takdim
Bu eser, bir şairlik veya bilgelik hevesinden doğmuş değildir. Aksine, her kelimesinde büyük bir çilenin
nakışını, derin bir tefekkürün ve manevî hallerin izlerini görürsünüz. Allah yolunun taliplerine,
eskimeyecek, değerinden bir şey kaybetmeyecek ilkeler vazeder.
Yazılanlar, ilhamlara açık bir gönülden süzülen hikmetlerden ibarettir. Ötelerden gelen bu esintiler,
hassas ve istidatlı sineleri kavrayıp, sanki çok uzun bir yolculuğa hazırlar gibidir.
Okudukça, önünüzde bir takım aydınlık kapılar aralanır, manevi bir iklime girdiğinizi hissedersiniz.
Burcu burcu tasavvuf kokan, ilahi aşkla yüklü mısralarla gönlünüz kanatlanır. Unutulmaya yüz tutmuş,
bir duygu ve düşünce atmosferi sarar sizi. Bazen yaşayamamanın ezikliği bir sızı olur, oturur
yüreğinize. Bazen de ümit kıvılcımları yanar, aydınlığı sımsıkı tutarsınız içinizde.
İslami yaşantının, menfi propagandalarla örselenmiş tasavvuf boyutu, kısa ve özel olarak anlatılmıştır.
Ancak ayrıntıya inilmekten kaçınılmıştır. Tasavvufun ne olup, ne olmadığı noktasında net kabulleri
oluşturacağına inanıyoruz. Ayrıca insana, insan sevgisine, insan-ı kamile ve hoşgörüye dair mısralar
veya sözler, çok nadir incelikleri yakalamış görünüyor. Tövbeden vuslata kadar pek çok ıstılaha
değinilmiş, anlaşılır hale getirilmiş.
Gönül adamları bulundukları beldenin değil, belki de yaşadıkları asrın süsüdürler. Sözleriyle, gelecek
nesillere de ışık tutarlar. Onlar, peygamberlerden sonra, insanlara Allah (C.C.)'ı tanıtan, vuslat
yolunda ilerlemelerini sağlayan mürebbi ve mürşidlerdir.
İşte, Ahmet Ulukaya da uzun yıllardır sohbetleriyle, yaşantısıyla, insanları, Hak yoluna cezbeden bir
hizmet eridir.
Engin tevazuu, O'nu, halktan biri, sıradan bir insan gibi halkın içinde kaybolmaya iter. Hele Kur'an Ve
Sünnet çizgisinde, tavizsiz yürüme gayreti ve insanları davet noktasındaki çabası takdire şayandır.
Kısaca; Allah ve Resulü'nün aşkı ile kavrulmuş bir gönüldür. O, Muhammedi hüzündür, gözyaşıdır.
Halvette ve celvette, Hak'ta yok oluştur. "Ölmeden evvel ölünüz" sırrına eriş, yeniden diriliştir.
İsteklerden arınış, ilhamlara mazhar oluştur.
O, kısaca, dopdolu bir ömür, bu âlemde bir garipliktir. Bize sorarsanız; nûrânî, güzel bir simanın
ötesinde, bizlerin yıllardır bulmaya çalıştığımız yitiği, kayıp bir sevdadır, hikmettir, irfandır...
Bu sözlerin bir gönül adamını anlatmada oldukça kifayetsiz kalacağını biliyor, sözü uzatmadan sizleri
kitapla başbaşa bırakıyoruz.
Bizleri feyizlendirerek istifade ettirmesi için Feyyaz-ı Mutlaka iltica ediyoruz.

Yayınlanmış Eserleri:
Esintiler (Şiir), I. bas. Akçağ Yay. 1990,II. bas. Akçag Yay. 1996, Düşünceler ve Sözler I-II-III. bas. Akçağ
Yay. 1998, Düşünceler ve Sözler IV. bas. Kaknüs Yay. 2001, V. bas. Kaknüs Yay. 2003, İnsan
Manzaraları (Şiir), 2003, Gülümse Biraz, 2003.

bilinmez
İnsanların yapısı, tüm zıtların sentezi
İnsan ki insanlığın en büyük bilinmezi.

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

nesin
Doğdun, "gözaydın",
öldün "Allah rahmet eylesin!"
Ne doğum elinde ne ölüm,
insan, sen nesin?..

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

garip insan
Ey çocuğum, sevgiler yalan, dostluklar yalan
Hayal ve oyunla, bir zaman da sen oyalan

Yıllar ilerledikçe, maske düşer yüzlerden
Gönül kederle dolar, sevgi gider gözlerden

Ne umdukların olur, ne vefayı bulursun
Bu çileli hayatta, yandıkça durulursun

Hüzünlü bir hatıra kalır, sevdiklerinden
Peşinde gece gündüz, şevkle döndüklerinden

Ne geçen gün gelir, ne o heyecan bulunur
Ne sevgisiz yaşanır, ne sevgiye doyulur

Kaderin hükmü, nice ateşleri söndürür
Seni ezik yaşatır, ötekini güldürür

Bir gün ayrılır yollar, eş, dost ve arkadaştan
Sen de yorgun çıkarsın, bu çileli savaştan

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

Yıkılır içindeki o muhteşem saraylar
Yıpratır seni, nefse ağır gelen olaylar

İnsanlar yalnız doğar, garip ve mahzun ölür
İnsan bu hakikati, son baharında görür

Yılların yorgunluğu, gözlerinden okunur
Yalnızlık düşüncesi, can evine dokunur

Kaderin kıskacında, yaşarken de ölünür
Yıllar geçtikçe, insan, yalnızlığa gömülür

Sızlanmak ve yanmakla, ne dert biter ne acı
Allah'a dönmektir, bu yalnızlığın ilacı

Huzur arayan gönül, Hak'la sükûnet bulur,
O'nunla ağrı diner, acılar unutulur

Yaşamaktan gayemiz, Yaratan'ı bilmektir
İnsan gibi yaşayıp, insan gibi ölmektir

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

affet bizi
Ezanı duymuyoruz
Sünnete uymuyoruz
Dünyaya doymuyoruz
Affet bizi Allah’ım

Kur’an dan ayrılmışız
Bidatlara dalmışız
Nefs elinde kalmışız
Affet bizi Allah’ım

Çok verirsin azarız
Az verince kızarız
Hükmün nasıl bozarız
Affet bizi Allah’ım

İsteklerimiz taşkın
Günahlar hadden aşkın
Neyleriz böyle şaşkın
Affet bizi Allah’ım

Ahmet ULUKAYA
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Riyanın ustasıyız
Gıybetin hastasıyız
Boş lafın postasıyız
Affet bizi Allah'ım

Sehavet yok bahiliz
İlmimiz yok cahiliz
Hakikatten gafiliz
Affet bizi Allah'ım

Sabır şükür bilmedik
Aşkın ile dolmadık
Kâmil insan olmadık
Affet bizi Allah'ım

Bizi bize bırakma
Günahımıza bakma
Rahmet buyur da yakma
Affet bizi Allah'ım

Suçumuz elvan elvan
Ahmed'e senden derman
Hem Rahim'sin hem Rahman
Affet bizi Allah'ım

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

kader
Yol kapalı geçilmez, kaderden de kaçılmaz
Hak’tan izin olmadan, hiçbir kapı açılmaz
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zikrullah
Rızayı Hak istersen
Hak yolunda kaim ol
Kesbi kemâl dilersen
Zikrullaha daim ol

Cilvesi çoktur Hakk'ın
Şikâyet etme sakın
Allah kula çok yakın
Zikrullaha daim ol

İşe sıdk ile başla
İlkin dünyayı boşla
Taşlarsan nefsin taşla
Zikrullaha daim ol

Çetindir Allah yolu
Dert ve gam ile dolu
Olma nefsinin kulu
Zikrullaha daim ol
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Tefekkür et Rahman’ı
Derdinde bil dermanı
Budur Hakk'ın fermanı
Zikrullaha daim ol

Menziller uzun ırak
Şeytanda çoktur tuzak
Sabırla pişmeye bak
Zikrullaha daim ol

Mağrur olma takvaya
Gönül verme ukbaya
Katlan türlü cefaya
Zikrullaha daim ol

Olanlar kader kaza
Hak ile etme niza
Sabırdan üstün rıza
Zikrullaha daim ol

Ahmed bırak yarını
Terk eyle sen varını
Bul Hakk'ın envarını
Zikrullaha daim ol
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dervişlik
İlkin mürşidin ara

İsraf etme zamanı

Yoksa düşersin dara

Değerlendir her anı

Katlan kâra zarara

Hoşnut eyle Rahman'ı

Derviş olayım dersen

Derviş olayım dersen

Tevbeni sakın bozma
Gücün yeterse kızma

Bu işler aşksız olmaz

Sabret yolundan azma

Kalbe feyz-i Hak dolmaz

Derviş olayım dersen

Çalışan yolda kalmaz
Derviş olayım dersen

Dönüp bakma peşine
Ucup katma işine

İhlas amelin özü

Çok meyletme eşine

Gece etme gündüzü

Derviş olayım dersen

Budur Ahmed'in sözü
Derviş olayım dersen

Seherde erken uyan
Halik'a sıkı dayan
Kur'an'la iyi boyan
Derviş olayım dersen

Ahmet ULUKAYA
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sevgi
Öğret nefse vermeyi, maddeyi putlaştırma
Bil insanı sevmeyi, ahlâkı yozlaştırma

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

istikamet
Muradın Hak’sa, yürü sağa sola yaslanma
Terk edip zikri fikri, demir gibi paslanma

Ahmet ULUKAYA
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Allah diyelim

Ey âşıklar sadıklar!
Gelin Allah diyelim.

Dünya bize yâr olmaz,

Hak derdiyle yanıklar,

Bundan âlâ kâr olmaz,

Gelin Allah diyelim.

Hak diyen mahrum kalmaz,
Gelin Allah diyelim.

Masivayı Hû yakar,
Gönüllere nur akar.

Bitmez Ahmed'in derdi,

Zikrimiz arşa çıkar,

Allah'a gönül verdi.

Gelin Allah diyelim.

Ya Hû'dur onun virdi.
Gelin Allah diyelim.

İmanda yakin olur,
Namazda huzur bulur,
Allah diyen kurtulur,
Gelin Allah diyelim.
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sâlik olayım dersen
Halîk’in emrini duy
Sâlik olayım dersen
Sünnet-i Resûl’e uy
Sâlik olayım dersen
İşe tevbeden başla
Ehli dünyayı boşla
Taşlarsan nefsin taşla
Sâlik olayım dersen
Harama yum gözünü
Doğru söyle sözünü
Hakk'a döndür yüzünü
Sâlik olayım dersen
Çok söyleme, çok yeme
Olana neden deme
Ameline güvenme
Sâlik olayım dersen
Terk et nefsin peşini
Hakk'a bırak işini
Hayıra yor düşünü
Sâlik olayım dersen
Verirse asla azma
Sâkin ol, sakın kızma.
Pîrinle ahdin bozma
Sâlik olayım dersen
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Sohbetten uzak durma
Rastgele sual sorma
Mürşidini çok yorma
Sâlik olayım dersen
Allah yolu zor olur
Geçitleri dar olur
Sabredenler er olur
Sâlik olayım dersen
Zikrullah dostun olsun
Tevazu postun olsun
Rızası kastın olsun
Sâlik olayım dersen

Zenginlere çok gitme
Fakiri sakın itme
Hiçkimseye kin gütme
Sâlik olayım dersen

Mahlûka etme eza
Hak ile olmaz niza
Amelin aslı rıza
Sâlik olayım dersen

Ahmed'den birkaç kelam
Resûl'e olsun selâm
Yoluna eyle devam
Sâlik olayım dersen

Ahmet ULUKAYA
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münacat
Geçtim bağdan bostandan
Yâ Hakim’u yâ Allah
İbret aldım hastandan
Yâ Hakim’u yâ Allah

Bizde bitmez dilekler
Ölüm pusuda bekler
Nâfiledir emekler
Yâ Hakim’u yâ Allah

Nice insan soldular
Kabdan kaba doldular
Hepsi toprak oldular
Yâ Hakim’u yâ Allah

Dünya fani bilene
Yazık, gönül verene
Rahmet eyle ölene
Yâ Hakim’u yâ Allah
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Yük ağır ömür kısa
Nefse uyduk nasılsa
Mü'minde bitmez tasa
Yâ Hakim'u yâ Allah

Hâlik'in hükmü geçer
Gelenler bir gün göçer
Herkes ektiğin biçer
Yâ Hakim'u yâ Allah

Hayır gelmez gafilden
Kendin bilmez cahilden
Uzak eyle bahilden
Yâ Hakim'u yâ Allah

Kulluğundan dûr etme
Gönül evin dar etme
Ahmed kulun hor etme
Yâ Hakim'u yâ Allah

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

De Allah Allah

Varlığın terk et

Ahdini bozma

Mü'minler gardaş

Ölümü fikret

Kimseye kızma

Âşıklar yoldaş

Rabb'ını zikret

Verirse azma

Nefsinle uğraş

De Allah Allah,

De Allah Allah

De Allah Allah

Gaflete dalma

Kur'an’a yapış

Sırrını sakla

Mürâi olma

Sünnete alış

Kalbini pakla

Yolundan kalma

Dersine çalış

Her gün şafakla

De Allah Allah

De Allah Allah

De Allah Allah

Harama bakma

Ahmed'i dinle

Her yere akma

Aşk ile inle

Kendini yakma

Mahzun gönülle

De Allah Allah

De Allah Allah
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rıza
Dikkat et, helâl olsun aldığın tüm besinler
Şikayeti terk et de sana insan desinler
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Öze Dönüş

Rasûl’ü taklit
Mü’min olan, Muhammed Mustafa’ya uymalı
Rasûl’ün sevgisini, yüreğinde duymalı

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

istikamet ve rıza
Yürü, yürü yoluna, sağa sola bakınma
Rıza göster olana, çok sızlanıp yakınma

Ahmet ULUKAYA
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Matluba erem dersen

Terk’et dünya ehlini

Matluba erem dersen

Matluba erem dersen

Halktan vefa bekleme

İlme çevir cehlini

Derdine dert ekleme

Matluba erem dersen

Nefsine çok yükleme
Matluba erem dersen

Helâle haram katma
Her bulduğunu yutma

Her sözü sakın duyma

Seher vakti çok yatma

Nefsine asla uyma

Matluba erem dersen

Virdin yarına koyma
Matluba erem dersen

Mağrur olma malına
Bel bağlama kuluna

Kıylu kâle başlama

Devam eyle yoluna

Hiç kimseyi taşlama

Matluba erem dersen

Tefekkürü boşlama
Matluba erem dersen

Hubbu dünyaya dalma
Devrandan ırak olma
Çalış da geri kalma

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

Gayriden kes ülfeti

Hakk'ın hükmüdür kaza

İhtiyar et uzleti

Etme halk ile niza

Gider kalpten kasveti

Kulluğun aslı rıza

Matluba erem dersen

Matluba erem dersen

Münacâtı terk etme
İnsanlara kin gütme

Hizmetten geri durma

Mürşidini incitme

İncitip gönül kırma

Matluba erem dersen

Kaderden sual sorma
Matluba erem dersen

Budur Hakk'ın fermanı
Durma zikret Rahman'ı
Hak'tan iste dermanı

İşin ehline danış

Matluba erem dersen

Acze yokluğa alış
Fakre ermeye çalış

Katlan türlü ezaya

Matluba erem dersen

Nefsin gelir hizaya
Râm ol hükmü kazaya
Matluba erem dersen

Aşk ile yansın özün
Ağlasın daim gözün
Dinle Ahmed’in sözün
Matluba erem dersen

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

Tevhid

Dört kitabın özüdür

Nebilerin mirası

Lâ ilâhe illallah

Zikirlerin en hası

Mü’minlerin sözüdür

Giderir kalpten pası

Lâ ilâhe illallah

Lâ ilâhe illallah

Ayır akı karadan

Bunca veli geldiler

Görür seni yaradan

Helâl lokma yediler

Haberim var Hira’dan

Halka bunu dediler

Lâ ilâhe illallah

Lâ ilâhe illallah

Cüret etme inkâra

Ünsi mahluka dalma

İkrara gel ikrara

Şirki hafide kalma

Kavuşturan dîdâra

Zikirden ırak olma

Lâ ilâhe illallah

Lâ ilâhe illallah

Kimi susuz kimi aç

Ahlâkın Ahsen olur

İnsanlık buna muhtaç

İmanın kemâl bulur

Budur derdine ilaç

Ehl-i Tevhid kurtulur

Lâ ilâhe illallah

Lâ ilâhe illallah

Ahmed terk et ikbâli
Arar isen visali
Rabb’ın ile ol hali
Lâ ilâhe illallah

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

insan
Bir yudum sevgi
Bir parça umut koymuşlar
Acı yumağının içine
Adına insan demişler

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

gel
Ömrün bekâsı yoktur
Gel yanalım aşkına
Hakk'ın atâsı çoktur
Gel yanalım aşkına

Zaman akar sel gibi
Ömür biter yel gibi
Yaşayalım kul gibi
Gel yanalım aşkına

Allah'tır bâki olan
Gerisi boş ve yalan
Hani umduğun bulan
Gel yanalım aşkına

Hak her zaman her yerde
Sensin sana hep perde
Şifadır ehli derde
Gel yanalım aşkına

Etme Ahmed'i inkâr
Bir mürşide ver ikrar
Hak'tır bize gerçek yar
Gel yanalım aşkına

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

çile

Sabır mü'minin silahı
Varlık sâlikin günahı

Ah etme gönül ah etme

Bulmak istersen felahı

Dayan cevri cefasına

Dayan cevri cefasına

Sabreyle sakın vah etme
Dayan cevri cefasına

Fark ehlinde çoktur keder
Bir gün olur acı biter

Çetindir zordur Hak yolu

Mü'minlere Mevlâ yeter

Acı ve ızdırap dolu

Dayan cevri cefasına

Olmaksa muradın kulu
Dayan cevri cefasına

Mahf-ı fenâdır bu olan
Böyle buldu Hakk'ı bulan

Hak kimseye etmez eza

İflah olmaz yolda kalan

Suçuna göredir ceza

Dayan cevri cefasına

Kuluna gereken rıza
Dayan cevri cefasına

Ahmed'im yoluna devam
Fakr ile edilmez kelam
Mevlâ'yı bulmaksa meram
Dayan cevri cefasına

Ahmet ULUKAYA
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gaye
Gayemiz, adım adım menzillerden aşmaktır,
İsteklerden soyunup Allah’a ulaşmaktır.

Ahmet ULUKAYA
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gönül hey

Yoktur bu alemin bekâsı
Gel Hakk’a gidelim gönül hey

Hükmü olur telaş nafile

Çoktur insanların hatası

Sırrın vermeyesin cahile

Gel Hakk’a gidelim gönül hey

Biz de yaklaşalım sahile
Gel Hakk’a gidelim gönül hey

Geçer günler aylar mevsimler
Solar albümdeki resimler
Varsın sana deli desinler

Yürü garip Ahmed’im yürü

Gel Hakk’a gidelim gönül hey

Sahipsiz değildir bu sürü
Allah bilir esir-i hürü

Gider ömrün baharı yazı

Gel Hakk’a gidelim gönül hey

Bitmez halkın edası nazı
Biz edelim Rahman’ı razı
Gel Hakk’a gidelim gönül hey
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doğru yol
Ehl-i halin sözünü ne taklit et ne inkâr
Rasûl'ün sünnetine uymaktır en büyük kâr
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insan ve ayrılık
Hey insanım, haberin var mı geldiğin yerden?
Ne zamandı koptun, ne zaman ayrıldın Bir'den?

İşte içindeki o ayrılığın acısı,
Ruhundaki çırpınış, O'na, vuslat sancısı

Elbet yakar, insanı sıkıntılar acılar!
Hamuruna ıstırap, mayasını kattılar!...

Ey insanım, ağla, ağla ki adam olasın.
Ağla ki Hakk'a, kurbiyyet ve vuslat bulasın.

O'na kulluk sabır ve rızadır senin işin,
Bir gün gelir, çıkışı da olur bu inişin...

Gün olur, devran döner, sen de âdem olursun.
Yusuf'un rüyasını, hayatında bulursun.

Istırapsız, çilesiz kimse vâsıl olmadı,
Üzüntüsüz, acısız kimse kemâl bulmadı.

Ahmet ULUKAYA
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Allah diyelim

Ey âşıklar, sâdıklar
Gelin, Allah diyelim.
Hak derdiyle yanıklar,
Gelin, Allah diyelim.

Mâsivayı çok yakar,
Gönüllere nur akar,
Zikrimiz arşa çıkar,
Gelin, Allah diyelim.

İmanda yakin olur,
Namazda huzur bulur,
Allah diyen kurtulur,
Gelin, Allah diyelim.

Tevbe ile pişilir,
Ateşlere düşülür,
Çok menziller aşılır,
Gelin, Allah diyelim.
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Hayatın sonu yoktur,
Ölümün günü yoktur,
Hakk'ın ihsanı çoktur,
Gelin, Allah diyelim.

Dünyada vefa olmaz,
Âşıkın gülü solmaz,
Hak diyen mahrum kalmaz
Gelin, Allah diyelim.

Allah diyen sevilir,
Hak katında övülür,
İlm-i ledün verilir,
Gelin, Allah diyelim.

Zâkirlere gıdadır,
Hastalara şifâdır,
Ehli aşka safâdır,
Gelin, Allah diyelim.

Aşk şarabın içelim,
İkilikten geçelim,
Lâ-mekâna geçelim,
Gelin, Allah diyelim.
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aradığım Hak'tır

Aşkın ile düştüm yola
İhsan eyle, miskin kula,
Çok çırpındım sağa sola,
Aradığım Hak'tır benim...

Istıraptan yanar içim,
Gayriden, bağladım göçüm,
Ben, beni bildim, bir hiçim
Aradığım Hak'tır benim...

Veda ettim eşe dosta,
Firakınla gönül yasta,
Gözüm yaşlı, ruhum hasta,
Aradığım Hak'tır benim...

İnsanda vefa bulunmaz,
Garibin hâli sorulmaz,
Bu dünya kimseye kalmaz,
Aradığım Hak'tır benim...
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teselli

Ağlama!

Ağlama!

Sil gözünün yaşını

Sil gözünün yaşını

Bu gam, bu keder

Benim göz yaşlarım

Gün gelir, bizi terk eder

Sana da yeter, bana da
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tevbeye gel

Derhal terk et günahı

Azrail'e dur olmaz

Tevbeye gel tevbeye

Dünya sana yar olmaz

Bul, Hakk'a giden rahı

Hakk'a kulluk zor olmaz

Tevbeye gel tevbeye

Tevbeye gel tevbeye

Davetini duymadın
Resûl'üne uymadın

Oğlun kızın nafile

Dünyalığa doymadın

Gemi geldi sahile

Tevbeye gel tevbeye

Bak gidiyor kafile
Tevbeye gel tevbeye

Mağrur oldun malına
Esir oldun puluna

Tut Ahmed'in elini

Hak rahmeyler kuluna

Terk et kıyl-ü kalini

Tevbeye gel tevbeye

Islah eyle halini
Tevbeye gel tevbeye
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Ya Hak
Kalbimde iman

Kesildim halktan

Elimde Kur’an

Yandım firâktan

Dilimde her an

Şifâmız Hak’tan

Ya Hak ya Allah

Ya Hak ya Allah

Halimiz n’ola

Aşıkım yâre

Baş koyduk yola

Düşürme dâre

Rahmeyle kula

Derdime çare

Ya Hak ya Allah

Ya Hak ya Allah

Hatalı kuldur

Ahmed’de acı

Rahmetin boldur

Visal ilacı

Nûrunla doldur

Lutfet miracı

Ya Hak ya Allah

Ya Hak ya Allah
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cürüm
Ey sevgili
Kim oluyorum ki
Seni sevebileyim
Sen, seni seversin
Kendime pay çıkarmam
Ayıptan öte
Bir cürüm olur
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Damladan eser kalmaz
Denizde
Değişen bir şey olmaz
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Allah'a dön - I
Hayatını har etme
Sıdk ile dön Allah'a
Sen kendini hor etme
Sıdk ile dön Allah'a

Her gördüğüne akma
Harama kati bakma
Ahiretini yıkma
Sıdk ile dön Allah'a

Günahına çok ağla
Dolanma çarşı Pazar

Huzurunda el bağla

Verdikçe nefis azar

İçini aşkla dağla

Etme kimseyi bîzar

Sıdk ile dön Allah'a

Sıdk ile dön Allah'a

Dinle garip Ahmed'i
Çok uyuma çok yatma

Boşa çekme zahmeti

Sözüne yalan katma

Çoktur Hakk'ın rahmeti

Dile geleni atma

Sıdk ile dön Allah'a

Sıdk ile dön Allah'a
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Allah 'a dön - II
Yaşamanın sonu yok

İnsan ebedi kalmaz

Yaşadıkça hüzün çok

"Hak" diyen mahrum olmaz

Nefsini hak yola sok

Gafiller huzur bulmaz

Allah'a dön Allah'a

Allah'a dön Allah'a

Biter oyun, eğlence

Fitnedir oğlun kızın

Günlerin olur gece

Geçer baharın yazın

Ömrünü verme hiçe

Hani Hakk'a niyazın

Allah'a dön Allah'a

Allah'a dön Allah'a

Zamanla yorulursun

Aklı yeten kul olur

Amelden sorulursun

Hem çiğnenir yol olur

Hak'ta huzur bulursun

Ahmed rızkın bol olur

Allah'a dön Allah'a

Allah'a dön Allah'a

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

Niyaz

Daveti duyan

Köpürüp taşma

Uykudan uyan

Hududu aşma

Halik'e dayan

Yolundan şaşma

Yalvar Allah'a

Yalvar Allah'a

Nefsine uyma
Her sözü duyma

Ağyarı terk et

Çok yeme doyma

Allah'ı zikret

Yalvar Allah'a

Aczini fikret
Yalvar Allah'a

Sabreyle taşa
Çırpınma boşa

Ahmed'in sözü

İnsanca yaşa

Yaşlıdır gözü

Yalvar Allah'a

Çevirme yüzü
Yalvar Allah'a
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seni ararım

Elim duada

Baharda yazda

Gece halvette

Dilim senada

Namaz niyazda

Gündüz celvette

Ruhum semada

Ruhani hazda

Halka hizmette

Seni ararım

Seni ararım

Seni ararım

Akan sellerde

Hacda Kâbe'de

Ahmed'in hali

Esen yellerde

Safa Merve'de

Yoktur mecali

Açan güllerde

Gönül Vakfe'de

Ya Müte'âli

Seni ararım

Seni ararım

Seni ararım
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Oluruna bırak sen çık aradan
Ne yapacağını bilir Yaradan
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visale erdir bizi

Tevbede sâlim eyle

Kur'an'ı yoldaş eyle

Zikirde daim eyle

Geceyi sırdaş eyle

İrfanda âlim eyle

Sükûtu haldaş eyle

Visale erdir bizi

Visale erdir bizi

Yüzümüzü ak eyle

Aşkımızı çok eyle

Sözümüzü Hak eyle

İçimizi pâk eyle

Kibrimizi yok eyle

Enemizi yok eyle

Visale erdir bizi

Visale erdir bizi
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şikayetim yoktur

İster ağlat, ister güldür

Aşkın ile yanar içim

Şikayetim yoktur ya Rab

Ben bir miskin ben bir hiçim

İster yaşat, ister öldür

Günahımdır benim göçüm

Şikayetim yoktur ya Rab

Şikayetim yoktur ya Rab

İstersen dövdür kullara

Kimi aziz kimi zelil

İstersen düşür yollara

Peygamberler Hakk'a delil

Atsan da gurbet ellere

Senden gelir, cümle fiil

Şikayetim yoktur ya Rab

Şikayetim yoktur ya Rab

Halkta vefa bulunmuyor

Garip Ahmed sana kuldur

Ehli dile doyulmuyor

İster yeşert ister soldur

Dertsiz insan olunmuyor

Gideceğim aynı yoldur

Şikayetim yoktur ya Rab

Şikayetim yoktur ya Rab
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devran

Erler meydana

İbretle bakın

Canlar devrana

Kibirden sakın

Kul ol Rahman’a

Edebi takın

Ya Hay ya Allah

Ya Hay ya Allah

Rasûlü imam

Aldırma taşa

Yoluna devam

Nefsini boşa

Her gün her zaman

Aşk ile yaşa

Ya Hay ya Allah

Ya Hay ya Allah

Tevbeni bozma

Yoluna zahmet

Şımarıp azma

Elbette rahmet

Sakin ol kızma

Ya garip Ahmed

Ya Hay ya Allah

Ya Hay ya Allah
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üzüntü

Benim kadim dostum

Ben onu terk etsem

Üzüntüdür, acıdır

O beni terk etmez

Diğerleri gelip geçici

Alıştık birbirimize bir kere
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bizi mahrum etme

Bağdat’tan geçti yolumuz

Gençlik gitti, ömür bitti

Burada açtı gülümüz

Bu gariplik cana yetti

Arşına açtık elimiz

Aşk içimi harap etti

Bizi mahrum etme ya Rab

Bizi mahrum etme ya Rab

Bizi mahzun etme ya Rab

Bizi mahzun etme ya Rab

Sövdür istersen dillere

Dilekçe yazdık Sultan'a

Dövdür istersen ellere

Boynumuz bükük Rahman'a

Düştük çileli yollara

Rızan için geldik devrana

Bizi mahrum etme ya Rab

Bizi mahrum etme ya Rab

Bizi mahzun etme ya Rab

Bizi mahzun etme ya Rab
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insan ve tasavvuf

Ey kendini arayan, irfan yoksulu çocuk
Herkese nasip olmaz, bu ruhani yolculuk

Her talip bu acıya, sıkıntıya katlanmaz
O menzil ve konaklar, ha deyince atlanmaz

Tövbe-yi nasuhtur, bu yolun temeli başı
Sevgi ve ıstıraptır, sâlikin can yoldaşı

“Cihadı ekber” diyor, buna, Hakk’ın Rasûlü,
Ehlinden alacaksın, eğitimi usûlü…

Sabırla yiyeceksin, dert ile pişen aşı
Atacaksın gönülden, eş, dost ve arkadaşı

Ahmet ULUKAYA

Öze Dönüş

Hakk’a tam döneceksin, o günahkâr yüzünü
Dinleyip uyacaksın, mürşidinin sözünü

Sabır ve istikamet, seyr-i sülûk gereği,
Rızayı Hak olmalı, sâlikin tüm dileği

Hizmet, sohbet, uzletle, aşılır bu konaklar
Aşkın ateşi, seni, yakar, temizler paklar

Benliğini eritir, gerçek beni bulursun
Fenaya katlanırsan, vasıl-ı Hak olursun

İlahi aşkın yükü, her insana vurulmaz,
Bu ateşe yanmayan, temizlenmez durulmaz
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sabır gerek

Günahları terk eyle

Sâlike sabır gerek

İstiğfarı çok eyle

Eğlenme, sağda solda

Yolun edebi böyle

Kalırsın sonra yolda

Sâlike sabır gerek

Huzur yok para pulda
Sâlike sabır gerek

Tevbeden dönme sakın
Aman de öyle yakın

Gönüller kirli paslı

Rahmeti boldur Hakk’ın

Sabır kulluğun aslı

Sâlike sabır gerek

Ahmed, kapat bu faslı
Sâlike sabır gerek

Uyanık ol seherde
Şifa bulursun derde
Hakk'ı zikret her yerde
Sâlike sabır gerek

Çiğnetir ezer seni
Ağlatır üzer seni
Süzgeçten süzer seni
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Ne mazi ne istikbal
Anı yaşamaktır
En büyük hal
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Sevgi pınarları kurumadı
Gürül gürül akıyor
Kimini serinletip
Kimini yakıyor
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kendini tanı

Güzel insanım benim
Ötelere aşina
Kendine yabancısın
Biraz da kendini tanı
Ayrılığı
Gayrılığı kaldır aradan
İrfan çiçekleri
Açılsın bahçende
Yitiğini bul
Kendini bil
İçindeki sese kulak ver
Gel
Benim güzel insanım
Gel
Kendini tanı
Ötelere aşina
Kendine yabancısın
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görüş

Cismi var
İsmi yokken Arslan Bey'in
Bana getirmiş olsalardı
Ben, Arslan demezdim adına
Hiç bir isim bulamazsam
İnsan der
Çıkardım işin içinden...
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