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VASİYET

Selam etti Hünkâr bir kutlu âna
“ Gel” dedi aydınlığa Kadıncık Ana

Hû ile

Kadın erkek birdir budur varımız
Küçük görmek kirdir budur arımız
Erenler ocağında farkımız yoktur
Sevgi ile pişeriz budur nârımız

Kadına zulüm âdeme yüz karası
Değersizlik, kadının gönül yarası
İlimdir yolumuzun sönmez ışığı
Yolumuz ki Hünkârımızın mirası

Bizi haktan ayıran gönüldeki kirdir
Sözümüz delildir, özümüz birdir
Asıl ölmek yolumuzdan çıkmaktır
Sanma bizi bizden ayıran kabirdir

Gerçek olsun artık canların rüyası
Olsun âlem aydınlığın dünyası
Karanlıklara bir kıvılcım olalım ki
Sönmesin kadınlarda ilimin hülyası

Fırsatı olmasın asla ayrılığı ananın
Yüreğinden tüter ki Pir’ine yananın
Çerağımızda cem olur rengimiz bizim
Gönlümüzün kırmızısı Kadıncık Ana’nın

Erlik makamına doğrulukla erelim
Adaleti Hak sözüyle hak bilelim
Güçlü olan mazlumları sevendir
Pir dergâhına bu anahtarla girelim



Sahip olasın deyi ocağına aşına
Kara değdirme sakın doğru işine
Sen kadınsın cansın canansın
Hünkâr diliyle sahip ol sen eşine

Aydınlık için Anadolu’ya verir vasiyet
Etmesin canlar cahillere sirayet
Sorduk Kadıncık Ana’ya nedir keramet?
Der erenler ölmez görülür başka suret

Gamlanma gönül barış duvarı yıkılmaz
Kadınlar kurtuluş beratı bu söz yakılmaz
Kötülük yolunun sonu elbet karanlıktır
Cehalet güneşi yalan cennet olsa bakılmaz

İstersem güneşim istersem ayım
Ben nefsimle kendime belayım
İstemem bin yıl sevgisiz yaşamak
Yeter ki Hünkâr ile bir saniye kalayım

Bitmez sözümüzdür zalimliğe ahımız
Cahilliğe karşı bitmedi eyvahımız
Gecenin gönlümüzde hükmü ne?
Kadınlar ile doğacak sabahımız

Kadın zorluğa eştir, sıkıntıya anadır
Çünkü bu meydan adaletten yanadır
Asıl yiğit merhametli olan diyenlerden
Dinle Kadıncık Ana’yı vasiyeti sanadır

Şu yalan dünyada oyalandık durduk
Kahpe felekle boyalandık durduk
Bir yudum aşk için âlemi gezdik de
Erenler dergâhında bağdaş kurduk



Canlar dilemeyin zalimlerden eman
Bu dergâhtan çıkanın hali yaman
Cennet dedikleri dünyaya aldanma
Dostsuz her yer bir kuru saman

Pirimin sevdasında nice canlar yandı
Yürek tütünce diller hû diye andı
Karanlık çökerken nicedir üstümüze
Kadıncık Ana ile nice canlar uyandı

Kindara karşı elbet alın vaziyet
Barışa emek veren de asıl meziyet
Bak ki Kadıncık Ana’ya göresin sırrı
Asıl erlik sevgidir, budur vasiyet

Üçler beşler yediler sevgi cemi döndürür
Ferman başımıza darağacı kondurur
Nere varsam özümde bir kor yanar
Yüreğimde yangını erenler söndürür

Dosttan ayrı kurur yürek paresi
Hakka sevgi ile secde edesi
Kem niyetle nere dönersen dön
Yoktur inan kötünün kıblesi

İlim irfan ile insanlığı okuyan dilsin
Cehli yıkmaya önce kadınlar gelsin
Korkma âleme çöken karanlıktan
Aydınlık yarınlar Kadıncık Ana’yla bilinsin

Hû ile


