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Serbest Vezin Şiir Yarışması Birincisi 
Rumuz: Zakir 

 

Barışa Gel Sevgiyi Bil 

 
     Gel ki;

Aşk ile yanarız özümüz insan 
Karanlığı aydınlatır sevgimiz inan 

 
Bil ki; 

 
Cehaletin zifirinde başlar ışığa yakarış 
Dostun çerağında ilimdir barış 

 
Gel ki; 

 
Herkes farklı farklı bir güzel demdir 
Barış otağında canlar bir âdemdir 

 
Bil ki; 

 
Hor bakan asla bizden değildir 
Sevgimiz mazlumu tutan eldir 

 
Gel ki; 

 
Bu yol pirin aşk yoludur 
O “Hû” ki sevginin dilidir 
Yanmaya canlar doyamam 
Ayrılırsam deyin delidir 

 
Bil ki; 

 
Kuvvet vermektir kinini sele 
Durma önce benliğini örsele 
Kabalıkla âleme diklenirsin de 
Sevgiyle boyun eğmek mesele 

 
Gel ki; 

 
Bakarsan fitne penceresinden 
Çiçekler içinde bir hâr görünür 
Sabırla geçersen sevgi cenderesinden 
Belirsiz mevsimler bahar bürünür 

 
Bil ki; 

 
Kaçış yok hakkadır varış 
Sesimiz kardeşliğe yakarış 
Kimse yıkamaz bu ocağı 
Harcı sevgi, temelidir barış 

 
Gel ki; 

 
Bedenin güzelliği dıştadır 
Ruhun inceliği bakıştadır 
Eğer özümüz ararsan 
Mayamızda sevgi en baştadır 

 
Ana rahmine sevgiyle düşeriz 
Zorlukları sevgiyle aşarız 
Zalimlik bize ölümdür 
Sevgi ile canlar ölünce de yaşarız 

 
Bil ki; 

 
Yanarız dertlilerin derdinde 
Binimiz bir oluruz Hünkâr dilinde 
Karartamaz kimse çağımızı 
Işığımız sevginin virdinde 
 
 

Huzurdur yurdumuz ilimiz 
Yakıp yıkanadır cengimiz 
Esmer, sarı, beyaz fark etmez 
Barıştır bizim rengimiz 

 
Gel ki; 

 
Fitnedir içimize ayrılığı sarış 
Başlar o zaman bağımızda sararış 
Burada yoktur kula kulluk 
Saygı sultanlık, tacıdır barış 

 
Bu yolda yoktur doğruluktan kaytarış 
Olmamıştır seveni sevenden koparış 
Adalet demişler mülkün temeline 
Hak ile adaleti doğrultan eldir barış 

 
Bil ki; 

 
 Sevgidir derdimize en büyük derman 
 Pir Sultan özümdür okunursa ferman
 Zulüm ile yan yana yaşamayız biz  
 Bin kere ölsek de dilemeyiz aman 
 
 Nereye gitsem o’dur âleme sorduğum 
 Her güzel de onun özünü gördüğüm 
 Şu feleğin bizden kısmetini sorarsan 
 Her yaraya sevgidir merhem bildiğim 
 
Gel ki; 

 
Bu yol Bektaşi yoludur 
Yoldaşı sevgi doludur 
Cemiyle ömrümüz tatlanır 
Sözümüz Dost’un balıdır 

 
Kötünün kanı bozuktur 
Meyletme ona yazıktır 
Doymak istersen iki cihana 
Kırkların sevgisi bitmez azıktır  

 
Gerek yok düşmanlığa gareze 
O beden ki girer bir top beze 
Nerede horlanan biri varsa 
Ocağımız sevgidir katılsın bize 

 
Bil ki; 

 
Barıştır dinimiz gerçek hakikat 
Erenler sözüdür bize şeriat 
Ne kar üşütür ne güneş yakar 
Pirin aşkıyla bahardır tabiat 

 
Her canlı çekermiş aslına 
Gaflet döner bir gün nesline 
Zulüm kurşundur muhabbete 
Barış derler Bektaşi faslına 

 
Hakkın sırrı canlarda ardır 
Üçler yediler bize yârdır 
Bize cefayı getiren iblis ne bilir 
Pirimin gözünde kaç cennet vardır 

 


