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 Giriş 
 

XIV. yüzyılda Bağdat'ta doğmuş, Halep'te derisi yüzülerek 

öldürülmüş tasavvuf şairi Seyyit Nesimî ile XVII. yüzyılda yaşadığı 

sanılan Kul Nesimi'yi birbirine karıştırmamak gerekir. 

 

Asıl adı Ali olan Kul Nesimi'nin yaşamı pek bilinmiyor. Cahit 

Öztelli'nin yaptığı son araştırmaya göre, "XVII. yüzyılın ünlü 

Bektaşî ve Hurufî şairidir. Soyu XIV. yüzyılın ünlü şairlerinden ve 

Yunus Emre izleyicilerinden Sait Emre'ye dayanır, iran Safavi 

şahlarının Anadolu üzerindeki egemenliğini sağlamak yolunda 

sürdürülen siyasal çabalara katılmış, bu yüzden Alioğlu ve 

Dedemoğlu'yla birlikte kovuşturmalara uğramıştır. Sonunun nasıl 

bittiğini gösterecek belge yoktur." 

 

Kul Nesimi'nin doğum yeri ve yılı gibi ölüm yeri ve yılı da 

bilinmiyor. Ancak şiirlerinden 1668'de sağ olduğu, Bektaşiliğe 

bağlandığı, sağlam bir öğrenim gördüğü, tasavvuf ve din 

konularını iyi bildiği anlaşılıyor. 

 

Kul Nesimi'nin hem hece, hem de aruzla şiirleri vardır. İki ölçüyü 

de beceriyle kullandığı, inancıyla sanatını atbaşı götürdüğü 

görülmektedir. Aşk konusuna da değinmekle birlikte, daha çok din 

ve tasavvuf inancını yansıtan lirik nefesleriyle ün kazanmıştır. 

Bunlardan bazıları bestelenmiştir. 
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Minnet Eylemem 
 

Har içinde biten gonca güle minnet eylemem 

Arabî, Farisî bilmem dile minnet eylemem 

Sırat-ı Müstakim üzre gözetirim Rahim'i 

İblisin talim ettiği yola minnet eylemem... 

 

Bir acayip derde düştüm herkes gider kârına 

Bugün buldum bugün yerim, Hakk kerimdir yarına 

Zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına 

Rızkımı veren Hüda'dır kula minnet eylemem... 

 

Ey Nesimi can Nesimi ol gani mihman iken 

Yarın şefaatkârım Ahmed-i Muhtar iken 

Cümlenin rızkını veren ol gani Settar iken 

Yeryüzünün halifesi hünkara minnet eylemem... 
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Taşlama 
 

Ben yitirdim ben ararım 

Yâr benimdir kime ne 

Gâh giderim öz bağıma 

Gül dererim kime ne 

 

Gâh giderim medreseye 

Ders okurum Hak için 

Gâh giderim meyhaneye 

Dem çekerim kime ne 

 

Sofular haram demişler 

Bu aşkın şarabına 

Ben doldurur ben içerim 

Günah benim kime ne 

 

Ben melâmet hırkasını 

Kendim giydim eğnime 

Ar ü namus şişesini 

Taşa çaldım kime ne 
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Sofular secde ederler 

Mescidin mihrabına 

Yâr eşiği secdegâhım 

Yüz sürerim kime ne 

 

Gâh çıkarım gökyüzüne 

Hükmederim kaf'tan kaf'a 

Gâh inerim yeryüzüne 

Yâr severim kime ne 

 

Kelp rakip böyle diyormuş 

Güzel sevmek pek günah 

Ben severim sevdiğimi 

Günah benim kime ne 

 

Nesimî'ye sordular li 

Yârin ile hoş musun 

Hoş olayım olmayayım 

O yâr benim kime ne 
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Ey Gönül 
 

Ey gönül el aynasına bakmanın faydası ne 

Sernayeden zararın var satmanın faydası ne 

 

Kendin kadrin bilmeyen ne bilir dostun kıymetin 

Merkebin boynuna cevahir takmanın faydası ne 

 

Çobana yazı gerek hem yayıla, hem gerneşe 

Çobanı meclise imam etmenin faydası ne 

 

Kargaya üleş gerek hem yiye hem çağıra 

Karganın önüne şükker dökmenin faydası ne 

 

Velhasılı Nesimi sen kendimi aleme faş eyleme 

Köpeği hamama sokup yumanın faydası ne 
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Ben Melamet Hirkasini (Kime Ne) 2 
 

 

Ben yitirdim, ben ararım, yar benimdir kime ne 

Gah girerim öz bağıma, gül dererim kime ne 

 

Gah giderim medreseye, ders okurum Hak için 

Gah giderim meyhaneye, dem çekerim kime ne 

 

Sofular haram demişler bu aşkın şarabına 

Ben doldurur, ben içerim,günah benim kime ne 

 

Ben melamet gömleğini deldim, taktım eğnime 

Ar-u namus şişesini taşa çaldım, kime ne 

 

Gah çıkarım gökyüzüne, hükmederim kaf ve kaf 

Gah inerim yeryüzüne, yar severim kime ne 

 

Kelp rakip böyle diyormuş'güzel sevmek pek günah' 

Ben severim sevdiğimi, günah benim kime ne 
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Sofular secde ederler mescidin mihrabına 

Yar eşiği secdeğahım, yüz sürerim, kime ne 

 

Nesimi'ye sordular ki, yarin ile hoş musun 

Hoş olayım olmayayım, o yar benim kime ne 
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Güldür Gül 
 

Ben bugün pirime vardım 

Pirin cemali güldür gül 

Oturmuş tahtı mekana 

Tahtı revanı güldür gül 

 

Gülden terazi tutarlar 

Gülü gül ile tartarlar 

Gül alır gül satarlar 

Çarşı pazarı güldür gül 

 

Gülden degirmeni döner 

Onun ile gül döverler 

Akar arkı döner çarkı 

Bendi pınarı güldür gül 

 

Ak gül ile kırmızı gül 

Çift yetişmiş bir bahçede 

Bakışları hare karşı 

Har-ı ezharı güldür gül 
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Gel ha gel Seyyid Nesimi 

Hak nefesi güldür gülün 

Şu öten garip bülbülün 

Derdi figanı güldür gül 
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Taşlama 
 

Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime 

Ar u namus şişesini taşa çaldım kime ne 

 

Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi 

Gah inerim yeryüzüne alem seyreder beni 

 

Gah giderim medreseye ders okurum hak için 

Gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne 

 

Sofular haram demişler bu aşkın şarabına 

Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne 

 

Sofular secde ederler mescidin mihrabına 

Benim ol dost eşiğidir secdegahım kime ne 

 

Nesimi'ye sordular kim yarin ile hoş musun 

Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne 
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Benzemez 
 

Yaptığımız Kabedir 

Yıktığımız kilise 

Şu bizim seyranımız 

Bir seyrana benzemez 

 

Süleyman'lar içinde 

Ali bir Süleyman'dır 

Süleyman'lar bildiler 

Bir Süleyman'a benzemez 

 

Abdesttimiz katlanmak 

Namazımız sabretmek 

Biz bir oruç tutarız 

Ramazana benzemez 

 

Kitabımız da kıl var 

Dağlar kadar görünür 

Biz bir ayet okuruz 

Bir Kur'an'a benzemez 
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Kul Nesimi sen seni 

Mana bilir söylersin 

Biz bir deniz geçeriz 

Bir ummana benzemez 
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Kalbim Defter, Dilim Kalem Yazarım 
 

Kalbim defter, dilim kalem yazarım 

Hakikat emrini duyaldan beri 

Yitirdim Leyla'mı gurbet gezerim 

Mecnun gibi aşka uyaldan beri 

 

Bize dört kitaptan haber verildi 

Kamil olduk akıl başa derildi 

Kafir Şeytan merdut oldu sürüldü 

Hakkın dergahından sürelden beri 

 

Çıkıncak Mi'raca Hazret-i İmam 

Diledi Mevladan ümmetin tamam 

Nur ile sarıldı bu cümle alem 

Saadet tacını geyelden beri 

 

Mahlasım NESİMİ ismim ALİ'dir 

Bu çarh dönmektedir, sanman halidir 

Şükür kalbim iman ile doludur 

Cürm-ü isyanımız bilelden beri 
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Kemter Kuluyum (*) 
 

Kemter kuluyum ALİ'nin ol şah-ı karemdir 

HASAN başımın tacı, HÜSEYN gözümde nemdir 

İmam ZEYNEL'ABA, BAKIR mihr-i hürremdir 

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed' 

 

İmam CAFER-İ SADIK gibi bir dahi arifan 

İmam MUSY-I KAZIM olmaya sultan 

Cihan yüzünü görse değer o şah-ı Horasan 

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed' 

 

İmam MUHAMMED TAKİ gözlerime ayni ziyadır 

İmam NAKİ sayesi ol mürg-ü Hümadır 

İmam Hasen-ül Askeri derdimize ayni şifadır 

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed' 

 

MUHAMMED MEHDİ zuhur ede nihan kalmaya perde 

Havariçler geçse gerek tig-ü teberde 

Seyyit NESİMİ mehdin okur şam-u seherde 

'Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed' 
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Gönül Bir Bülbül-ü Şeyda 
 

Gönül bir bülbül-ü şeyda, öter aheste aheste 

İçüp cam-ı mushaffadan kanar aheste aheste 

 

Zamanın hüzn-ü derdinden gönül bulamaz safa bir dem 

Derunum ateş-i suzan, yanar aheste aheste 

 

Heman sayd ü şikar eyler............................... 

Hülasa bulamadım çare döner aheste aheste 

 

Oturmuş meclis-i meyde süzer kaşın taravetle 

Şerab............ şuhum sunar aheste aheste 

 

NESİMİ derde düşmüştür senin hüsnün zammanında 

Acebdir ateş-i aşka konar aheste aheste 
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Hakikat İlmini Cana 
 

Hakikat ilmini cana, sakın öğretme nadana 

Ki sarrar olmayan vermez bahayı dürr-ü mercana 

 

Pirimiz ehl-i irfandır, kaçan idrak eder hayvan 

Erişmez her mecaz ehli kemal-i zat-ı irfana 

 

Karadır zahidin kalbi yokuşdur taati amma 

Ne lazım fikr-i vesvasdan abestir fi'li insana 

 

Muhammed şanına geldi nişan-ü tacı Mevlanın 

Delili (lafeta illa) gelüpdür Şah-ı Merdan 

 

İşitsin kadı vü müftü bu davanın sebebin kim 

NESİMİ can ile başını verüpdür Hakka kurbana 
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Gazel 
Cananı benim sevdiğimi can bilir ancak 

Gönlüm dileğin dünyada canan bilir ancak 

 

Bildim hem akl ile hem ilm ile hakkı 

Şöyle bildim onu ki kuran bilir ancak 

 

İbdal oluben beyliğin eden arifi gör ki 

Bu saltanatın kadrini sultan bilir ancak 

 

Kim aşk denizine dalıp gark olagörsün 

Bu aşk denizinin bahrini umman bilir ancak 

 

Ey saki getir devr-i ayağın tozu ile sun ki 

Bu devr- ayağın devrini devran bilir ancak 

 

İşret meclisine gelip giden meyler içilir 

Pinhane çeker şöyle ki şeytan bilir ancak 

 

Hiç kimse Nesimi sözünü fehm edebilmez 

Bbu kuş dilidir bunu süleyman bilir ancak 
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Canım Erenlere Kurban 
 

Canım erenlere kurban, serim meydanda meydanda 

Bütün ikrar canım feda, canım meydanda meydanda 

 

Yanarım yoktur dumanım, gönlümde yoktur gümanım 

Al malım bağışla canım, varım meydanda meydanda 

 

Kellemi koltuğuma aldım, kan ettim kapına geldim 

Ettiğime pişman oldum serim meydanda meydanda 

 

Yoktur çınarımi timarım, yoktur kalbimde gümanım 

Al malım varlığa canım, dilim meydanda meydanda 

 

Ol kelp rakipten kaçın, Mü'mine hülleler biçin 

Ben bülbülüm bir gül için, zarım meydanda meydanda 

 

Mü'min olan olur veli, veli olan olur gani 

Nesimi'yem yüzün beni, derim meydanda meydanda 

 

  



Kul Nesimi 

-24- 

 

Hoşca Yanalım 
 

Şem'e düşen pervaneler 

Gelsin bir hoşça yanalım 

Aşka düşen divaneler 

Gelsin bir hoşça yanalım 

 

Yanmaktır bizim karımız 

Harcedelim hep karımız 

Pervaneler yaranımız 

Gelsin bir hoşça yanalım 

 

Varın söylen şol bülbüle 

Neden aşık olmuş güle 

Ermek istersen ol kül'e 

Gelsin bir hoşça yanalım 

 

Bülbül yuvan yıkıldı mı 

Yavrun yere döküldü mü 

Ölüm sana dokundu mu 

Gelsin bir hoşça yanalım 
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Nesimi döğünsün taşlar 

Akıtalım gözden hep yaşlar 

Hakk tanıktır hey kardaşlar 

Gelsin bir hoşça yanalım 
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Derdim Ondur 
 

Derdim ondur, çün dokuz diyemem ağyare men 

Sekizinde kaldı aklım, yedisinde avare men 

 

Altısı mende var iken, beşten çekemem elimi 

Dörtte Hüda lütfederse, üçte buldum çare men 

 

Ey Nesimi çün iki gönül hali değildir 

Anın için yalvarırım gece gündüz bir'e men 
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Fazlına Bel Bağladım 
Fazlına bel bağladım ya vahid-i ferd-i ahad 

Cümlenin mabudu sensin daima hayy-i ebed 

 

Okudum isminde 'Bismillahirrahmanirrahim' 

Ay sıfatındır sıfatın 'kulhüvallahü ahad' 

 

Evvel ahir 'hüvel-hayyüllezi' sin layemut 

Zahür-ü batın 'hüvel bakisin' 'allahüssamed' 

 

'Lem -yelid' zatın, 'velem-yuled' sıfatın vasfıdır 

'Lem-yekün' zat-ı sıfatın 'lehü küfüfen ahad' 

 

Ol zaman kim lütfile bir gevhere kıldın nazar 

Zahir ol gevherden oldu cümle eşya la aded 

 

Kaf ile nundan yarattın on sekizbim alemi 

Kudretinden erbain günde tamam oldu ceset 

 

Ey NESİMİ daima gönlünde özge nesne yok 

Hem dilinde ol fakırın daim eyler ya Ahmed 
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Kullar Olayım 
 

Gel beni ağlatma Şah'ım, ben sana kullar olayım 

Gel bana ceylan bakışlım, ben sana kullar olayım 

 

Bir gonce bülbül idim, geldim bağında ötmeye 

Şanına ağlatma düşmez, ben sana kullar olayım 

 

Açtım zülfün telinden, zülfün ucu mah gibi 

Kesipte yabana atma, ben sana kullar olayım 

 

Ey Nesimi can Nesimi, şu derdime bir çare kıl 

Ezelden seni severim, ben sana kullar olayım 
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Hak Kendi Nurundan Övmüş Yaratmış 
 

Hak kendi nurundan övmüş yaratmış, 

Padişah eylemiş ilin üstüne.. 

Gördüm cemalini selavat verdim, 

Sokulmuş civalar serin üstüne 

 

Vallahi Kur'an'dır senin yüzlerin 

Yasin-i Şeriftir iki gözlerin 

(İnna Fetahna) dır senin sözlerin, 

(Veddullah) inmiştir dilin üstüne 

 

Kirpiklerin üstüne benler dizilir 

İkrarından dönen Hakk'tan üzülür 

Ak göğsün üstüne (Tebbet) yazılır 

(Vesşems), inmiştir kolun üstüne 

 

Seyyid Nesimi'dir şem'in çırsı, 

(Errahman) dır iki kaşın arası, 

Güzel Besmeleyle Elham Süresi 

Elif Lam inmiştir Kaddin üstüne.. 
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Eğer Sual Eder İsen Sırrımdan 
 

Eğer sual eder isen sırrımdan 

Cümlemizi var eyledi varından 

Hak yarattı Muhammed'i nurundan 

Kandilde parlayan nurdan gelürem 

 

Habib'i nurundan yarattı Hüdam 

Salavat veririm ruhuna müdam 

Cennetten sürüldü dünyay Adem 

Rıdvan'ın açtığı şardan gelürem 

 

Cebrail çerağı alır destine 

Seyretmeye gider dostun iline 

Hayranım şakıyan tuti diline 

Resul'un kurduğu yoldan gelürem 

 

Kandilde balkıyan dostun nurudur 

Akıl ermez ona, Hakk'ın sırrıdır 

Din serveri Muhammed'in nurudur 

Cennette açılan gülden gelürem 



Kul Nesimi 

-31- 

 

Havva'dır anamız Adem'dir ata 

Hakk'ın hikmetine akıllar yata 

Cennetin illeri öteden öte 

Hü deyip çalkalanan  selden gelürem 

 

Okuyup yazmada çok Hakk'ın ilmi 

Okuyup yazmayan ne bilsin ilmi 

Tanrı'nın dostudur Musa değil mi 

Münacat ettiği Turdan gelürem 

 

Tenimi sorarsan bir kuru tendir 

Can onun içinde gevher-i kandır 

Bu ilim dersidir, bahr-ı ummandır 

Sırrı kal oldukça sırdan gelürem 

 

Sıfatlar dağıla, taşlar atıla 

İns ile cins bir araya katıla 

İnsan mantar gibi yerden bite 

Aslımız topraktır, yerden gelürem 
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Mansur ile bile dara takıldım 

Yusuf ile hem kul olup satıldım 

İsa ile Şam'dan göğe çekildim 

Musa ile bile Tur'dan gelürem 

 

Kardaşlar böyle tevil düzdüler 

Başmağa Ayet-el kürsü yazdılar 

Kendi fetvam ile derim yüzdüler 

Halep şehri derler şardan gelürem 

 

Mahkemede sual sordu kadılar 

Kitapların orta yere koydular 

Sen bu ilmi nerden aldın dediler 

Üstadımdan aldım,Pir'den gelürem 

 

Nesimi'yim ikrarımdan belliyim 

Gerçek erenlerin kemter kuluyum 

Cennet bahçesinin gonce gülütüm 

Münkir münafıka hardan gelürem 
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Yar Beni Katl Eylese Kanım Helaldır 
 

Yar beni katl eylese kanım helaldır kime ne 

Ben bilürüm çekdiğim ahile zarım kime ne 

 

Müddeiler arasında dediler kim mey haram 

Saki-i dilcu elinden ben içerim kime ne 

 

Ham sofular secde kılar mescidin mihrabına 

Benim ancak yar eşiği secdeğahım kime ne 

 

Ey NESİMİ sözlerin çün kim hatadır dediler 

Benim ancak bu kadardır ıstılahım kime ne 
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Vahdet Kaynagından Dolu İçenler 
 

Vahdet kaynağından dolu içenler 

Kanmıştır badeye, şarap istemez 

Hakikat sırrına candan erenler 

Ermiştir mahbuba, mihrab istemez 

 

Bu yolda can yoktur, canan isterler 

Gönül kabesinde erkan isterler 

Ademe secdeyi her an isterler 

Başka bir ibadet, sevap istemez 

 

Ariftir mushaftan dersler okuyan 

Tevrat'ı İncil'i ezber okuyan 

Cemal-ı muzhafı ezber okuyan 

Almıştır fermanı Kur'an istemez 

 

Nesimi'yem, aşkla zar-ı zar olan 

Ezel ikrarında ber-karar olan 

Kiramen katibe yar-ı gar olan 

Düşmüştür defteri kitap istemez 
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Sabahın Seherinde Kakdım (*) 
 

Sabahın seherinde kakdım uyandım 

Meded, günahlarım bağışla sultan 

Şah-ı Merdan görünür gözüme 

Meded, günahlarım bağışla sultan 

 

Mücizat gösterdi dıvara bindi 

Seksen bin erlere ser-çeşme oldu 

Rum'un gözcüsü pirimdir kendisi 

Meded, günahlarım bağışla sultan 

 

Aman meded arşda, kürsde ulusun 

Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli'sin 

Günahlar kılmaz Muhammed Ali'sin 

Meded, günahlarım bağışla sultan 

 

İmam-ı Hasan'ı yanımda bildim 

İmam-ı Hüseyn'in nurunu gördüm 

İmamlar serveri Zeynel'den... 

Meded, günahlarım bağışla sultan 
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Ol İmam Bakır'ı seven yorulmaz 

Adım kandır günahlara kalınmaz 

Okur İmam Cafer sırrı bilinmez 

Meded, günahlarım bağışla sultan 

 

Mansur'u dara çektiler dönmedi 

Musay-ı Kazım'ın kanı dinmedi 

Remiz çalındı kimseler bilmedi 

Meded, günahlarım bağışla sultan 

 

Muhammed Taki'den Naki'ye erdim 

Askeri dilimde tespihim virdim 

Alemler serveri Mehdi... 

Meded, günahlarım bağışla sultan 

 

Ademin cennette nurunu gördüm 

Rıza ile meydanda durdum 

Melekler Adem'e secde etti 

Meded, günahlarım bağışla sultan 
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Seyyid NESİMİ'nin mühib yarisin 

.............. şem'in yansın çırasın 

Şah-ı Merdan cümlesinden olsun 

Meded, günahlarım bağışla sultan 
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Destan 
 

Felek benim senden bir sualim var 

Rüzigarın Süleymanı nic'oldu 

Sana gelenlerin işi ah-u zar 

Erenlerin o devranı nic'oldu 

 

Musa Tur'a çıktı niyaz eyledi 

İsa göğe ağdıimekan bağladı 

Yakup, oğul deyü her dem ağladı 

Hazret-i Yusuf'u Ken'an nic 'oldu 

 

Baba Emir, vardı Kuh ile kaaf'a 

Küffara kılardı cevrile cefa 

Şatırların piri Bengü Mustafa 

Alemin gerdan keşanı nic'oldu 

 

Başun için bize veresün haber 

Nesl-i Ali evlad-ı emürül kiber 

Harici askere yürüttü teber 

Eba Müslüm'ün meydanı nic'oldu 
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Batında onlar münkiri taşlar 

Erenlere ayan seyr olan işler 

Gaiptedir kırıklar, yediler, üçler 

Erenlerin yok mekanı nic'oldu 

 

Bunca sahib-kıran gelüp geçmiştir 

Hızır İlyas ab-ı hayat içmiştir 

Sanan İskenderler konup göçmüştür 

Ahd-ı vefaya seyranı nic'oldu 

 

Nurdur kalbimizi eyleyen ziya 

Şefaat eyleyen gedaya baya 

İki cihan fahri hatem-ül enbiya 

Bilsem ol mürüvvetkanı nic'oldu 

 

Gahi ayyar idi gahice abdal 

İslama dost idi küffara kattal 

Erenler şahbazı ol Seyyit Battal 

Bilmem ol canımın canı nic'oldu 
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Hazret-i Resul'in muhib yarıdır 

Hakkın dostu serbanların piridir 

Ser-i evliyanın sırr-ı nakdidir 

Yemen'de Veyselkarani nic'oldu 

 

Molla Hünkar deyü melekler iner 

Kudretten nurdan kandilleri yanar 

Arş-ı muallada külahlar döner 

Sultan Osman şazanı nice oldu 

 

Hazret İbrahimi attılar nara 

Eyyub'a kurt düştü başladı zara 

Zekeriyya nice çekildi dara 

Nuh Peygamberin Tufanı nic'oldu 

 

Ol server her kande gitse giderdi 

Din yoluna ikrarını güderdi 

Bir narada çok Harici geberdi 

Ahmet.... yaranı nice oldu 
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Doksan bin erenler dediler beli 

Bindi hake, doğru gösterdi yolu 

Kutb-ı alem Hacı Bektaşi Veli 

Bunca erenler serefrazı nic'oldu 

 

Alemin ahvali alem değil mi 

Bendesi de mir-i kelam değil mi 

Nesl-i Ali Kutb-i alem değil mi 

Bu... EMİR SULTAN'ı nice oldu 

 

Ah eder NESİMİ geçdi serinden 

MANSUR 'enelhak' der dönmez darından 

Gitti gelmez, bir haber yok birinden 

Bu feleğin karbanı nice oldu 
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Dil Binayı Kibriyadır 
 

Dil binayı kibriyadır 

Yıkma gönlün kimsenin 

Esrar-ı kenzi Hüdadır 

Yıkma gönlün kimsenin 

 

Mümin kalbine eyle 

İzzet ile hürmeti 

Daha enderi Hüdadır 

Yıkma gönlün kimsenin 

 

Kalb-i mümin Beyt-ü Hakk'tır 

Hac-ı Ekber andadır 

Belki Hakk onda bakidir 

Yıkma gönlün kimsenin 

 

Ey Nesimi belki Hakk'ın 

Belki vahdetnamedir 

Secdegahım Mustafa'dır 

Yıkma gönlün kimsenin 
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Kadir Geceleri Fırsat Sizindir 
 

Kadir geceleri fırsat sizindir 

Böyle Hakk mihmanı can ele girmez 

Peygambere yüzler sürmek bizimdir 

Gitti bu günkü gün dün ele girmez 

 

Azrail el sunar alır canı 

Cehteyle burada menzil alasın 

Nasip olur mu bir daha göresin 

Duasın alacak kul ele girmez 

 

Kimler dinler avazını ününü 

Allah'ın velisi imam soyunu 

Böyle Hakk mihmanı can ele girmez 

Özünü kul eyle iman bulasın 

 

Ey Nesimi sakın durup oturma 

Sırrını sakla nadana taş götürme 

Cehteyle de imanını yitirme 

Zay edersin din iman ele girmez 
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Ey Perhiz, Sakın Dilden 
 

Ey perhiz, sakın dilden, her hata dilden çıkar 

Cahile verme sırrını sır elden çıkar 

Talep  et kitap olasın her ne maksudun var ise 

Zerrece ilm-i şeriat cüz'ice dilden çıkar 

 

Eğer fidanın var ise büyür selvi dal olur 

Va'de saatte yetende emr Hakkdan gel olur 

Bir gün gelir 'can alıcı' bülbül diller lal olur 

Dünya dedikleri handır konanlar handan çıkar 

 

Çetindir bu aşkın yayı, çeker bilir yayını 

Bülbüle gülşen verildi, baykuşa Hakkdan tayını 

Üstada hizmet edenler pirden alır payını 

Üstada hizmet etmeyen akıbet yoldan çıkar 

 

Ey NESİMİ her can bilmez bu muamma sırrını 

İki nokta üç harftir, çar kitap andan çıkar 
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Ger Aslım Sorarsan 
 

Ger aslım sorarsan ben bir niyazım 

Sabır ilmi derler yerden gelirim 

Katre idim şimdi ummanlar oldum 

Arştaki kandilden nurdan gelirim 

 

Ben 'kal u bela da ' buldum izim'i 

Döndürmedim bir dem Hakk'tan yüzümü 

Ateş-i aşkına yaktım özümü 

Halil İbrahim'le nardan gelirim 

 

Sual eylerisen benim sırrımdan 

Cümlemizi var eyledi varından 

Yarattı Muhammed Ali nurundan 

Hakk ile hak olan sırdan gelirim 

 

Cebrail çerağı alır eline 

Seyretmeye gelir dostun iline 

Hayranım şakıyan dudu diline 

Rıdavan kapı açtı şardan gelirim 
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Teni sual etme ten kuru tendir 

Can anın içinde gevher-i kandır 

Bu ilim deryası bahri ummandır 

Sırrı kal eyleyen serden gelirim 

 

Mansur ile varıp dara çekildim 

Yusuf ile kul olup bile satıldım 

Şam'da İsa ile göğe çekildim 

Musa ile dahi Tur'dan gelirim 

 

Mahkemede sual sordu kadılar 

Kitapları orta yere koydular 

Sen bu ilmi kimden aldın dediler 

Üstadımdan aldım pirden gelirim 

 

Nesimi'yim ikrarımla belliyim 

Gerçek erenlerin kemter kuluyum 

Ali bağçesinin gonce gülüyüm 

Münkir münafıka Hakk'tan gelirim 
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Sifa Istemem 
 

Şifa istemem bağından 

Bırak beni bu halımdan 

Razıyım açan gülünden 

Yeter dikenin batmasın 

 

Gece gündüz bu hizmetin 

Şefaatin kerametin 

Senin olsun hoş sohbetin 

Yeter huzurum gitmesin 

 

Taşa değmesin ayağın 

Lale sümbül açsın bağın 

İstemem meth eylediğin 

Yeter arkamdan atmasın 

 

Kolaymı gerçeğe ermek 

Dost bağında güller dermek 

Orada kalsın değer vermek 

Yeter ucuza satmasın 
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Sonu yoktur bu virdimin 

Dermanı yoktur derdimin 

İstemem ilaç yardımın 

Yeter yakamdan tutmasın 

 

Nesimiyen vay başıma 

Kanlar karıştı yaşıma 

Yağın gerekmez aşıma 

Yeter zehirin katmasın 

Erenler Şahtan Gelirler 

 

Erenler Şah'tan gelirler 

Ali derler Pirimize 

İmamların kullarıyız 

Münkür ermez sırrımıza 

 

Pirimiz Kırıklar, Yediler 

Bu yolu onlar kurdular 

Bizede böyle dediler 

Kanarsan ikrarımıza 
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Muhip mürşidine uydu 

Arif olan hisse duydu 

Münafıklar nice kıydı 

Tiğ çektiler Pirimize 

 

Bildik aslımızdır Adem 

Kısmetimiz verdi Hüdam 

Halifeler bastı kadem 

Taç vurdular serimze 

 

Ateş yanar kazan çoşar 

Dalğalanır boydan aşar 

Şulesi aleme düşer 

Bakın bizim nurumuza 

 

Nesimi sözünü pişir 

Özüne muhabbet düşür 

Bezirğanlar gevher taşır 

Güne gün şarımıza 
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Uykudan Uyanmış Şahin Bakışlım 
 

Uykudan uyanmış şahin bakışlım 

Dedim sarhoşmusun söyledi yok yok 

Ak elleri elvan elvan kınalım 

Dedim bayram mıdır söyledi yok yok 

 

Dedim ne gülersin dedi nazımdır 

Dedim kaşım mıdır dedi gözümdür 

Dedim ay mı doğdu dedi yüzümdür 

Dedim ver öpeyim söyledi yok yok 

 

Dedim aydınlık mı var dedi aynımda 

Dedim günahım çok dedi gönlümde 

Dedim mehtap nedir dedi koynumda 

Dedim ki göreyim dedi yok yok 

 

Dedim vatanın mı dedi ilimdir 

Dedim bülbülmü dedi gülümdür 

Dedim Nesimi Şah dedi kulumdur 

Dedim satar mısın söyledi yok yok 
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Gel Benim Fahr-i Cihanım 
 

Gel benim fahr-i cihanım, kıblegahım Mustafa 

Cihanın umudu sensin, Padişahım Mustafa 

 

Halil'in kuyuna vardım, hacılar bayram eder 

Arafat'ta kurban kestim işte canım Mustafa 

 

Bak şu kelb rakibe ki, yarime neler demiş 

Okunan Kur'an hakkiçün, iftiradır Mustafa 

 

Ben ölünce katiplere vasiyet etsem gerek 

Yazdıram sinim taşına, intizarım Mustafa 

 

NESİMİ'yem derde düştüm, derdimin dermanı yok 

Derdimin dermanı sensin, ah u zarım Mustafa 
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Haste-Dilem, Cefakeşem 
 

Haste-dilem, cefakeşem 

Ah nidem nidem nidem 

Yaktı beni firag-u gam 

Ah nidem nidem nidem 

 

Yaktı beni çü hasretin 

Firkat ü can ü zahmetin 

Olmasa ger inayetin 

Ah nidem nidem nidem 

 

Hecr ile yandı bu ciğer 

Derdile can neler çeker 

Sabır gerek yahut seher 

Ah nidem nidem nidem 

 

Milket-i dilde şah idem 

Derdile nice ah idem 

Gözyaşını güvah idem 

Ah nidem nidem nidem 
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Gerçi bügün NESİMİ'yem 

Haşemi'yem, Kureyşi'yem 

Bir sanemin esiriyem 

Ah nidem nidem nidem 
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Ehl-i İmam İşlerin Şol Demde İnkar Ettiler 
 

Ehl-i imam işlerin şol demde inkar ettiler 

Çün Nesimi'yi Halep şehrinde berdar ettiler 

Öyle kim cevr eyleyüp zulm ile hakkı basdılar 

Ahsen-i takvimi gör kim nice inkar ettiler 

Müftüler fetva verüben hakkı batıl ettiler 

Küfr edüp imana gelmez, gelmeğe ar ettiler 

Hak bana emreyledi söyle deyüben söyledim 

Sözlerim destan edüp alemde destan ettiler 
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Gel Bana Cevr Etme Sende Bulursun 
 

Gel bana cevr etme sende bulursun 

Ya birde ikide yedide onda 

Tut mürşid eteğin vasıl olursun 

Medet nazargahı yedide onda 

 

Üçlere yoldaş ol eyle niyazı 

Hüda kabul eder böyle niyazı 

Dün ü gün ah edüp eyle niyazı 

Arsa-i aşk içre yedide onda 

 

Nesimi yedide onda mı dersin 

Üçler meclisinde onda mı dersin 

Elestü bezminde onda mı dersin 

Kırıklar dergahında yedide onda 
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Ben Melamet Hırkasını (Kime Ne) 1 
 

Ben melamet hırkasını 

Kendim giydim eynime 

Ar u namus şişesini 

Taşa çaldım kime ne 

 

Gah çıkarım gökyüzüne 

Seyrederim alemi 

Gah inerim yeryüzüne 

Seyreder alem beni 

 

Gah giderim medreseye 

Ders okurum hak için 

Gah giderim meyhaneye 

Dem çekerim kime ne 

 

Sofular haram demişler 

Bu aşkın şarabına 

Ben doldurur ben içerim 

Günah benim kime ne 
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Ben yitirdim ben ararım 

Yar benimdir kime ne 

Gah giderim öz bağıma 

Gül dererim kime ne 

 

Sofular secd'ederler 

Mescidin mihrabına 

Benim ol dost eşiğidir 

Secdegahım kime ne 

 

Nesimi'ye sordular ki 

Yarin ilen hoş musun 

Hoş olayım olmayayım 

O yar benim kime ne 
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Ehl-i İman Şol Demde İnkar Ettiler 
Ehl-i iman işlerini şol demde inkar ettiler 

Çün NESİMİ'yi Halep şehrinde berdar ettiler 

 

Öyle kim cevr eyleyüp zulm ile hakkı bastılar 

Ahsen-i takvimi gör kim nice inkar ettiler 

 

Müftüler fetva verüben hakkı batıl ettiler 

Küfr edüp imana gelmez, gelmeğe ar ettiler 

 

Hak bana emreyeledi söyle deyübejn söyledim 

Sözlerimi destan edüp alemde destan ettiler 

 

Bileyüben bıçakların çünkü canıma kıydılar 

Sag iken ben aşkı gör nice bimar ettiler 

 

Soydular çıkardılar tenimden çün derimi 

Yas edüp gökde melekler cümlesi zar ettiler 

 

Ey NESİMİ vasıl oldun Hakk-ı Rahmana sen 

Cennet-ül me'vayı buldun, yerin gürzar ettiler 
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Evliyadan Aldık Biz Bu Erkanı 
 

Evliyadan aldık biz bu erkanı 

Yana yana zikredelim Allah'ı 

Canda ayan gördük sırr-ı Süphanı 

Yana yana zikredelim Allah'ı 

 

Daima Süphanın ismini der idim 

Derunumda olan perdeyi giderdim 

Bir idim vardım ummana erdim 

Yana yana zikredelim Allahı 

 

İsyanla kararmıştır yüzleri 

Anın için Hakkı görmez gözleri 

Bize kar eylemez münkir sözleri 

Yana yana zikredelim Allahı 

 

Seyyid NESİMİ eydür bahre daldım da geldim 

Mümkünat ilmini bildim de geldim 

Hakikatta yerin gördüm de geldim 

Yana yana zikredelim Allahı 
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Yoluna Canlar Fedadır Ya Aliyyelmürtaza 
 

Yoluna canlar fedadır ya Aliyyelmürtaza 

Destgirin hem Hüdadır ya Aliyyelmürtaza 

 

'Lahmüke lahmi' dedi çün ol şefiülmüznibin 

Ol da hakkında nidadır ya Aliyyelmürtaza 

 

Zülfikarın haricin boynundan eksik olmasın 

Sana Hakktan bu atadır ya Aliyyelmürtaza 

 

Ey şu kimse sevmedi bunda seni anda olur 

Havz-ı kevdesden cüdadır ya Aliyyelmürtaz 

 

Kim ki zahir görmedi nakşında nakkaaşı ayan 

Bi-basirettir a'madır ya Aliyyelmürtaza 

 

Bu NESİMİ mehdin okur, kıl inayet sen ana 

Eşiğinde bir gedadır ya Aliyyelmürtaza 
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Bu Gün Ol Dilber-i Rana 
 

Bu gün ol dilber-i rana 

Benimle oldu hem-saye 

Ki yüzü güneşe benzer 

Latif kaşlarıdır aya 

 

Beli ince, boyu uzun 

Yüzü hubdur, sözü mevzun 

Dili sihri, okur efsun 

Gönlümü verdi yağmaya 

 

Benim gönlüm alan dilber 

Yüzü hubdur, sözü enver 

Güzeldir 'Allah-u Ekber' 

Ne güzel beslemiş daya 

 

Dedim:Ey hubların şahı 

Terrahhüm eyle billahi 

Gönül ikliminin mahı 

Bu günü salma ferdaya 
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Dedim:Dilber lebin emsem 

Olurdu derdime derman 

Dedi:Vakti değil, ebsem 

Düşersin ceng-ü kavgaya 

 

Dedim:Dilber beni öldür 

Gerek ağlat, gerek güldür 

Nesimi çün sana kuldur 

Serini koymuş ortaya 
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Sakiya Bir Cur'a Sun 
Sakiya bir cur'a sun cam-ı safanın aşkına 

Sakı-i kevser Aliyy'el Murtazanın aşkına 

 

Hdim-ül fakr oldu, ezdi Şahım engür şerbetin 

Kırıklar anı kıldılar nüş Mustafanın aşkına 

 

Şahımın Şahıdır gönlümdeki hep ehl-i beyt 

Kevn mekandan geçmişiz biz al-abanın aşkına 

 

La-feta illa Ali'nin manisinin fehmeylemeyen 

Zikrederler gece gündüz Mücteba'nın aşkına 

 

Lale başına elif çekmiş Hüseyniler gibi 

Kan boyanmıştır Şehid-i Kerbalanın aşkına 

 

Hanedanı Mustafaya sıdk ile bel bağlayan 

Oynadır meydanda başın evliyanın aşkına 

 

Ey NESİMİ seyfin ile öldür yezid-i müşriki 

Er değildir kim ki çalmaz tigi Şahın aşkına 
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Yandım Yakıldım Ben Nar-ı Aşka (*) 
 

Yandım yakıldım ben nar-ı aşka 

Andelip oldum ben zar-ı aşka 

 

Bezm-i elesten mest olup gelir 

Ben bende oldum sevda-yi aşka 

 

Nice Süleyman geldi cihana 

Ben Süleymanın hünkar-ı aşka 

 

Zülfün hevası eyledi hayran 

Olmuşum Mansur ben dar-ı aşka 

 

Mahvetti beni nurdan envarı 

Müstağrak oldum envar-ı aşka 

 

Seyyit NESİMİ terk et bu resmi 

Yandır bu cismi ateş-i aşka 

 

  



Kul Nesimi 

-65- 

 

Sefer Oldum Aynı Gare 
 

Sefer oldum aynı gare 

Gider oldum diyarımdan 

Felek zullmetti ayurdu 

Beni gül yüzlü yarimden 

 

Ölem bir gün, gidem bir gün 

Tenim türab olsun her gün 

Gelir muhabbet kokusun 

Yel estikçe gurabundan 

 

Senin aşkın muhabbetin 

Yakar beni derunumdan 

Figanım arşa yükseldi 

Felekler yandı ahımdan 

 

Seyyid Nesimi'nin ahı 

Gidenler gelmiyor dahi 

Yetiş ey Kerbela Şah'ı 

Mahrum etme didarından 
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Sorma Be Birader Mezhebimizi 
 

Sorma be birader mezhebimizi 

Biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır 

Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet 

Çağırma meclis-i riyaya bizi 

 

Bizlerden bekleme züht-ü ibadet 

Biz şerbet içmeyiz, dolumuz vardır 

Biz müftü bilmeyiz, fetva bilmeyiz 

Kıyl-ü kal bilmeyiz, itfa bilmeyiz 

 

Hakikat bahsinde hata bilmeyiz 

Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır 

Tevalla olmaktır bize alamet 

Sanma ki sağımız solumuz vardır 

 

Ey zahit, surete tapma, Hakk'ı bul 

Şah-ı Velayete olmuşuz hep kul 

Başka şey bilmeyiz, Alimiz vardır 
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Nesimi, esrarı faş etme sakın 

Ne bilsin ham ervah likasın Hakk'ın 

Hakk'ı bilmeyene Hakk olmaz yakın 

Bizin Hakk katında elimiz vardır 
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Nazar Kıl Gönlüm Şehrine 
 

Nazar kıl gönlüm şehrine dünya fani dost sevdiğim 

Aşığa bunca sitemler bi-revadır dost sevdiğim 

 

Bunca yıldır ceht eylerim gönlüm ayrılmıyor senden 

Hep benim senden umduğum bi-nevadır dost sevdiğim 

 

Yüzü kara şol rakipler neler söylemiş hakkımda 

İsmi müsemma hak için iftiradır dost sevdiğim 

 

Ademin hakkı hak için düşmanımı şad eyleme 

Hep benim senden umduğum merhabadır dost sevdiğim 

 

Gel ha gel ha Kul Nesimi lebinde var türlü bade 

Aşığa bu cevr ü cefa revadır mıdır dost sevdiğim 
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Şem'a Düşen Pervanaler 
 

Şem'a düşen pervaneler 

Gelsin bir hoşça yanalım 

Aşka düşen divaneler 

Gelsin bir hoşça yanalım 

 

Varın söylen şol bülbüle 

Neden aşık olmuş güle 

Ermek istersen o kül'e 

Gelsin bir hoşça yanalım 

 

Nesimi döğünsün taşlar 

Akıtalım gözden yaşlar 

Hak tariktir hey kardaşlar 

Gelsin bir hoşça yanalım 
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Gel Beni Ağlatma Şah'ım 
 

Gel beni ağlatma Şah'ım 

Ben sana kullar olayım 

Gel bana ceylan bakışlım 

Ben sana kullar olayım 

 

Bir gonca bülbülün idim 

Geldim dalında ötmeğe 

Sanma ağlatma düşmez 

Ben sana kullar olayım 

 

Açtın zülüfün telinden 

Zülüfün ucu mâh gibi 

Kesip de yabana atma 

Ben sana kullar olayım 

 

Nesimî can Nesimî 

Derdime bir çare kıl 

Ezelden seni sevdim 

Ben sana kullar olayım 
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Yaptığımız Kabe'dir 
 

Yaptığımız Kabe'dir 

Yıktığımız kilise 

Şu bizim seyranımız 

Bir seyrana benzemez 

 

Süleymanlar içinde 

Ali bir Süleyman'dır 

Süleymanlar bildiler 

Süleyman'a benzemez 

 

Abdesimiz katlanmak 

Namazımız sabretmek 

Biz bir oruç tutarız 

Ramazana benzemez 

 

Kitabımızda kıl var 

Dağlar kadar görünür 

Bir bir âyet okuruz 

Bir Kur`an'a benzemez 
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Kul Nesimi sen seni 

Mânâ bilir söylersin 

Biz bir deniz geçeriz 

Bir ummana benzemez 

 

 

(*) Bu eserlerin Kul Nesimiye ait olduğu konusunda emin 

olamadım. Bir temiz çok kaynağa göre Kul Nesiminin 

 

 

 

 



Kul Nesimi 

-73- 

 

 

 

 

 

 

 

 


