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SENİ SEN YAPAN 

 
Düşünesin bir kere be insanoğlu… 

Kalbin güzelliği, dilin edebi;  

Farkı yok kadını erkeği, 

İnan ki biriz, birin erenleriyiz,  

Kanatlanır barışın güvercini, 

Derdiyle dertlen, derman ol çölünde serap misali, 

Hele bir sor hatırını, diğerinin halini. 

 

Düşünmekten alı koyma kendini be insanoğlu… 

Dünya fani, ölüm ani,  

Şahımız Pirlerin Piri, 

Peygamber soyundan gelen erenlerin eri, 

Bizleri biz yapan erenlerin gönülleri, 

Kalplerde görünür Haydari Dervişleri. 

 

Dostsun sen, dost düşünür be insanoğlu… 

Nefeslerin sayılı,  

Hakikat, marifet insanlığında gizli, 

Sazlar eşliğinde okunur bu manzumeler nükteli, 

Kutsaldır insan,  

Ne bir fazlası ne bir eksiği, 

Sevgimiz ve barışımız belli  

Anadolu’ya Horasan’dan gelişi. 

 

Düşündüysen yürekten aklın yerine gelir be insanoğlu… 

Dili, rengi, dini ne olursa olsun iyidir hepsi,  

Hakka aşkı, muhabbeti sevenleriz biz, 

Tam on sekiz bin alemin tecellisi, 

Seversen sen de açılır sonuna dek gönüller kapısı, penceresi, 

Mademki ben de sen de bir insansak kavga niye ki? 

 

Düşünmek seni sen yapar hissedersen be insanoğlu… 

İlk koşul hor görmemek, 

Karşılıksız sevmek başkasını Ali misali, 

Bizim nazarımızda yoktur farkı cinsi, cibilliyeti 

Düşman bile bir insan,  

Nurlar içinde nurdur bil ki. 

Kimselere şikayet eyleme;  

Topraktan gelenin yolu toprağa gidişi. 

 

 

 

 



Düşünmek yürekten, sevmek gönülden be insanoğlu… 

Kalbinle kaldır semaya irfanla, ilimle ellerini, 

Hoşluk bezesin seni, gündüzünü ve de geceni, 

Karınca bile hu çeker avare geçirme senelerini, 

Görmez misin Hak yaratmış kusursuz her şeyi. 

 

Akıl vermiş güzel Mevlam düşünesin diye be insanoğlu… 

Nereyedir dünyanın bu telaşlı gidişi? 

Her gördüğünde öyle bir bir sır var ki;  

Bizim sevgimiz tam da burada sinemde cemali,  

Bizim yolumuz merhamet, hoş görü ve de insan sevgisi. 

 

Düşün de sırra erenlerden ol, göklere eriş be insanoğlu… 

Her bir gelen bizim dergahımızda başımız üzeri, 

Evlat, ana, baba, oğlu ve de bacı, yaşlısı, genci, 

O zaman bekle işte meclisinde bolluğu ve de bereketi,  

Bizim hedefimiz insana olan koşulsuz salt sevgi.  

 

Düşündün işte erenlerdensin artık be insanoğlu… 

Dikkat et diline, beline, eline bizleri gibi,  

Ne sümbülü, ne gülü, ne de bülbülü incitme fakiri,  

De ki beni ben yapan sevgi yoktur gerisi, 

Pirlere niyaz et,  

Bil ki dünya nimetlerinin hepsi geçici.  

 

Son bir kez daha düşünesin be insanoğlu… 

Sevmezsen noksan kılarsın dışını, içini, 

Farklılığı onun zenginliğinde, 

Ayıplama sakın diğerini, 

Bizim muhabbetimizde sorulmaz nereli neci, 

Seni sen yapan illa ki insana olan sevgi… 

 


