardan bahseder 
  “Evliyaullah’a korku yoktur” der 
  Hak dostları daim zikirdedirler 
  Şekilde kalma, gel mânayı fehmet! 
 
          Dervişler fenâfillah olmuşlardır 
          Nisbet varlıklardan soyunmuşlardır 
          Bunların sohbetleri mutlaktandır 
          Şekilde kalma, gel mânayı fehmet! 
 

  Ehlullah’ı mürşitler yetiştirir 
  Nefsani olanları O, attırır 
  Kesrette vahdeti mürşit sevdirir 
  Şekilde kalma, gel mânayı fehmet! 
 
          Kullukta Hakk’a ibâdet ederler 
          Uruç eder Hak’la sohbet ederler 
          Vahdeti tevhitle şühud ederler 
          Şekilde kalma, gel mânayı fehmet! 
 

  Đlm-i Ledün’ü aşkla zevk ederler 
  Halk yüzünden Hakk’a nazar ederler 
  Hüseyin Sabri bunlar Hak erenler 
  Şekilde kalma, gel mânayı fehmet! 
 
      24. 06. 1993 
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  Telkîn etti şeyhim bana 
         Doyurdu ol kana kana 
         Köleyim ben o sultana 
         Aşkta mihmânımdır benim 
 
 
                Tuttu bizim elimizden 
                Sonsuz ana sevgimizden 
                Allah razı şeyhimizden 
                Aşkta mihmânımdır benim 
 
 
         Fenâfillah etti bizi 
         Yok eyledi şirkimizi 
         Bildirdi hem dinimizi 
         Aşkta mihmânımdır benim 
 
 
                Ruhundan ruh nefheyledi 
                Ruhullah’a mazhar kıldı 
                Kelâm-ı Hak’la söyledi 
                Aşkta mihmânımdır benim 
 
 
         Velâyete rehber yaptı 
         Nübüvvete vâris etti 
         Mahremine bizi kattı 
  Aşkta mihmânımdır benim 
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                Nebîlerle dost eyledi 
                Velilerle haşreyledi 
                Hâlis, muhlis kul eyledi 
                Aşkta mihmânımdır benim 
 
 
 
         Canda cânanımdır benim 
         Derde dermanımdır benim 
         Ulu sultanımdır benim 
         Aşkta mihmânımdır benim 
 
 
 
                Ferman verdi dilimize 
                Doldu sevgi gönlümüze 
                Sabri şükür Rabbimize 
                Aşkta mihmânımdır benim 
 
 
 
                                        06. 07. 1993 
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  Zikrullahtır ferman bizde 
         Aşkı zevki gönlümüzde 
         Hak sohbeti vardır bizde 
         Hak yolunun sâdıkıyız 
 
 
                Varlık benlik atanlarız 
                Aşk-ı Hak’la dolanlarız 
                Hak mürşitten bulanlarız 
                Hak yolunun sâdıkıyız 
 
 
         Yedullah sırrına erdik 
         Mutlak Hakk’a biat ettik 
         Candan içre ânı sevdik 
         Hak yolunun sâdıkıyız 
 
 
                Kıldı fenâ fi’limizi 
                Efâl, sıfat, zatımızı 
                Öğretti hem dinimizi 
   Hak yolunun sâdıkıyız 
 
 
         Zat-ı Hakk’ın mazharıyız 
         Hak’tır bizim diyetimiz 
         Gözümüzden görenimiz, 
         Hak yolunun sâdıkıyız 
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                Kulluğumuz aşk iledir 
                Sohbetimiz zevk iledir 
                Kemâlimiz sıdk iledir 
                Hak yolunun sâdıkıyız 
 
 
 
         Đsm-i âzam bilenleriz 
         Telkînini verenleriz 
         Hakk’ı tevhit edenleriz 
         Hak yolunun sâdıkıyız 
 
 
 
                Şeyhimize gönül verdik 
                Telkîn ile hayat bulduk 
                Sabri saadete erdik 
                Hak yolunun sâdıkıyız 
 
 
    Tosunlu, 01. 10. 1993 
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  Huzur bizde, şühud bizde, 
         Ol dost ile sohbet bizde, 
         Hak mürşidin sırrı bizde, 
         Melâmiler derler bize 
 
 
                Kur’an hadis rehber bizde, 
                Hak aşkı var gönlümüzde, 
                Hakk’ın zikri kalbimizde, 

          Melâmiler derler bize 
 

 
         Telkîni Hak’tan almışız, 
         Đtimadın kesbetmişiz, 
         Sevmişiz hem sevilmişiz, 
        Melâmiler derler bize 
 
 
                “Udhulü” emrini duyduk 
                Cennetine dahil olduk 
                Cemâlini  seyreyledik 

          Melâmiler derler bize 
    
 

         Uruç edip sohbet  ettik 
         Nüzûl edip kulluk ettik 
         Mevlâmıza  hamd eyledik 
   Melâmiler derler bize 
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                Meratib-i tevhit bizde, 
                Makâmat-ı şühud bizde, 
                Şahâdetin zevki bizde, 
                Melâmiler derler bize 
 
 
 

         Kesret içre vahdetteyiz, 
         Vahdet içre kesretteyiz, 
         Her hâlimiz bir şandayız, 
         Melâmiler derler bize 
 
 
 
                Hâl ilmidir söylenemez, 
                Mürşitsiz bu bilinemez, 
                Sabri avam  anlayamaz, 
                Melâmiler derler bize 

 
 
     Tosunlu,  08. 10. 1993 
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  Đhvânımız zikreylesin 
          Hâl ilmini zevk eylesin 
          Allah desin mâna bilsin 
          Halk yüzünden Hakk’ı sevsin 

 
   Taklidini terk eylesin 
   Şirk-i hafisini atsın 
   Hakikate böyle ersin 
   Halk yüzünden Hakk’ı sevsin 
 

          Şühud, tefekküre ersin 
          Hikmet ile söz söylesin 
          Mânasını  fehmeylesin 
          Halk yüzünden Hakk’ı sevsin 

 
   Şahâdet sırrını bilsin 
   Dostun haremine girsin 
   Zevk u safasına ersin 
   Halk yüzünden Hakk’ı sevsin 
 

          Kulluğunu zevk eylesin 
          Hakk’ı-bâtılı fark etsin 
          Şer’i libâsı giyinsin 
          Halk yüzünden Hakk’ı sevsin 

 
   Kesret, vahdet bir eylesin 
   Perdelerden  öte  geçsin 
   Harfsiz, savtsız sohbet etsin 
   Halk yüzünden Hakk’ı sevsin 
 

          Uruç etsin, nüzûl etsin 
          Daima miraç eylesin 
          Sabri gayri ne söylesin 
          Halk yüzünden Hakk’ı sevsin 
 

     Tosunlu, 14. 10. 1993 
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         Fenâfillah olmak için 
         Şirk-i hafi atmak için 
         Mutlak varlık bulmak için 
         Zikrederim Allah derim 

 
 
                 Aşkla, zevkle dolmak için 
                 Sırat, mizan geçmek için 
                 Dosta vuslat etmek için 
          Zikrederim Allah derim 
 
 

         Kendi nefsin bilmek için 
         Candan içre sevmek için 
         Bekâbillâh bulmak için 
         Zikrederim Allah derim 

 
 
                 Şeyh izinden gitmek için 
                 Mahremine girmek için 
                 Sohbetini duymak için 
                 Zikrederim Allah derim 
 
 
 

         Âyet, hadis bilmek için 
         Sırra kadem basmak için 
         Kenz-i mahfi bulmak için 
         Zikrederim Allah derim 
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                     Emre mutî olmak için 
                     Gönüllere girmek için 
                     Güzel ahlâk almak için 
                     Zikrederim Allah derim 

 
 
 

         Halis, muhlis olmak için 
         Sevginize ermek  için 
         Gerçek insan olmak için 
         Zikrederim Allah derim 
 

 
 
                     Sabri huzur bulmak için 
                     Halkta Hakk’ı sevmek için 
                     Yârla halvet etmek için 
                     Zikrederim Allah derim 

 
 
    Tosunlu, 25. 10. 1993 
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         Razı ol sen kaderine, 
         Bağlan Hakk’ın takdirine, 
         Hak mürşidin sevgisine, 
   Razı olur Rabbin senden 

 
 
                 Hak Resûl’ün ol izinden 
                 Hayat veren nefhasından 
                 Mutlak olan telkîninden 
                 Razı olur Rabbin senden 
 
 

         Zikr-i Hakk’la meşgul olan 
         Bulunur derdine derman 
         Berat olur Hak’tan ferman 
         Razı olur Rabbin senden 

 
 
                 Kendi nefsin bileceksin 
                 Ehl-i mâna olacaksın 
                 Sır ilmine ereceksin 
                 Razı olur Rabbin senden 
 
 

         Telkîn Hak’tan alacaksın 
         Emre mutî olacaksın 
         Mahremine gireceksin 
         Razı olur Rabbin senden 
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                 Ehl-i irfan olacaksın 
                 Dostu candan seveceksin 
                 Sözü özden diyeceksin 
                 Razı olur Rabbin senden 
 
 

         Hakk’ı şühud edeceksin 
         Aşkla Allah diyeceksin 
         Yârla halvet edeceksin 
         Razı olur Rabbin senden 

 
 
                 Şeriatı bileceksin 
                 Helâl, haram seçeceksin 
                 Doğru yoldan gideceksin 
                 Razı olur Rabbin senden 
 
 

         Güzel ahlâk alacaksın 
         Güler yüzlü olacaksın 
         Dost gönlüne gireceksin 
         Razı olur Rabbin senden 

 
 
                 Derviş, şükür edeceksin 
                 Huzurda hep duracaksın 
                 Sabri’nle sabredeceksin 
                 Razı olur Rabbin senden 
 
 
    Tosunlu,  31. 10. 1993 
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         Fenâfillah olanlarız 
         Yâr gönlüne girenleriz 
         Gayrullahtan geçenleriz 
         Râbıtamız Hak’tır bizim 

 
 
                 Đlm-i ledün sâlikiyiz 
                Hak ilminin vârisiyiz 
                 Hak dostunun şâhidiyiz 
          Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 

         Mürşidimin nefhasından 
         Hikmet olan mânasından 
         Devâ bulduk sevdasından 
         Râbıtamız Hak’tır bizim 

 
 
                 Koyduk dünya telâşını 
                 Hem ukbânın savaşını 
                 Buldu gönül Mevlâsını 
                 Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 

         Hak tecellî etti bize, 
         Verdi zikrin kalbimize 
         Sâdık derviş derler bize 
         Râbıtamız Hak’tır bizim 
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                 Şirk-i hafi yoktur bizde 
                 Sıfatullah vardır bizde 
                 Allah şâhit kalbimizde 
                 Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 
 

         Dervişlikte bulduk huzur 
         Huzur oldu, Hak’tan zuhur 
         Gönlümüze gelir sürûr 
         Râbıtamız Hak’tır bizim 

 
 
 
                 Vahdet içre kesret bulduk 
                 Kesret içre vahdet bulduk 
                 Kesret, vahdet bir eyledik 
                 Râbıtamız  Hakk’tır bizim 
 
 
 

         Aşkımıza karar olmaz 
         Zevkimize hiç doyulmaz 
         Sabri mürşitsiz bilinmez, 
         Râbıtamız Hak’tır bizim 

 
 
    Tosunlu, 10. 11. 1993 
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  Đlmi, Hak’tan alacaksın 
          Mutlak kelâm duyacaksın 
          Gayrullahtan geçeceksin 
          Hak o zaman razı olur! 

 
   Ehl-i tevhit olacaksın 
   Helâl, haram seçeceksin 
   N’ettiğini bileceksin 
   Hak  o zaman razı olur! 
 

          Anne, baba seveceksin 
          Duaların alacaksın 
          Aşkla hizmet edeceksin 
          Hak o zaman razı olur! 

 
   Mütevazı olacaksın 
   Ayıpları örteceksin 
   Đylikleri göreceksin 
   Hak o zaman razı olur! 
 

          Đnsanları seveceksin 
          Halka hizmet edeceksin 
          Dost gönlüne gireceksin 
          Hak o zaman razı olur! 

 
   Mütefekkîr olacaksın 
   Kesret, vahdet bileceksin 
   Ârif insan olacaksın 
   Hak o zaman razı olur 
 

          Hak Resûl’ü bulacaksın 
          O’na ümmet olacaksın 
          Sabri candan seveceksin 
          Hak o zaman razı olur 

 
     Tosunlu, 16. 11. 1993 
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         Helâl ile haramı fark edeceksin 
         Aşkla, zevkle doğru yoldan gideceksin 
         Adımların göre göre atacaksın 
         Hakk’ın takdîrine razı olacaksın! 
 
 
         Mütefekkir gerçek insan olacaksın 
         Melâmiliği aşkla zevk edeceksin 
         Râbıtanın dışına çıkmayacaksın 
         Hakk’ın takdîrine razı olacaksın! 
 
 
         Kesretle vahdeti tevhit edeceksin 
         Her yüzden aşk ile Hakk’ı seveceksin 
         Emre mutî, sâdık derviş olacaksın 
   Hakk’ın takdîrine razı olacaksın! 
 
 
         Şühud ile Hakk’ı zâkir olacaksın 
         Fenâfillah şühuduna ereceksin 
         Tecellî zatın mazharı olacaksın 
         Hakk’ın takdîrine razı olacaksın! 
 
 
         “Din nasihattır” telkîni alacaksın 
         Kâmil imanı onunla bulacaksın 
         Kenzi-i mahfi’nin sırrına ereceksin 
         Hakk’ın takdîrine razı olacaksın! 
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         Hak mürşidin itimadın alacaksın 
         Ol Sultanın gönlünde yer tutacaksın 
         Sadâkatle gerçek derviş olacaksın 
         Hakk’ın takdîrine razı olacaksın! 
 
 
 
         Günden güne aşka, farka geleceksin 
         Harem-i ismete zevkle gireceksin 
         Kelâm-ı Hak ile sohbet edeceksin 
         Hakk’ın takdîrine razı olacaksın! 
 
 
 
         Vahdetten kesrete nüzûl edeceksin 
         Hak’tan aldığını halka vereceksin 
         Her hâlinle örnek insan olacaksın 
         Hakk’ın takdîrine razı olacaksın! 
 
 
 
         Âşık, sâdık, ârif ihvan olacaksın 
         Hak Resûl’ün hâlini yaşayacaksın 
         Hüseyin Sabri Hakk’a şükredeceksin 
         Hakk’ın takdîrine razı olacaksın! 

 
 
     Tosunlu, 01. 12. 1993 
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         Dervişlik tevazu ister 
         Aşkla, zevkle zikir ister 
         Doğru yolda ihlâs ister 
         Güzel ahlâk yolun açar 

 
 
                 Derviş, nefsini yenendir 
                 Kadere razı olandır 
                 Emre itaat edendir 
                 Güzel ahlâk yolun açar 
 
 

         Derviş, tefekkür edendir 
         Helâl, haram fark edendir 
         Kendi nefsini bilendir 
         Güzel ahlâk yolun açar 

 
 
                 Derviş, yedullah görendir 
                 Diz çöküp elin öpendir 
                 Telkîni Hak’tan alandır 
                 Güzel ahlâk yolun açar 
 
 

         Derviş, ilmin yanındadır 
         Hakk’ı-bâtılı seçendir 
         Nefsine ârif olandır 
         Güzel ahlâk yolun açar 
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                 Derviş, dinini bilendir 
                 Severek hizmet edendir 
                 Hak rızasın kazanandır 
                 Güzel ahlâk yolun açar 
 
 
 

         Derviş, seven sevilendir 
         Sırr-ı tevhidi bilendir 
         Dost cemâlin seyredendir 
         Güzel ahlâk yolun açar 

 
 
 
                 Derviş, müstakîm olandır 
                 Canda cânanı bulandır 
                 Sabri zevkle Hû diyendir 
                 Güzel ahlâk yolun açar 
 
 
     Tosunlu, 08. 12. 1993 
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         Hakikatsiz şeriat kemâl bulmaz 
         Kâmili olmayan şirkten kurtulmaz 
         Nefs ile hakikat bir yerde olmaz 
         Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme! 
 
 
         Şeriatsız hiç hakikat olur mu? 
         Ruhsuz beden hiç ayakta durur mu? 
         Göz perdeli yâr cemâlin görür mü? 
         Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme! 
 
 
         Sıfat, zattan ayrı hayat bulur mu? 
         Şirk-i hafi atmayan kurtulur mu ? 
         Mürşide varmayan ıslâh olur mu ? 
         Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme! 
 
 
         Zikirsiz, fikirsiz derviş olunmaz 
         Âşık olmayan mâşuğu bulamaz 
         Yol, iz, nişan yok ise, bulunamaz 
         Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme! 
 
 
         Hak mürşidin izinden gideceksin 
         Candan içre sultanı seveceksin 
         Telkîn ile kendini bileceksin 
   Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme! 
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         Mürşitten Hakk’a biat edeceksin 
         Sırat, mizan O’nunla geçeceksin 
         Cennet, cemâl O’nunla bulacaksın 
         Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme! 
 
 
 
         Dikkat eyle, ömrünü heder etme 
         Hâlde tevhit eyle, batağa gitme 
         Hakk’ı daim zikret, nefse meyletme 
         Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme! 
 
 
 
         Sakın ha,”Bu kadar yeterdir!” deme 
         Günden güne farka gel, ihmâl etme 
         Sabri Hakk’ı zâkir ol, gaflet etme 
         Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme! 

 
 
 
     Tosunlu, 31. 12. 1993 
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Âşık derviş, sâdık derviş 
Aşkın Hakk’a ilân etmiş 
Candan içre anı sevmiş  
Hikmetler var dervişlikte 
 
 

Biatını Hak’tan almış, 
Sadâkatle hizmet etmiş 
Güzel ahlâkla sevilmiş 
Hikmetler var dervişlikte 

 
 
Gönüllerde tahtın kurmuş 
Ol dost ile hemdem olmuş 
Zevk u safasıyla dolmuş 
Hikmetler var dervişlikte 
 

 
Dervişlikte huzur vardır 
Aşkla zevkle şühut vardır 
Sözlerinde mâna vardır 
Hikmetler var dervişlikte 
 

 
Tevazuyla konuşurlar 
Hak rızasın kazanmışlar 
Ol dost ile buluşmuşlar 
Hikmetler var dervişlikte 
 
 

Hak erenleri sevmişler 
Đtimadın kesbetmişler 
Sohbetini zevk etmişler 
Hikmetler var dervişlikte 
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Fenâfillah olanlardır 
Bekâda yer tutanlardır 
Hak mürşitten bulanlardır 
Hikmetler var dervişlikte 
 
 
 

Sırat mizan geçmiş bunlar 
Dosta vuslat ermiş bunlar 
Şühut üzre  bulunanlar 
Hikmetler var dervişlikte 

 
 
 
Sabri derviş anlatılmaz 
Mürşitsiz bu bilinemez 
Sır ilmidir söylenemez 
Hikmetler var dervişlikte 
 
 
 

15. 04. 1994  
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Şükrederiz zikir bizde 
Hamd ederiz sohbet bizde 
Can içinde cânan bizde 
Gelin dostlar muhabbete 
 
 
 

Fenâfillah vardır bizde 
Hak aşkı var gönlümüzde 
Şahâdetin sırrı bizde 
Gelin dostlar muhabbete! 

 
 
 
Kur’an Hadis rehber bizde 
Hak Resûl’ü önder bizde 
Kamil iman gönlümüzde 
Gelin dostlar muhabbete! 
 
 
 

Đsm-i Âzam bilenleriz 
Telkînini verenleriz 
Hak dostunu sevenleriz 
Gelin dostlar muhabbete! 

 
 
 
Gaye bizde iylik etmek 
Doğru yolu hem göstermek 
Kulu Allah’a sevdirmek 
Gelin dostlar muhabbete! 
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Tevbe edin Hak affeder 
Hüzün keder birden gider 
Mevlâ kulu böyle sever 
Gelin dostlar muhabbete! 

 
 
 
Hak mürşitten telkîn alan 
Rahmet deryasına dalan 
Aradığın anda bulan 
Gelin dostlar muhabbete! 
 
 
 

Sabri size mâna söyler 
Mevlâsından iylik diler 
Hak yolunda aşkla gider 
Gelin dostlar muhabbete! 

 
 
 
     04. 05. 1994 
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Aşkımızın zevkimizın 
Allah diyen dillimizin 
Bağlantısı zikrullahtır 
 
 

Kâmil iman ikrarımız, 
Şahâdeti verişimiz, 
Bağlantısı zikrullahtır 

 
 
 
Fenâfillah oluşumuz, 
Hak dostunu buluşumuz, 
Bağlantısı zikrullahtır 
 
 
 

Mahremine girişimiz, 
Candan içre sevişimiz, 
Bağlantısı zikrullahtır 

 
 
 
Hak rızasın kazanmamız, 
Aşkla zevkle yaşamamız, 
Bağlantısı zikrullahtır 
 
 

 
Hak Resûl’ü tasdikimiz, 
Sonsuz ana var sevgimiz, 
Bağlantısı zikrullahtır 
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Sırat, mizan geçişimiz, 
Dosta vuslet edişimiz, 
Bağlantısı zikrullahtır 
 
 
 
 

Beratımız alışımız, 
Mahremine girişimiz, 
Bağlantısı zikrullahtır 

 
 
 
 
Hak emrini ikrarımız, 
Miraç olan namazımız, 
Bağlantısı  zikrullahtır 
 
 
 
 

Sabri güzel ahlâkımız, 
Müminliktir hem şanımız, 
Bağlantısı zikrullahtır 

 
 
 
 
                    06. 05. 1994 
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Melâmiler nefislerin levmederler 
Hak yolunda zikrullah ile giderler 
Her hallerinde Mevlâ’ya şükrederler 
Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar! 
 
 
Melâmiler nefs-i mutmainnedirler 
Fenâfillah ile benlikten geçmişler 
Hakk’ı diyet ederek vuslat etmişler 
Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar! 
 
 
Melâmiler şeriat’a bağlıdırlar 
Hakikati  şeriat’la zevkederler 
Hak Resûl’ün izinden aşkla giderler 
Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar! 
 
 
Melâmiler hikmet ile söz söylerler 
Kesret içre vahdeti şühud ederler 
Görerek bilerek şahâdet verirler 
Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar! 
 
 
Melâmiler iylik etmeyi  severler 
Râbıtalarına bunlar bağlıdırlar 
Hak dostlar halkı sever Hakk’ı severler 
Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar! 
 
 
Melâmiler gayriyeti kaldırırlar 
Tecellî sıfatın mazharıdır bunlar 
Sabri aşkla Hak rızasın kazananlar 
Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar! 
 

      07. 05. 1994 
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Ehl-i tevhit olan canlar 
Canda cânanı bulanlar 
Hak aşkıyla tutuşanlar 
Perde hicap olmaz size 
 
 

Dervişlikte kemâl bulan 
Bulur her derdine derman 
Zikrullahtır onda ferman 
Perde hicap olmaz size 

 
 
Şirk fi’linden geçmiş bunlar 
Dost gönlünde yer tutanlar 
Aşkla zevkle buluşanlar 
Perde hicap olmaz size 
 
 

Hak mürşidin telkînidir 
Hayat veren nefhasıdır 
Can içinde safasıdır 
Perde hicap olmaz size 

 
 
Zâhir bâtın pâktır bunlar 
Şühud üzre bulunanlar 
Seyr-i ilâllah olanlar 
Perde hicap olmaz size 
 
 

Mâna söyler dilleriniz 
Can mürşittir önderiniz 
Telkînledir bu sevginiz 
Perde hicap olmaz size 
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Himmet oldu Hak dostundan 
Đlm-i Ledün mânasından 
Ender fenâ bekâsından 
Perde hicap olmaz size 
 
 
 

Hak mürşidin himmetidir 
Bize hayat sevgisidir 
Din olan nasihatıdır 
Perde hicap olmaz size 

 
 
 
Mahremine giren canlar 
Ol dost ile buluşanlar 
Hak aşkıyla sevişenler 
Perde hicap olmaz size 
 
 
 

Hak mürşidim lütfeyledi 
Lisan-ı Hak’la söyledi 
Sabri size müjdeledi 
Perde hicap olmaz size 

 
 
    25. 05. 1994 
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Can mürşidim sohbet eder 
Hüzün keder hemen gider 
Gönlün Hakk’a secde eder 
Kâmil iman buna derler! 
 
 
 

Telkîn almış mürşidinden 
Aşka düşmüş sevgisinden 
Huzur bulmuş sohbetinden 
Kâmil iman buna derler! 

 
 
 
Emre mutî sâdık derviş 
Bütün varın Hakk’a vermiş 
Candan içre ânı sevmiş 
Kâmil iman buna derler! 
 
 
 

Nisbet varın yok eylemiş 
Enfüs, âfak tevhit etmiş 
Şahâdete aşkla ermiş 
Kâmil iman buna derler! 

 
 
 
Taklidini terk eylemiş 
Hem tahkîka böyle ermiş 
Hak dostuna çok sevilmiş 
Kâmil iman buna derler! 
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Ezel-ebed bir eylemiş 
Kelâmı Hak’tan dinlemiş 
Hak Resûl’ü “Dostum!”demiş 
Kâmil iman buna derler! 

 
 
 
 
Hamd edelim Rabbimize 
Aşkın zevkin verdi bize 
Đlham doğar gönlümüze 
Kâmil iman buna derler! 
 
 
 
 

Şahâdetin sırrı bizde 
Hakka’l-yakîn tevhit bizde 
Sabri gerçek kulluk bizde 
Kâmil iman buna derler! 

 
 
 
    06. 06. 1994 
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Sohbetimiz candan duyan 
Sadâkatle kabul eden 
Sırat-ı müstakîmden giden 
Âşık, sâdık ârif insan! 
 

Tefekkürle zikreyleyen 
Güzel ahlâkla sevilen 
Hakk’ı-bâtılı fark eden 
Âşık, sâdık ârif insan! 

 
Đtikadı sağlam olan 
Kur’an ile amel eden 
Doğru yolda Hak’la giden 
Âşık, sâdık ârif insan! 
 

Şahâdetin sırrın bilen 
Sözü hikmetle söyleyen 
Sohbeti Hak’tan dinleyen 
Âşık, sâdık ârif insan! 

 
Nasihata kulak veren 
Mânasını fehmeyleyen 
Gündüz gece Allah diyen 
Âşık, sâdık ârif insan! 
 

Hak mürşitten telkîn alan 
Đhlâs ile kemâl bulan 
Şühud üzre daim olan 
Âşık, sâdık ârif insan! 

 
Hak dostunun sırrın bilen 
Ol dost ile hemdem olan 
Sabri şühutta bulunan 
Âşık, sâdık ârif insan! 
      09. 06. 1994 
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Biz aşkın ateşinde yandık da geldik 
Nisbet varlıklarımız attık da geldik 
Hak mürşidin elini öptük de geldik 
Dostun haremine aşkla girenleriz! 
 
 
 

Fenâ-yı tamda bekâ bulanlarız 
Vahdeti vahdetle şühud edenleriz 
Yârin vuslatıyla beyhûş olanlarız 
Dostun haremine aşkla girenleriz! 

 
 
 
Ol ulu divanda meskânımız vardır 
Gönüller tahtında sohbetimiz vardır 
Ol dostun mahremine saygımız vardır 
Dostun haremine aşkla girenleriz! 
 
 

 
Dâvetimizi aldık yüce divandan 
Telkîn eyledi bize candan cânandan 
Sözü sohbeti ânın ulu Mevlâ’dan 
Dostun haremine aşkla girenleriz! 

 
 
 
Edebimiz, hayâmız Hakk’ın ilminden 
Nebîler Nebîsi Hakk’ın habîbinden 
Cihan hayat bulur ânın sevgisinden 
Dostun haremine aşkla girenleriz! 
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Şeriat’ın sahibi önderimizdir 
Zat-ı muhterem can u cânanımızdır 
Vuslatın zevkin veren mürşidimizdir 
Dostun haremine aşkla girenleriz! 

 
 
 
 
Zâhirde dervişiz biz, mânamız Hak’tır 
Telkîni Hak’tan aldık, mâna mutlaktır 
Harem-i ismette güzel ahlâk şarttır 
Dostun haremine aşkla girenleriz! 
 
 
 
 

Pîrimiz, Muhammed Nurü’l-Arabî’dir 
Yolundan gidenlerin Pîr sahibidir 
Hüseyin Sabri ol Pîr’in hâdimidir 
Dostun haremine aşkla girenleriz! 

 
 
 
     23. 07. 1994 
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Nisbet varın vereceksin 
Yokluğunu bileceksin 
Gayriyetten geçeceksin 
Dosta vuslet etmek için 
 
 
 

Şeyhi önder bileceksin 
Candan içre seveceksin 
Emre mutî olacaksın 
Dosta vuslet etmek için 

 
 
 
Zikr-i Hak’la yanacaksın 
Yana yana öleceksin 
Ondan hayat bulacaksın 
Dosta vuslet etmek için 
 
 
 

Çok sabırlı olacaksın 
Selâmeti bulacaksın 
Kaderini seveceksin 
Dosta vuslet etmek için 
 

 
 
Abdestini alacaksın 
Daim huzur bulacaksın 
Şühud üzre duracaksın 
Dosta vuslet etmek için 
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Sâdık derviş olacaksın 
Gönülde yer tutacaksın 
Bahr-ı umman olacaksın 
Dosta vuslet etmek için 

 
 
 
Deniz, derya geçeceksin 
Dağları düz edeceksin 
Yârdan haber alacaksın 
Dosta vuslet etmek için 
 
 
 

Đy’likleri seveceksin 
Güzel ahlâk alacaksın 
Sabri’nle dost olacaksın 
Dosta vuslet etmek için 

 
  
 
 
  Yalova Vapuru, 29. 07. 1994 
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Fâil Allah, fi’lin işler 
Sıfat ile onu süsler 
Sâlik Hakk’ı şühud eder 
Ehl-i tevhit derler bize 
 
 
 

Zat-ı Hakk’a eren dostlar 
Zatullah’ta yok olurlar 
Tecellî zatı bulurlar 
Ehl-i tevhit derler bize 

 
 
 
Hakk’ı diyet edenleriz 
Sevgisine erenleriz 
Candan içre sevenleriz 
Ehl-i tevhit derler bize 
 
 
 

Gayrullahı atanlarız 
Hak ilmiyle dolanlarız 
Şühud üzre duranlarız 
Ehl-i tevhit derler bize 

 
 
 
Sırat, mizan geçenleriz 
Dostla hâlvet edenleriz 
Safasına erenleriz 
Ehl-i tevhit derler bize 
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Şeyhe gönül verenleriz 
Telkîn ile bulanlarız 
Gerçek derviş olanlarız 
Ehl-i tevhit derler bize 

 
 
 
 
Kulluk bizim ünvanımız 
Onunladır kemâlimiz 
Abdestlidir cemâlimiz 
Ehl-i tevhit derler bize 
 
 
 
 

Merâtib-i tevhit bizde 
Makâmat-ı şühud bizde 
Mevlâmızın Sabrı bizde 
Ehl-i tevhit derler bize 

 
 
 
 
    27. 11. 1994 
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Kar fırtına durmaz eser 
Soğuk nefesimiz keser 
Yakacak da hemen biter 
Kar kapadı yolumuzu 
 
 

Kervan geçmez, kuŃlar uçmaz 
Hava soğuk hiç durulmaz 
Ayrılığa dayanılmaz 
Kar kapadı yolumuzu 

 
 
Nere baksan her yer beyaz 
Gündüz yağar, gece ayaz 
Sabır Hak’tan dayanılmaz 
Kar kapadı yolumuzu 
 
 

Aradığın bulamazsın 
Evinden de çıkamazsın 
Hâl hatırın soramazsın 
Kar kapadı yolumuzu 

 
 
Ceryan kesik yol kapalı 
Çareyi nerde bulmalı 
Mevlâmıza sığınmalı 
Kar kapadı yolumuzu 
 
 

Ulu Mevlâm aç yolumuz 
Âcizliği kabulümüz 
Seninledir hep şükrümüz 
Kar kapadı yolumuzu 
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Kış olmazsa yaz gelir mi! 
Yaz kıymeti bilinir mi! 
Güzel bahar sevilir mi! 
Kar kapadı yolumuzu 
 
 
 

Celâl, cemâl Hak sıfatı 
Celâlinden kemâlatı 
Sabırda var selâmeti 
Kar kapadı yolumuzu 

 
 
 
Dört mevsimin var hikmeti 
Anâsırı zevk etmeli 
Her hâliyle şükretmeli 
Kar kapadı yolumuzu 
 
 

 
Karlar buzlar erir gider 
Đnsan bunu ne zevk eder! 
Sabri derviş şühud eder 
Kar kapadı yolumuzu 

             
     04. 12. 1994 
 
“Köyde yazdımyol kapalı 
Ceryan kesik sular donmuş, 
Telefonlar bâzan çalışır 
Mevlâm sabırlar versin” 
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Aşkımın ateşine derece koyamazsın 
Gönlümün baharına hiç engel olamazsın 
Uzaklarda ararsan, can içre bulamazsın 
Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz! 
 
Aşka çare aramam, ben aşksız yaşayamam 
Aşkımı anlatamam; aşksız, zevksiz duramam 
Perde çekme gözüme, ben sensiz yaşayamam    
Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz! 
 
Derdinde derman vardır, aşkın gözü karadır 
Âşığını ağlatır, diyar diyar aratır 
Yarası çok derindir, yârin eli dağlatır 
Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz! 
 
Âşığa Bağdat yakın aşkın levhasın takın 
Onsuz olunmaz, sakın, dost sana senden yakın 
Mâşuğun gayet hassas, kalbini kırma sakın 
Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz! 
 
Söyle kime âşıksın? Aşk gayrıyeti yaksın 
Gözün cemâle baksın, gören görünen olsun 
Sırr-ı hikmet çözülsün gönlün mânalar dolsun 
Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz! 
 
Âşıkta karar olmaz, yakar varın kir kalmaz 
Hâlimiz kâle gelmez, sevgiye doyum olmaz 
Âşık mâşuksuz durmaz, perde ardı durulmaz 
Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz! 
 
Âşık mâşuğa erer; aşk biter elem gider 
Harem-i ismette, gönül safasını sürer 
Hüseyin Sabri bunları makâmatla söyler 
Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz! 
 
    Tosunlu, 05. 12. 1994 
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Şükrederiz, hamdederiz 
Zikrederiz, fikrederiz 
Tefekkürle Allah deriz 
ALLAH diyen dil var bizde 
 
 
 

Ahkâm ahlâk telkînimiz 
Mutlaktandır sohbetimiz 
Kâmil iman ikrarımız 
ALLAH diyen dil var bizde 

 
 
 
Telkîn verdi Hak mürşidim 
Dindir dedi, nasihatım 
Sonsuz ona var hürmetim 
ALLAH diyen dil var bizde 
 
 
 

Emre itaat edeniz 
Sevip sevip sevileniz 
Sadâkattir hünerimiz 
ALLAH diyen dil var bizde 

 
 
 
Dünya ukbadan geçmişiz 
Yâr gönlünde yer tutmuşuz 
Rızasını kazanmışız 
ALLAH diyen dil var bizde 
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Anlatılmaz hâl var bizde 
Harfsiz, savtsiz sohbet bizde 
Nur-i Hak’la seyran bizde 
ALLAH diyen dil var bizde 

 
 
 
Hâlde tevhit edenleriz 
Ahkâm ile gidenleriz 
Hak-bâtılı seçenleriz 
ALLAH diyen dil var bizde 
 
 
 

Hak Resûl’ün ümmetiyiz 
Canımızdan çok severiz 
Sabri ona kurbanımız 
ALLAH diyen dil var bizde 

 
 
      06. 12. 1994 
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Kur’an-ı Kerîm’de hikmetler vardır 
O, bâtınî mânalarla doludur 
 
 

Hak mürşidin emrine itaatla, 
Đlm-i Ledün mânaları çözülür 

 
 
Sır ilmine telkîn ile erilir 
Đlm-i hakikat gönülde bulunur 
 
 

Telkîne sadâkat rehberimizdir 
Eserde müessir böyle görülür 

 
 
Harem-i ismete aşkla girilir 
Onda kelâmsız sohbet olunur 
 
 

Âşıkla mâşuk burda birleşir 
Mânanın zevk u safası sürülür 

 
 
Bunu ancak hâl sahipleri yaşar 
Sabri bu hâl, mürşitle zevk olunur 
 
 
     10. 12. 1994 
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Đsm-i âzam duasın Hak nasip etti bize 
Her okuyuşta zevk u safa gelir gönlümüze 
Nisbet varlık yok oldu, doldu sevgi kalbimize 
Mürşidin himmetiyle ilham olur Hak’tan bize! 
 
Güzel ahlâkımızla sarılalım dinimize 
Mevlâya hamd ü senâ, yok nihayet sevgimize 
Zan ve evhamdan geç ve gir mahremiyetimize 
Mürşidin himmetiyle ilham olur Hak’tan bize! 
 
Açık seçik söyleriz, bilmem neden anlaşılmaz 
Hak hidâyet etmedikçe elbette anlayamaz! 
Göz âmâ, kulak sağır  aradığını bulamaz 
Mürşidin himmetiyle ilham olur Hak’tan bize! 
 
Davetimiz Hak’tandır sakın ha, reddetme bizi 
Gayemiz hizmet etmek, kırma bizim kalbimizi 
Aşkla zevkle bize gel, kazan bizim sevgimizi 
Mürşidin himmetiyle ilham olur Hak’tan bize! 
 
Tevhide sadâkatle fenâfillah olanlarız 
Çok şükür, fenâ-yı tamda bekâyı bulanlarız 
Đman-ı kâmille tahkik şahâdet verenleriz 
Mürşidin himmetiyle ilham olur Hak’tan bize! 
 
Biz mâna erleriyiz, renge, şekle aldanmayız 
Telkîni mutlaktan aldık taklitlere kanmayız 
Dost ile hâlvet olduk başka dostlar aramayız 
Mürşidin himmetiyle ilham olur Hak’tan bize! 
 
Mürşide sadâkatle şühud üzre duranlarız 
Gözümüz Hak’la görür dost cemâlin görenleriz 
Sabri şükret haline, sohbet Hak’tan duyanlarız 
Mürşidin himmetiyle ilham olur Hak’tan bize 
 

21. 12. 1994 
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Biz mânaya vâris olduk 
Vahdet sarayına girdik 
Sultan ile hemdem olduk 
Keyfiyeti anlatamam! 
 
 
Himmet etti Hak mürşidim 
Sonsuz ona vardır saygım 
Can içinde ol cânanım 
Keyfiyeti anlatamam! 
 
 
Mahremine aldı bizi 
Tâlim etti zikrimizi 
Yok eyledi fi’limizi 
Keyfiyeti anlatamam! 
 
 
Nisbet varlık zâil oldu 
Ruhum gönlüm huzur buldu 
Ol dost ile bayram oldu 
Keyfiyeti anlatamam! 
 
 
Sırr-ı velâyete erdik 
Hakk’ı zâhir şühud ettik 
Men arefe sırrın bildik 
Keyfiyeti anlatamam! 
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Hak Resûl’ün izindeyiz 
Tafsilâtı zevk ederiz 
Ahkâm ile giyiniriz 
Keyfiyeti anlatamam! 
 
 
 
Kesret, vahdet tevhit ettik 
Hakk’ı halkta seyreyledik 
Âdemiyet sırrın bildik 
Keyfiyeti anlatamam! 
 
 
 
Hâl ilmidir kâle gelmez 
Yaşanır da söylenemez 
Delilsiz bu zevk edilmez 
Keyfiyeti anlatamam! 
 
 
 
Hakk’ın lütfu sonsuz bize 
Olmaz paha zevkimize 
Sabri derviş derler bize 
Keyfiyeti anlatamam! 
 
 
                         25. 12. 1994 
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Telkînimiz mutlaktandır, renge şekle aldanmayız 
Daim zikir vardır bizde, sayı ile yapamayız 
Yunus Emrem söyler bize, zikre adet vermeyiniz 
Kur’an-ı Kerîm’de adetle zikir bulamazsınız 
 
Hak buyurur Kur’an’ında, “Allah’ı çok zikrediniz” 
Akşam sabah her halinizde daim Allah deyiniz 
Varlık benlik atmadan dost cemâlin göremezsiniz 
Telkîn üzre zikrederseniz, felâha erersiniz 
 
Çelebi Hazretleri “Her nefeste Allah deyiniz” 
Hakk’ın zikri ile muradınıza erişirsiniz 
Zikr-i daimle ruhun abdestini verirsiniz 
Salât-ı dâimun’a bununla girebilirsiniz 
 
Telkîn alın Hak mürşitten emre itaat ediniz 
Emre itaatla Hakk’ı-bâtılı fark edersiniz 
Ahkâm ile ahlâk ile insanlara sevilirsiniz 
Tevhit ile âşık, sâdık, ârif insan olursunuz 
 
Yolumuz Hakk’ın yoludur, başka bir yol biz bilmeyiz 
Kesret vahdet bir eyledik, Hak’tan gayrıyı görmeyiz 
Biz kelâmı Hak’tan aldık, nisbetli söz dinlemeyiz 
Şırk olan ilimden geçmişiz, ilmullahtır ilmimiz 
 
Tevbe-yi Nasuh’u biz mürşid-i kâmilden almışız 
Şükür seyyiatımızı hasenâta çevirmişiz 
Rabbin kim? Nebin kim? suâline cevabı vermişiz 
Sırat, mizandan mürşidin himmetiyle geçmişiz 
 
“Fedhulî” emrini duyarak cennetine girmişiz 
Çok şükürler Mevlâmıza, can u cânanla hâlvetteyiz 
Hüseyin Sabri sabrının kemâlini görmekteyiz 
Bînihaye hamd ü senâ, her yüzden seyretmekteyiz 
 

  28. 12. 1994 
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Ne güzeldir tövbe etmek 
Tövbesinde sâdık olmak 
Hak emrine mutî olmak , 
Mürşidimin ikramıdır! 
 
 

Helâl, haramı fark etmek 
Nîmetlere şükreylemek 
Besmeleyle bedâ etmek 
Mürşidimin ikramıdır! 

 
 
Güzel ahlâkla giyinmek 
Aşkla, zevkle kulluk etmek 
Zikrullahtan feyiz almak 
Mürşidimin ikramıdır! 
 
 

Kahra, lütfa razı olmak 
Celâlinde cemâl bulmak 
Şükrenlillah secde etmek  
Mürşidimin ikramıdır! 

 
 
Abdest almak zikreylemek 
Hakk’a aşkın ilân etmek , 
Sevdiğini isbât etmek 
Mürşidimin ikramıdır! 
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Ebeveyne hizmet etmek 
Duaların kesbeylemek 
Huzurunda kıyam durmak 
Mürşidimin ikramıdır! 

 
 
 
Kesret içre vahdet bulmak 
Cemâlini seyreylemek 
Dergâhına yüzüm sürmek 
Mürşidimin ikramıdır! 
 
 
 

Miracının sırrın bilmek , 
Ol dost ile hâlvet olmak , 
Harfsiz, savtsiz sohbet etmek 
Mürşidimin ikramıdır! 
 

 
 
Geleceği hâl eylemek 
Hâlde tevhidi zevk etmek 
Sabri sözü Hak’tan duymak 
Mürşidimin ikramıdır! 
 
  
  Miraç Kandili  29. 12. 1994 
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Selâm sana, hürmet sana, 
Uzat elin bizden yana 
Canlar kurban can sultana 
Yüzünüze âlem hayran! 
 
 

Himmetindir güneş doğar 
Bahar gelir güller açar 
Kokuların bize saçar 
Yüzünüze âlem hayran! 

 
 
Sonsuz nîmet bahşeyledin 
Bize neler lütfeyledin 
Sıfatınla hem süsledin 
Yüzünüze âlem hayran! 
 

 
Bir muamma akıl ermez 
Söylesen de bilinemez 
Hâl ilmidir kâle gelmez 
Yüzünüze âlem hayran! 

 
 
Vuslatınla hayat bulduk 
Nur cemâle hayran olduk 
Đnanın ki büyülendik 
Yüzünüze âlem hayran! 
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Gönül Mevlâ’sını buldu 
Gizli sırlar ayan oldu 
Söyle canım neler oldu? 
Yüzünüze âlem hayran! 

 
 
 
Mahremiyet ifşâ olmaz 
Yaşanır da anlatılmaz 
Aşka, zevke paha olmaz 
Yüzünüze âlem hayran! 
 
 
 

Söylüyoruz mâna dili 
Bilenlere söylemeli 
Sabri Hak’tan dinlemeli 
Yüzünüze âlem hayran! 

 
 
     01. 01. 1995 
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Mevlâm sana hamd eylemek 
Nîmetine şükreylemek 
Her nefeste Allah demek 
Đhsan eyle dervişlere! 
 
 
Kaderine razı olmak 
Şühud üzre durabilmek 
Kur’an ile amel etmek 
Đhsan eyle dervişlere! 
 
 
Hak mürşide gönül vermek 
Đhlâs ile seyreylemek 
Tefekkürle şühud etmek 
Đhsan eyle dervişlere! 
 
 
Dostun kapısını çalmak 
Đltifâta mazhar olmak 
Mahremine aşkla girmek 
Đhsan eyle dervişlere! 
 
 
Dost cemâlin seyreylemek 
Telkînine gönül vermek 
Sadâkatle beli demek 
Đhsan eyle dervişlere! 
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Hak Resûl’e ümmet olmak 
Aşkla zevkle candan sevmek 
Güzel ahlâkla giyinmek 
Đhsan eyle dervişlere! 
 
 
 
Âdemiyet sırrın bilmek 
Havz-ı kevserinden içmek 
Halkta Hakk’ı seyreylemek 
Đhsan eyle dervişlere 
 
 
 
Uruç, nüzûl zevkin tatmak 
Tevazuyla kulluk etmek 
Sabri gerçek ihvan olmak 
Đhsan eyle dervişlere! 
 
 
    26 Şaban 1415 
       Salihli Banyoları, 27. 01. 1995 
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Hak Resûl’ün izindeyiz 
Aşkla, zevkle yanındayız 
Ravzasının içindeyiz 
Nasip etti Mevlâm bize! 
 

Mescidine dahil olduk 
Hikmetleri anda gördük 
Derdimize derman bulduk 
Nasip etti Mevlâm bize! 

 
Misafiriz Hak Ahmed’e 
Salât selâm Muhammed’e 
Elem keder anda gide 
Nasip etti Mevlâm bize! 
 

Mucizesi ayan beyan 
Tevazuyla ana dayan 
Mahrum olmaz ümmet olan 
Nasip etti Mevlâm bize! 

 
Đki cihan serverinin 
Hayranıyım sohbetinin 
Mecnunuyum cemâlinin 
Nasip etti Mevlâm bize! 
 

Hikmetlerin menbaıdır 
Havz-ı kevser sahibidir 
Đlm-i Ledün haznesidir 
Nasip etti Mevlâm bize! 
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Hak Resûl’e selâm verdik 
Mahremine aşkla girdik 
Candan içre anı sevdik 
Nasip etti Mevlâm bize! 
 
 

Nebîlerin nebîsidir 
Đnsin cinnin resûlüdür 
Mevlâmızın habîbidir 
Nasip etti Mevlâm bize! 

 
 
Na’şı onun hareminde 
Mânası var gönlümüzde 
Can buluruz sevgisinde 
Nasip etti Mevlâm bize! 
 
 

Âşık yetmez bu zevkiniz 
Hak Resûl’e kul olunuz 
Salât selâm getiriniz 
Nasip etti Mevlâm bize! 
  

 
Sabri onun vârisidir 
Ezel, ebed hâdimidir 
Ayan beyan şâhididir 
Nasip etti Mevlâm bize! 
 
      Medine-yi Tâhire, 22. 02. 1995 
   22  Ramazan  1415 



 511

 
Nurlu şehir Medine’dir 
Temiz şehir Medine’dir 
Gözüm nuru Medine’dir 
Hak Resûl’ün vatanıdır 
 

Hak Resûl’e kucak açan 
Nurunu âleme saçan 
Đnse cinne olmuştur can 
Hak Resûl’ün vatanıdır 

 
Ravzasına nâil olduk 
Derdimize dermân bulduk 
Kabr-i şerifini gördük 
Hak Resûl’ün vatanıdır 

 
Đnsin cinnin peygamberi 
Đki cihanın serveri 
Peygamberler peygamberi 
Hak Resûl’ün vatanıdır 

 
Havz-ı kevser sahibidir 
Ehl-i derdin dermanıdır 
Can tahtımın sultanıdır 
Hak Resûl’ün vatanıdır 
 

Cennetine dahil olduk 
Kabri minberini gördük 
Çokça salât selâm verdik 
Hak Resûl’ün vatanıdır 
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Namaz kıldık o makamda 
Kabr-i şerifin yanında 
Çok âşıklar vardır burda 
Hak Resûl’ün vatanıdır 
 
 
 

Çevresinde aşkla döndük 
Hikmetleri ayan gördük 
Hak dostlarla hemdem olduk 
Hak Resûl’ün vatanıdır 

 
 
 
Cennetü’l-Bâki’yesinde, 
Uhut, Hendek vâdisinde, 
Hak erenler sevgisinde, 
Hak Resûl’ün vatanıdır 
 
 
 

Hak habîbi anda yatar 
Kalpler aşk ile yanar 
Sabri dostlar dosta bakar 
Hak Resûl’ün vatanıdır 

 
 
 Medine-yi Tâhire, 24. 02. 1995 
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Haremine nâil olduk 
Beyt-i Hakk’ı seyreyledik 
Aşkla, zevkle tavaf ettik 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 
 
 

Beytullah’a bakar gözler 
Đnsan onu candan özler 
Tekbir olur tatlı sözler 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 

 
 
Döner hüccâc Beytullah’ta 
Aşkla yakar varın bunda 
Gönül zevk u safasında 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 
 
 

Tevhit etmiş hüccâcımız 
Can içinde cânanımız 
Kâmil iman ol şanımız 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 

 
 
Mîkat’ta giydik ihrâmı 
Diller söyler Hak kelâmı 
Ver onlara Hak selâmı 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 
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Dervişânım zikretmekte 
Her hâl ile şükretmekte 
Beytullah’a yüz sürmekte 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 

 
 
Soyunmuşuz dünyamızdan 
Hem geçmişiz ukbamızdan 
Âlem hayran sevdamızdan 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 
 
 

Ayan beyan zevkederiz 
Tefekkürle şükrederiz 
Zat-ı Hakk’a hamdederiz 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 

 
 
Safa-Merve sây ederiz 
Sıfatları zevk ederiz 
Aşkla zevkle Allah deriz 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 
 
 

Diyet oldun Mevlâm bize 
Paha olmaz zevkimize 
Sabri candan söyler size 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk! 

 
    Mekke, 05. 03. 1995 
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Tefekkürle Allah deriz 
Zikrederiz, fikrederiz 
Şühud üzre zevk ederiz 
Ehl-i irfan derler bize! 
 
 

Hikmet ile nazarımız 
Mürşitledir kemâlimiz 
Hak erenler âyinemiz 
Melâmiler derler bize! 

 
 
Fenâfillah olanlarız 
Bekâda yer tutanlarız 
Sırr-ı hikmet bilenleriz 
Sâdık ihvan derler bize! 
 
 

Şeyhe gönül verenleriz 
Candan içre sevenleriz 
Mahremine girenleriz 
Dost ile dost derler bize! 

 
 
Emre mutî sâlikleriz 
Doğru yoldan gidenleriz 
Kendi nefsin bilenleriz 
Zâkir derviş derler bize! 
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Varlığını atanlarız 
Hak varıyla var olanız 
Telkîn Hak’tan alanlarız 
Ehl-i şühud derler bize! 

 
 
 
Kur’an, hadis bilenleriz 
Mânasını zevk ederiz 
Hâlimize şükrederiz 
Ârif insan derler bize! 
 
 
 

Hak emrini tutanlarız 
Mahremine girenleriz 
Sabri sırra erenleriz 
Kâmil mümin derler bize! 
 

 
                 Mekke , 11. 03. 1995 
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Ne güzeldir sabreylemek 
Selâmeti onda bulmak 
Nârında nurunu görmek 
Đmtihandır dikkat eyle! 
 
 

Cemâl, celâl Hak sıfatı 
Celâlinden kemâlatı 
Dinle Hak’tan muhabbeti 
Đmtihandır dikkat eyle! 

 
 
Kahr içinde lütfu vardır 
Lûtfu içre kahrı vardır 
Buna ermek kemâlattır 
Đmtihandır dikkat eyle! 
 
 

Sabredeni Allah sever 
Neler ona ihsan eder 
Dostlar ile sohbet eder 
Đmtihandır dikkat eyle! 

 
 
Đnsan kalbi çok hassastır 
Kalp Allah’ın mekânıdır 
Hüküm, takdir Mevlâ’nındır 
Đmtihandır dikkat eyle! 
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Sabredenler kemâl bulur 
Dostlar ile hemdem olur 
Sabrın nimetini görür 
Đmtihandır dikkat eyle! 

 
 
Hacı sana sabır gerek 
Her hâlinde sevgi gerek 
Celâlinden cemâl gerek 
Đmtihandır dikkat eyle! 
 
 

Dâvet oldun hacca geldin 
Beytullah’ı tavaf ettin 
Hacıları seyreyledin 
Đmtihandır dikkat eyle! 

 
 
Sözünü hikmetle söyle 
Nasihata dikkat eyle 
Tefekkürle onu dinle 
Đmtihandır dikkat eyle! 
 
 

Sabri sabrın sonsuz olsun 
Gönlün mâna ile dolsun 
Đhvanımız huzur bulsun 
Đmtihandır dikkat eyle! 

 
   Mekke, 13. 03. 1995 
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Çok şükür Beytullah’ı seyretmekteyim 
Etrafında aşkla tavaf etmekteyim 
Lebbeyk Allahümme lebbeyk demekteyim 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Bütün hüccâc gözlerinden yaş dökmekte 
Dualar okuyarak tavaf etmekte 
Makâm-ı Đbrahim’de namaz kılmakta 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Ezanlar okunur, namazı kılarız 
Kıyamdayken Beytullah’ı seyrederiz 
Selâm verir hamd ü senâlar ederiz 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Milyonlarca hacılar af dilemekte 
Canlarını Hak yolda feda etmekte 
Mâsum gönüllerini aşkla yakmakta 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Hak Resûl’ün doğduğu şehirdir Mekke 
Ehl-i Beytin, ashabın yurdudur Mekke 
Kur’an’ın inzâl olduğu yerdir Mekke 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Ehl-i imanın kıblesidir Beytullah 
Mekke’yi şereflendirendir Beytullah 
Hüccâcı hacca getirtendir Beytullah 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
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Harem-i Şerif dağlarla çevrilmiştir 
Cebel-i Sevr ve Cebel-i Nur vardır 
Hak Resûl’ü bu dağlara taşınmıştır 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Mekke’nin Cennetü’l-Muallâ’sı vardır 
Binlerce ashap burada yatmaktadır 
Birçoğu harplerde şehit olmuşlardır 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Mekke’nin Arafat’ı , Müzdelifesi 
Şeytanların taşlandığı yer, Mine’si 
Meş’arü’l-Haram’ı hikmetler vâdisi 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Milyonlarca hacı haccını yapmakta 
Vakfesini yaparak dua etmekte 
Candan birbirlerini tebrik etmekte 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Farz olan tavafa koşuyor hacılar 
Tekbirle tahmitle inliyor buralar 
Sây edip Veda tavafın yapmaktalar 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
Gerçek hacı anadan doğmuş gibidir 
Allah’ın davetlisi misafiridir 
Sabri hacılık hikmetlerle doludur 
Huzur ver Allahım ümmet-i Muhammed’e! 
 
     Mekke, 23. 03. 1995 
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Yolun başı zikrullahtır 
Hak mürşidin telkînidir 
Dertli canın dermânıdır 
Gel dervişim zikredelim 
 

Zikir senin yolun açar 
Nefis, şeytan senden kaçar 
Etrafına nurun saçar 
Gel dervişim zikredelim 

 
Zikir gönlün miftahıdır 
Hak erenler rehberidir 
Huzur sevgi zikirledir 
Gel dervişim zikredelim 
 

Güzel ahlâk zikir verir 
Gönlünüze huzur gelir 
Đnsan böyle temizlenir 
Gel dervişim zikredelim 

 
Hak sohbeti zikirledir 
Seni Hakk’a bu sevdirir 
Hak dostlarla seviştirir 
Gel dervişim zikredelim 
 

Allah diyen mahrum olmaz 
Temizlenir kiri kalmaz 
Nefis, benlik aldatamaz 
Gel dervişim zikredelim 
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Hak dostları zikrettiler 
Sırat, mizandan geçtiler 
Ol dost ile buluştular 
Gel dervişim zikredelim 
 
 

Soyundular varlıklardan 
Giyindiler Hak varlıktan 
Kemâlleri sadâkattan 
Gel dervişim zikredelim 

 
 
Zikredeni Hak zikreder 
Sevgisine mazhar eder 
Hüzün keder hemen gider 
Gel dervişim zikredelim 
 
 

Mâsivayı siler atar 
Varlığını hiçe satar 
Kötülükler yere batar 
Gel dervişim zikredelim 

 
 
Zikredenler fikrederler 
Hakk’ı-bâtılı seçerler 
Sabri bunlar melâmiler 
Gel dervişim zikredelim 
 
   Mekke , 25. 03. 1995    
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Dervişlikte huzur vardır 
Aşkla, zevkle zikir vardır 
Kalplerinde sevgi vardır 
Gönül eri dervişlerdir 
 
 

Derviş bağrı yanık gerek 
Emre mutî, sâdık gerek 
Doğrudan da doğru gerek 
Gönül eri dervişlerdir 

 
 
Abdestlidir zikir eder 
Doğru yolda Hak’la gider 
Hakk’ı daim şühud eder 
Gönül eri dervişlerdir 
 
 

Fenâfillah olanlardır 
Dosta gönül verenlerdir 
Ayan beyan görenlerdir 
Gönül eri dervişlerdir 

 
 
Makâmatı şühud eder 
Ehl-i haldir tevhit eder 
Aşkla zevkle secde eder 
Gönül eri dervişlerdir 
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Hak rızasın kazanmışlar 
Hakk’a bunlar sevilmişler 
Gündüz gece zikretmişler 
Gönül eri dervişlerdir 

 
 
Sözlerinde hikmet vardır 
Bunlar Hakk’ın dostlarıdır 
Şühud üzre duranlardır 
Gönül eri dervişlerdir 
 
 

Derviş Hakk’a gönül vermiş 
Đtimadın kesbeylemiş 
Her hâl ile şükreylemiş 
Gönül eri dervişlerdir 

 
 
Derviş olan mâna bilir 
Đnsanlara çok sevilir 
Güzel ahlâkla bilinir 
Gönül eri dervişlerdir 
 
 

Sabret derviş olacaksın 
Sabri’n ile bulacaksın 
Melâmet’e ereceksin 
Gönül eri dervişlerdir 

 
   Mekke , 26. 03. 1995 
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Đsmini anmak 
Zatına ermek 
Her an seyretmek 
Lütf-i Huda’dır 
 

Kendini bulmak 
Sırrına ermek 
Daim şükretmek 
Lütf-i Huda’dır 

 
Her an zikretmek 
Tefekkür etmek 
Mânayı bilmek 
Lütf-i Huda’dır 
 

Doğru söylemek 
Adâlet etmek 
Kendini bilmek 
Lütf-i Huda’dır 

 
Müstakîm olmak 
Şahâdet vermek 
Can içre sevmek 
Lütf-i Huda’dır 
 

Taklitten geçmek 
Tahkîka ermek 
Vuslat eylemek 
Lütf-i Huda’dır 
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Hareme girmek 
Rızasın almak 
Sevip sevilmek 
Lütf-i Huda’dır 
 

Sohbet dinlemek 
Ânı fehmetmek 
Ehl-i hâl olmak 
Lütf-i Huda’dır 

 
Sâdık kul olmak 
Hayır işlemek 
Đyliği sevmek 
Lütf-i Huda’dır 
 

Hacılık yapmak 
Đhram giyinmek 
Tavaf eylemek 
Lütf-i Huda’dır 

 
Vakfede durmak 
Şeytan taşlamak 
Kurbanı kesmek 
Lütf-i Huda’dır 
 

Hikmetle bakmak 
Nakkâşı görmek 
Hak’la giyinmek 
Lütf-i Huda’dır 
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Zandan kurtulmak 
Evhamı atmak 
Mutlakı bulmak 
Lütf-i Huda’dır 
 

Hâlle hâllenmek 
Hak’la Hak olmak 
Hakk’a kul olmak 
Lütf-i Huda’dır 

 
Aşkına düşmek 
Yanıp da pişmek 
Kemâle ermek 
Lütf-i Huda’dır 
 

Yokta yok olmak 
Yoklukta bulmak 
Varla var olmak 
Lütf-i Huda’dır 

 
Hâli zevk etmek 
Cennete girmek 
Cemâle ermek 
Lütf-i Huda’dır 
 

Sabri sabretmek 
Sabrında bulmak 
Takdîr eylemek 
Lütf-i Huda’dır 

 
 Mekke , 27. 03. 1995 
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Đstiyorum ilâhiler yazayım 
Đhvanıma derdimi anlatayım 
Kurtuluşu bilmem nerde bulayım? 
Diyorlar ki: “Derdinde dermân vardır” 
 
 

Đstiyorum fenâfillah olayım 
Tecellî zatı gönülde bulayım 
Zat-ı Hakk’ın aşkı ile dolayım 
Âşık, sâdık derviş olman gerekir 

 
 
Đstiyorum ender fenâ olayım 
Her zerreden dost cemâlin göreyim 
Yârin vuslatıyla huzur bulayım 
Dostun itimadın kazanacaksın 
 
 

Đstiyorum yâr gönlüne gireyim 
Sultanlar sultanına sevileyim 
Canım içre can sultanı seveyim 
Emre mutî, Hak yoldan gideceksin 

 
 
Đstiyorum Hakk’ı diyet edeyim 
Sıfatlar Hakk’ın olduğunu bileyim 
Gören, görünen birdir zevk edeyim 
Melâmetin sırrın bileceksin 
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Đstiyorum Đlm-i Ledün bileyim 
Hak Resûl’ünün vârisi olayım 
“Seviyorum!” dediğini duyayım 
Güzel ahlâk sahibi olman şarttır 

 
 
Đstiyorum ilme sahip olayım 
Hikmet ilmin bileyim bildireyim 
Kelâm-ı Hak’la sohbetler edeyim 
Đlm-i Hak’la müzeyyen olacaksın 
 
 

Đstiyorum Âdemiyet bulayım 
Uruç edip zevk u safa süreyim 
Nüzûl edip Hakk’a kulluk edeyim 
Söyle canım:”Ben melâmi olayım!” 

 
 
Đstiyorum ehl-i kemâl olayım 
Yaşantımda ve hâlimde bulayım 
Müşkilâtım cümleden halledeyim 
Desene ki her nefes zikedeyim 
 
 

Đstiyorum Sabri seni bileyim 
Mâna yüzün her zerreden göreyim 
Hareminde seninle sen olayım 
Umman olan şeyhinde bulacaksın 

 
     01. 04. 1995 
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Yeter artık ne istersin? 
Kimi kime anlatırsın? 
Dur derim de duramazsın 
Anlatılmaz hâlimiz var! 
 
 

Hâl ilmini kimler bilir? 
Bunlar Hakk’a çok sevilir 
Canım bunlar dervişlerdir 
Anlatılmaz hâlimiz var! 

 
 
Fenâfillah olmuşlardır 
Hakk’ı diyet etmişlerdir 
Telkîn ile gidenlerdir 
Anlatılmaz hâlimiz var! 
 
 

Halkı sever zevk ederiz 
Halk yüzünden seyrederiz 
Bâzan dosta naz ederiz 
Anlatılmaz hâlimiz var! 

 
 
Neler neler istiyoruz 
Dua edip ağlıyoruz 
Kelâm Hakk’ın biliyoruz 
Anlatılmaz hâlimiz var! 
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Gayri gibi feryat nedir? 
Veren alan aynen birdir 
Bize bizden çok yakındır 
Anlatılmaz hâlimiz var! 

 
 
Kesret içre kul oluruz 
Kesret, vahdet bir görürüz 
Şühud üzre bulunuruz 
Anlatılmaz hâlimiz var! 
 

 
Dünya, ukba geçenleriz 
Dost nikâbın açanlarız 
Safasına erenleriz 
Anlatılmaz hâlimiz var! 

 
 
Kulluk bizim şânımızdır 
Kur’an bizim şifamızdır 
Hak Resûl’ü canımızdır 
Anlatılmaz hâlimiz var! 
 
 

Ahkâm, erkân bilenleriz 
Şeriatı sevenleriz 
Sabri Allah diyenleriz 
Anlatılmaz hâlimiz var! 

 
  Mekke , 02. 04. 1995 
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Mürşidimiz neler bilir 
Bizi bize o öğretir 
Men aref sırrın bildirir 
Canım ruhum mürşidimdir! 
 

Zikir verdi, gaflet gitti 
Suskun diller Allah dedi 
Mevlâm bize lütfeyledi 
Canım ruhum mürşidimdir! 

 
Fenâfillah etti bizi  
Yok eyledi şirkimizi 
Sevdirdi hem dinimizi 
Canım ruhum mürşidimdir! 
 

Ruhundan ruh verdi bize 
Doldu sevgi gönlümüze 
Hak erenler derler bize 
Canım ruhum mürşidimdir! 

 
Mahremine aldı bizi 
Fetheyledi gönlümüzü 
Açtı ezel kapımızı 
Canım ruhum mürşidimdir! 
 

Fenâfillah olmuş şeyhim 
Hakk’ı diyet etmiş şeyhim 
Hak kelâmı söyler şeyhim 
Canım ruhum mürşidimdir! 
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Telkîn Hak’tan alır verir 
Neler söyler, neler bilir 
Kur’an, hadis O öğretir 
Canım ruhum mürşidimdir! 
 
 

Farzı, sünneti yaşayan 
Zatı, sıfatı birleyen 
Kavseyinden sohbet eden 
Canım ruhum mürşidimdir! 

 
 
Ev edna’nın yolun açar 
Ezel ebed hemen uçar 
Âlemlere rahmet saçar 
Canım ruhum mürşidimdir! 
 
 

Sizi nasıl anlatayım? 
Yeter artık ben susayım 
Lâzım ki ben, siz olayım 
Canım ruhum mürşidimdir! 

 
 
Sen şeyhinden ayrı mısın? 
Bir olduğun bilir misin ? 
Sabri zevkin Allah versin 
Canım ruhum mürşidimdir! 
 
   Mekke , 03. 04. 1995 



 534

 
 
Hacca geldik ihvanlarla 
Onaltı er âşıkanla 
Hak yolunda sâdıkanla 
Sâdık kuldan hacı olur 
 
 

Hacı demek Hakk’ı sevmek 
Emrine itaat etmek 
Soyunarak vuslat etmek 
Sâdık kuldan hacı olur 

 
 
Đhram giyer, zikir eder 
Daim Hakk’a şükür eder 
Beytullah’ı  tavaf eder 
Sâdık kuldan hacı olur 
 
 

Safa-Merve sây ederler 
Tekbir, tahmid getirirler 
Çokça dualar ederler 
Sâdık kuldan hacı olur 

 
 
Harem doldu hacılarla 
Hakk’ı seven sâdıklarla, 
Emre mutî âşıklarla, 
Sâdık kuldan hacı olur 
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Yer gök inler tekbir ile, 
Hem salât u selâm ile, 
Allah diyen kullar ile, 
Sâdık kuldan hacı olur 

 
 
Akıl ermez bu kesrete 
Kesret içre hem vahdete 
Hakka’l-yakîn şahâdete 
Sâdık kuldan hacı olur 
 
 

Vakfe yapar Arafat’ta 
Hakk’a vuslat Hak makamda 
Hacı olunur burada 
Sâdık kuldan hacı olur 
 

 
Vakfe duası okunur 
Gözlerden yaşlar dökülür 
Hacılık tebrik edilir 
Sâdık kuldan hacı olur 
 
 

Akıl almaz mahşer yeri 
Âdeta bir insan seli 
Bilmem nasıl anlatmalı! 
Sâdık kuldan hacı olur 
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Şükür kurbanını keser 
Hüzün keder anda gider 
Gönlü Hakk’a secde eder 
Sâdık kuldan hacı olur 
 
 
 

Farz olan tavafa koşar 
Yedi şavtı tamam yapar 
Vârını Allah’a satar 
Sâdık kuldan hacı olur 

 
 
 
Anadan doğmuş gibidir 
Bunlar Hakk’a sevgilidir 
Sabri hacı huzurdadır 
Sâdık kuldan hacı olur 
 
 
  Mekke , 04. 04. 1995 
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Onaltı can hacca geldik  
Doksan gün beraber kaldık 
Çok güzel günler geçirdik 
Haccen mebrûr inşallah! 
 
 

Mevlâm bize lütfeyledi 
Đhsanını bol eyledi 
Sâdıklarla dost eyledi 
Haccen mebrûr inşallah! 

 
 
Hak Resûl’e konuk olduk 
Kabrini ziyaret ettik 
Hatimle teravih kıldık 
Haccen mebrûr inşallah! 
 
 

Sekiz gün Ravza’da kaldık 
Kırk vakiti edâ ettik 
Kadir günü veda ettik 
Haccen mebrûr inşallah! 

 
 
Vâsıl olduk Beytullah’a  
Hamd ü senâlar Allah’a 
Sonsuz şükürler Mevlâ’ya 
Haccen mebrûr inşallah! 
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Zikreyledik sohbet ettik 
Akşam sabah tavaf ettik 
Mevlâmıza dua ettik 
Haccen mebrûr inşallah! 

 
 
Üç farzını tamamladık 
Vâcibâtı ikmâl ettik 
Hamd eyledik şükreyledik 
Haccen mebrûr inşallah! 
 
 

Son tavafa dayanılmaz 
Beytullah’tan ayrılınmaz 
Bu sahneler anlatılmaz 
Haccen mebrûr inşallah! 

 
 
Hacılığı koruyalım 
Şühud üzre hep duralım 
Sabri daim zikredelim 
Haccen mebrûr inşallah! 
 
   Mekke , 05. 04. 1995 
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Đnsan tefekkür etmeli 
Hakk’ı-bâtılı seçmeli 
Görevini tam yapmalı 
Gel dervişim bilişelim! 
 

Hakk’ı-bâtılı fark eden 
Göre göre adım atan 
Batak yere hiç basmayan 
Gel dervişim bilişelim! 

 
“Men aref” sırrına eren  
Hikmet ile söz söyleyen 
Hakikattan haber veren 
Gel dervişim bilişelim! 
 

Ehl-i tevhit mâna bilir 
Đnsanlara çok sevilir 
Güzel ahlâkla bilinir 
Gel dervişim bilişelim! 

 
Dünya seni aldatmasın 
Ukba seni şaşırtmasın 
Hiçbiri engel olmasın 
Gel dervişim bilişelim! 
 
 Sen hikmetler haznesisin 

Tatlı dille sevilensin 
Helâl, haram fark edensin 
Gel dervişim bilişelim! 
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Allah diyen dil var sende 
Hak’la gören göz var sende 
Hâlden öte hâl var sende 
Gel dervişim bilişelim! 
 

Tevhit demek bir eylemek 
Nefis,benlik atmak demek 
Mahremine girmek demek 
Gel dervişim bilişelim! 

 
Ayrılığa dayanılmaz 
Dosttan uzak yaşanılmaz 
Dost bekliyor durmak olmaz 
Gel dervişim bilişelim! 
 

Telkîn aldım can sultandan 
Sultanların sultanından 
Kemâlatım inan ondan 
Gel dervişim bilişelim! 

 
Derviş olan ârif olur 
Canda cânanını bulur 
Hak nuruyla neler görür 
Gel dervişim bilişelim! 
 

Telkîn ile kemâl bulan 
Bulur her derdine derman 
Sabri bunlar derviş olan 
Gel dervişim bilişelim! 

 
   Mekke , 09. 04. 1995 
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Ehl-i tevhit bühtân etmez, 
Kontrolsüz söz söylemez, 
Şüpheli taamı yemez, 
Her hâliyle örnek insan! 
 
 

Güzel ahlâk yaşantısı 
Hak aşkıdır hem sevdası 
Nefisledir hep davası 
Her hâliyle örnek insan! 

 
 
Hak mürşidin izindedir 
Telkîn ile yanındadır 
Sadâkatle gönlündedir 
Her hâliyle örnek insan! 
 
 

Hak nuruyla nazar eder 
Ârif insan şühud eder 
Devr-i âlem olur gider 
Her hâliyle örnek insan! 
 

 
Bâzan âciz, ağlar durur 
Bâzan nâlan, söyler durur 
Bâzan küser, susar durur 
Her hâliyle örnek insan! 
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Kanat açar, uçar gider 
Hak ilmiyle neler eder! 
Sorulursa, fâil Hak der 
Her hâliyle örnek insan! 

 
 
Vaiz olur, hoca dersin 
Çok şey bilir, âlim dersin 
Bâzan nekes, câhil dersin 
Her hâliyle örnek insan! 
 
 

Esrarengiz hâlleri var 
Sözlerinde hem mânalar 
Đy’lik için yarışırlar 
Her hâliyle örnek insan! 

 
 
Bâzan Hızr’a yoldaş olur 
Bâzan ism-i âzam okur 
Hikmet ile neler görür 
Her hâliyle örnek insan! 
 
 

Ehl-i tevhit anlatılmaz 
Sır ilmidir söylenemez 
Sabri susar söyleyemez 
Her hâliyle örnek insan! 

 
  Mekke, 11. 04. 1995 
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Ey nârımı nur eyleyen 
Ey kahrımı lütfeyleyen 
Ey canımı can eyleyen 
Aşkın bana hayat verir! 
 

Nefhin bana can bahşetti 
Suskun dilim Allah dedi 
Sonsuz lütuf ikram etti 
Aşkın bana hayat verir! 

 
Mutlak iman telkîn ettin 
Zandan evhamdan kurtardın 
Şahâdetin sırrın verdin 
Aşkın bana hayat verir 
 

Kâmil iman lütfeyledin 
Taklitleri yıktın attın 
Ender fenâya uğrattın 
Aşkın bana hayat verir! 

 
Cennet zevki bahşedensin 
Kulu Hakk’a sevdirensin 
Bizi bize bildirensin 
Aşkın bana hayat verir! 
 

Telkîniniz mutlaktandır 
Din olan nasihatındır 
Size saygı rehberimdir 
Aşkın bana hayat verir! 
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Hakk’ı diyet eden sultan 
Hak dostlara oldun mihman 
Sizi seven bulur derman 
Aşkın bana hayat verir! 
 
 

Mürşidiyle hemdem olan 
Sen ben, ben sen diyebilen 
Sultanlara sultan olan 
Aşkın bana hayat verir! 

 
 
Telkîniniz alabilen 
Sizi candan sevebilen 
Bunlar Hakk’a çok sevilen 
Aşkın bana hayat verir! 
 
 

Efendimdir Ahmet sultan 
O’dur sultanlara sultan 
Dertli cana olur derman 
Aşkın bana hayat verir! 

 
 
Ağır bir yük verdin bana 
Sabri kurban olur sana 
Himmetin bol fakirâna  
Aşkın bana hayat verir! 
 
  Mekke , 14. 04. 1995 
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Đnsanoğlu neler eder 
Sonsuzluğa uçar gider 
Kasaveti atar biter 
Hak nuruyla çok güzelsin! 
 
 

Tohum gibi ekil de bit 
Aç gözünü görerek git 
Đnsan Kur’anBunlar eşit 
Hak nuruyla çok güzelsin! 

 
 
Telkîn ile zikredensin 
Ahlâkınla sevilensin 
Emre mutî bir dervişsin 
Hak nuruyla çok güzelsin! 
 
 

Hak nuruyla yüzün güzel 
Zikr-i Hak’la gönlün güzel 
Tevhit ile hâlin güzel 
Hak nuruyla çok güzelsin! 

 
 
Mürşidini Hak bilensin 
Telkîn Hak’tan hem alansın 
Varlık benlik yok edensin 
Hak nuruyla çok güzelsin! 
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Hak Resûl’ün ümmetisin 
Candan içre çok sevensin 
Hak dostlarla sevişensin 
Hak nuruyla çok güzelsin! 

 
 
Ahsen-i takvim insansın 
Emanetin sahibisin 
Hak kelâmı söyleyensin 
Hak nuruyla çok güzelsin! 
 
 

Dostu seven sevilensin 
Hareminde yer tutansın 
Sohbetini dinleyensin 
Hak nuruyla çok güzelsin! 
 

 
Kızdırırlar, Allah dersin 
Döverseler, sabredersin 
Gerçek derviş dedirtensin 
Hak nuruyla çok güzelsin! 
 
 

Đçin dışın tertemizdir 
Hak zikriyle abdestlidir 
Đnsanlara sevimlidir 
Hak nuruyla çok güzelsin! 
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Ölüm sana yaklaşamaz 
Melek dahi hesap sormaz 
Fenâfillah olan ölmez 
Hak nuruyla çok güzelsin! 
 
 
 

Mümin ölmez, nakledilir 
Bekâ iline geçilir 
Hikmet ilmi kimler bilir? 
Hak nuruyla çok güzelsin! 

 
 
 
Sabri neler anlatırsın! 
Allah sana dostlar versin 
Yazdıkların zevk eylesin 
Hak nuruyla çok güzelsin! 
 
 
    Mekke , 16. 04. 1995 
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Hak mürşitten telkîn aldın 
Zikreyledin fikreyledin  
Ayne’l-yakîn tasdik ettin 
Güzelliğin anlatılmaz! 
 
 

Fenâfillah olan sensin 
Bekâbillah zevk edensin 
Uruç, nüzûl etmektesin 
Güzelliğin anlatılmaz! 

 
 
Melâmisin kemâlin var 
Telkîn aldın râbıtan var 
Hak dostlardan selâmın var 
Güzelliğin anlatılmaz! 
 
 

Kâmil iman vardır sende 
Şahâdetin sırrı sende 
Hak sevgisi gönlünüzde 
Güzelliğin anlatılmaz! 

 
 
Ölmeden evvel ölensin 
Ruhullahla dirilensin 
Sırat, mizandan geçensin 
Güzelliğin anlatılmaz! 
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Dünya, ukbadan geçensin 
Cennet, cemâl görmektesin 
Zevk u safa sürmektesin 
Güzelliğin anlatılmaz! 

 
 
Velâyetin sahibisin 
Nübüvvetin vârisisin 
Bunları tevhit edensin 
Güzelliğin anlatılmaz! 
 
 

Kavseyin’i zevk edensin 
Ev edna’ya yol açansın 
Mâna olup uçmaktasın 
Güzelliğin anlatılmaz! 

 
 
Tevhit edip yaşayansın 
Ezel, ebed hâlledensin 
Đlm-i Ledün vârisisin 
Güzelliğin anlatılmaz! 
 
 

Hak Resûl’ü tanıyansın 
Ahkâmıyla giyinensin 
Emre mutî, çok sâdıksın 
Güzelliğin anlatılmaz! 
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Helâl, haram fark edensin 
Hak yolundan hem gidensin 
Mütefekkir bir insansın 
Güzelliğin anlatılmaz! 
 
 
 

Tevhit ilmi anlatılmaz 
Kalem ile yazılamaz 
Zevk ilmidir kâle gelmez 
Güzelliğin anlatılmaz! 

 
 
 
Đnsan Hakk’ın muamması 
Hikmetlerin hazinesi 
Sabri dostlar âyinesi 
Güzelliğin anlatılmaz! 
 
 
  Mekke , 18. 04. 1995 
  



 551

 
 
Ehl-i tevhit nâra yanmaz 
Nefsî yoldan aldatılmaz 
Sûret, şekil kandıramaz 
Ahde vefa edenlerdir 
 

Ehl-i hâldir tevhit eder 
Hak yolunda aşkla gider 
Emre mutî zikir eder 
Telkîn Hak’tan alanlardır 

 
Melâmeti zevk ederler 
Her hâliyle şükrederler 
Vekilim Allah’tır derler 
Bunlar sâdık dervişlerdir 
 

Takdîre razıdır bunlar 
Şühud üzre bulunurlar 
Sohbeti Hak’tan duyarlar 
Hâlde tevhit edenlerdir 

 
Ahkâm üzre yaşayanlar 
Hak Resûl’e ümmet bunlar 
Sünnet üzre bulunurlar 
Kulluk zevkin almışlardır 
 

Ehl-i Sünnet itikadı 
Hakka’l-yakîn şahâdeti 
Telkînledir kemâlatı 
Kâmil imanları vardır 
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Râbıtayla halkı sever 
Halkı seven Hakk’ı sever 
Hak dostlardır selâmı ver 
Âşık, sâdık ihvanlardır 
 
 

Đyliksever insanlardır 
Emri Hak’tan alanlardır 
Mütevazı can dostlardır 
Mizan üzre duranlardır 
 

 
Perde yoktur gözlerinde 
Hikmet vardır sözlerinde 
Hak sohbeti dillerinde 
Şahâdete erenlerdir 
 
 

Đnsanları çok severler 
Kesret, vahdet bir görürler 
Zat-ı Hakk’a hamdederler 
Her zerreden görenlerdir 

 
 
Leke yoktur yüzlerinde 
Nisbet yoktur sözlerinde 
Allah aşkı özlerinde 
Sabri bunlar velîlerdir 
 
   Mekke , 20. 04. 1995 
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Ne güzeldir düşünmek  
Kararı öyle vermek 
Murâkabeli olmak 
Lûtfeyle Mevlâm bize 
 

Tefekkür edebilmek 
Hakk’ı-bâtılı seçmek 
Đnsanlara sevilmek 
Lûtfeyle Mevlâm bize 

 
Her emri Hak’tan almak 
Sözü özden dinlemek 
Şühutta durabilmek 
Lûtfeyle Mevlâm bize 
 

Enfüs, âfak Hak bilmek 
Bilerek söz söylemek 
Emaneti korumak 
Lûtfeyle Mevlâm bize 

 
Mizanında tartılmak 
Sırattan geçebilmek 
Sakın gaflet etmemek 
Lûtfeyle Mevlâm bize 
 

Soruya cevap vermek 
Đtimadın kazanmak 
Gerçekten derviş olmak 
Lûtfeyle Mevlâm bize 
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Cennete dahil olmak 
Cemâlini seyretmek 
Kelâmı Hak’tan duymak 
Lûtfeyle Mevlâm bize 
    

Mâziyi hâl eylemek 
Hak Resûl’ü tanımak 
Sohbetinde bulunmak 
Lûtfeyle Mevlâm bize 

 
Mürşitte bulabilmek  
Gönlüne girebilmek 
Ezel, ebed birlemek 
Lûtfeyle Mevlâm bize 
 

Çokça sabırlı olmak 
Nârı nura çevirmek 
Örnek bir insan olmak 
Lûtfeyle Mevlâm bize 

 
Murâkabeli olmak 
Daim abdestli durmak 
Aşkla Kur’an okumak 
Lûtfeyle Mevlâm bize 
 

Sohbete dikkat etmek 
Mânasını fehmetmek 
Sabri daim zikretmek 
Lûtfeyle Mevlâm bize 

 
   Mekke , 27. 04. 1995 
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Âşık olmak, zevkle dolmak 
Sohbet ile meşgul olmak 
Gayrullahı silip atmak , 
Dervişlerin emelidir! 
 
 
Gündüz gece zikreylemek 
Tefekkürle Allah demek 
Aşk-ı Hak’la yanıp bitmek 
Dervişlerin emelidir! 
 
 
Telkîne sadâkat etmek 
Nur cemâli seyreylemek 
Yanında eğlenip kalmak 
Dervişlerin emelidir! 
 
 
Ender fenâ olabilmek 
Ayan beyan görebilmek 
Sevgisine erebilmek 
Dervişlerin emelidir! 
 
 
Zuhurata tâbi olmak 
Kaderine razı olmak 
Dervişlikte kemâl bulmak 
Dervişlerin emelidir! 
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Sırra kadem basabilmek 
Sevip sevip çok sevilmek 
Yâr gönlüne girebilmek 
Dervişlerin emelidir! 
 
 
 
Hoşgörülü olabilmek 
Suçluları affeylemek 
Yalnız nefsi düşman bilmek 
Dervişlerin emelidir! 
 
 
 
Sabri güzel söz söylemek 
Ruha gıda verebilmek 
Dikkat edip hiç kırmamak 
Dervişlerin emelidir! 
 
 
   Mekke , 02. 05. 1995 
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Gel dervişim dikkat eyle 
Tefekkürle sohbet eyle 
Sözünü ölçülü söyle 
Âdemiyet bulacaksın! 
 

Zikredersen şirk edersin 
Zikretmezsen gaflettesin 
Yok olup da bulacaksın 
Âşık, sâdık olacaksın 

 
Çok amelde çok şirk vardır 
Şirksiz amel kimde vardır! 
Fenâfillah olandadır 
Vârın Hakk’a vereceksin 
 

Nisbet fiil verilecek 
Zan evhamdan geçilecek 
Tecellîye erilecek 
Cennet zevki alacaksın 

 
Hak sıfatın nisbet etme 
Ben bilirim sakın deme 
Bilen Hak’tır gayrı görme 
Nisbet sıfat atacaksın 
 

Vücut Hakk’ın bileceksin 
Vücudundan geçeceksin 
Tecellî zat bulacaksın 
Canım derviş olacaksın 
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Zat-ı Hakk’a mazhar olan 
Zatullah’ta kendin bulan 
El cem u maâl fark eden 
Vahdet zevkin alacaksın 
 
 

Hak bâtındır şühud eden 
Resûl’üne ümmet olan 
Kulluğunda hayat bulan 
Kılı kırka yaracaksın 

 
 
Kesret vahdet bir edenler 
Âdemiyete erenler 
Şahâdet sırrın bilenler 
Bizimle biz olacaksın 
 
 

Sır ilmini çözeceksin 
Hikmetlere ereceksin 
Ev edna’ya gireceksin 
Derviş bizi bileceksin 
 

 
Zuhurata tâbi olmak 
Melâmeti iy’ zevketmek 
Sabri çokça sabreylemek 
Râbıtanda bulacaksın 
 
   Mekke , 04. 05. 1995 
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Hak mürşitten telkîn alan 
Elestüye beli diyen 
Telkîn ile zikreyleyen 
Hak erenler safındadır 
 
 
Telkînine sâdık olan 
Emre muti hizmet eden 
Şahâdetin sırrın bilen 
Hak erenler safındadır 
 
 
Nisbet varın silip atan 
Mâna ile hayat bulan 
Meratibi zevk eyleyen 
Hak erenler safındadır 
 
 
Tecellîye mazhar olan 
Vahdet ile huzur bulan 
Enfüs, âfak Hak’la dolan 
Hak erenler safındadır 
 
 
Bilâ kesret vahdet bulan 
Hüvez zâhir zevkin alan 
Şühud üzre hem bulunan 
Hak erenler safındadır 
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Ahlâk ile ahkâm giyen 
Ümmetliğin zevk eyleyen 
Sıfatullahla giyinen 
Hak erenler safındadır 
 
 
 
Hak mürşidin emrin tutan 
Emre muti sâdık olan 
Gönüllerde mesken kuran 
Hak erenler safındadır 
 
 
 
Vahdet, kesret tevhit eden 
Ademiyet sırrın bilen 
Sabri bunlar çok sevilen 
Hak erenler safındadır 
 
 
    14. 06. 1995 
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Şeyhimiz vardır 
Zikrimiz vardır 
Fikrimiz vardır 
Melâmileriz! 
 
 

Şeksiz bileniz, 
Candan seveniz, 
Allah diyeniz, 
Melâmileriz! 

 
 
Telkînle bilen 
Cânana eren 
Bilen bilinen 
Melâmileriz! 
 
 

Canın vereniz, 
Cânan bulanız, 
Zevke ereniz, 
Melâmileriz! 

 
 
Tevhit edeniz, 
Diyet olanız, 
Sırra ereniz, 
Melâmileriz! 
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Vahdet yolumuz, 
Hak’la doluyuz, 
Sultan kuluyuz, 
Melâmileriz! 
 

 
Sultanım benim 
Ummanım benim 
Dermanım benim 
Melâmileriz! 
 
 

Nefsi levmeden 
Nisbetten geçen 
Vahdete eren 
Melâmileriz! 

 
 
Şeyhe sevilen 
Gönüle giren 
Hikmetler bilen 
Melâmileriz! 
 
 

Telkîni alan 
Kendinde bulan 
Şühutta olan 
Melâmileriz! 
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Cennete giren 
Cemâle eren 
Sohbet dinleyen 
Melâmileriz! 
 
 

Kâmili bilen 
Sırrına eren 
Sevip sevilen 
Melâmileriz! 

 
 
Şahâdet veren 
Tahkîka eren 
Kendini bilen 
Melâmileriz! 
 
 

Sırra sırdaşız, 
Dosta yoldaşız, 
Canım hâldaşız, 
Melâmileriz! 

 
 
Sabredenleriz, 
Hamd edenleriz, 
Şükredenleriz, 
Melâmileriz! 
 
 
  14. 06. 1995 
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Melâmiyiz, zikrederiz 
Ehl-i hâliz, fikrederiz 
Tefekkürle Allah deriz 
Ehl-i şühud derler bize! 
 

Hak mürşitten telkîn aldık 
Nisbet varlık terk eyledik 
Men arafe sırrın bildik 
Ehl-i irfan derler bize! 

 
Şahâdetin sırrı bizde 
Kâmil iman gönlümüzde 
Hak’tan gayrı yoktur bizde 
Ehl-i tevhit derler bize! 
 

Fenâfillah olanlarız 
Bekâda yer tutanlarız 
Vahdet zevkin alanlarız 
Ehl-i mâna derler bize! 

 
Hak mürşidin bendesiyiz 
Telkîninin hâfızıyız 
Emre mutî sâdıkıyız 
Ehl-i turûk derler bize! 
 

Kulluğumuz aşk iledir 
Amelimiz zevk iledir 
Her hâlimiz Hak iledir 
Ehl-i zikir derler bize! 

 
Mutmainne sırrı bizde 
Halktan Hakk’a nazar bizde 
Sabri uruç, nüzûl bizde 
Ehl-i kemâl derler bize! 
 
   Köyde, 18. 10. 1995 
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Đlm-i Ledün sâlikiyiz 
Hâl ilminin vârisiyiz 
Ehl-i derdin tabîbiyiz 
Şifa olan telkîn bizde! 
 
 
Aşkımıza, zevkimize,  
Allah diyen dilimize, 
Đlham olur gönlümüze 
Şifa olan telkîn bizde! 
 
 
Hamd ü senâ Rabbimize! 
Sonsuz lütfu vardır bize 
Zikr-i daim kalbimize 
Şifa olan telkîn bizde! 
 
 
Fenâfillah olanlarız 
Aşk-ı Hak’la dolanlarız 
Hak mürşitten bulanlarız 
Şifa olan telkîn bizde! 
 
 
Telkîn Hak’tan alanlarız 
Vuslat zevkin tadanlarız 
Can ilinden gelenleriz 
Şifa olan telkîn bizde! 
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Saygı sevgi insanadır 
Fenâfillah olanadır 
Hakk’ı diyet edenedir 
Şifa olan telkîn bizde! 
 
 
Đsm-i âzam sırrın bilen 
Hak mürşide gönül veren 
Candan içre ânı seven 
Şifa olan telkîn bizde! 
 
 
Gelin dostlar zikredelim 
Daim Hakk’a şükredelim 
Hak’tan sohbet dinleyelim 
Şifa olan telkîn bizde! 
 
 
Đlmullahtır sır ilmimiz 
Zikr-i daim ol virdimiz 
Gayrı görmez dervişimiz 
Şifa olan telkîn bizde! 
 
 
Sır ilmine sırdaş olan 
Can mürşitle yoldaş olan 
Sabri ile hâldaş olan 
Şifa olan telkîn bizde! 
 
  Köyde, 18. 11. 1995 
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Âşık derviş olmak için 
Derde deva bulmak için 
Dost gönlüne girmek için 
Emre sâdık olmak gerek! 
 
 
Zikir fikir etmek için 
Mâna eri olmak için 
Đtimadın almak için 
Emre sâdık olmak gerek! 
 
 
Daim namaz kılmak için 
Huzurunda durmak için 
Mahremine girmek için 
Emre sâdık olmak gerek! 
 
 
Hakk’ı diyet etmek için 
Vahdet zevkin almak için 
Sırra kadem basmak için 
Emre sâdık olmak gerek! 
 
 
Şühud üzre durmak için 
Râbıtada olmak için 
Đsm-i âzam bilmek için 
Emre sâdık olmak gerek! 
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Şeriatı bilmek için 
Adil insan olmak için 
Sırat, mizan geçmek için 
Emre sâdık olmak gerek! 
 
 
 
Kavseyine ermek için 
Âdemiyet bulmak için 
Hakka’l-yakîn olmak için 
Emre sâdık olmak gerek! 
 
 
 
Kur’an, hadis bilmek için 
Yolundan hem gitmek için 
Sabri sırrın bilmek için 
Emre sâdık olmak gerek! 
 
 
   Köyde, 22. 11. 1995 
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Aşkımıza, zevkimize, 
Yok nihayet sevgimize, 
Allah diyen dilimize, 
Đlham olur Mevlâmızdan! 
 
 
Zikr-i daim kalbimizde, 
Daim salât vardır bizde 
Hak sevgisi gönlümüzde 
Đlham olur Mevlâmızdan! 
 
 
Fenâfillah olanlarız 
Bekâbillah bulanlarız 
Vuslat zevkin alanlarız 
Đlham olur Mevlâmızdan! 
 
 
Enemizi bilenleriz 
Şahâdeti verenleriz 
Mutlak iman edenleriz 
Đlham olur Mevlâmızdan! 
 
 
Gündüz, gece zikrederiz 
Allah deriz fikrederiz 
Hak dostları çok severiz 
Đkram olur Mevlâmızdan! 
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Şühud üzre duranlarız 
Sır ilmini bilenleriz 
Telkîn Hak’tan alanlarız 
Đkram olur Mevlâmızdan! 
 
 
 
Âdemiyet bulanlarız 
Zevkle secde edenleriz 
Ev edna’ya erenleriz 
Đkrâm olur Mevlâmızdan! 
 
 
 
Uruç ile sohbet bizde 
Nüzûl ile kulluk bizde 
Makâmat-ı tevhit bizde 
Đkram olur Mevlâmızdan! 
 
 
 
Đhsan etti Hak mürşidim 
Ruhum canım can efendim 
Sabri’n ile sır sohbetin 
Đkrâm olur Mevlâmızdan! 
 
 
    12. 12. 1995 
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Allah diyen âşıklarla, 
Hak yolunda sâdıklarla, 
Mütefekkir âriflerle, 
Haşret Mevlâm ihvanımız! 
 
 
Şirk-i hafi atanlarla, 
Bekâda yer tutanlarla, 
Candan içre bulanlarla, 
Haşret Mevlâm ihvanımız! 
 
 
Hak mürşide uyanlarla, 
Emre mutî olanlarla, 
Đtimadın alanlarla, 
Haşret Mevlâm ihvanımız! 
 
 
Velâyette velilerle, 
Nübüvvette resûllerle, 
Nefse ârif kâmillerle, 
Haşret Mevlâm ihvanımız! 
 
 
Sırr-ı Kur’an bilenlerle, 
Hak yolundan gidenlerle, 
Halktan Hakk’ı sevenlerle, 
Haşret Mevlâm ihvanımız! 
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Âdemiyet bulanlarla, 
Daim Hak’la olanlarla, 
Vuslat zevkin alanlarla, 
Haşret Mevlâm ihvanımız! 
 
 
 
Şühud üzre duranlarla, 
Mütevazı olanlarla, 
Kulluk zevkin alanlarla, 
Haşret Mevlâm ihvanımız! 
 
 
 
Hak mürşitten bulanlarla, 
Rızasını alanlarla, 
Sabri derviş olanlarla, 
Haşret Mevlâm ihvanımız! 
 
 
  Köyde, 30. 11. 1995 
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Kıldın ikram ihsan bize 
Doldu sevgin gönlümüze 
Sâdık dostlar derler bize 
Emre sâdık dervişleriz 
 
 
 

Gelin dostlar gelin bize 
Paha olmaz zevkimize 
Derman bulduk derdimize 
Emre sâdık dervişleriz 
 
 
 

Aşk-ı Hakla yanmaktayız 
Yanıp pürnur olmaktayız 
Dosta vuslat etmekteyiz 
Emre sâdık dervişleriz 
 
 
 

Đkrarımız verenleriz 
Ahde vefa edenleriz 
Yâr gönlüne girenleriz 
Emre sâdık dervişleriz 
 
 
 

Ahkâm ahlâk emelimiz 
Doğruyu söyler dilimiz 
Hak iledir nazarımız 
Emre sâdık dervişleriz 
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Şeriatı bilenleriz 
Ahkâm ile gidenleriz 
Can mürşitten alanlarız 
Emre sâdık dervişleriz 
 
 
 

Hakkalyakîn imanımız 
Can içinde cânanımız 
Dilimizde fermanımız 
Emre sâdık dervişleriz 
 
 
 

Tefekkürle zikrederiz 
Aşkla zevkle Allah deriz 
Hak habibin izindeyiz 
Emre sâdık dervişleriz 

 
 
 

Hikmet ile görenleriz 
Mahremine girenleriz 
Sabri kendin bilenleriz 
Emre sâdık dervişleriz 
 
 
 

22. 05. 1998 
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Aşkla, zevkle geleceksin 
Emre sâdık olacaksın 
Gönülde yer tutacaksın 
Dosta vuslat etmek için 
 
 
 

Varlık benlik atacaksın 
Nisbet varın sileceksin 
Hakta ifna olacaksın 
Dosta vuslat etmek için 
 
 
 

Şeyh izinden gideceksin 
Candan içre seveceksin 
Mahremine gireceksin 
Dosta vuslat etmek için 
 
 
 

Đtimadın alacaksın 
Hakk’ı diyet edeceksin 
Ender fenâ olacaksın 
Dosta vuslat etmek için 
 
 
 

Kenz-i mahfi olacaksın 
Sırra kadem basacaksın 
Varın ilân edeceksin 
Dosta vuslat etmek için 
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Muhammedî olacaksın 
Kulluktan zevk alacaksın 
Kılı kırka yaracaksın 
Dosta vuslat etmek için 
 
 
 

Ademiyet bulacaksın 
Şükren secde edeceksin 
Şahâdete ereceksin 
Dosta vuslat etmek için 
 
 
 

Kâmil iman bulacaksın 
Hâlde tevhit edeceksin 
Sabrin ile gideceksin 
Dosta vuslat etmek için 
 
 
 

04. 06. 1998 
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Gelin dostlar bilişelim 
Candan içre sevişelim 
Hak yolundan hep gidelim 
Hak erenler bu yoldadır 
 
 
 

Hak mürşitten alanlardır 
Hidâyete erenlerdir 
Candan içre bulanlardır 
Hak erenler bu yoldadır 

 
 
 

Dervişlikte karar kılmak 
Her zerreden anı bulmak 
Cemâlini seyreylemek 
Hak erenler bu yoldadır 
 
 
 

Emre sâdık derviş olmak 
Dervişlikte hayat bulmak 
Hakk’ı diyet edebilmek 
Hak erenler bu yoldadır 

 
 
 

Enfüs, âfak seyranımız 
Hikmetledir nazarımız 
Söyler bize cânanımız 
Hak erenler bu yoldadır 
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Uruç eder, sohbet eder 
Nüzûl eder, kulluk eder 
Bunlar hâlde tevhit eder 
Hak erenler bu yoldadır 

 
 
 

Perde olmaz gözlerinde 
Mâna vardır sözlerinde 
Nur-i tevhit yüzlerinde 
Hak erenler bu yoldadır 
 
 
 

Rabbim Allah demişlerdir 
Hesabını vermişlerdir 
Sabri safa bulmuşlardır 
Hak erenler bu yoldadır 

 
 
 

05. 06. 1998 
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Fâil Hak’tır bileceksin 
Nisbet fi’lin atacaksın 
Tecellîye ereceksin 
Hak mürşidin telkîniyle 
 

Zan, evhamdan geçeceksin 
Mutlak Hakk’a ereceksin 
Zata mazhar düşeceksin 
Hak mürşidin telkîniyle 

 
Tecellî zat zevkin olsun 
Gönlünüze mâna dolsun 
Can canânla hemdem olsun 
Hak mürşidin telkîniyle 
 

Şahâdete ereceksin 
Hikmetleri çözeceksin 
Ehl-i mâna olacaksın 
Hak mürşidin telkîniyle 

 
Sırat mizan geçeceksin 
Cennetine gireceksin 
Dosta vuslat edeceksin 
Hak mürşidin telkîniyle 
 

Hak Resûl’ü bulacaksın 
Gerçek ümmet olacaksın 
Şefaata ereceksin 
Hak mürşidin telkîniyle 
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Âyet, hadis bileceksin 
Sırlarını çözeceksin 
Kâmil mümin olacaksın 
Hak mürşidin telkîniyle 
 

Uruç, nüzûl edeceksin 
Tevazulu olacaksın 
Halktan Hakk’ı seveceksin 
Hak mürşidin telkîniyle 

 
Gerçek insan olacaksın 
Velileri bulacaksın 
Şeyhin ile gideceksin 
Hak mürşidin telkîniyle 
 

Hâlde tevhit edeceksin 
Hak kelâmın duyacaksın 
Gâyet hassas olacaksın 
Hak mürşidin telkîniyle 

 
Đsm-i âzam bileceksin 
Sırra kadem basacaksın 
Perdelerden geçeceksin 
Hak mürşidin telkîniyle 
 

SABRĐ kendin bileceksin 
Hak nuruyla göreceksin 
Safasına ereceksin 
Hak mürşidin telkîniyle 

 
 

15. 06. 1998 
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Đsmini anan 
Zikrini yapan 
Aşkınla yanan 
Hû desin Mevlâm 
 
 

Tefekkür eden 
Hikmetler çözen 
Eserde bulan 
Hû desin Mevlâm 

 
 

Şeyhine varan 
Gönlüne giren 
Sohbet dinleyen 
Hû desin Mevlâm 
 
 

Dostunu bulan 
Đtimat alan 
Hareme giren  
Hû desin Mevlâm 

 
 

Gerçek kul olan 
Kullukta bulan 
Kur’an okuyan 
Hû desin Mevlâm 
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Resûl’ü seven 
Ümmeti olan 
Emrini tutan 
Hû desin Mevlâm 

 
 

Kendini bulan 
Bilip de olan 
Zevkine eren 
Hû desin Mevlâm 
 
 

Canla can olan 
Canânı bulan 
Seninle olan 
Hû desin Mevlâm 

 
 

Nurunla gören 
Diyet eyleyen 
Doğru söyleyen 
Hû desin Mevlâm 
 
 

Dostla sevişen 
Şahâdet veren 
Sevip sevilen  
Hû desin Mevlâm 
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Hak yolda giden 
Vuslata eren 
Sohbet dinleyen 
Hû desin Mevlâm 
 
 

Sırattan geçen 
Cennete giren 
Cemâle eren 
Hû desin Mevlâm 
 
 

Sabırlı olan 
Selâmet bulan 
Hak ile dolan 
Hû desin Mevlâm 
 
 

Daim şükreden 
Hakk’a hamdeden 
Aşkla zikreden 
Hû desin Mevlâm 

 
 

Sabri sabreden 
Hak yolda giden 
Farkı fark eden 
Hû desin Mevlâm 
 

15. 06. 1998   Köy
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Dost uğruna candan geçmek ne güzel 
Hak nuruyla bakıp görmek ne güzel 
Hak’tan kelâm almak vermek de güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 
 

Güzel ahlâkla sevilmek de güzel 
Âşık, sâdık olmak daha da güzel 
Hakk’ı-bâtılı fark etmek de güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 

 
Güzele güzel demek de güzel 
Çirkinde güzellik görmek de güzel 
Hakk’ın nimetlerine şükretmek de güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 
 

Suçluyu af edebilmek de güzel 
Doğru yolda Hak’la gitmek de güzel 
Đyi bir anne baba olmak da güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 

 
Anne baba duası almak güzel 
Güzel ahlâklı olmak daha güzel 
Emre sâdık derviş olmak da güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 
 

Âşık, sâdık ârif olmak da güzel 
Güzelden de güzel olmak ne güzel 
Hak cemâlin mir’atı olmak güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 
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Kesrette vahdeti görmek de güzel 
Hak mürşide kul köle olmak güzel 
Helâl nafaka kazanmak da güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 
 
 

Dostun gönlünde yer tutmak da güzel 
Halk yüzünden Hakk’a hizmet de güzel 
Allah diyen derviş olmak ne güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 

 
 
Aman Allah seni sevmek çok güzel 
Emrine sâdık kul olmak da güzel 
Halkla Hakk’ı tevhit etmek de güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 
 
 

Hâl ehli olarak yaşamak güzel  
Tefekkürle hareket etmek güzel 
Hüseyin Sabri sabretmen de güzel 
Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 

 
 

25. 07. 1998 Köy  
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Gel seninle gidelim 
Dağ u taştan geçelim 
Dost ile buluşalım 
Allah diyelim Allah 
 

Gülü daldan kokalım 
Dikenini kıralım 
Gül kokusun alalım 
Allah diyelim Allah 
 

Kahrı lütfa çevirir 
Nârı nurla söndürür 
Gönülde miraç olur 
Allah diyelim Allah 
 

Fenâfillah olalım 
Bekâda yer tutalım 
Sevelim sevilelim 
Allah diyelim Allah 

 
Allah diyen pâk olur 
Gönlü Mevlâ’yı bulur 
Âşık, sâdık kul olur 
Allah diyelim Allah 
 

Vurana vurmayalım 
Sövene sövmeyelim 
Ârif insan olalım 
Allah diyelim Allah 
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Yetimi güldürelim 
Açları doyuralım 
Merhametli olalım 
Allah diyelim Allah 
 

Görerek yürüyelim 
Daima şükredelim 
Tefekkürlü olalım 
Allah diyelim Allah 

 
Sırat mizan geçelim 
Dost ile buluşalım 
Rızasını alalım 
Allah diyelim Allah 
 

Mâna eri olalım 
Đtimadın alalım 
Gönülde yer tutalım 
Allah diyelim Allah 

 
Harfsiz sohbet edelim 
Kalpten kalbe akalım 
Kanatlanıp uçalım 
Allah diyelim Allah 
 

Şeyh rızasın alalım 
Telkîninde bulalım 
Sabri dikkat edelim 
Allah diyelim Allah 
 

     24. 06. 1998 
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Hak mürşidi bulacaksın 
Telkînini alacaksın 
Candan içre seveceksin 
Kâmil iman onunladır 
 
 

Telkîn Hak’tan alır verir 
Bize bizi o öğretir 
Gerçek şahâdet verdirir 
Kâmil iman onunladır 

 
 

Şirk-i hafi yok edendir 
Zan, evhamdan kurtarandır 
Ruhundan ruh nefhedendir 
Kâmil iman onunladır 
 
 

Fenâfillah olmuş şeyhim 
Hakk’ı diyet etmiş şeyhim 
Hak kelâmı söyler şeyhim 
Kâmil iman onunladır 

 
 

Kur’an, hadis rehber onda 
Hak Resûl’ün hem yolunda 
Hak erenlerin yanında 
Kâmil iman onunladır 
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Hikmet ile söz söylüyor 
Daim kalbi zikrediyor 
Her âzâsı Allah diyor 
Kâmil iman onunladır 

 
 

Her hâliyle örnek insan 
Daim huzurda bulunan 
Şahâdeti mutlak olan 
Kâmil iman onunladır 
 
 

Şeyhim sana canım feda 
Her derdime oldun deva 
Sabri sana Hak’tan atâ 
Kâmil iman onunladır 

 
 

26. 06. 1998   Köy 
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Ben aşkın nârına yandım da geldim 
Varımı bir pula sattım da geldim 
Yokluğu sermaye ettim de geldim 
Hayranım sultanım nur cemâline 
 
 

Zanlardan, evhamdan geçtim de geldim 
Şanları şöhreti yıktım da geldim 
Davet-i Rahmânı duydum da geldim 
Hayranım sultanım nur cemâline 
 
 

Emrine sadâkat ettim de geldim 
Edeple kapını çaldım da geldim 
Zikredin, emrini duydum da geldim 
Hayranım sultanım nur cemâline 
 
 

Tenezzül tevazu yapmak çün geldim 
Kapında kul köle olmak çün geldim 
Telkînle kendimi bilmek çün geldim 
Hayranım sultanım nur cemâline 
 
 

Dostun itimadın almak çün geldim 
Harem-i ismete girmek çün geldim 
Gerçek şahâdeti vermek çün geldim 
Hayranım sultanım nur cemâline 
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Taklitten tahkika geçmek çün geldim 
Nurlu cemâlini görmek çün geldim 
Yanında eğlenip kalmak çün geldim 
Hayranım sultanım nur cemâline 
 
 

Kur’an’ın hikmetin bilmek çün geldim 
Okuyup emrine uymak çün geldim 
Dostun mahremine girmek çün geldim 
Hayranım sultanım nur cemâline 
 
 

Ölümsüz hayata geçmek çün geldim 
Dost ile ebedî kalmak çün geldim 
Hüseyin Sabri’yi bilmek çün geldim 
Hayranım sultanım nur cemâline 

 
 

12. 07. 1998 
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Ey canıma cânan olan 
Ey derdime derman olan 
Ey gönlüme sultan olan 
Canım ruhum sana kurban 
 
 

Âlemlere can bahşeden 
Sıfatıyla hem süsleyen 
Tecellîye mazhar kılan 
Canım ruhum sana kurban 
 
 

Mahlûkatı yaratansın 
Ruhundan hem ruh verensin 
Sonsuz nimetle beslersin 
Canım ruhum sana kurban 
 
 

Đnsanı halife ettin 
Ahsen-i takvim söyledin 
Yönetimi ona verdin 
Canım ruhum sana kurban 
 
 

Hak Resûl’e ümmet ettin 
Ona tabi olun dedin 
Doğru yolu hem gösterdin 
Canım ruhum sana kurban 
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Habîbimi sevin dedin 
Al dediğin alın dedin 
At dediğin atın dedin 
Canım ruhum sana kurban 
 
 

Tevbekârı af edersin 
Affetmeyi çok seversin 
Yeter ki kul Allah desin 
Canım ruhum sana kurban 
 
 

Her zerreden zuhur ettin 
Hem bilindin hem gizlendin 
Sabri’nden de ilân ettin 
Canım ruhum sana kurban 

 
  

15. 07. 1998 
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Dervişlikte karar kılan 
Bulur her derdine derman 
Mevlâ yolun eder âsan 
Huzur vardır dervişlikte 
 
 

Derviş özü doğru olan 
Olur gönüllere sultan 
Miraç eder can u cânan 
Huzur vardır dervişlikte 

 
 

Dervişlikte ahkâm vardır 
Güzel ahlâk edep vardır 
Muhabbetle sevgi vardır 
Huzur vardır dervişlikte 
 
 

Derviş gönlün Hakk’a veren 
Daim Hakk’ı zikreyleyen 
Tefekkürle Allah diyen 
Huzur vardır dervişlikte 

 
 

Derviş olan Hak dostları 
Đncitmeyin ol canları 
Mevlâ sever yaranları 
Huzur vardır dervişlikte 
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Ben dervişim diyeceksin 
Dervişleri seveceksin 
Nefsin islâh edeceksin 
Huzur vardır dervişlikte 

 
 
Dervişlerdir nefsin bilen 
Hakk’ın yolunda yürüyen 
Kelâmı Hak’tan söyleyen 
Huzur vardır dervişlikte 

 
 

Derviş olan canda bulan 
Aşk-ı Hak’la sevgi dolan 
Sabri her an Hak’la olan 
Huzur vardır dervişlikte 

 
21. 07. 1998 



 596

 
 

Hikmet ile nazar eden 
Doğru yolda Hak’la giden 
Tefekkürle Allah diyen 
Muradına nâil olur 
 
 

Emre sâdık derviş olan 
Derviş sözü doğru  olan 
Derviş huzurda bulunan 
Muradına nâil olur 

 
 

Mürşidine gönül veren 
Sevgisine mazhar olan 
Duasını alabilen 
Muradına nâil olur 
 
 

Fenâfillah olabilen 
Varlığından geçebilen 
Tecellîye mazhar olan 
Muradına nâil olur 

 
 

Telkîn ile amel eden 
Râbıtası sağlam olan 
Aradığın anda bulan 
Muradına nâil olur 
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Telkîn Hak’tan alabilen 
Hâlde tevhit edebilen 
Görerek şahâdet veren 
Muradına nâil olur 

 
 

Taklitten tahkîka geçen 
Kelâmı Hak’tan dinleyen 
Hak dostlara çok sevilen 
Muradına nâil olur 
 
 

Uruç-nüzûl edebilen 
Kesret vahdet tevhit eden 
Sabri çokça sabreyleyen 
Muradına nâil olur 

 
 
     23. 07. 1998 
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Şeyhe teslim olacaksın 
Đtimadın alacaksın 
Hürmet saygı edeceksin 
Dosta vuslat etmek için 
 
 

Telkînini alacaksın 
Emre mutî olacaksın 
Şeyh izinden gideceksin 
Dosta vuslat etmek için 
 
 

Sâdık derviş olacaksın 
At denilir, atacaksın 
Al denilir, alacaksın 
Dosta vuslat etmek için 
 
 

Fenâfillah olacaksın 
Hakk’ı diyet edeceksin 
Ender fenâ bulacaksın 
Dosta vuslat etmek için 
 
 

Vahdet zevkin alacaksın 
Safasına ereceksin 
Hakk’ı izhar edeceksin 
Dosta vuslat etmek için 
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Şeriatı bileceksin 
Gerçek ümmet olacaksın 
Hak Resûl’e uyacaksın 
Dosta vuslat etmek için 
 
 

Kesret vahdet bileceksin 
Sırra kadem basacaksın 
Şahâdete ereceksin 
Dosta vuslat etmek için 
 
 

Ârif insan olacaksın 
Ademiyet bulacaksın 
Sabri hizmet edeceksin 
Dosta vuslat etmek için 
 
 

23. 07. 1998 
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Celâlinde cemâl bulan 
Kahrın içre lutfa eren 
Nârın içre nurun gören 
Đlham almış Hak dostundan 
 
 

Tefekkürle zikreyleyen 
Daim Hakk’a şükreyleyen 
Kelâmı Hak’tan söyleyen 
Đlham almış Hak dostundan 
 
 

Muhasebe yapabilen 
Doğru yoldan hem yürüyen 
Kendisine güvenilen 
Đlham almış Hak dostundan 
 
 

Kur’an ile amel eden 
Hakk’ı-bâtılı fark eden 
Đnsanlara iylik eden 
Đlham almış Hak dostundan 
 
 

Helâl-haram fark eyleyen 
Benliğini terk eyleyen 
Vahdeti şühud eyleyen 
Đlham almış Hak dostundan 
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Şühud üzre durabilen 
Tefekkürle söz söyleyen 
Kelâmı, Hak’tan dinleyen 
Đlham almış Hak dostundan 
 
 

Halkla Hakk’ı tevhit eden 
Halktan Hakk’ı seyreyleyen 
Her an Hakk’ı şühud eden 
Đlham almış Hak dostundan 
 
 

Tevazuyla kulluk eden 
Sultanlara çok sevilen 
Sabri selâmete eren 
Đlham almış Hak dostundan 
 
 

28. 07. 1998 Köy 
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Gel dervişim sabredelim 
Kadere razı olalım 
Niçin, niye demeyelim 
Sabredeni Allah sever 
 
 

Emre itaat edelim 
Telkîne sâdık olalım 
Şer-i şerife uyalım 
Sabredeni Allah sever 

 
 

Sabredenler kemâl bulur 
Hakk’ın güzel kulu olur 
Hikmetleri ayan görür 
Sabredeni Allah sever 
 
 

Saadet, selâmet bunda 
Tatlı dil, güleryüz bunda 
Đyliklerin hepsi bunda 
Sabredeni Allah sever 

 
 

Güzel ahlâk sabırdadır 
Cennet, cemâl sabırdadır 
Huzur, sevgi sabırdadır 
Sabredeni Allah sever 
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Nârı, nurla söndürendir 
Kahrı, lütfa çevirendir 
Saadet yolun açandır 
Sabredeni Allah sever 

 
 

Dervişlikte sabır vardır 
Aşkla, zevkle zikir vardır 
Sohbetinde hikmet vardır 
Sabredeni Allah sever 
 
 

Đmtihandır sabredelim 
Nefse mağlup olmayalım 
Sabri çokça sabredelim 
Sabredeni Allah sever 

 
 

25. 08. 1998 Köy 



 604

 
 

Hoşgeldiniz can dostlarım 
Âşıklarım, sâdıklarım 
Mevlâm sizden razı olsun 
 
 

Gönlünüze mâna dolsun 
Hak erenler sizi sevsin 
Mevlâm sizden razı olsun 

 
 
Zahmetlere katlandınız 
Çokça zahmetler çektiniz 
Mevlâm sizden razı olsun 
 
 

Zahmetiniz rahmet olsun 
Pîrim yüzünüze gülsün 
Mevlâm sizden razı olsun 

 
 
Bize huzur getirdiniz 
Zevk u safalar verdiniz 
Mevlâm sizden razı olsun 
 
 

Zikriniz zikrullah olsun 
Sevginiz muhabbet olsun 
Mevlâm sizden razı olsun 

 
 



 605

 
 

 
 
Hak yolundan gidersiniz 
Hak dostları seversiniz 
Mevlâm sizden razı olsun 
 
 

Biz severiz Hak dostları 
Sizin gibi âşıkları 
Mevlâm sizden razı olsun 

 
 
Hak nuruyla nazarınız 
Sabri ile kemâliniz 
Mevlâm sizden razı olsun 

 
 

29. 08. 1998 
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Đsmini anmak, aşkınla yanmak 
Sana kavuşmak nasip et Mevlâm 
Elini öpmek, diz dize gelmek 
Hak’tan dinlemek nasip et Mevlâm 
 

Şahâdet vermek, şükür eylemek 
Hak yolda gitmek nasip et Mevlâm 
Doğru söylemek, dosdoğru olmak 
Đyilik etmek nasip et Mevlâm 

 
Zandan kurtulmak, tevhit eylemek 
Kendini bilmek nasip et Mevlâm 
Đtimat almak, hareme girmek 
Sevip sevilmek nasip et Mevlâm 
 

Cemâle bakmak, sohbet dinlemek 
Amel eylemek nasip et Mevlâm 
Mânayı bilmek, hâfızı olmak 
Anı korumak nasip et Mevlâm 
 

Vahdette olmak, kendine dönmek 
Kemâle ermek nasip et Mevlâm 
Uruç eylemek, nüzûl eylemek 
Şühutta durmak nasip et Mevlâm 

 
Terki terk etmek, farkı fark etmek 
Tahkika ermek nasip et Mevlâm 
Kesrette bulmak, vuslat eylemek 
Hâl ehli olmak nasip et Mevlâm 

 
Rızayı almak, telkînde bulmak 
Dikkat eylemek nasip et Mevlâm 
Tatlı dil olmak, safaya ermek 
Sabri sabretmek nasip et Mevlâm 
 

09. 09. 1998 
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Şeyh izinden gidenlerin 
Ona gönül verenlerin  
Emre sâdık olanların 
Mevlâ yolun âsan eder 
 
 

Dervişliği sevenlerin 
Aşkla zikir yapanların 
Doğru yoldan gidenlerin 
Mevlâ yolun âsan eder 

 
 

Nisbet varlık atanların 
Güzel ahlâk alanların 
Ehl-i tevhit olanların 
Mevlâ yolun âsan eder 
 
 

Ahde vefa edenlerin 
Nefse ârif olanların 
Helâl-haram seçenlerin 
Mevlâ yolun âsan eder 

 
 

Gurur, kibir atanların 
Mütevazı olanların 
Halka iy’lik edenlerin 
Mevlâ yolun âsan eder 
 
 



 608

Saygı, sevgi yapanların 
Gönülde yer tutanların 
Râbıtası olanların 
Mevlâ yolun âsan eder 

 
 

Taklitleri terk edenin 
Hem tahkika erenlerin 
Şühud üzre duranların 
Mevlâ yolun âsan eder 
 
 

Şirk-i hafi atanların 
Bekâda yer tutanların 
Dost gönlüne girenlerin 
Mevlâ yolun âsan eder 

 
 

Şahâdeti verenlerin 
Sırat mizan geçenlerin 
Sabri vuslat edenlerin 
Mevlâ yolun âsan eder  
 
 

09. 10. 1998 
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Rabbim bizi kul eyledin 
Habîbine ümmet ettin 
Kutsî emaneti verdin 
Nihâyetsiz hamd ü senâ 
 
 

Ruhundan ruh nefheyledin 
Sıfatınla hem süsledin 
Doğru yolunu gösterdin 
Nihâyetsiz hamd ü senâ 
 
 

Zikredeni zikredersin 
Hak diyene kulum dersin 
Tevbekârı af edersin 
Nihâyetsiz hamd ü senâ 
 
 

Kerimsin, sonsuz ikramın 
Binihaye merhametin 
Sayısızdır nimetlerin  
Nihâyetsiz hamd ü senâ 
 
 

Şah damarından yakınsın 
Kalpten geçene şâhitsin 
Gizli sırları bilensin 
Nihâyetsiz hamd ü senâ 
 
 



 610

 
 
 
Rahimsin affı seversin 
Yeter ki kul Allah desin 
Zikreylesin hamdeylesin 
Nihâyetsiz hamd ü senâ 
 
 

Ne güzeldir kulluk etmek 
Hak rızasını kazanmak 
Şühud üzre durabilmek 
Nihâyetsiz hamd ü senâ 
 
 

Rabbim bizi yaratansın 
Nimetlerle yaşatansın 
Sabri’ye hayat verensin 
Nihâyetsiz hamd ü senâ 
 
 

    21. 10. 1998 
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Hak mürşidim lütfeyledi 
Hak zikrini telkîn etti 
Gafletimiz yok eyledi 
Can ilimin sultanıdır 
 

Zan evhamdan o kurtardı 
Şirk-i hafimizi sildi 
Tecellîye mazhar kıldı 
Can ilimin sultanıdır 

 
Diyetimiz Hak eyledi 
Kelâm-ı Hak’la söyledi 
Ender fenâdan geçirdi 
Can ilimin sultanıdır 
 

Ruhundan ruh nefheyledi 
Velâyetin sırrın açtı 
Fe eynemayı bildirdi 
Can ilimin sultanıdır 

 
Kul olmayı emreyledi 
Düşünen kul olun dedi 
Müminleri sevin dedi 
Can ilimin sultanıdır 
 

Şahâdetimi verdirtti 
Tahkik iman telkîn etti 
Mahremine bizi aldı 
Can ilimin sultanıdır 

 
Ârif insan olun dedi 
Taş attırmayın söyledi 
Sabri senden ilân etti 
Can ilimin sultanıdır 
 

24. 02. 2000 
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Hak mürşitten ilham almak 
Telkînine sâdık olmak 
Emre mutî derviş olmak 
Hak mürşidin ikramıdır 
 

Hak nuruyla nazar etmek 
Cemâlini seyreylemek 
Candan içre anı sevmek 
Hak mürşidin ikramıdır 

 
Đtimadın kesbeylemek 
Mahremine girebilmek 
Aşkla zevkle sevebilmek 
Hak mürşidin ikramıdır 
 

Sualine cevap vermek 
Rabbim Allah diyebilmek 
Sırat mizan geçebilmek 
Hak mürşidin ikramıdır 

 
Ol dost ile hemdem olmak 
Zevk u safasıyla dolmak 
Dikkat edip incitmemek 
Hak mürşidin ikramıdır 
 

Tevazuyla kulluk etmek 
Kullukta kemâle ermek 
“Lâ havfun” hitabın duymak 
Hak mürşidin ikramıdır 

 
Kelâmsız sohbet eylemek 
Sohbeti Hak’tan dinlemek 
Sabri Hakk’ı diyet etmek 
Hak mürşidin ikramıdır 
 

29. 02. 2000 
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Âşık, sâdık dervişlerin 
Hak yolunda gidenlerin 
Kendi nefsin bilenlerin 
Perde olmaz gözlerinde 
 
 

Fenâfillah olanların 
Gönülde yer tutanların 
Hak nuruyla bakanların 
Perde olmaz gözlerinde 

 
 

Đsm-i âzam bilenlerin 
Sırra kadem basanların 
Kenz-i mahfi olanların 
Perde olmaz gözlerinde 
 
 

Velâyete erenlerin 
Nübüvveti bilenlerin 
Safasını sürenlerin 
Perde olmaz gözlerinde 

 
 

Sevip sevip sevilenin 
Đtimadın alanların 
Canım derviş olanların 
Perde olmaz gözlerinde 
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Candan içre sevenlerin 
Nefse ârif olanların 
Sırr-ı Kur’an bilenlerin 
Perde olmaz gözlerinde 

 
 

Sırat mizan geçenlerin 
Halvet zevkin alanların 
Hâlde tevhit edenlerin 
Perde olmaz gözlerinde 
 
 

Dünya ukba geçenlerin 
Uruç-nüzûl edenlerin 
Sabri sırra erenlerin 
Perde olmaz gözlerinde 

 
 

22. 02. 2000 Almanya 
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Sevilen kul olabilmek 
Sohbeti Hak’tan dinlemek 
Aşkla zevkle Allah demek 
Hak mürşidin ihsanıdır 
 

Nefse ârif olabilmek 
Zikr-i Hak’la meşgul olmak 
Safasına erebilmek 
Hak mürşidin ihsanıdır 

 
Sırat mizan geçebilmek 
Ol dost ile halvet etmek 
Cemâlini seyreylemek 
Hak mürşidin ihsanıdır 
 

Halkla Hakk’ı tevhit etmek 
Şühud üzre durabilmek 
Uruç-nüzûl zevkin almak 
Hak mürşidin ihsanıdır 

 
Hem hâl ehli olabilmek 
Maziyi hâl edebilmek 
Seviyorum diyebilmek 
Hak mürşidin ihsanıdır 
 

Her zerreden seyreylemek 
Sıfatı, zatı bir görmek 
Sen ben, ben sen olabilmek 
Hak mürşidin ihsanıdır 

 
Mütefekkir olabilmek 
Hak nur ile nazar etmek 
Sabri çokça şükreylemek 
Hak mürşidin ihsanıdır 
 

Belçika    
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Bak şu dervişin haline 
Âlem hayran ahvâline 
Akıl ermez kemâline 
Kesret vahdet tevhit etmiş 
 
 

Sadâkati yolun açmış 
Dostun diyarına uçmuş 
Sevmiş sevmiş çok sevilmiş 
Kesret vahdet tevhit etmiş 

 
 

Kelâmı Hak’tan duymuştur 
Dervişliği zevk etmiştir 
Gönülleri fethetmiştir 
Kesret vahdet tevhit etmiş 
 
 

Hak nuruyla nazar eder 
Dostun cemâlin seyreder 
Bir âleme dalar gider 
Kesret vahdet tevhit etmiş 
 

 
Diller anı anlatamaz 
Kâlem hâli hiç yâzamaz 
Kâmilsiz bu anlaşılmaz 
Kesret vahdet tevhit etmiş 
 
 



 617

 
Uruç eder sohbet eder 
Nüzûl eder kulluk eder 
Âlemleri şühud eder 
Kesret vahdet tevhit etmiş 

 
 

Ender fenâdan geçmiştir 
Kahrı, lütfa çevirmiştir 
Hak dostuna sevilmiştir 
Kesret vahdet tevhit etmiş 
 
 

Hak nuruyla aydınlanmış 
Varlık perdesin kaldırmış 
Varıp bir ile bir olmuş 
Kesret vahdet tevhit etmiş 

 
 

Dervişime nazar edin 
Ondan Hakk’ı seyreyleyin 
Sohbeti Hak’tan dinleyin 
Kesret vahdet tevhit etmiş 
 
 

Ademiyet zevkin almış 
Farzı sünneti birlemiş 
Sabri’ye de çok sevilmiş 
Kesret vahdet tevhit etmiş 

 
Mayıs 2000
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Can ilinden gelmekteyiz 
Candan içre sevmekteyiz 
Yâr gönlüne girmekteyiz 
Can u cânanımsın benim 
 
 

Sizi seven mutlu olur 
Dertli cana şifa bulur 
Aşkla zevkle hemdem olur 
Can u cânanımsın benim 

 
 

Sevginize mazhar olan 
Olur gönüllere sultan 
Aşkınızla hayat bulan 
Can u cânanımsın benim 
 
 

Đtimadın kazanmışız 
Dost gönlünde yer tutmuşuz 
Canımızdan çok sevmişiz 
Can u cânanımsın benim 

 
 

Zikir bizde sohbet bizde 
Dosta giden yol var bizde 
Aşkın zevkin gönlümüzde  
Can u cânanımsın benim 
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Bize derler sâdık derviş 
Hak mürşide gönül vermiş 
Sevmiş dostu, çok sevilmiş 
Can u cânanımsın benim 

 
 

Telkîn Hak’tan alanlarız 
Candan içre bulanlarız 
Canım derviş olanlarız 
Can u cânanımsın benim 
 
 

Mürşidimiz lütfeyledi 
Kelâm-ı Hakla söyledi 
Gelin dostlar bana, dedi 
Can u cânanımsın benim 

 
 

Can mürşidi seveceksin 
Rızasını alacaksın 
Sabri sâdık olacaksın 
Can u cânanımsın benim 
 

13. 08. 2000 
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Hak Resûlden davet aldık 
Ravzasına dahil olduk 
Huzurunda kıyam durduk 
Ehlen ve sehlen merhaba 
 
 

Öyle âlem tarif olmaz 
Kelâm anı anlatamaz 
Kâlem hâli hiç yâzamaz 
Ehlen ve sehlen merhaba 

 
 
Âşıkların sadıkların 
Candan içre sevenlerin 
Gönlün size verenlerin 
Ehlen ve sehlen merhaba 
 
 

Mucizeniz zuhur etmiş 
Ravzanızda zâhir olmuş 
Vârislerin bunu görmüş 
Ehlen ve sehlen merhaba 

 
 
Đlmi ledün hikmet bilen 
Şahâdetin sırrın çözen 
Mânanıza vuslat eden 
Ehlen ve sehlen merhaba 
 
 

Sizi seven mutlu olur 
Dertli cana şifa bulur 
Şefaate nâil olur 
Ehlen ve sehlen merhaba 
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Rahmetenli’l-Âleminsin 
Hem Şefiü’l-Muznibinsin 
Dertlilerin tabibisin 
Ehlen ve sehlen merhaba 
 
 

Đnse, cinne şefi olan 
Şahâdet sırrına eren 
Ruhunda sizi hisseden 
Ehlen ve sehlen merhaba 

 
 
Canlar sana feda olsun 
Cihan senin ile dolsun 
Bu fakirin kölen olsun 
Ehlen ve sehlen merhaba 
 
 

Muhammed’sin Mustafa’sın 
Rahmetenli’l-Âleminsin 
Şanı yüce Peygambersin 
Ehlen ve sehlen merhaba 

  
 
Gözümüze nur olmuşsun 
Gönülleri feth etmişsin 
Sabri’nin de canânısın 
Ehlen ve sehlen merhaba 
 
                         03. 01. 2001 
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Beytullaha vâsıl olduk 
Tekbir, tahmidler okuduk 
Aşkla, zevkle tavaf ettik 
Yüce makam Beytullahsın 
 
 

Cazibene gönül hayran 
Cem etmişsin can u canân 
Tavaf eder hep âşıkân 
Yüce makam Beytullahsın 

 
 

Gözler sizi seyretmekte 
Hikmetlerini görmekte 
Gönülden Allah demekte 
Yüce makam Beytullahsın 
 
 

Canım ruhum sana hayran 
Safanıza doyulmayan 
Müminlere kıble olan 
Yüce makam Beytullahsın 

 
 
Vedanıza dayanamam 
Sahibinle oldun ayan 
Gönülden size bağlanan 
Yüce makam Beytullahsın 
 
 

Tavaf edenle edilen 
Bir vücuttur bunu bilen 
Gayrullahı kökten silen 
Yüce makam Beytullahsın 



 623

 
 
 
 
Faziletin sahibinden 
Ender fenâdan geçenden 
Kesret vahdet bir görenden 
Yüce makam Beytullahsın 
 
 

Beytullahsın Mevlâmıza 
Canlar feda zatınıza 
Muammadır sırrınıza 
Yüce makam Beytullahsın 

 
 
Beytullahta cuma kıldık 
Cem eyledik şükreyledik 
Vahdet kesret tevhit ettik 
Yüce makam Beytullahsın 
 
 

Gel dedin de geldim sana 
Ruhum gönlüm senden yana 
Sabri kuldur yaradana  
Yüce makam Beytullahsın 

 
                     

  05. 01. 2001 
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Mehmet Ustam ârif insan 
Hakk’ı-bâtılı fark eden 
Doğru yolda Hakla giden 
Âşık, sâdık, ârif insan 
 

Aşkla zevkle zikrederdi 
Doğrulukta önder idi 
Đhvanları çok severdi 
Âşık, sâdık, ârif insan 

 
Fenâfillah olmuş idi 
Bekâda yer tutmuş idi 
Uruç-nüzûl zevk ederdi 
Âşık, sâdık, ârif insan 
 

Özü sözü doğru insan 
Râbıtadan ayrılmayan 
Melâmet’te kemâl bulan 
Âşık, sâdık, ârif insan 

 
Đnsanlara çok sevilen 
Đhvanlara sohbet eden 
Sohbeti Hak’tan dinleyen 
Âşık, sâdık, ârif insan 
 

Can mürşide sevilendi 
Gönüllerde yer tutandı 
Misafiri çok severdi 
Âşık, sâdık, ârif insan 
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Sözü sohbeti dinlenen 
Hak mürşide gönül veren 
Can u gönülden sevilen 
Âşık, sâdık, ârif insan 
 
 

Mehmet Usta mert insandı 
Ahlâk ile sevilendi 
Nefse ârif bir dervişti 
Âşık, sâdık, ârif insan 

 
 
Can Mehmedim seni sevdik 
Sana gönülden yer verdik 
Hak’tan rahmetler diledik 
Âşık, sâdık, ârif insan 
 
 

Gündüz gece zikreylemiş 
Gönlünü Allah'a vermiş 
Mâna olmuş dosta uçmuş 
Âşık, sâdık, ârif insan 

 
 
Bütün ihvan rahmet diler 
Đy’liklerin yâd ederler 
Hacı Sabri “Can Dostum!” der 
Âşık, sâdık, ârif insan 
 
                   06. 03. 2001 



 626

 
Hak mürşitten telkîn aldık 
Zikreyledik, Allah dedik 
Hamdeyledik, şükreyledik 
Bînihaye hamd ü senâ 
 

Can mürşidim lütfeyledi 
Gayrullahı yok eyledi 
Kelâmı, Hak’tan söyledi 
Bînihaye hamd ü senâ 

 
Bizi bize öğretendir 
Ruhundan ruh nefhedendir 
Şahâdeti verdirendir 
Bînihaye hamd ü senâ 
 

Hesabımızı görendir 
Şirk fi’linden kurtarandır 
Fenâfillah eyleyendir 
Bînihaye hamd ü senâ 
 

Sırrı hikmetler çözendir 
Velâyete erdirendir 
Velilerle haşredendir 
Bînihaye hamd ü senâ 
 

Nübüvvete vâris kılan 
Şeriatı alın diyen 
Kur’an yolundan yürüyen 
Bînihaye hamd ü senâ 
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Telkîn ile amel etmek 
Sohbeti Hak’tan dinlemek 
Ârif, kâmil derviş olmak 
Bînihaye hamd ü senâ 
 
 

Yolumuzu âsan ettin 
Engellerimiz kaldırdın 
Haremine bizi aldın 
Bînihaye hamd ü senâ 

 
 
Şükür bizde, zikir bizde 
Aşkla, zevkle sohbet bizde 
Can içinde cânan bizde 
Bînihaye hamd ü senâ 
 
 

Kalden geçmiş hâl ehliyiz 
Ol dost ile birlikteyiz 
Harfsiz sohbet etmedeyiz 
Bînihaye hamd ü senâ 

 
 
Sonsuz nimetin lûtfettin 
Kâmil iman telkîn ettin 
Sabri’ye de ikram ettin 
Bînihaye hamd ü senâ 
 

Köyde, 21. 09. 2001 
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Mürşit ile kemâl bulan 
Emre sâdık derviş olan 
Hak mürşitten ilham alan 
Hamd-i lillah Rabbimize 
 

Cemâliniz seyreylemek 
Candan içre sizi sevmek 
Sevginize mazhar olmak 

 Hamd-i lillah Rabbimize 
 
Can mürşidim cânanımsın 
Dertli gönül dermanısın 
Sultanların sultanısın 
Hamd-i lillah Rabbimize 
 

Fenâfillah olan şeyhim 
Hakk’ı diyet eden şeyhim 
Zikri Hak’tan veren şeyhim 

 Hamd-i lillah Rabbimize 
 
Gönlünüze gierebilmek 
Sevginize mazhar olmak 
Candan içre sevebilmek 
Hamd-i lillah Rabbimize 
 

Hikmet ile nazar eyle 
Kesret vahdet tevhit eyle 
Ulu Mevlâ’ya hamd eyle 

 Hamd-i lillah Rabbimize 
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Sıfatıyla techiz etmiş 
Kainatı Hak süslemiş 
Đnsanı mirat edinmiş 
Hamd-i lillah Rabbimize 
 
 

Đnsan Hakk’ı diyet eden 
Hak nuruyla nazar eden 
Sıfatullahla giyinen 

 Hamd-i lillah Rabbimize 
 
Benim şeyhim Ahmet sultan 
Odur sultanlara sultan 
Dertli cana derman olan 
Hamd-i lillah Rabbimize 
 

Ender fenâdan geçirir 
Men aref sırrın bildirir 
Dostun nikabın kaldırır 

 Hamd-i lillah Rabbimize 
 
Bize bizden ikram eden 
Lisanımızdan söyleyen 
Sabri’ye de kulum diyen 
Hamd-i lillah Rabbimize 
 
 

23. 09. 2001  Köyde 
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Âşık, sâdık derviş olmak 
Aşkla zevkle Allah demek 
Hak mürşide gönül vermek 
Đkram, ihsan eyle Mevlâm 
 
 

Rızasını tahsil etmek 
Telkînine sâdık olmak 
Mürşidini candan sevmek 
Đkram, ihsan eyle Mevlâm 
 

 
Vuslat ile hayat bulmak 
Şahâdet sırrına ermek 
Ol dost ile hemdem olmak 
Đkram, ihsan eyle Mevlâm 
 
 

Haremine aşkla girmek 
Huzurunda kıyam durmak 
Sohbetine gönül vermek 
Đkram, ihsan eyle Mevlâm 

 
 

Kur’an, hadis rehber etmek 
Doğru yolda Hak’la gitmek 
Ehli sünnet üzre olmak 
Đkram, ihsan eyle Mevlâm 
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Kesret vahdet şühud etmek 
Telkîn ile tevhit etmek 
Her zerreden seyreylemek 
Đkrâm, ihsan eyle Mevlâm 
 

 
Varın verip diyet etmek 
Sen ben ben sen diyebilmek 
Makamatı zevk eylemek 
Đkrâm, ihsan eyle Mevlâm 
 
 

Vahdet zevkin alabilmek 
Nüzûl edip kulluk etmek 
Sabri şühud üzre durmak 
Đkram, ihsan eyle Mevlâm 
 

 
Köyde, 25. 09. 2001 
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Bu âleme nazar eyle 
Nimetlere çok şükreyle 
Yaratana kulluk eyle 
En güzel varlıktır insan 
 
 

Kainatı Hak süslemiş 
Sıfatıyla teçhiz etmiş 
Đnsanı mirat edinmiş 
En güzel varlıktır insan 

 
 

Emaneti koruyandır 
Men aref sırrın bilendir 
Kesret vahdet bir görendir 
En güzel varlıktır insan 
 
 

Hak nuruyla nazar eder 
Bir âleme dalar gider 
Harfsiz, savtsiz sohbet eder 
En güzel varlıktır insan 

 
 

Hak mürşitten ilham almış 
Hak dostuna çok sevilmiş 
Dostun mahremine girmiş 
En güzel varlıktır insan 
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Zikri Hak’la kemâl bulmuş 
Enfüs, âfak Hak zevk etmiş 
Men aref sırrına ermiş 
En güzel varlıktır insan 

 
 

Dünya, ukbadan geçmiştir 
Dosta vuslat eylemiştir 
Sevmiştir  çok sevilmiştir 
En güzel varlıktır insan 
 
 

Đkiz kardeştir Kur’an’a 
Muhataptır yaratana 
Sabri sâdık o sultana 
En güzel varlıktır insan 

 
 

Köyde, 29. 09. 2001  
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Bir hâl oldum anlatılmaz 
Kale gelmez, söylenemez 
Hâl ilmidir bilinemez 
Mürşidimin telkînidir 
 
 

Mahremine girenleriz 
Vuslat zevkin alanlarız 
Telkîn ile bulanlarız 
Mürşidimin telkînidir 

 
 

Ender fenâdan geçmişiz 
Hakk’ı diyet eylemişiz 
Canânı candan sevmişiz 
Mürşidimin telkînidir 
 
 

Gönlünde yer verdi bize 
Doldu sevgi gönlümüze 
Âşık derviş derler bize 
Mürşidimin telkînidir 

 
 

O sultana canım feda 
Telkîn ile bulduk safa 
Nasihatı cana şifa 
Mürşidimin telkînidir 
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Şahâdete erdi gönül 
Tahkik iman buldu gönül 
Dosta vuslat etti gönül 
Mürşidimin telkînidir 
 

 
Geçmişimiz hâl eyledik 
Sohbeti Hak’tan dinledik 
Kesret vahdet tevhit ettik 
Mürşidimin telkînidir 
 
 

Şühud üzre duranlarız 
Uruç, nüzûl edenleriz 
Sabri sâdık dervişleriz 
Mürşidimin telkînidir 

 
 
   01. 10. 2001 Köyde
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 Hak mürşitten ilham alan 
Olur gönüllere sultan 
Derdi olur ana derman 
Can mürşidim canım kurban 
 

Telkîninde hayat vardır 
Sohbetinde huzur vardır 
Sözlerinde hikmet vardır 
Can mürşidim canım kurban 

 
Sevginize lâyık olmak 
Gönlünüzde mekan tutmak 
Cemâliniz seyreylemek 
Can mürşidim canım kurban 
 

Ender fenâdan geçmiştir 
Hakk’ı diyet eylemiştir 
Sevmiştir çok sevilmiştir 
Can mürşidim canım kurban 

 
Methe lâyık benim şeyhim 
Şahâdet verdiren şeyhim 
Hak kelâmı söyler şeyhim 
Can mürşidim canım kurban 
 

Taklitleri siler atar 
Tahkik iman telkîn eder 
Ol dost ile halvet eder 
Can mürşidim canım kurban 
 

Rızanızı alabilmek 
Candan içre sizi sevmek 
Sabri gönülde yer tutmak 
Can mürşidim canım kurban 
 

    Köyde, 12. 10. 2001 
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Gel dervişim nefse ârif olalım 
Dervişlikte huzur sevgi bulalım 
Hak mürşidin gönlünde yer tutalım 
Yolumuz Kur’an yoludur bilelim 
 

Şeyh izinden telkîn ile gidelim 
Emre sâdık âşık derviş olalım 
Ehli sünnet itikadın bilelim 
Zikir halkasına aşkla girelim 

 
Kur'an-ı Kerîm’i rehber bilelim 
Ehli Kur’an vel cemaat olalım 
Huzur, sevgi Hak yolunda bulalım 
Aşkla, zevkle gelin Allah diyelim 
 

Hak dostunu sevelim, sevilelim 
Ehlullahın yolundan yürüyelim 
Harem-i ismete aşkla girelilm 
Mahremiyetin kıymetin bilelim 

 
Hak nuruyla âlemler seyredelim 
Men arefe’den hissedar olalım 
Bulalım, bilelim sırra erelim 
Can mürşidin rızasın kazanalım 
 

Dervişler, Hakk’a gönül verenlerdir 
Emre sâdık Hak yolda gidenlerdir 
Hak nuruyla cemâle bakanlardır 
Aşkla, zevkle şahâdet verenlerdir 

 
Âşık, sâdık, ârif insandır bunlar 
Tefekkürle huzurda bulunanlar 
Salât-ı daimünü de kılarlar 
Hüseyin Sabri melâmilerdir bunlar 
 

Köyde,  31. 10. 2001   
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Hakka gönül verenleriz 
Hak mürşitten bulanlarız 
Hakk’ı halktan sevenleriz 
Ehl-i tevhit derler bize 
 

Fenâfillah olanlarız 
Tecellîye erenleriz 
Gerçek derviş olanlarız 
Ehl-i tevhit derler bize 
 

Şükrederiz Rabbimize 
Aşkın zevkin verdi bize 
Düştü sevgin gönlümüze 
Ehl-i tevhit derler bize 
 

Hamd ederiz Rabbimize 
Sonsuz sevgi verdi bize 
Doğar envar kalbimize 
Ehl-i tevhit derler bize 

 
Emre mutî sadıklarız 
Sadâkatta bulanlarız 
Candan içre sevenleriz 
Ehl-i tevhit derler bize 
 

Kemâlimiz aşk iledir 
Hak mürşidin himmetidir 
Canda cânan sevgisidir 
Ehl-i tevhit derler bize 
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Biz Allah’a gönül verdik 
Şahâdet sırrına erdik 
Kâmil iman tasdik ettik 
Ehl-i tevhit derler bize 
 
 

Hikmet ile nazarımız 
Dostumuzu çok severiz 
Sevgisine erenleriz 
Ehl-i tevhit derler bize 

 
 
Melâmiler fedailer 
Varını Hakk’a verenler 
Hak’la halkı bir görenler 
Ehl-i tevhit derler bize 
 
 

Şühud üzre duranlarız 
Kendi nefsin bilenleriz 
Sabri Allah diyenleriz 
Ehl-i tevhit derler bize 

 
 

15. 09. 2003 
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Mütevazı olabilmek 
Gönülleri fetheylemek 
Dosta gönül verebilmek 
Hak mürşidin himmetidir 
 

Sırra kadem basabilmek 
Perdelerden öte geçmek 
Sevip sevip çok sevilmek 
Hak mürşidin himmetidir 

 
Ol dost ile hemdem olmak 
Đtimadın kesbeylemek 
Sen benimsin diyebilmek 
Hak mürşidin himmetidir 
 

Dünya, ukba geçebilmek 
Hâlde tevhit edebilmek 
Sohbeti Hak’tan dinlemek 
Hak mürşidin himmetidir 

 
Velâyete erebilmek 
Nübüvvete gönül vermek 
Halis muhlis derviş olmak 
Hak mürşidin himmetidir 
 

Kesret vahdet tevhit etmek 
Âyet, hadis sırrın bilmek 
Makâmatla zevk eylemek 
Hak mürşidin himmetidir 
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Kavseyin’e sefer etmek 
Vâcibatı burda çözmek 
Ademiyeti zevk etmek 
Hak mürşidin himmetidir 
 
 

Canda canânla buluşmak 
Dikkat edip hiç kırmamak 
Sohbetine gönül vermek 
Hak mürşidin himmetidir 
 
 

Mürşidin gönlüne girmek 
Sırrına sırdaş olmak 
Mânasıyla hayat bulmak 
Hak mürşidin himmetidir 
 
 

Telkînine sâdık olmak 
Canım gönülden bağlanmak 
Sabri selâmete ermek 
Hak mürşidin himmetidir 

 
 

  26. 09. 2003 
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Dostlar ile bayram ettik 
Mevlâmıza şükreyledik 
Hamdeyledik, zikreyledik 
Dostlar ile bayram olur 
 
 

Oruç tutan, bayram eder 
Zevk ü safasını sürer 
Elem, keder ondan gider 
Dostlar ile bayram olur 
 
 

Zikir onda, şühud onda 
Ol dost ile sohbet onda 
Hak mürşidin sırrı onda 
Dostlar ile bayram olur 
 
 

Nefse kement vuranlardır 
Hakk’a varın verenlerdir 
Tecellîye erenlerdir 
Dostlar ile bayram olur 
 
 

Şühud üzre duranlardır 
Şahâdete erenlerdir 
Sırra kadem basanlardır 
Dostlar ile bayram olur 
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Hakk’ı diyet eden dostlar 
Hak nuruyla görür onlar 
Hak cemâlin seyrederler 
Dostlar ile bayram olur 
 
 

Hak mürşittir önderleri 
Kur’an hadis rehberleri 
Sever Mevlâm ol canları 
Dostlar ile bayram olur 
 
 

Ahkâm ahlâkla yaşarlar 
Dünya, ukba geçmiş bunlar 
Mâna olmuş uçmuş bunlar 
Dostlar ile bayram olur 
 
 

Dosta vuslat etmiş bunlar 
Tevazuyla kul olanlar 
Sabri ile dost olanlar 
Dostlar ile bayram olur 
 

 17. 11. 2004 
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Can mürşidim himmet etti 
Canda cânanı bildirdi 
Zikr-i Hak’la seviştirdi 
Zikrullahtır rehber bizde 
 

Sohbetine gönül verdik 
Aşkla, zevkle Allah dedik 
Perdelerden öte geçtik 
Zikrullahtır rehber bizde 

 
Hak mürşitle hemdem olduk 
Şükür ruhundan ruh aldık 
Ruhullah zevkine erdik 
Zikrullahtır rehber bizde 
 

Can mürşidim lütfeyledi 
Dünya ukbadan geçirdi  
Ol dost ile hemdem etti 
Zikrullahtır rehber  bizde 

 
Hakk’ı diyet eden derviş 
Lâ havfun sırrına ermiş 
Sevmiş sevmiş çok sevilmiş 
Zikrullahtır rehber bizde 
 

Şühud üzre bulunanlar 
Kelâmı Hak’tan duyanlar 
Hakk’ı diyet eden dostlar 
Zikrullahtır rehber bizde 
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Gelin dostlar gelin bize 
Emaneti verem size 
Allah şâhit kalbimize 
Zikrullahtır rehber bizde 
 
 
 

Ne güzeldir derviş olmak 
Ol dost ile halvet etmek 
Kesret vahdet tevhit etmek 
Zikrullahtır rehber bizde 

 
 
 

Tevhit aldık Hak mürşitten 
Aşka düştük sevgisinden 
Söyler Mevlâm Sabrisinden 
Zikrullahtır rehber bizde 
 
 
    Almanya, 3. 6. 2005 
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Canım ruhum canân ister 
Ol dost ile sohbet ister 
Ruhum ona vuslat ister 
Canda cânanım benim 
 
 

Gönülden zikir eylemek 
Aşkla, zevkle Allah demek 
Dostun haremine girmek 
Canda cânanım benim 
 
 

Kesafetten geçebilmek 
Letafette huzur bulmak 
Terk-i dünya edebilmek 
Canda cânanım benim 
 
 

Sadâkatle derviş olmak 
Dünya ukba geçebilmek 
Hak cemâlin seyreylemek 
Canda cânanım benim 
 
 

Hâlde tevhit edebilmek 
Şahâdet sırrına ermek 
Kesret vahdet tevhit etmek 
Canda cânanım benim 
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Perdelerden aşabilmek 
Ol dost ile hemdem olmak 
Zevk u safasına ermek 
Canda cânanım benim 
 
 

Velâyette velî olmak 
Nübüvvette vekil olmak 
Canda canânla sevişmek 
Canda cânanım benim 
 
 

Velî, nebi bir eylemek 
Kavseyin’de seyreylemek 
Ademiyet sırrın bilmek 
Canda cânanım benim 
 
 

Urûç, nüzûl edebilmek 
Tevazuyla kulluk etmek 
Sabri çokça şükreylemek 
Canda cânanım benim 
 
 

 13. 07. 2005   
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Ne güzeldir derviş olmak 
Kesret vahdet tevhit etmek 
Hak mürşitten ilham almak 
Hakk’ın bize ihsanıdır 
 

Aşkla zevkle Allah demek 
Hak emrine razı olmak 
Hak dostlarla hemdem olmak 
Hakk’ın bize ihsanıdır 

 
Fenâfillah olabilmek 
Bekâda yer tutabilmek 
Can mürşidi sevebilmek 
Hakk’ın bize ihsanıdır 
 

Zat-ı Hakk’a mazhar olmak 
Hakk’ı diyet edebilmek 
Varlığın ilân eylemek 
Hakk’ın bize ihsanıdır 

 
Hak Resûl’e ümmet olmak 
Aşkla, zevkle kulluk etmek 
Çokça Kur’an’ı okumak 
Hakk’ın bize ihsanıdır 
 

Hak mürşitle hemdem olmak 
Gönüllerde yer tutabilmek 
Mürşit, mürit tevhit etmek 
Hakk’ın bize ihsanıdır 
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Canda canânla buluşmak 
Candan içre anı sevmek 
Sevgisine lâyık olmak 
Hakk’ın bize ihsanıdır 
 

Haremine girebilmek 
Edeple huzurda durmak 
Dikkat edip hiç kırmamak 
Hakk’ın bize ihsanıdır 

 
Şühud üzre durabilmek 
Telkîn ile amel etmek 
Râbıtadan ayrılmamak 
Hakk’ın bize ihsanıdır 
 

Melâmetle hayat bulduk 
Varlığımız yok eyledik 
Gerçek varlığa ulaştık 
Hakk’ın bize ihsanıdır 

 
Sabrimizle şükreyledik 
Gündüz gece zikreyledik 
Şükür Hakk’ı diyet ettik 
Hakk’ın bize ihsanıdır 
 
 

24. 07. 2005 
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Canım cânanımdır Allah 
Derde dermanımdır Allah  
Bize bizden yakın Allah  
Her nefes diyelim Allah  
 

Halkı halkedendir Allah  
Bizi yaratandır Allah  
Rızkı verenimiz Allah 
Her nefes diyelim Allah  

 
Mabudu’n-billahtır Allah  
Tende mihmanımdır Allah  
Fiilin fâilidir Allah 
Her nefes diyelim Allah  
 

Rabbi’l-Âlemîndir Allah  
Mülkün sahibidir Allah  
Her şeye kadirdir Allah  
Her nefes diyelim Allah  

 
Semi, basardır can Allah 
Gönlümde cânanımdır Allah  
Ehaddir, Sameddir Allah  
Her nefes diyelim Allah  
 

Gözümden görenim Allah  
Dilimden zikreder Allah  
Bize diyet olan Allah  
Her nefes diyelim Allah  
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Canım ruhum Hû der Allah  
Hûdan gayrı yoktur Allah  
Hakk’ın varlığı der Allah 
Her nefes diyelim Allah  
 
 

Her zerre zikreder Allah 
Ruhu nefhedendir Allah  
Zakir mezkür birdir Allah 
Her nefes diyelim Allah  

 
 
Kelâm-ı Hak'tır der Allah  
Rahimdir Kerimdir Allah  
Sabri’sinden söyler Allah  
Her nefes diyelim Allah  
 
 

27. 07. 2005    
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Mevlâm sana hamd ü senâ 
Zikredenler bulur safa 
Hak mürşittir derde deva 
Telkînimiz rehber bizde 
 

Şirk-i hafi atanlarız 
Hak’ta ifna olanlarız 
Ender fenâ geçenleriz 
Telkînimiz rehber bizde 

 
Zat-ı Hakk’ın mazharıyız 
Telkîninin sâdıkıyız 
Candan içre sevenleriz 
Telkînimiz rehber bizde 
 

Daim zikir edenleriz 
Tefekkürle Allah deriz 
Hakk’ı-bâtılı seçeriz 
Telkînimiz rehber bizde 

 
Hakk’a biat edenleriz 
Telkîn Hak’tan alanlarız 
Can mürşitten bulanlarız 
Telkînimiz rehber bizde 
 

Mürşit Hakk’ı diyet eden 
Kelâmı, Hak’tan söyleyen 
Âyet, hadis sırrın bilen 
Telkînimiz rehber bizde 

 
Hâlde tevhit edenleriz 
Ol dost ile halvetteyiz 
Şükret Sabri şühuttayız 
Telkînimiz rehber bizde  
 

31. 07. 2005 
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Derviş kızım ne istersin 
Kendini ilme verensin 
Aşkla, zevkle Allah dersin 
Allah muradını versin 
 

Fenâfillah olan kızım 
Bekâda yer tutan kızım 
Aşkla zevkle dolan kızım 
Şühud üzre duracaksın 

 
Tevazuna melek hayran 
Güzel ahlâkında bulan 
Tefekkürle Hak’la dolan 
Ondan ilham alacaksın 
 

Gönülleri fethedensin 
Mürşidine sevilensin 
Haremine giren sensin 
Halka hizmet edeceksin 

 
Velâyetten âyetleri 
Nübüvvetten hadisleri 
Hak mürşitten ilhamları 
Sadâkatle alacaksın 
 

Kutsî hadis bilen kızım 
Âyet, hadis çözen kızım 
Urûç,nüzûl eden kızım 
Halktan Hakk’ı seveceksin 
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Şahâdete eren kızım 
Şühud üzre duran kızım 
Hoca Hanım Ülfet Kızım 
Çokça dikkat edeceksin 
 
 
 

Hak hidâyet etmiş size 
Mâna dolmuş gönlünüze 
Şeyhin dua eder size 
Hak yolunu âsan etsin 

 
 
Varlık benlik giyinmedin 
Hemen Hakk’a  biat ettin 
Sabri’yi de memnun ettin 
Đkram ihsan Hak’tan sana 
 
 

 02. 08. 2005 
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Bu âleme nazar eyle 
Ulu Mevlâ’ya şükreyle 
Gündüz gece zikir eyle 
Zikredenler huzur bulur 
 

Telkîn üzre zikreyleyen 
Sohbeti Hak’tan dinleyen 
Aşkla, zevkle Allah diyen 
Zikredenler huzur bulur 

 
Zikir senin yolun açar 
Dostun diyarına uçar 
Etrafına rahmet saçar 
Zikredenler huzur bulur 
 

Sırat, mizandan geçirir 
Bekâ iline uçurur 
Hak nuruyla cemâl görür 
Zikredenler huzur bulur 

 
Velâyette velilerle 
Nübüvvette nebilerle 
Hak erenler dostlar ile 
Zikredenler huzur bulur 
 

Zikri Hak’la huzur bulan 
Bulur her derdine derman 
Olur ana yollar âsan 
Zikredenler huzur bulur 
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Hakk’ı zikir emr-i Hak’tır 
Ehlinden almak da şarttır 
Hakk’a aşk ilân etmektir 
Zikredenler huzur bulur 
 
 

Hakk’a kulluk edeceksin 
Şühud üzre duracaksın 
Hikmetlere ereceksin 
Zikredenler huzur bulur 

 
 
Hak huzurun verdi bize 
Doldu sevgi gönlümüze 
Sabri dua et sen bize 
Zikredenler huzur bulur 
 
 

02. 08. 2005 
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Tefekkürle Allah diyen 
Hak nuruyla nazar eden 
Hak cemâlin seyreyleyen 
Hakk’ı diyet eden derviş 
 
 
 
Ender fenâdan geçmiştir 
Varın Hak’ta yok etmiştir 
Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
Hakk’ı diyet eden derviş 
 
 
 
Hak mürşitten telkîn almış 
Zikreylemiş, fikreylemiş 
Dervişlikte karar kılmış 
Hakk’ı diyet eden derviş 
 
 
 
Sırat, mizandan geçmiştir 
Sevmiştir hem sevilmiştir 
Kesret vahdet bir etmiştir 
Hakk’ı diyet eden derviş 
 
 
 
Dervişimiz şühud eder 
Hak yolunda aşkla gider 
Hak aşkıyla yanar, tüter 
Hakk’ı diyet eden derviş 
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Şeriat, tarîkat onda 
Hakîkat, marifet onda 
Candan içre cânan onda 
Hakk’ı diyet eden derviş 
 
 
 
Hak nuruyla nazar eder 
Bir âleme dalar gider 
Tefekkürle kelâm söyler 
Hakk’ı diyet eden derviş 
 
 
 
Đlham almış Hak mürşitten 
Aşka düşmüş sevgisinden 
Mâna dökülür dilinden  
Hakk’ı diyet eden derviş 
 
 
 
Şühud üzre duranlarız 
Şahâdeti verenleriz 
Sabri’mizle bulanlarız 
Hakk’ı diyet eden derviş 
 
  
   09. 08. 2005 
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Telkîn Hak’tan alanlarız 
Emre sâdık dervişleriz 
Sadâkâtle bulanlarız 
Nefse ârif dervişleriz 
 
 
 
Nefse kement vuranlarız 
Elin kolun kıranlarız 
Aşkla zevkle Allah deriz 
Nefse ârif dervişleriz 
 
 
 
Fenâfillah olanlarız 
Bekâda yer tutanlarız 
Hak dostları sevenleriz 
Nefse ârif dervişleriz 
 
 
 
Şeriatla gidenleriz 
Hakikate erenleriz 
Hakk’ı diyet edenleriz 
Nefse ârif dervişleriz 
 
 
 
Kur’an, hadis bilenleriz 
Emr-i Hakk’ı tutanlarız 
Hak Resûl’ün izindeyiz 
Nefse ârif dervişleriz 
 
 
 
 
 



 660

Canım derviş olanlarız  
Hakk’ı diyet edenleriz 
Zat-ı Hakk’ın mazharıyız 
Nefse ârif dervişleriz 
 
 
 
Candan içre bulanlarız 
Urûç nüzûl edenleriz 
Feyz-i Hak’la dolanlarız 
Nefse ârif dervişleriz 
 
 
 
Đlm-i Ledün sahibiyiz 
Yokluğu da yok edeniz 
Hak Resûl’ün vârisiyiz 
Nefse ârif dervişleriz 
 
 
 
Melâmetle bulanlarız 
Pîr Seyyid’in dervişiyiz 
Sabri’mizle şükrederiz 
Nefse ârif dervişleriz 
 
 
 
  10. 08. 2005 
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Çokça Hakk’ı zikreylemek 
Daim Hakk’a şükreylemek 
Şühud üzre durabilmek 
Âriflerin kemâlidir 
 

Hak mürşidi candan sevmek 
Telkinine sâdık olmak 
Canda cânanla buluşmak 
Âriflerin kemâlidir 

 
Naz, niyaza erebilmek 
Hareminde sohbet etmek 
Sohbeti Hak’tan dinlemek 
Âriflerin kemâlidir 
 

Velâyette veli olmak 
Nübüvvette vâris olmak 
Kesret vahdet bir eylemek 
Âriflerin kemâlidir 

 
Âyet, hadis alabilmek 
Bunlarla hem amel etmek 
Hak Resûl’e ümmet olmak 
Âriflerin kemâlidir 
 

Halk yüzünden Hakk’ı sevmek 
Đnsanlara çok sevilmek 
Gönül rızasın kazanmak 
Âriflerin kemâlidir 

 
Emre sâdık derviş olmak 
Sadâkâtle kulluk etmek 
Sabri insanları sevmek 
Âriflerin kemâlidir 
 

  11. 08. 2005 
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Biz erenler aşığıyız 
Hak yolunun sadığıyız 
Pîr Seyyid’in sâliğiyiz 
Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 
 
Đlm-i Ledün bilenleriz 
Ehlinden ders alanlarız 
Telkîn ile zikrederiz 
Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 
 
Fenâfillah etti bizi 
Yok eyledi şirkimizi 
Bildirdi hem dinimizi 
Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 
 
Zat-ı Hakk’ın mazharıyız   
Hak’tır bizim diyetimiz 
Hak mürşittir önderimiz 
Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 
 
Yokluğu da yok etmişiz 
Hak varıdır varlığımız 
Söyler bize sultanımız 
Râbıtamız Hak’tır bizim 



 663

 
 
 
 
 
 
Şühud üzre duranlarız 
Şahâdeti verenleriz 
Urûç nüzûl edenleriz 
Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 
 
Cevabımız verenleriz 
Rabbim Allah diyenleriz 
Hak Resûl’ün ümmetiyiz 
Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 
 
Ahkâm ile gidenleriz 
Güzel ahlâk emelimiz 
Sabri’mizle Allah deriz 
Râbıtamız Hak’tır bizim 
 
 
 
  17. 08. 2005 
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Hakk’ın dostu n’eylemiştir? 
Ender fenâdan geçmiştir 
Hakk’ı diyet eylemiştir 
Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
 
 
 
Gündüz gece zikretmiştir 
Dost cemâlin seyretmiştir 
O’na vuslat eylemiştir 
Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
 
 
 
Emre sâdık Hak yoldadır 
Hak erenler yolundadır 
Hak mürşidin izindedir 
Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
 
 
 
Nefsine ârif insandır 
Sırat mizandan geçendir 
Dostun gönlün kazanmıştır 
Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
 
 
 
Hak Resûl’ün yanındadır 
Şefaatine erendir 
Ümmetlik zevkin alandır 
Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
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Telkîn ile kemâl bulan 
Bulur her derdine derman 
Enfüs âfak olur seyran 
Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
 
 
 
Dünya ukbadan geçmiştir 
Hâlde tevhit eylemiştir 
Kâmil iman ikrarıdır 
Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
 
 
 
Şahâdete eren derviş 
Varını Allah'a vermiş 
Sabri’siyle Hakk’a ermiş 
Zat-ı Hakk’ın mazharıdır 
 
 
 
  18. 08. 2005 
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Yok olmuşuz Melâmet’le  
Var olmuşuz Hak varlıkla 
Hak mürşidin telkiniyle 
Mürşidimiz rehber bizde 
 
 
 
Kahrı lütfa çevirendir 
Telkinimizi verendir 
Dünya ukba geçirendir 
Mürşidimiz rehber bizde 
 
 
 
Hakk’a vuslat ettirendir 
Hak Resûl’ü bildirendir 
Şeriatı giydirendir 
Mürşidimiz rehber bizde 
 
 
 
Canım kurban can mürşide 
Ondan zikir kalbimizde 
Aşkla, zevkle dilimizde 
Mürşidimiz rehber bizde 
 
 
 
Canımızdan çok severiz 
Ona hizmet görevimiz 
Emre sâdık dervişleriz 
Mürşidimiz rehber bizde 
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Hak mürşide gönül vermek 
Sevgisine mazhar olmak 
Sohbeti Hak’tan dinlemek 
Mürşidimiz rehber bizde 
 
 
 
Şühud üzre durabilmek 
Görerek şahâdet vermek 
Kâmil iman ikrar etmek 
Mürşidimiz rehber bizde 
 
 
 
Ulu Mevlâm lütfeyledin 
Hak kâmilinden söyledin 
Sabri’ni de şâhit ettin  
Mürşidimiz rehber bizde 
 
 
 
   18. 08. 2005 
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Dostlar çok dikkat edelim 
Kur’an yolundan gidelim 
Hakk'ı-bâtılı seçelim 
Aşk ile Allah diyelim 
 
 
 
Allah'ı çok zikredelim 
Rızasını kazanalım 
Mütevazı kul olalım 
Aşk ile Allah diyelim 
 
 
 
  18. 08. 2005 
 
 
  HACI BABA 
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Mürşidim telkîn etti 
Nice sırların açtı 
Mâna döktü dilinden 
Sır deryaları taştı 
 

Đhya etti ihvanı 
Zikrullahla kaynattı 
Gönül kapısın açtı 
Gözüm cemâle baktı 

 
Aşkla beni doldurdu 
Kabe Kavseyn yaşattı 
Ev edna sırrın açtı 
Gözüm cemâle baktı 
 

Sırat mizan kaldırdı 
Dünya ukba geçirdi 
Hak varıyla doldurdu 
Gözüm cemâle baktı 

 
Halkla Hakk’ı bir  etti 
Birlikten telkîn etti 
Gayriyeti yok etti 
Gözüm cemâle baktı 
 
 

Sır olan sıfat buldum 
Zatına mazhar düştüm 
Aradığımı buldum 
Gözüm cemâle baktı 

 
Şahâdeti getirdim 
Huzurda kıyam durdum 
Söz verip sözün aldım 
Gözüm cemâle baktı 
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Mürşidimden söylerim 
Mürşidimden dinlerim 
Kesret vahdet birlerim 
Gözüm cemâle baktı 

 
Hak yolda ölenleriz 
Hak ile dolanlarız 
Hakk’ı diyet etmişiz 
Gözüm cemâle baktı 
 

Mürşitte Hakk’ı buldum 
Kana kana seyrettim 
O sırra vakıf oldum 
Gözüm cemâle baktı 

 
 
Gönül hiç karar kılmaz 
Taşar aleme sığmaz 
Umman olur da çağlar 
Gözüm cemâle baktı 
 

Ummanlara karıştık 
Ol dost ile buluştuk 
Sohbetini dinledik 
Gözüm cemâle baktı 

 
Aşkın beni mest etti 
Hak mürşide dost etti 
Saadet zevkin verdi 
Gözüm cemâle baktı 
 
 
  18. 04. 2002 



 671

 
 
Duydum bir sesi 
Gördüm bir yüzü 
Ayırmam gözüm 
Aşığım âşık 
 

Bende ben oldun 
Kalbime doldun 
Her dem zuhur ettin 
Aşığım âşık 

 
Aşk oldu Burak 
Kalmadı ırak 
Alem oldu hep Hak 
Aşığım âşık 
 

Aşka yok durak 
Aşkla olur zuhurat 
Ne mekan var ne zaman 
Aşığım âşık 

 
Halvet ettim dost ile 
Vahdet bulmuşum vahdet 
Ol dosttandır hidâyet 
Aşığım âşık 

 
Dost ile hemdem oldum 
Candan içre can buldum 
Cânana kurban oldum 
Aşığım âşık 
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Ahım vahım kalmadı 
Sıfatım zatım aldı 
Dilimden söyler oldu 
Aşığım âşık 
 
 

Dünya ukba bir oldu 
Gören görünen oldu 
Aşkın bana delil oldu 
Aşığım âşık 

 
 
Aşk ummanına girdim 
Karıştım umman oldum 
Ben onunla bir oldum 
Aşığım âşık 
 
 

Aşk olmadan meşk olmaz 
Aşksız zuhurat olmaz 
Evliyalar burağı  
Aşığım âşık 

 
 
 
Can yine bülbül oldu 
Zatın ilân eyledi 
Hem gördü, hem göründü 
Aşığım âşık 
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Aşkımla yanıyorum 
Kendimi bilmiyorum 
Dilinden söylüyorum 
Aşığım âşık 

 
 
Yoktur benim kararım 
Hem de sıfatım zatım 
Đhsan eden sultanım 
Aşığım âşık 
 
 

Dirilik benim dedi 
Hay olan benim dedi 
Hayyul kayyum söyledi 
Aşığım âşık 

 
 
Kulunda karar etti 
Sır dilinden söyledi 
Sırr ı sübhanım dedi 
Aşığım âşık 
 
 

Saadet’imi verdi 
Saadet benim dedi 
Varlığın ilân etti 
Aşığım âşık 
 
 

19. 04. 2002 
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Âlemlerin sultanı 
Getiren yüce Kur’an’ı 
Allahımın ihsanı 
Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Kur’an’dır ihsan sana 
Hem hidâyettir bil sana 
Rehber olur o sana 
Oku yavrum Kur’an’ı 

 
Kur’an okuyan nurla dolar 
Etrafına nur saçar 
Gözünden dilinden nur akar 
Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Kur'an'ın fazileti çoktur 
Sözleri hikmet doludur 
Rabbisiyle sohbettedir 
Oku yavrum Kur’an’ı 

 
Oku feyiz dolasın 
Hidâyettir bilesin 
Sen o sırra eresin 
Oku yavrum Kur’an’ı 
 
 

Sır olan Kur'an'ı oku 
Sen de sırsın bil onu 
Zâhir bâtın bul onu 
Oku yavrum Kur’an’ı 
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Evliyanın rehberi 
Mürşidimin sohbeti 
Ezel ebed hikmeti 
Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Hikmetlere râm olasın  
Gözünden perde kalkar görürsün 
Sen o hâli yaşarsın 
Oku yavrum Kur’an’ı 

 
Seni Hakk’a erdirir 
Feyizle hem doldurur 
Rabbisine erdirir 
Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Kur'an'ı kapatıp rafa koyma 
O sana gelmiş ihmal etme 
Sen de Kur'an’sın ayrı bilme 
Oku yavrum Kur’an’ı 

 
Kur'an senin için gelmiş 
Sözlerinde hikmet doluymuş 
Okuyan kendini bilmiş 
Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Kur'an'ı diller anlatamaz 
Mürşid-i kâmilsiz anlaşılmaz 
Đnsan telkînsiz  olmaz 
Oku yavrum Kur’an’ı 
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Telkîn aldın mürşitten 
Mürşidi Hak bil sen 
Hak ile Hak ol sen 

 Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Mâna aksın dilinden 
Hem Kur'an'ın feyzinden 
Mürşid-i kâmil sohbetinden 

  Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Nasihatı alırsan 
Telkîn ile yürürsen 
Hidâyetle dolarsın 

 Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Arzdan semaya yükselirsin 
Vahdet iline uçarsın 
Lâ havf olur geçersin 

  Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Semadaki melekler 
Yerdeki bütün dilekler 
Okur Kur'an'ı diller 

 Oku yavrum Kur’an’ı 
 

Diriler Kur'an okur 
Ölülere rahmet olur 
Hak dilinden okur 

  Oku yavrum Kur’an’ı 
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Rabbim gönlünü açsın 
Seni sana bildirsin 
Sözlerin Kur'an olsun 

 Oku yavrum Kur’an’ı 
 
 

Her nefeste zikreyle 
Kalbinde tefekkür eyle 
Kur'an’dan sohbet eyle 

  Oku yavrum Kur’an’ı 
 
 

Gönlünün kapısını açar 
Gözünden perde kalkar 
Nur olup nur saçar 

 Oku yavrum Kur’an’ı 
 
 

Şeriatın bundadır 
Hakikatin bundadır 
Tevhidin özü budur 

  Oku yavrum Kur’an’ı 
 
 

Şifa olur Kur'an sana 
Aşk ile okuyana 
SAADET buldurur sana 

 Oku yavrum Kur’an’ı 
 

07. 04. 2003  
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Gel kardeşim derviş olalım 
Hak aşkıyla dolalım 
Telkîn ile yürüyelim 
Gel yavrum derviş olalım 
 

Dervişler mâna olur 
Hak yolda daim durur 
Sözleri Kur’an olur 
Gel yavrum derviş olalım 

 
Dervişin gözü Hakk’a bakar 
Dili Hakk’ı zikreder 
Bîhuruf devran eder 
Gel yavrum derviş olalım 
 

Dervişi diller anlatamaz 
Dervişin hâli anlaşılmaz 
Dervişsiz bu âlem yaşanmaz 
Gel yavrum derviş olalım 
 

Yalvaralım Allah'a  
Bağlanalım mürşide 
Đhsan olur o bize 
Gel yavrum derviş olalım 
 

Kalp gözümüz açalım 
Sırlarını bilelim 
Ârif derviş olalım 
Gel yavrum derviş olalım 

 
Bu alemden geçelim 
Mânada birleşelim 
Kesreti vahdet edelim 
Gel yavrum derviş olalım 
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Sevelim sevilelim 
Zaman kaybetmeyelim 
Sıfatından zatına erelim 
Gel yavrum derviş olalım 

 
Sıfatı bizdedir bilelim 
Zatı saklıdır bulalım 
Mürşitten Hakk’ı duyalım 
Gel yavrum derviş olalım 
 

Hakk’ın nimetine şükredelim 
Her nefes zikredelim 
Seni beni birleyelim 
Gel yavrum derviş olalım 

 
Dervişi Allah çok sever 
Derviş makamdan makama geçer 
Hakk’ı kendine diyet eder 
Gel yavrum derviş olalım 
 

Yavrum sana Hak seslenir 
Seni hem davet eder 
Sana halis muhlis kulum der 
Gel yavrum derviş olalım 

 
Bu Allah'ın davetidir 
Sanmayın ki gayrıdır 
Bil ki bu sana ihsandır 
Gel yavrum derviş olalım 
 

Bu daveti alırsan 
Nasihati yaşarsan 
SAADET’i bulursan 
Gel yavrum derviş olalım 
 

    05. 05. 2003 
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Allah hidâyet etti 
Mürşitten telkîn verdi 
Mürşidi Hak bil, dedi 
Telkîn ile yürüyoruz 
 

Zâhir Hakk’ı bil, dedi 
Bâtın Hakk’ı bul, dedi 
Evvel, ahir Hak dedi 
Telkîn ile yürüyoruz 

 
Hem ruhundan ruh verdi 
Allah birdir bil, dedi 
Daim zikret sen dedi 
Telkîn ile yürüyoruz 
 

Aşkı bize yâr oldu 
Gönlümüzü doldurdu 
Bizi bize o bildirdi 
Telkîn ile yürüyoruz 

 
Mürşitten Hakk’ı bulduk 
Her nefes zikrettik 
Canda cânanı bulduk 
Telkîn ile yürüyoruz 
 

Gözümüzde yok perde 
Görüyoruz her yerde 
Kalktı aradan perde 
Telkîn ile yürüyoruz 
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Nasihati almışız 
Gören görünen olmuşuz 
Ol sırra ermişiz 
Telkîn ile yürüyoruz 
 
 

Mürşidimiz Hakk’ı ayan etti 
Hak dilinden sohbet etti 
Saklı sırları açtı 
Telkîn ile yürüyoruz 

 
 
Mürşidimin varlığı Hak’tır 
Hak yüzünden görünür 
Hak’la Hak olan vahdettir 
Telkîn ile yürüyoruz 
 
 

Đhvânımız uyandı 
Şükür Hakk’ı bildi 
Bilen bulan olduk 
Telkîn ile yürüyoruz 

 
 
Allah'a hamd  şükrediyoruz 
Kesret vahdet birliyoruz 
Tevhitle SAADET buluyoruz 
Telkîn ile yürüyoruz 
 
    08. 05. 2003 
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Ey canımın cânanı sen 
Gönlümde taht kuran sen 
Hem ruhumun sahibi sen 
Senden gelir ilham bana 
 
 
Hak mürşitten telkîn veren 
Her nefes zikrettiren 
Fenâfillah eyleyen 
Senden gelir ilham bana 
 
 
Sıfatınla süsleyen 
Hem zatında gizlenen 
Tecellîye erdiren 
Senden gelir ilham bana 
 
 
Evvel ahir benim diyen 
Zâhir bâtın benim diyen 
Hem görünüp hem gizlenen 
Senden gelir ilham bana 
 
 
Telkîninde hayat bulduk 
Ruhunuzdan ruh aldık 
Ölmezden evvel öldük 
Senden gelir ilham bana 
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Kabe kavseyn’e çıktık 
Ev edna’yı seyrettik 
Anda nikabın açtık 
Senden gelir ilham bana 
 
 
Cemü’l-Cem’i birledik 
Vahdet makamın bulduk 
Orada halvet ettik 
Senden gelir ilham bana 
 
 
Şükren secde ettik 
Secdegahımızı bulduk 
Tevazuyla ümmet olduk 
Senden gelir ilham bana 
 
 
Kul olup seni diyet ettik 
Her yüzden seyreyledik 
Gören görünen birledik 
Senden gelir ilham bana 
 
 
Vahdet ilinde cânansın 
Hem de canım içre cansın 
SAADET bulduran sensin 
Senden gelir ilham bana 
 
 
   25. 05. 2003
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Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle  
Daim namaz kılandan 
Đhvânımızı eyle 
Daim namaz kılandan 
 

Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Fenâfillah olandan 
Đhvanımızı eyle 
Fenâfillah olandan 

 
Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Gözü Hakk’a bakandan 
Đhvanımızı eyle 
Gözü Hakk’a bakandan 
 

Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Her nefes zikredenden 
Đhvanımızı eyle 
Her nefes zikredenden 

 
Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Nârını nur edenden 
Đhvanımızı eyle 
Nârını nur edenden 
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Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Sırat, mizan geçenden 
Đhvanımızı eyle 
Sırat, mizan geçenden 

 
Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Dünya, ukbadan geçen 
Đhvanımızı eyle 
Dünya, ukbadan geçen 
 

Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Cemâlin seyredenden 
Đhvanımızı eyle 
Cemâlin seyredenden 
 

Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Sana miraç edenden 
Đhvanımızı eyle 
Sana miraç edenden 
 

Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Gözü Hak’la görenden 
Đhvanımızı eyle 
Gözü Hak’la görenden 
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Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Kulağı Hakk’ı duyandan 
Đhvanımızı eyle 
Kulağı Hakk’ı duyandan 
 

Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Dili Hak’la zikredenden 
Đhvanımızı eyle 
Dili Hak’la zikredenden 

 
Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
Hak ile Hak olandan 
Đhvanımızı eyle 
Hak ile Hak olandan 
 

Dilerim Allahımdan 
Ey bizleri yaratan 
Zürriyetimi eyle 
SAADET’i bulandan 
Đhvanımızı eyle 
SAADET’i bulandan 

 
 
   06. 08. 2003 
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Hak mürşitten telkîn alan 
Aşk deryasına dalan 
Hem Allah’a bağlanan 
Neyler dünyayı ukbayı 
 

Masivadan geçen 
Fenâfillah olan 
Bekâya kanat açan 
Neyler dünyayı ukbayı 

 
Kaderine boyun eğen 
Her nefeste zikreden 
Zatullaha mazhar olan 
Neyler dünyayı ukbayı 
 

Perde olmaz gözüne 
Set çekilmez önüne 
Vermiş gönül sevdiğine 
Neyler dünyayı ukbayı 

 
Şükreder Mevlâsına 
Teslimdir Rabbisine 
Ermiş birliğine 
Neyler dünyayı ukbayı 
 

Đlham olur Rabbinden 
Kendisi söyler dilinden 
Hep O’dur benden işleyen 
Neyler dünyayı ukbayı 

 
Sevdiğim kulumdan işlerim diyen 
Kulumun diyeti olurum diyen 
Bu müjdeyi bize veren 
Neyler dünyayı ukbayı 
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Vahdet iline uçan 
Gönülde Hakk’ı bulan 
Hak ile sohbet eden 
Neyler dünyayı ukbayı 

 
Bitmeyen ilham bulan 
O sonsuzluğa eren 
O âlemde huzur bulan 
Neyler dünyayı ukbayı 
 

O öyle bir âlemdir 
O öyle bir vahdettir 
Hem dost ile halvettir 
Neyler dünyayı ukbayı 

 
Bunda kendisi bilen 
Efâlini Hakk’a veren 
Hakk’ın birliğine eren 
Neyler dünyayı ukbayı 
 

Şükrederiz Rabbimize 
Tevhit ilmi verdi bize 
Ne büyük ihsan bize 
Neyler dünyayı ukbayı 

 
SAADET gark oldu tevhide 
Onda ihsan oldu kendine 
Hep şükreder Rabbisine 
Neyler dünyayı ukbayı 
 
 
  Mayıs 2004 
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Gelin zikrullah edelim 
Zikir edin dedi Allah 
Feyz-i Huda zikirdedir 
Kalmaz bizde gayrullah 
 

Siler atar masivayı 
Kalbi dolar feyzullah 
Kalp evini temiz eder 
Kalmaz bizde gayrullah 

 
Gönlüne mâna dolar 
Gözün cemâle bakar 
Sen seni bilirsin 
Kalmaz bizde gayrullah 
 

Cennete dahil olursun 
Cemâlini görürsün 
Zat-ı Hakk’a erersin 
Kalmaz bizde gayrullah 

 
Feyz-i Huda sendedir 
Uzak değil yakındır 
Senden işleyen O’dur 
Yoktur bizde gayrullah 
 

Takdire baş eğmişiz 
Canımızı vermişiz 
Öyle bir can bulmuşuz 
Yoktur bizde gayrullah 

 
Ruhundan ruh almışız 
Hakk’a teslim olmuşuz 
Hak ile Hak olmuşuz 
Yoktur bizde gayrullah 
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 Fenâfillah olmuşuz 
Hem zatına ermişiz 
Hak ile hep dolmuşuz 
Yoktur bizde gayrullah 

 
Şeriatı almışız 
Şer olanı atmışız 
Tecellîye ermişiz 
Yoktur bizde gayrullah 
 

Sırat mizanda tartıldık 
Dünya ukbadan geçtik 
Vahdet iline uçtuk 
Yoktur bizde gayrullah 

 
Mürşitten telkîn aldık 
Hem mürşidi Hak bildik 
Hep Hak ile yürüdük 
Yoktur bizde gayrullah 
 

Varımız Hak varıdır 
Gayriyetimiz yoktur 
Gören görünen Hak’tır 
Yoktur bizde gayrullah 

 
SAADET seni bildi 
Şükür birliğine erdi 
Senden gelen hep hoş oldu 
Yoktur bizde gayrullah 
 
   16. 05. 2004 
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Hak mürşidi buldun mu? 
Hak’tan telkîn aldın mı? 
Fâil Allah bildin mi? 
Ruhundan ruh verdi sana 
 
 
Can kulağın açtın mı? 
Sohbetlerin aldın mı? 
Hak seninle bildin mi? 
Ruhundan ruh verdi sana 
 
 
Hak sana senden yakın 
Uzak bilme sen sakın 
Zikrullahla ol daim 
Ruhundan ruh verdi sana 
 
 
Sıfatıyla süsledi 
Kulum bana gel, dedi 
Seni davet eyledi 
Ruhundan ruh verdi sana 
 
 
Davetini duydun mu? 
Kulluğunu bildin mi? 
Zatullaha erdin mi? 
Ruhundan ruh verdi sana 
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Cennetine girdin mi? 
Cemâlini gördün mü? 
Hak’la Hakk’ı buldun mu? 
Ruhundan ruh verdi sana 
 
 
 
Allah seni çok sever 
Her nefes hayat bahşeder 
Kulum beni zikret, der 
Ruhundan ruh verdi sana 
 
 
 
SAADET’e erdin mi? 
Selâmeti buldun mu? 
Kalp gözünü açtın mı? 
Ruhundan ruh verdi sana 
 
 
    06. 2005 
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Hak mürşidim telkîn etti 
Gönül kapımı açtı 
Hem ruhundan ruh verdi 
Müminler ölmez dedi  
 
 
Zikri dilime doladı 
Daima zikir verdi 
Beni Hakk’a bağladı 
Müminler ölmez dedi  
 
 
Masivadan kurtardı 
Fenâfillah eyledi 
Hem bekâya uğrattı 
Müminler ölmez dedi  
 
 
Haşir-neşir eyledi 
Evvel-ahir bil dedi 
Zâhir-bâtın öğretti 
Müminler ölmez dedi  
 
 
Sırat, mizan kaldırdı 
Dünya, ukba geçirdi 
Hakk’a vuslat eyledi 
Müminler ölmez dedi  
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Hak mürşidim diri kıldı 
Hem canımda can oldu 
Hakk’ın bu lütfu oldu 
Müminler ölmez dedi  
 
 
 
 
Vahdet sırrını açtı 
Dost ile halvet oldu 
Dost her taraftan göründü 
Müminler ölmez dedi  
 
 
 
Mümin olan uruç eder 
Hakk’ın cemâlin seyreder 
Hem aşk ile fehmeder 
Müminler ölmez dedi  
 
 
 
Hak mürşidim erdirdi 
SAADET’e erin dedi 
Selameti buldurdu 
Müminler ölmez dedi  
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ĐLÂHÎLERDE GEÇEN  ÂYET- Đ   KERÎMELER 

 
1- “Namaz kılan o kimseler ki onlar namazlarına devamlı-
dırlar” (Meariç, 70/23) 
 
2-  “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (Onlar da), “Evet 
(Rabbimiz olduğuna) şâhid olduk” dediler” (A’raf,  7/172) 
 
3-  Elif, lâm mim (Bakara, 2/1); (Al-i Đmran 3/1); 
(Ankebut, 29/1); (Rum 30/1); (Lokman 31/1); (Secde,32/1) 
 
4- “Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir 
ümmetsiniz; iyiliği emreder kötülükten men eder ve Allah’a 
inanırsınız” (Al-i Đmran  3/110) 
 
5-  “Seçkin kullarımın arasına karış” (Fecr 89/30) 
 
6-  “Emrolunduğun gibi dosdoğru  ol” (Hud, 11/112) 
 
7-  “Biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik”(Kadr 97/1) 
 
8-  “Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim” (Bakara, 
2/152) 
 
 9- “O (Allah) evveldir ahirdir zahirdir batındır O herşeyi  bi-
lendir” (Hadid, 57/3) 
 
10- “Bize doğru yolu göster”  (Fatiha, 1/6) 
 
11- “Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet uma-
rız” (Fatiha, 1/5) 
 
12- “Muhakkak biz sana  kevseri verdik” (Kevser 108/1) 
 

  13- “Gerçekten mü’minler kurtuluşa ermiştir”  (Mü’minûn 
 23/1) 
 
  14- “Allah’ın zatından başka herşey helâk  olucudur” (Kasas, 
 28/88) 
 
  15-  “O’nun her şeye  gücü yeter” (Mülk 67/1) 
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  16-  “Bu kitapta (Kur’an-ı Kerim’de) şek ve şüphe  yok
 tur” (Bakara, 2/2) 
 
 17- “Đyi bilin ki Allah dostlarına korku yoktur ve  onlar  üzül
 meyecekler de” (Yunus, 10/62) 
 

  18-  “De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! 
 Allah’ın rahmetinden ümit  kesmeyin!” (Zümer 39/53) 
 
  19-  “Allah yaptığından sorumlu tutulmaz” (Enbiya,  21/23) 
 
  20-  “Kulunu (Muhammed) Mescid-i Haram’dan  çevresini 
 mübarek kıldığımız Mescid-i  Aksâ’ya  götüren Allah 
 noksan sıfatlardan münzzehtir” (Đsra, 17/1) 
 
  21-  “Biz ona (insana) şah damarından daha  yakınız”  (Kâf, 
 50/16) 
 
  22-  “ Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak  koş
 mayın” (Nisa, 4/36) 
 
  23-  “ Allah sabredenlerle beraberdir” (Enfal, 8/66); (Bakara, 
 2/249) 
 
  24-  “Nerede olursanız, O (Allah) sizinle beraberdir” (Hadid,  
 57/4) 
 
  25-  “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” 
 (Hicr 15/99) 
 
  26- “Şâhit olarak Allah yeter” (Fetih, 48/28) 
 
  27- “Halbuki Allah kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır” (Bakara, 
 2/19) 
 
  28- “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (zatı) oradadır”  (Ba
 kara,  2/115) 
 
 29- “Muhammed (sa) Allah’ın elçisidir” (Fetih, 48/29) 
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ĐLÂHÎLERDE  GEÇEN  HADĐS-Đ ŞERĐFLER 

 
 
 
1-  «Allah’ın yarattığı ilk şey Peygamberinin nurudur» 
Aclunî,Keşfu’l Hafa, Beyrut-1351 c:1, sh:265, H no: 82 
 
2-  «Vatan sevgisi imandandır» 
Aclunî, Keşfu’l Hafa, Beyrut-1351 c:1, sh: 345, H. no: 110 
 
3- «Hesaba çekilmezden önce nefislerinizi hesaba çekiniz Kı-
yamet gününde, dünyada nefsini muhasebe edenin hesabı ha-
fif olur» 
Tirmizi Kitabû’l-Kıyame (25. bap) c:4, sh 638, H. no: 2459 
 
4-  «Adem ruh ve ceset arasında iken ben Peygamber idim» 
Aclunî, Keşfu’l-Hafa, Beyrut-1351 c:2, sh129 Hno:200 
Benzer hadis Ahmed bin Hanbel, Müsned, c4,  sh: 66 -  c5,  
sh: 59, 379 
 
5-  «Beni gören Hakk’ı görmüştür» 
Buhari Kitabû’l-Tâbir (10. bap)  c:8,  sh: 72 
Müslim Kitabû’l-Rüya  (1. bap)   c:2,  sh: 1776,  H. no: 2267 
 
6-  «Ölmezden evvel ölünüz» 
Aclunî, Keşfu’l-Hafa, Beyrut-1351, c:2, sh:291,  H. no: 266 
 
7-  «Hikmetin başı Allah korkusudur» 
Aclunî, Keşfu’l-Hafa, Beyrut-1351, c:1, sh: 421, H. no:135 
 
8-  «Mü’minin ferasetinden korkunuz Zira o Allah’ın nuruyla 
nazar eder» 
Tirmizi Kitabû’l-Tefsir (15. bap) c:5 sh: 298, H. no: 3127 
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S Ö Z L Ü K 

       A 
 

abdiyet :Kulluk 
ademiyet :Đnsana yakışır hal, insanlık 
âfak :Ufuklar etraf 
ağyar :Yabancılar gayrıler 
ahid :Bir işi üstüne kabullenmek Yemin 
ahir :Son sonraki 
ahkâm :Hükümler emirler 
ahkâm-ı şer’iyye :Dini hükümler 
ah u feryat :Đç çekme Yüksek sesle haykırma 
ah u zâr :Ağlayıp, inleme 
ahvâl :Durumlar haller oluşlar 
akl-i maad :Allah’ı düşünen akıl 
akl-ı maaş :Dünya geçimini düzene koyan akıl 
akl-ı selim :Đyi-kötüyü birbirinden ayırt eden akıl 
älâ :Yükseklikdaha yüksek Şeref 
alâmet :Đşaret, iz, sembol, nişan 
allahu ekber :Allah en büyüktür 
âlem :Bütün yaratıklar kâinat, cihan 
amentü :Đmanın şartları 
Arafat :Adem’le Havva’nın Cennet’ten çıkarıldıktan 

sonra sonra buluştukları yer 
ârif     :Bilen Hak’la bâtılı ayırt eden 
arş :Taht 
âsân :Kolay 
âsi :Başkaldıran isyan eden 
âşık :Allah’ın cemâl ve celâline müştâk  olan kimse 
atâ :Bahşiş, ihsan verme, veriş 
äti :Gelecek 
avam :Halkın büyük kısmı 
avâre :Başıboş, serseri 
ayân :Açık meydanda 
ayet :Kur’andaki cümlelerden her biri Đz, işaret 
ayne’l-yakîn :Kalbî müşâhede ile hakiki vahdeti görmek 
ayniyyet :Bir kimsenin tam kendisi olma 
a’za :Uzuvlar organlar üyeler 
azrail :Ölüme memur edilen melek 
  
 B 

 
bahr :Deniz 
bahr-ı zat :Hakk’ın vucudu 
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bahş :Vermek bağış, ihsan 
basiret :Kalp gözü ile görme 
bâtıl :Doğru ve gerçeğin zıddı Boş, çürük 
bâtın :Đç yüz, görünmüyen taraf, sır 
beda :Başlama, başlangıç 
behaim :Dört ayaklı hayvanlar 
beka :Bulunduğu halde kalış Ölümsüzlük fani olmayış 
bekabillah :Allah ile var olmak ölümsüz olmak 
beli :Evet 
bende :Birine bağlı kul 
berat :Nişan rütbe, imtiyaz için verilen resmi kayıt 
beyân :Açık ve güzel anlatma,ifade,bildirme 
beyhûş :Zevkle kendinden geçmek mutlu olmak 
beyt :Ev, oba, mesken 
bezm-i ezel :Elestü meclisi Ruhların yaratıldığı   zaman Al-

lah’ın "Elestü bi Rabbikum (Ben sizin Rabbiniz  
değil miyim?) "hitabının meydana geldiği ruhlar 
meclisi 

bîakıl :Akılsız 
bîçare :Çaresiz 
bîkarar :Kararsız 
bile :Beraber birlikte 
bîmekân :Mekânsız, yurtsuz 
  
 C 

 
Camiü’l-Ezher :Kahire’de Ezher Üniversitesi 
cânan :Sevgili Vücud-u Mutlak olan Allah 
cehil :Cahillik bilmezlik 
cehri zikir :Açıktan ve yüksek sesle yapılan zikir 
celâl :Büyüklük ululuk yücelik Hışım 
cem :Toplama, bir araya getirme 
cemâl :Güzellik 
cemâl-i yâr :Sevgilinin yüzü 
cemre :Yanmış kömür parçası  kor Subutta tedricen  

hasıl olan hararet Üç türlü olduğu kabul edilir  
Önce havaya, sonra suya, sonunda toprağa dü-
şer 

cennet :Güzel ve ferahlık verici yer 
cennetü’l-ef’al :Fiiller  cenneti 
cennetü’l-sıfat :Sıfatlar cenneti 
cennetü’l-zat :Zatullah cenneti 
cevelân :Dönüp dolaşma, gidip gelme 
cevr u cefa :Eziyet ve sıkıntı 
cezbe :Ruh heyecanı Hal ehlinin Allah tara-fından  ken-

di kontrolünü kaybederek Hakk’ın zikrine  tutul-
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ması 
ciğerpâre :Evlât, yavru 
cihad-ı ekber :Din uğruna büyük savaş 
cihanşümûl :Dünya çapında, âlemi ihata eden 
cihet :Yön yan 
cüda :Ayrı düşmüş, ayrılmış 
cürm :Suç 
  
 D 

 
dağlamak :Kızgın demirle yapılan damga, nişan 
davet :Bir yerde bulunmayı isteme, çağrı   
delil :Kılavuz, yol gösterici 
dereke :Aşağı doğru inen basamak 
dergâh :Büyük kimselerin kapısı müracat yeri 
derman :Güç,kuvvet Đlaç, çare 
derviş :Alçakgönüllü ve her hali hoşgören kimse 
devlet :Talih, saadet, ikbâl 
devran :Zaman devir 
dîdar :Yüz, çehre, güzellikle görünme 
din hâdimi :Din hizmetçisi 
dîvâne :Deli meczup 
diyet-i hak :Hak yolda can verenlerin karşılığının Hak olması 
   
 E 

 
ebed :Sonu olmayan gelecek 
ebe’l-turab :HzAli (kv) nin lakabıToprağın babası 
ebel yetim :HzMuhammed’in(as) lâkabıYetimler babası 
ebu’l ehl-i beyt :HzAli (kv) nin lâkabı Ehl-i beytin babası 
ebter :Kısır mahsülsüz 
edep :(çoğ: Adab) Terbiye, usul, kaide 
edille-i şer’iyye :Kitap, Sünnet,Đcma-i Ümmet,Kıyas-ı 

Fukuha’dan ibaret Şeriat’ın dört delili 
efalullah :Allah’ın fiilleri 
efgan :Haykırışlar figanlar 
ehl-i beyt :HzMuhammed (sav)in kızı Fatımatü’z - Zehra, 

damadı HzAli (kv), torunları Hasan ve Hüse-
yin’den oluşan en yakınları 

ehl-i nefis :Nefse uyan nefsi emmarenin etkisinde olan 
kimse 

ehl-i suret :Suret ve şekilde kalıp mânaya giremiyen kimse 
ehl-i sünnet :HzMuhammed’in(sav)ve "Sahabe" denen en  

yakınlarının söz, hareket ve gidişatına uyanlar 
ehl-i tevhid :Hakk’ın birliğine ve HzMuhammedin Hak  Pey-

gamber  oluşuna iman edip tasdik eden kimse 
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ehlullah :Allah dostu 
ekber :Ulu,en büyük 
el cem u maal fark :Farkla beraber cem haliHak’ta halkı halkta da 

Hakk’ı müşahede etmek 
elhamdulillah :Hamd Allah’a mahsustur 
emanet :Birine güvenerek korumak üzere bir şey bırak-

mak 
emanetullah :Allah’ın emaneti Kur’an-ı Kerim 
emel :Şiddetli istek kuvvetli arzu 
emmâre :Kuvvetle emreden zorlayan zorlayıcı 
ender fenâ :Fenâdân da fenâ olmak tam yokluk 
enel hak :Ben Hakk’ım 
enfüs :Hayat sahipleri fâil, zat 
enhar :Nehirler 
eniyyet-i ilahi :Cenab-ı Hakk’ın benliği 
erhamürrâhimîn :Merhametlilerin en merhametlisi 
erkân :Adetler kaideler kurallar 
esma :Đsimler 
estağfirullah :"Allah’tan af ve merhamet dilerim"   
ev edna bahrı :Makam-ı Mahmud,Makam-ı Ehadiyet 
evham :Kuruntular şüpheler yanlış fikirler 
evlâd-ı resul :Peygamber nesli 
evvel :Başlangıç, baş, ilk 
ezel :Başlangıcı olmayan geçmiş zaman 
   
 F 

 
fâil :Đşleyen yapan 
fâil-i mutlak :Kayıtsız şartsız her fiilin fâili Hak’tır 
fatih-i kalb-i âşıkan :Âşıkların kalbini feth eden 
fazilet :Yüksek ve iyi ahlâk 
feda :Bir şey uğrunda değerli bir şeyden vazgeçme 
fehm :Anlayış, idrak kavrama 
felek :Gök dünya, zaman âlem kâinat 
fenâfilah :Her türlü dünya zevklerinden el çekerek Allah 

mertebesine ulaşmak 
ferâset :Anlayış, idrak çabuk kavrama, zihin uyanıklığı 
ferman :Buyruk emir 
fesâd :Bozukluk karışıklık nifak 
feth-i bâb :Kapıyı açmak(Gönül kapısını)   
fetva :Dini mesele hakkında verilen hüküm 
feyz :Bollukihsanbağış Allah tarafından sâlik’in gönlü-

ne verilen iç huzuru  
feyz-i akdes :Mukaddes feyiz 
fikir :Düşünce, akıl, zeka 
fitne :Karışıklık kavga, baştan çıkarma 
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 G 

 
gaffar üz zünûp :Merhamet edip ayıpları örten 
gafilân :Haberi olmayanlarYapacağını ve başına geleceği 

önceden düşünmeyenler 
gaflet :Boş bulunma, habersizlik 
gafur :Bağışlayıcı affedici 
gani :Servet sahibi zengin muhtaç olmayan 
garib :Kimsesiz, yabancı 
garb :Batı yönü 
gavs  Hak tarikatın reisi 
gavs-ı a’zam :En büyük kutup 
gayrıyet :Başkalık 
gayrullah :Masiva, Hak’tan gayrı olan şeyler 
gazel :Ağaçta kuruyup dökülen yaprak 
gurur :Kibir kendini yüksek tutma duygsu 
gülşen-i vahdet :Birlik bahçesi 
  
 H 

 
habib :Sevilensevgili 
habibullah :Allah’ın sevgilisi HzMuhammed (sa) 
hâdim :Hizmet eden hizmetkâr 
hadis :HzMuhammed’in(sa) düstur değeri olan sözleri 
hakikat :Bir şeyin aslıdoğrusu,gerçek 
hâkim :Hükmeden üstün olan kimse 
hakka’l-yakîn :Đlmin son merhalesimaksadın hâsıl olması  tada-

rak  yaşayarak bilme 
halife :Birinin yerine geçen kimse 
halîlullah :"Allah’ın dostu" manasında olup Đbrahim Pey 

gambere verilen ad 
halis :Katıksız, karışık olmayan temiz, saf 
halvet :Tenhaya çekilme 
hamd :Yalnız Allah için kullanılan şükran sözü, 
hamd ü sena :En büyük övgü 
handan :Sevinçli neşeli gülen 
haram :Đslâm dininin yasak ettiği şey 
harem :Herkese açık olmayan yer 
harem-i ismet :Masumluk temizlik beldesi 
haşr :Bir yere toplama Kıyamet günü ölü-lerin  yap-

tıklarının hesabına bakılmak üzre, dirilerek  bir 
yere toplanmaları 

hatem :Son en son 
havas ül havass :Seçilmişlerin seçilmişi 
havz-ı kevser :Sırattan geçip Cennet’e girenlerin suyundan içip 
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yıkandıkları havuz 
hayâ :Utanma, edeb, namus 
hayy :Sağ, diri canlı 
hayyül ebed bâki :Sonsuza kadar diri sonu olmayan 
heder :Ziyan olma, boşa harcama 
helâl :Dini bakımdan izin verilmiş, günah sayılmayan 
hemdem :Arkadaş, dost, birlikte yaşayan 
hevâ-ı nefs :Nefsî arzular 
hıfz :Muhafaza etmek ezberlemek 
Hızır :Allah’ın izniyle darda kalmışlara yardım eden 

Hakk’ın veli kulu 
hicâb :Perde, örtü 
hidâyet :Doğru yola girme Selâmete ulaştıran yolu bul-

ma 
hikmet :Bilinmiyen Gizli noktaGizli sebep 
himmet :Gönül isteği ile yapılan gayret Mübarek bir kim-

senin tesiri 
hu :"O" manasında zamir Allah’a aittir 
hubb-i mevlâ :Mevlâ sevgisi 
hulf :Verdiği sözü tutmama  
huzur :Hâlis ibadet ile hâsıl olan gönül rahatlığı 
hüsn :Güzellik hoşluk 
hüsran :Zarar ziyan mahrumiyet 
hüviyet :Bir şahsın mahiyeti kimlikAsıl,kök 
  
 Đ 

 
indallah :Allah yanında 
ifâ :Bir işi yapma,bir sözü yerine getirme   
ifnâ :Yok olma, tükenmek 
ifsâd :Bozma, kargaşa çıkarma, fitne salma 
ifşâ :Meydana çıkarma, açığa vurma 
ihanet :Hainlik kötülük haksızlık yapmak 
ihlâs :Şüphesi olmayan itikad Đçten gelen sevgi 
ihmâl :Yapılması lâzım gelen şeyi zamanın-da yapma-

ma, savsaklama,   
ihram :Hacıların Kâbe’de örtündükleri dikişsiz elbise 
ihsan :Đyilik etme, bağışlama 
ihtilâf :Uyuşmama, aykırılık 
ihtiyâr-i mevt :Gönüllü ölüm ölüme talip olmak 
ihvân :Candan dostlar aynı birlikten olanlar 
ihyâ :Canlandırma,diriltme, hayat verme 
ikmâl-i tevhit :Tevhidi tamamlamak Güzel ahlâk’ın kemâline 

ermek 
ikram :Saygı ve iltifat sebebiyle birşeyler verme,bağış 
ikrar :Kabul etme, tasdik 
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ilhak :Katma, ilave etme 
illa ente :Ancak sen 
ilm-el yakîn :Đlmin ilk basamağı ilmi kitaptan öğrenmek 
ilm-i kesbî :Çalışmak suretiyle elde edilen ilim 
ilm-i ledün :Mâna ilmi iç veya doğuş ilmi 
ilm-i aedya :Allah vergisi doğuştan kazanılan ilim 
ilm-i hâl :Hâl ilmiinsana gerekli dini bilgiler 
imam :Önder lider Đlim ve irfanda sözü muteber kimse 
iman :Đnanma, itikad 
iman-ı kâmil :Hakka’l-yakîn sırrında Allah eden olgun Allah 
imâr :Bayındır mamur etme, şenlendirme 
imha :Yok etme, mahvetme 
inayet :Đyilik Allah, lûtf 
infak :Besleme, geçindirme 
ins :Đnsan 
inzâl :Đndirme 
irfâniyet :Yaradılıştan gelen anlayış Allah’ın sırlarını kav-

rayabilme 
isbât :Delil ve şâhitlerle doğrusunu aedya-na çıkarma 
ism-i a’zâm :Allah’ın en ulu adı 
istiğfar :Allah’tan mağfiret isteme Günahların bağışlan-

masını istemek 
istikbâl :Gelecek zaman âti 
isyân :Başkaldırma, itaatsizlik 
i’tikad :ĐnançBir din veya mezhebin temelini meydana 

getiren inanç kaideleri 
itimat :Güvenme, dayanma, emniyet 
izhâr :Açığa vurma, meydana çıkarma 
izzet :Yücelikululuk değerkıymet saygı    
izz ü celâl :Yücelik ve ululuk 
   
 K 

 
kab-ı kavseyn :Yayın iki ucunun arasıSıfatla zatın birleşmesi   

Cem ül Cem makamı Ademiyet mertebesi 
kabr-i vahdet :Birlik kabri Makam-ı Cem 
kadem basmak :Ayak basmak 
kader :Đnsanın bütün hayatı boyunca geçireceği hâl ve 

hadiselerin daha evvel Allah tarafından tayin  
edilmesi Allah’ın takdiri 

kahır :Zorlama, zorla bir iş yaptırmaDerin üzüntü 
kaim :Ayakta duranSürüp gidenbâki 
kâinât :Var olan şeylerin hepsi Mevcudat 
kâl :(çoğ: akvâl) Söz, lâkırdı 
kâmil :Eksiksiz, kusursuz, kemâl ve fazilet sahibi 
kâsib :Kazanmak için çalışan Đşi gücü olan 
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katl :Öldürme 
kelâm-ı hak :Hak sözü 
kelâm-ı kadîm :Kur’an-ı Kerim 
kelimullah :HzMusa’nın sıfatı Allah’la konuşan 
kemâl : Olgunluk mükemmel Fazilet 
kenz-i mahfi :Gizli hazine 
kerbelâ :Evlâd-ı Rasûl HzHüseyin’in şehit edildiği Kufe 

yakınlarında bir yer 
kerem :Bahşiş, Allah, lütuf, bağış, soyluluk 
keremkâni :Kerem sahibi cömertliği seven 
kerim :Cömert, asil 
kerremallahu veche :HzAli’nin (kv) sıfatı”Allah onun yüzünü   kerim 

kıldı” 
kesafet :yoğunluk kalabalık bulanıklık 
kesbetmek :Kazanç, kazanma 
kesret :Çokluk bolluk fazilet 
kevn :Varlık vücut, âlem 
kevser :Bolluk çokluk 
kıble :Namazda yönenilen taraf 
kıyl u kâl :Dedikodu 
kibir :Kendini başkalarından üstün tutma hastalığı 
kitab-ı tekvin :Cenab-ı Hakk’ın yarattığı sırlarla dolu âlemler 
kitab-ı tenzil :Kur’an-ı Azîmüşşân 
kutsiyet :Kutsal oluş, temizlik 
kur’an :Müslümanların mukaddes kitabı 
kurb-i  ferâiz :Farzlarla yakın olmakMakam-ı Cem Velâyet 

makamı  
kurb-i  nevâfil :Sünnet ve nafilelerle yakın olma hali  Hazretü’l-

Cem  :Nübüvvet Makamı 
kuvve :Kuvvet, fikir vasıf 
küfür :Allah’a inanmama, nankörlük   
künh :Bir şeyin aslı iç yüzü, temeli özü 
  
 L 

 
lâ fâile illallah :Allah’tan başka fâil yoktur 
lafz :Ağızdan çıkan söz 
lafzatullah :Allah sözüKur’an-ı Kerim 
lafza-i tevhit :Lâ ilahe illallah Muhammed ün Resûlullah 
lâhza :Göz açıp kapanıncaya kadar geçen kısa zaman 
lâ mevcude illa hu :Allah’tan başka varlık yoktur 
lâ mevsufe illa hu :Allah’tan başka sıfat sahibi yoktur 
lâyemût :Ölmez, ölümsüz 
leb :Dudak 
lebbeyk :"Buyur emret ey Allah’ım !"    
letâfet :Hoşluk yumuşaklık güzellik 
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levm :Biri hakkında kötü söyleme,   
levn :Renk boya 
libas :Giyilecek şey, elbise 
lûtuf :Đyi muamele, hoşluk güzellik Kerem ihsan 
  
 M 

 
maada :Başka, fazla, gayri 
mağrur :Gururlu Güvenilmeyecek bir şeye güvenerek  

boş yere övünen aldanan 
mahbûp :Sevilen sevgili 
mahlûkat :Yaratılmış şeyler 
mahrem :Biri ile teklifsiz, içli-dışlı her türlü işlerini bilen 
mahrum-u dîdar :Cemalinden mahrum olma 
makam-ı velâyet :Cem makamıHak zahir halk bâtın 
malâya’ni :Boş ve faydasız şeyManasız 
mâlik ül mülk :Mülkün sahibi 
mâna :Anlam iç yüz 
mansur makamı :Makam-ı Cem 
marifet :Allah’ı akılla değil,gönül duyguları ve tefekkür 

ile  bilme Tasavvuf mertebelerinin dördüncüsü 
masiva :Bir şeyden gayrı olan her şey 
mason :Yahudi locası 
maşuk :SevilenAllah 
mazlum :Zulüm görmüş kimse, zulmedilen 
mecnun :Aşk yüzünden aklını kaybetmiş 
medet :Yardım 
melâmet :"levm"kökünden ayıplamak çıkışmak   
menba-ı ilahi :Đlahi kaynak 
meratib-i tevhit :Tevhit mertebeleriTevhid-i Efal, sıfat, zat 
merdâne :Yiğitçe, cesaretle 
merhaba :Hoşgeldiniz, genişleyin 
meşrep :Tutum ve durumgidiş,yol 
mevlâ :Sahip,efendiAllah 
mevsuf :Vasıflıvasıflanmış 
mezhep :Gidilen yolBir dinin kollarından her biri 
mezkûr :Zikredilmiş, adı geçmiş 
mihman :Misafirkonuk 
mikat :Hacca gidenlerin ihrama büründükle-ri Mekke 

yolu üzerindeki bir yer 
minnet :Bir iyiliğe karşı duyulan şükran hissi 
mi’raç :Peygamberimiz (sa)’ın Cenab-ı Hak’la buluşması 
mir’at :Ayna 
mizan :Ölçü aleti terazi 
muamma :Manası gizli ve güç anlaşılır söz 
muhabbet :Sevgi sevme , dostluk 
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Muhammet Nur :3devre Melamiliğin kurucusuEvlâd-ı  Rasul, 
Kutb-ul A’zam 

muhît :Çevreleyenbir şeyin etrafını saran 
muhlis :Katıksız, halisĐnanç ve eylemlerinde samimi   

olan 
muin :Yardım eden yardımcı 
mukayyed :Kayıtlı şarta bağlı 
mukim :Bir yerde oturan ikamet eden 
murakabe :Gözetme,dalarak kendinden geçmeĐç âlemine  

bakma 
murtaza :Beğenilmiş, seçilmiş HzAli’nin (kv) lâkabı 
muti :Đtaat eden boyun eğen bağlı 
mutlak :Yalnız, kayıtsız-şartsız 
mutmaînne :Gönlü kanmış, rahatlamış, Emin 
muttaki :Allah’ın emirlerine sarılan nehiylerinden kaçan 
muzaffer :Başarmış, galip gelmiş 
mücehhez :Hazırlıklı Gerekli şeyleri tamamlamış 
müessir :Đz bırakan tesir yapan çok tesirli 
münevver :Aydınlatılmış, ışıklı 
münezzeh :Uzak arı 
münkir :Đnkâr eden kabul etmeyen 
mürşid-i kâmil :Fenâfillah’tan geçmiş,Hakk’a kavuşmuş, halkı 

irşada görevli olan zat-ı muhterem 
müsemma :Đsim verilmiş, adlandırılmış 
müstağni :Gözü tokgüç beğenennazlanan  
müstakim :Düz,doğru,namuslu,temiz 
müşrik :Allah’a ortak koşan 
  
 N 

 
nâçar :Çaresiz, zavallı acınacak halde 
nâdân :Cahil, haddini bilmez 
naib-i hak :Hakk’ın yerine 
nâil :Ele geçirmiş, murada eren 
nalân :Đnleyen sızlayan 
nâmahrem :Yabancı Nikah düşmeyen 
nâm u nişan :Ün ve şan lakâp 
nasuh tevbesi :Bozulması imkansız kesin olarak edilen tövbe 
natiku’l-kur’an :Konuşan Kur’an  Mürşid-i Kâmil 
naz :Arzu edilen bir şeyi kabul etmez gibi görünüp 

yalvarma durumunda bırakma 
nazar :Göz atma, bakma 
nebat :Toprakta yetişen her çeşit bitki 
nebi :(çoğ:enbiya) Peygamber 
nefhetmek :Üflemek 
nefs :Kişi kendiöz, varlıkAsıl, maya, 
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nefsâniyet :Kin garaz, gizli düşmanlık 
nefs-i mutmainne :Đyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazife-

sini tanıttıran ve vicdana rahatlık veren hal 
nevm u gaflet :Gaflet uykusu 
nida :Seslenme, çağırma 
nihan :Gizlisaklısır 
nikap :Yüz örtüsü,peçe 
nimet-i uzma :Ulu,büyük nimet 
nispet :Đnat olarak yapılan iş Đlgi bağ 
nispet ef’al :Fiillerin varlığı fiil şirki 
nispet sıfat :Sıfatların şirki 
nispet vücut :Vücut şirki 
niyaz :Yalvarma, yakarma,dua 
nizam :Düzen kural, sistem 
nokta-i ba :Besmelenin "be" harfinin altındaki nokta 
nur :Işık aydınlık parıltı 
nutk u tuyûr :Evliyaların kullandığı dil 
nübûvvet :Peygamberlik 
nüzul :Aşağı inme, konaklama 
  
 O 

 
od : Ateş 
  
 P 
  
pâk :Temiz, saf, katıksız 
pençe-i ali aba :bk `Ehl-i Beyt’ 
pir :Doğru yolu gösterenTarikatı kuranların ilki 
pürnur :Nurlu 
  
 R 

 
rab :Efendi Allah 
râbıta :Mensup oluş, bağlılık Đki şeyi birbirine bağlayan 
rahman :Acıyankoruyanesirgeyen 
rahim :Bağışlayıcı affedici 
rahmet :Merhamet, esirgeme 
râm olmak :Boyun eğmek itaat etmek 
rasûlullah :Allah’ın Rasulü HzMuhammed (sav) 
ravza-i res’ul :Peygamberimizin mescidi ve medfun olduğu  

yer 
ref-i hicap :Örtüyü kaldırma 
reyhan :Güzel kokulu bitki Nur 
rezalet :Utandıracak hal, alçaklık 
rezil :Utandıracak iş yapan alçak 
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rıza :Memnunluk Allah’ın yazdığı kadere boyun   
eğmek 

rızık :Yiyip içecek şey Allah’ın herkese kısmet ettiği 
nimet 

riayet :Saygı Uyma, gözetme 
ruh :Đlâhî tecelliyâtın nurlarının zuhuru Vücutta can-

landırıcı müessir unsur 
rûmuz-u evliya :Allah dostlarının işaretleri 
  
 S 

 
saâdet :Mesut oluş,mutluluk 
sabi :Buluğ çağına ermemiş çocuk 
sadâkat :Bir kimseye içten bağlılık dostluk 
sâdık :Sadakâtlı 
sahibü’l-havz-ı  
kevser 

:Kevser havzının sahibi (Hz Peygamber Ef) 

sâkî :Su veren  
salât-ı hamse :Beş vakit namaz 
salavât :HzMuhammed’e (sa) yapılan dualar 
salih :Dini emirlere uyan Faziletli 
sâlik :Belli bir yol tutan 
samed :Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan 
samimi :Đçten gelenkalptenyürekten 
sanat :Hoşa giderek hayranlık uyandıran bir ifade  

veya âhenk kullanma işi 
savm :Oruç 
savt :Ses,bağırma 
say :Çalışıp çabalama Hac’da "Safa" ile "Merve"  

arasında yürüme 
seb’al mesâni :Yedi âyetten meydana gelen Fatiha suresi 
secde :Yüzünü yere sürme Namaz kılarken alnını el ve  

ayaklarını yere değdirecek şekilde kapanma 
sefâ :Gönül şenliği 
sehâvet :Cömertlik el açıklığı 
selâm :Saygı hareketi rahatlık barış 
selâmet :Emin olma, kurtulma 
settâru’l-uyup :"Ayıpları örten" manasında Allah’ın sıfatı 
sevda :Heves, istek aşk 
seyf-i celâl :Celal kılıcı 
seyrangâh :Seyir yeri eğlenti yeri 
seyr-i sülûk :Yolculuk bir yolu takip etme 
seyyiat :Kötülükler günahlar suçlar 
sıbgatallah :Allah boyası 
sıfat :Bir kimse veya şeyin hâl ve özelliklerini göste-

ren kelime 
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sıfatullah :Allah’ın sıfatları 
sır :(çoğ:esrâr)Gizli iş, insanın aklının ermediği şey 

Allah’ın hikmeti 
sırat :Cennet’e girebilmek içinCehennemin üzerinde 

bulunan çok dar ve geçilmesi zor olan köprü 
sırat-ı müstakim :Selâmet yolu, doğru yol 
sır kelâm :Gizli söz 
sırr-ı hüviyet :Gerçek kimlik 
sırr-ı nübüvvet :Makam-ı Hazretü’l -Cem 
sırr-ı velâyet :Makam-ı Cem 
siva :Başka, gayrı diğer 
sulh :Barış, uyuşma, rahatlık 
sultan :Hükümdar 
sûret :Görünüş, dıştan görünen şekil 
sübyan :bk `Sabi’ 
sürûr :Sevinç 
  
 Ş 

 
şâd :Sevinçli ferahlı şen bahtiyar 
şahadet :Şâhitlik 
şah-ı merdan :HzAli’nin (kv) ünvanı 
şah-ı velâyet :HzAli’nin (kv) ünvanı 
şakir :Şükreden 
şark :Doğu 
şefi :Şefaat eden 
şefiu’l -kulûb :Kalplerin şefaatçısı 
şefiu’l-müznibin :Günahkârların şefaatçısı 
şek :Şüphe, zan 
şems-i hakikat :Hakikat güneşi 
şeriat :Allah’ın emri âyet, hadis, icma-i ümmet ve  

imamların içtihadı ile meydana getirilmiş temel  
esas 

şeref :Doğruluk yükseklik ululuk cesaret 
şerh :Açıklama, açık açık anlatma 
şer-i pâk :Şeriat-ı Muhammedi 
şeş :Altı 
şevk :Şiddetli arzu, keyif, neş’e 
şeyh :Ermiş, veli 
şifa :Đyileşme, hastalıktan kurtulma 
şirk :Allah’a ortak koşma 
şirk-i celi :Açık şirk 
şirk-i hafi :Gizli şirk 
şuhût :Şâhit olma, görme 
şuur :Akıl, anlama, anlayış 
şükrenlillah :Allah için şükretmek 
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şükür :Görülen iyiliğe karşı memnunluk gösterme 
  
 T 

 
taassub :Bir şey veya bir kimseye taraflı olma 
taât :Đbadetler 
tafsilat :Đnce ince uzun uzadıya anlatış 
tahir :Temiz, pâk 
tahiyyat :Karşılama, ağırlama, hayır dualar Namazın kai-

delerinde okunan “ettahiyyat” duası 
tahkik :Doğru olduğunu ispat etme 
tahmid :Hamdetme 
taht :Hükümdarın oturduğu koltukmakam 
takdir :Kader Allah’ın kararı 
talip :Đstekli arzulu 
taklit :Benzerini yapma, sahte 
tarik-i müstakim :Doğru yol 
tarikat :Allah’a ulaşmak için tutulan din kollarından her  

biri 
tasdik :Bir şeyin doğru olduğunu söyleme ve kabul   

etmek 
tavaf :Hacı olmak için Kâbe’nin etrafını dolaşma 
ta’zim :Saygı gösterme, ikramda bulunma 
tecelli :Görünme Đlahi kudret ve sırrın eşya ve  kişilerde 

çıkması 
tecelli sıfat :Hakk’ın sıfatlarının eşya ve esmada görünmesi 
tecelli zat :Cenab-ı Hakk’ın zatının tecellisi 
techîz :Donatma Gereken şeyleri tamamlama 
tedbir :Bir işin başarılması için düşünülen yol 
tefekkür :Fikretme, düşünme 
teheccüd :Gece kılınan namaz 
tekbîr :"Allahuekber" sözünü söyleme 
tekzip :Yalanlama 
telkin :Zihinde yer ettirme Zihinde yer etmiş düşünce 
tenezzül :Seviyesine uygun olmayan bir şeyi kabul edip  

gönül alçaklığı etme 
terk-i dünya :Dünyayı terk etmek 
terk-i ukba :Ukbayı terk etmek 
teşehhüt :Namazda oturup Tahiyyat duasını okumak 
teşviş :Karmakarışık etme,bulandırma 
tevazu :Alçak gönüllülük 
tevbe :Bir işi bir daha yapmayacağına dair edilen  ye-

min 
tevfik :Muvaffak etme, yardım 
tevhid :Birleştirme Lâ ilahe illallah 
tuğyan :Taşma, taşkınlık azgınlık 
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tulûat :Hazırlanmadan kendiliğinden doğan sözler 
tûl u emel :Tamah,bitmeyen istek 
tulû etmek :Doğuş,görünme Akla gelme 
  
 U 

 
uhrâ :Diğerbaşka 
ukbâ :Öbür dünya, ahiret 
ulâ :Birinci 
ulvi :Yüce, yüksek 
ulviyet :Manevi yücelikler 
umre :Hac vaktinin dışında Kâbe ve Mekke gibi kutsal  

yerleri ziyaret etme 
urûc :Yükselme, yukarı çıkma 
  
 Ü 

 
ülfet :Alışkanlık. Görüşüp konuşma, dostluk  
ümmet :Bir peygambere inananların tümü 
  
 V 

 
vaad :Söz verme, evvelden haber verme 
vacip :Gerekli lüzumlu, mecbûri olan 
vahdet :Birlik Tek olma 
vahdet-ivücud :Tek vücutHakk’ın varlığı 
vahşet :Yabanilik boşluk ıssızlık 
vakfe :Hacıların bir yerde durmasıyla yaptıkları ve  

hacılık şartı olan hareket 
vakt-i salâ :Namaz vakti 
vâris :Kendisine miras düşen 
vâris-i nebi :Peygamberin vârisi 
vâsl-ı likâ :Sevgilinin cemaline kavuşmak 
vefa :Sözde durma Sevgi ve dostlukta sebat 
vekâlet :Kendi adına hareket etme hususunda başkasına  

verilen yetki 
velâyet :Ermişlik Veli olan kimsenin hali 
vicdan :Đnanç Đnsanın içinde olan ve iyiyi kötüden  ayı-

rabilen duygu 
virân :Yıkık harap 
vird :Çok tekrarlama Okunması âdet olmuş dualar ve 

Kur’an  cüzleri 
vuslat :Seven kimsenin sevdiğine kavuşması 
Vücud-u ifna :Vücudu yok etmek 
vücudullah :Hakk’ın vücudu 
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 Y 
 

yâr :Dost,sevgili 
yasin :Kur’an-ı Kerim’in kalbi hükmündeki sure 
yedullah :Allah’ın eli 
yermek :Aşağılamak hor görmek 
yetîm :Tek babası veya anası ölmüş çocuk 
yezdân :Yaratıcı 
  
 Z 

 
zaaf :Kudretsizlik kuvvetsizlik 
zâhid :Dinin yasakladıklarından sakınıp, buyruklarını 

yerine getirmeye özen gösteren  kimse 
zâhir :Bir şeyin dış görünüşü Açık belli 
zâil :Geçen sürekli olmayan 
zâkir :Zikreden 
zan :Sanma, şüphe, işkil 
zat :Öz,asıl,cevherkendi 
zat-ı hak :Hakk’ın kendisi 
zevat :Kişiler 
zikir :Anma, söyleme Allah’ın adını söyleyerek  yapı-

lan ibadet 
zikr-i hafî :Gizli zikir 
zillet :Aşağılık alçalma 
zîşan :Şanlı 
zuhur :Meydana çıkma, görünme, belli olma 
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ALFABETĐK ÎLÂHĐ DĐZĐNĐ 
 

 

A 
 

Açar güller handân olur 348 

Allah Allah diye geldim 282 

Allah Allah Kerim Allah 386 

Allah Allah Kerim Allah 388 

Allah Allah Kerim Allah 23 

Allah bize lütfeyledi  * 8 

Allah deyin huzûr bulun 384 

Allah diyelim Allah 586 

Allah diyen dil var bizde 496 

Allah gönlünüzün muradını versin 377 

Allah Hak yolda bize anlayış versin 367 

Allah sana emretti * 73 

Allah sizden razı olsun 135 

Allah şerrinden korusun 343 

Allah, Lâ ilâhe illallah 1.  

Anlatılmaz halimiz var 530 

Ârifiyet ver Allahım 200 

Âriflerin kemâlidir 661 

Asân olur yollar sana 269 

Asker oğlum göreslendik * 157 

Âşık olan cânlar gelsin/Sâdık olan cânlar gelsin 63 

Âşık, sâdık ârif insan 486 

Âşık, sâdık ârif insan  624 

Âşıklıktır rehber bize 208 

Aşk  ile  Allah  dedikçe 15 

Aşk ile Allah diyelim 668 
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Aşk meydanında 9 

Aşkın bana hayat verir 543 

Aşkta mihmânımdır benim 455 

B  

Bağlantısı zikrullahtır 479 

Bahr-i umman derler sana 186 

Bâtıl bizim neremizde? 66 

Bayrağımın sallandığı yerdir vatanım 369 

Ben beni bilmenin hayrâniyem 433 

Ben sanırdım zikrederim 435 

Beni benden alan sensin 144 

Beni ifna eden sensin  * 17 

Bilen bilinen birdir 450 

Bilmek için sâdık gerek 290 

Bînihaye hamd u senâ 626 

Bir gün ruhum dostlarıma veda edecektir 210 

Bir lâhza ayırma beni senden 246 

Bir mürşid-i kâmil buldu  isen  * 59 

Bir tecellî olmuşuz biz  * 2.  

Birdir Allah yok şeriki 180 

Biz biliriz nedir zikir!  * 40 

Biz, melâmi  kurbanıyız 298 

Bize  lütf-i Huda’dır bu! 20 

Bize âşık, sâdık derler 310 

Bize derler melâmiler 321 

Bize hayat O’ndan gelir 424 

Bize sâdık olan gelsin 244 

Bizi sevgine lâyık kıl Ulu Mevlâm 259 

Boşa durma, hikmet ara 306 
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Bu âleme niçin geldin görevin ne senin  * 91 

Buldum canda cânanımı  * 190 

Bunlar salât-ı daimündedirler 341 

C  

Can ilimin sultanıdır 611 

Can mürşidim cânım feda 325 

Can mürşidim canım kurban 636 

Can mürşitten olur ihsan 276 

Can pahâsı tevhid olur 5 

Can u cânânım merhaba 65 

Can u cananımsın benim 618 

Can u cânanımsın benim 218 

Canda cânanım benim 646 

Cânda cânânını incitme sakın! 48 

Cânda cânânla Tevhid etmenin ta kendisidir 352 

Cânım kurban cânânıma 29 

Cânım kurban Mevlâm sana 400 

 Cânım Mevlâm kurban sana  *  36 

Cânım Muhammed Mustafa 191 

Canım ruhum sana kurban 592 

Cânım ruhum mürşidimdir 532 

Cemrelerin var hikmeti 308 

Çok şükür elhamdülillah 159 

D  

Dallar açar kuşlar uçar * 312 

Dedim: Elhamdulillah 41 

Deme sakın: Ben dervişim 115 

Derdimin dermânısın  Efendim 346 
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Derviş kızım ne istersin 653 

Derviş olamaz derviş 431 

Dervişler güzel ahlâkla sevilirler  416 

Dervişlerin emelidir 555 

Dervişliğe cânım kurban 93 

Dikkat et  kendine gel 323 

Dikkat et dostum şekle aldanma 32 

Dikkat et, sakın taş atmayasın 333 

Dikkat eyle, sohbet dinle 404 

Dinin ahkâmı şeriat’tır 362 

Dîvâne gönül aşka tutuldun! 46 

Dosta vuslat etmek için 280 

Dosta vuslat etmek için 575 

Dosta vuslat etmek için 598 

Dosta vuslet etmek için 489 

Dostlar ile bayram olur 642 

Dostun haremine aşkla girenleriz 487 

E  

Ehlen ve sehlen merhaba 620 

Ehl-i Tevhit derler bize 491 

Ehl-i tevhit derler bize 638 

Ehl-i tevhit nâra yanmaz  * 551 

Emre mutî olmak gerek 392 

Emre mutî olur isen 286 

Emre sâdık dervişleriz 573 

Emre sâdık olmak gerek 567 

Emr-i Hak’tır ibadât u taat etmek  * 150 

En güzel varlıktır insan 632 

Enfüste, âfâkta ne varsa Hakk’ındır 354 
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Essalât u vesselam Muhammed Mustafa’sına 120 

Estağfirullah, tevbe ya Rab, diyelim 124 

Ey  cânımı can  eyleyen  * 6 

Ey mürşidim cânsın bana  * 11 

Ey Rabbim bizi mahrum-i dîdar eyleme 256 

Ezelden Hak sözü vermiştir bunlar 206 

F  

Fenâfillah vardır bizde 420 

G  

Gayemizi dil ifade etmekten acizdir 212 

Gel dervişim bilişelim 539 

Gel dervişim dikkat eyle  * 557 

Gel dervişim nefse ârif olalım 637 

Gel dervişim zikredelim 521 

Gel ey yolcu dinle sohbet  * 265 

Gel gitme yavrum gafil yoluna 38 

Gel, Melâmet sırrına gel 441 

Gelin dostlar muhabbete 477 

Gelin dostlar aşk ile ALLAH diyelim 327 

Gelin yavrularım tevhide gelin  * 18 

Gerçek insan işte bunlar 263 

Gönlümüze giren bilir 155 

Gönül bize yârdan haber versene  * 76 

Gönül eri dervişlerdir 523 

Gönüldedir  zevk u sefâ 71 

Gönüllerde binlerce ah u feryat var  * 49 

Gül bizimdir gül kokarız 398 

Gündüz gece arıyorum  * 45 
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Güzel ahlâk açar gönül kapısın 81 

Güzel ahlâk yolun açar 471 

Güzel ahlâklarıyla sevilir bunlar 481 

Güzelliğin anlatılmaz 548 

H  

Haccen mebrûr inşaAllah 537 

Haccımız mübarek olsun kardeşim 174 

Hak  o zaman razı olur 468 

Hak aşkınız daim olsun 95 

Hak dostuna gayriyet hiç yakışmaz 78 

Hak erenler bu yoldadır 577 

Hak erenler safındadır 559 

Hak erenler aşka çare var mıdır 320 

Hak hidâyet etmedikçe 236 

Hak Lâ ilâhe illallah 232 

Hak mürşitten aldık ilham  * 230 

Hak mürşidi bilmedikçe 267 

Hak mürşidin himmetidir 640 

Hak mürşidin ihsanıdır 615 

Hak mürşidin ikramıdır 612 

Hak mürşidin telkiniyle 579 

Hak mürşitten olur ihsan 248 

Hak mürşitten olur ihsan 288 

Hak nuruyla çok güzelsin 545 

Hak orucun kabul etsin  188 

Hak Resûl’ün vatanıdır 511 

Hak Resûle erem dersen 371 

Hak rızası bundadır 52 

Hak sevgisi var bizde 168 
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Hak yolunun sâdıkıyız 457 

Hak zikrini ihsan etsin 140 

Hak’la bâtılı seçen imanımız var 358 

Hak’tır bizim sevdiğimiz  * 19 

Hak’tır bizim şühudumuz 109 

Hakiki insan Hakk’ı-bâtılı fark edendir 360 

Hakk’ı diyet eden derviş 657 

Hakk’ın bize ihsanıdır 648 

Hakk’ın muhâtabı insan 396 

Hakk’ın takdîrine razı olacaksın 469 

Hakk’ın zikriyle feth u bâp olur dostlar 337 

Halk içinde mecnun olan dîvâneye bak  * 202 

Halk yüzünden Hakk’ı sevsin 461 

Hamd ederim Mevlâm sana 34 

Hamd u lillah Rabbimize 628 

Hamd ü sena Rabbimize 216 

Hamd ü senâ Rabbimize 242 

Harfle savtle olmaz îfâ 129 

Haşret Mevlâm ihvânımız!  571 

Hayranım sultanım nur cemaline 590 

Her an diyem Allah Allah 166 

Her gününüz bayram olsun 439 

Her hâliyle örnek insan 541 

Her nefes diyelim Allah 650 

Her yüzden nazarım sen 31 

Hevâ-yı nefse  uyma  * 54 

Hidâyet Allah’tan gayrıdan bilme 39 

Hidâyet olmazsa Hak’tan  *  98 

Hikmetler var dervişlikte 475 
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Himmet edin dostlar bize 250 

Himmet olur inan şüphen olmasın 261 

Himmetine her an muhtacız Efendim 184 

Hû derim Allah 22 

Hu desin Mevlâm  581 

Hû Mevlâm Hû Mevlâm aşkın bana ver Mevlâm 228 

Hu, lâ ilâhe illallah 214 

Huzur vardır dervişlikte 594 

Huzur ver Allah’ım ümmet-i Muhammed’e 519 

Đ  

Đhdinas sıratel müstakim’den gidenlerdir 350 

Đhsan eyle dervişlere 507 

Đhvânımız  urûç, nüzûl  etmenin  sırrını  bilirler 356 

Đkram eyle, gül yüzüme 252 

Đkram ihsan eyle Mevlâm 630 

Đkram olur Mevlâmızdan 569 

Đlâhî Mevlâm rızandan ayırma  * 137 

Đlâhî Rabbim hikmetinden suâl olunmaz 204 

Đlham almış Hak dostundan 600 

Đlham ihsan et Allah’ım! 24 

Đmanla ahlâkla varılır Sırr-ı Tevhid’e 127 

Đmdâda yetişti Pîr Sultanımız 113 

Đmtihandır dikkat eyle 517 

Đslâm’ın dışında yol arayanlar  * 414 

Đsmini anmak aşkınla yanmak * 606 

Đsmini anmak bizi tatmin etmez 196 

Đstiyorum ilâhiler yazayım  * 528 
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K 

Kâmil iman buna derler 484 

Kâmil iman kalbimizde 314 

Kâmil iman onunladır 588 

Kâmil iman ver Allahım 178 

Kar kapadı yolumuzu 493 

Kelâm anı anlatamaz 234 

Kendini bilmek için bir delil ara bul 122 

Kenz-i mahfinin sırrı onlarda 151 

Kerim Allah, Rahim Allah 363 

Kerîmsin Mevlâm duamız kabul et 79 

Kerîmsin Rahimsin Ulu Mevlâm 329 

Kesret vahdet tevhit etmiş 616 

Keyfiyeti anlatamam 500 

Kullarının suçuna bakmazsın Mevlâm 406 

Kur’an-ı Kerîm’de hikmetler vardır 498 

Kur’an-ı Kerim’in ikiz kardeşidir 339 

Kuvvet, kudret Mevlâ’nındır 97 

L  

L  Lütf-i Huda’dır 525 

Lâ  ilâhe  illallah 14 

Lâ ilâhe illallah 452 

Lâ ilâhe illallah 132 

Lâyık kul olmayı nasip et bize 102 

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk 513 

Lûtfet, kerem kıl cânânım benim 146 

Lûtfeyle Mevlâm bize 553 

Lûtfet, kerem kıl âciz kuluna 379 
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M  

Mânaya gel mânaya 27 

Mahrum olmaz Allah diyen 224 

Melâmiler  derler  bize 459 

Melâmileriz  561 

Melâmiyiz,  zikrederiz  * 564 

Merhametin sonsuz senin 222 

Mevlâ yolun asan eder 607 

Mevlâm düşürme gaflete 60 

Mevlâm hidâyet eylesin 105 

Mevlâm sizden razı olsun 604 

Mevlâm yolun âsan etsin 138 

Muradına nâil olur 596 

Mutlak iman telkîniniz 292 

Mutlu olur sizi seven 176 

Mürşidimin ikramıdır 503 

Mürşidimin nasîhatı 373 

Mürşidimin telkinidir 634 

Mürşidimin telkînidir 284 

Mürşidimiz rehber bizde 666 

Mürşidin himmetiyle ilham olur Hak’tan bize 499 

N  

N’olur halim Can Sultanım 16 

Nasip etti Mevlâm bize 509 

Nasip eyle Mevlâ cümle ihvana 584 

Nasip eyle Mevlâm bize 375 

Naz edip bana, yüzüne nikabın çekme 165 

Nazar kıl sen bu aleme, gör neler var 195 
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Nazarımız Hak’tır bizim 88 

Nefse ârif dervişleriz 659 

Ne güzeldir derviş olmak 390 

Ne güzeldir ne güzel 254 

Ne güzeldir ne güzeldir 271 

Nice yüzbin hamd ü sena 316 

Niçin feryat etmez bilmem 100 

Nihayetsiz hamd ü senâ 609 

P  

Paha olmaz asla size 161 

Perde hicap olmaz size 482 

Perde olmaz gözlerinde 613 

Pîr Seyyid’dir rehberimiz 68 

R  

Rabbim rızandan ayırma 318 

Rabbim sevgisine mazhar kılsın 193 

Rabbim zikrin ilham etti kalbime 12 

Râbıtamız Hak’tır bizim 466 

Râbıtamız Hak’tır bizim 662 

Rahmetinden mahrum etme 273 

Razı olur Rabbin senden 464 

Re’sul hikmete mehafetullah’tır 107 

Ruhundan ruh verdin bize 402 

S  

Sabırla selâmet bulunur inan 131 

Sabredeni Allah sever 602 

Sadâkatın rehber  senin 410 

Sadâkatle gel, tevhide boyan 70 
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Sâdık kul ol, gel sen bize 446 

Sâdık kuldan hacı olur 534 

Sana saygı şeref bize 427 

Sen kendini ne sanırsın 226 

Sen öğrettin can  sultanım 278 

Sen vallahi can u cânânımızsın 118 

Sev mürşidi gel sen bize 148 

Sevelim sevilelim mü’min kardeşler 125 

Sevgili  habîbinin  hürmeti  için et zuhur 61 

Sevgilinin sohbetine gönül verenleriz 495 

Sohbetimiz dost iledir 170 

Sonra pişmanlık fayda vermez, düşün yavrum   429 

Sonsuz hamd ü senâ Mevlâm 296 

Sonsuz hamd ü senâlar Mevlâ’ya 142 

Sonsuz rahmet ruhunuza 172 

Sonsuz şükür Rabbimize 182 

Suç mu ettik 90 

Ş  

Şâh-ı Merdân’ı önder bilelim 240 

Şâhit Mevlâm kalbimize 220 

Şayet dervişim dersen 437 

Şekilde kalma, gel mânayı fehmet 454 

Şifa olan telkin bizde 565 

Şirk-i hafîden bizleri koru Mevlâm 394 

Şühud tefekkürle Allah diyelim Hu Allah 134 

Şükrederim Rabbim sana 153 

Şükürler olsun Mevlâ’ya 117 

Şükürler olsun Mevlâ’ya 163 
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T  

Takdire razı olanlardan et bizi 408 

Tefekkür etsene, sana söylenir duysana 83 

Tefekkürle Allah deriz  * 515 

Telkînimiz mutlaktandır renge, şekle aldanmayız 502 

Telkînimiz rehber bizde 652 

Telkînimiz rehber bize 238 

Tenezzül, tevâzuyla gerçek insan bunlar 198 

Tevbe et, pişman ol de Allah Allah 111 

Tevbe, istiğfar var dillerinde 422 

Tut  elimiz  ezel-ebed 300 

Ulu Mevlâm bizi mahrum eyleme 473 

Ulu Mevlâm hikmetlerinden  suâl olmaz 335 

Uyandır kalbini şükret 84 

Uzak durma yakın gel  35 

V  

Vatan sevgisi imandandır bunu bilelim 412 

Vatandaki bayram başka 365 

Vicdân ile düşünsene 86 

Y  

Yâ  Resûlallah 10 

Ya Rab!  Sen bu zatın hikmetin bildir 25 

Ya Rab, bizi uzak eyleme Evlâd-ı Resûl’den 443 

Ya Rab, kul olabilmek için tut elimiz 331 

Yakar aşkın ciğerimi 103 

Yok mu bana el tutan? 43 

Yol ver bize ulu dağlar geçelim 302 

Yolunuz açık olsun 418 



 727

Yuvalarında huzur sevgi ver Allah’ım 229 

Yüce makam Beytullahsın 622 

Yürü yavrum sen Hak Resûl’ün izinden yürü 448 

Yüzüne bakan sende hiç gayrullah görmesin 51 

Yüzünüze âlem hayran 505 

Z  

Zaferin mübarek olsun kardeşim 57 

Zat-ı Hakk’ın mazharıdır  664 

Zikredenler huzur bulur 655 

Zikrederim Allah derim 462 

Zikrederiz Allah deriz 56 

Zikret Hakk’ı her yerde / Kalmaz arada perde    3 
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