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TAKDİM

 Tarihe iz bırakabilen 
büyük medeniyetlerin en 
önemli özelliği kültürel biri-
kimlerinin zenginliğidir…       
Maddi ve manevi boyutları 
olan ve toplumları millet 
haline getirerek onlara 
bilinç kazandıran kültürün 
bin bir yüzünden biri de 
sanattır.  Geleneksel sanatlar 
içerdikleri kültür kodları 
sayesinde toplumların gele-
ceğini aydınlatır. Bu meziyeti 
taşıyan geleneksel sanatlardan bir  tanesi de âşık edebiyatıdır.

 Türkçenin en nadide sözcükleri, âşıklar sayesinde  sazın 
tellerine dost olur ve insanın yüreğine dolar. Kopuzdan saza,  kamlardan 
âşığa dönüşen gelenekle Yunus Emre’nin, Âşık Ömer’in , Gevheri’nin 
sesi işitilir çağlar ötesinden.  Orta Asya bozkırının Anadolu ovalarına 
karışması âşığın koşmaları, varsağıları, destanlarıyla mümkün olur. 
Bu toprakların yanık sesi,  insanlığın gönül köşkünde yer edinir. Bu 
nedenle kültür mirasımız âşıklık geleneği yaşamalı, yaşatılmalıdır.
 
 Bu münasebetle hazırlanan “Aşık Borani:  Söz İnsanın 
Aynasıdır” adlı eserin basılması için gerekli koordinasyonu ve 
hazırlığı sağlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra ŞENGÜL’e, 
Tarih Öğretmeni İbrahim GÖSTERİR’e  ve emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.                                      

Mustafa ÇİFTÇİ                                               
Çorum Valisi
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ÖNSÖZ
Kültürel belleğin göstergeleri olan sanat 
eserleri, geçmişten geleceğe uzanan 
tarih köprüleridir. Milletin bağrında 
doğan bu eserler, bir topluma ruhunu 
veren maddi ve manevi unsurları 
sonraki nesillere aktararak kültürü 
canlı tutar ve onun kalıcılığını sağlar. 
Bu misyonu taşıyan sanat türlerinden 
biri de elbette âşık tarzı halk şiiridir. 

 Kökleri kam, baksı, şaman geleneğine uzanan ve Anadolu’da 
Yunus Emre, Mevlana gibi tasavvufi şairlerin oluşturduğu geleneği 
bünyesine katarak 16. yüzyılda teşekkülünü tamamlayan âşık şiiri, 
ilhamını rüyalarında Pir elinden içtikleri dolu ile edinen âşıklar 
sayesinde toplum belleğine ışık tutulmaktadır.

 Türk Dünyasının ortak hazinesi olan ve UNESCO İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alınan Âşıklık Geleneği 
(2009), Anadolu’nun pek çok yöresinde olduğu gibi  Çorum’umuzda 
da hala kıymetli temsilciler yetiştirmektedir. Toplumu temsil misyonu 
da taşıyan âşıklarımız, şehrimizin dokusunu özümseyerek ürettikleri 
eserleriyle bizlere ayna tutmaktadırlar. Onların bu çabası elbette 
araştırmacıların ve sanat meraklılarının dikkatinden kaçmamaktadır. 
Bu bağlamda Çorumlu âşıklarla ilgili çeşitli biyografik ve monografik 
çalışmalar yapılmaktadır.

 Çorum Halk Şiiri Antolojisi, Sözden Dizeye Çorum Şiiri 
yayınlarımızın devamı niteliğindeki ‘Âşık Borani Söz İnsanın 
Aynasıdır’ adlı bu eserin okuyucularına sunulmasını sağlayan Sayın 
Valimiz Mustafa ÇİFTÇİ’ye, kitabın hazırlanmasını sağlayan İbrahim 
GÖSTERİR ve yayın kurulunda yer alan İl Kültür ve Turizm Şube 
Müdürü Osman YÜZGENÇ, Edebiyat Öğretmenleri Yıldırım KAYA 
ve Özgür ÇOLAK’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Sümeyra ŞENGÜL
İl Kültür ve Turizm Müdürü
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YAZAR HAKKINDA
İbrahim Gösterir, 1965 yılında Çorum’da 
doğdu. İllk, orta, lise öğrenimini burada 
gördü. 1986 yılında Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi’ni bitirdi. Türkiye’nin değişik 
yerlerinde öğretmenlik yaptı.
Lise yıllarında şiir yazmaya başladı. 
Geçmişte yaşamış, toplumda iz bırakmış 
ozanlarla günümüzün önemli ozanlarının 
şiirlerini inceleyerek kendini yetiştirmeye 
çalıştı. Halk şiiri ge-leneğine uygun olarak 
yazdığı şiirlerinin bir bölümü yerel gazetelerde, dergilerde, kimi 
seçkilerde yer aldı.
Güncel Sanat dergisinin geleneksel olarak düzenlediği “Kaygusuz 
Abdal Şiir Yarışması’nda, hece dalında 2012 yılında birincilik, 2013 
yılında ikincilik ödülü aldı. 
Şiirlerinde Ozanî ozanlık adını kullanan şairin şiirleri üzerine 
araştırmacı, halkbilimci Can Yoksul 2011 yılında Ozani ve Şiirleri 
Üzerine adlı bir inceleme yayınladı.
Çorum yöresi halk kültürü üzerine çalışmalar da yapan Gösterir’in 
yayınlanmış yapıtları şunlardır:

1-  Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü, Çorum Belediyesi Kültür   
 Yayınları, 4. Baskı, Çorum 2020, 500 s.
2-  Ölüm Var Ayrılık Var - Çorum Manileri, Çorum Belediyesi   
 Kültür Yayınları, Ankara 2011, 360 s.
3-  Bahar Türküleri, Kültür Ajans Yayınları, Ankara 2014, 112 s.
4-  Çorum Halk Kültüründe Gülmece, Kültür Ajans Yayınları,   
 Ankara 2016, 320 s.
5-  Âşık Haydar Kılıç (Ozan Garip), Kültür Ajans Yayınları,   
 Ankara 2017, 176 s.
6-  Alıcıklı Âşık Hicabî, Kültür Ajans Yayınları,
 Ankara 2017, 112 s. 

ÂŞIK BORANİ KİMDİR?
Gerçek adı Halil Çimen olan Âşık Borani, 1943 yılında Çorum’un 
Sarimbey köyünde doğdu. On iki çocuklu kalabalık bir ailenin sondan 
üçüncü çocuğuydu. Sıkıntılar içinde geçen çocukluk yıllarında 
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köyünde çobanlık yaptı. Sonraki yıllarda geçimini ekicilikle sağlayan 
Borani’nin halk şiirine ilgisi çobanlık yıllarında başladı. İlkokul 
dışında eğitimi olmayan ozan, kitap okuyarak, başka ozanların 
şiirlerini inceleyerek kendini yetiştirmeye çalıştı. 
 Borani’nin giriştiği yoğun okuma çalışmaları, ona Batı’nın 
akılcılığının, Doğu’nun gizemciliğinin kapılarını araladı. Yunus’tan 
Mevlana’dan, Hacı Bektaş Veli’den bütün insanlığa aynı gözle 
bakmayı öğrendi. Din, dil, mezhep, cinsiyet, ırk gibi bütün ayrımları 
dışlayan, insanlığı “insan sevgisi”nde birleşmeye çağıran bir söylem 
geliştirdi. Ona göre insanlar arif sofrasına aş eylemek için gönül 
değirmenini una yatırmalı, benlikleriyle yaptıkları savaşımı kazanmak 
için de “sevgi bilimi”ni öğrenmeliydi. Borani’nin bu yönelimi onu 
günümüzün önemli tekke ozanlarından biri yaptı.
 Borani’nin okuduğu kitapların yanı sıra, içine girdiği aydın 
çevreler de onun ülkemizde ya da dünyada yaşanan sorunların 
kaynaklarını anlamasını, bunların çözüm yollarını kavramasını 
sağladı. Bu ilişkiler, bir yandan ozanın kültürel birikimini besledi, 
bir yandan da onun sanatsal gelişimini ilerleten bir kaldıraç etkisi 
yaptı. Etkilendiği bu kaynaklara gözlemlerini de katıp bireysel, 
siyasal, toplumsal bozuklukları kıyasıya eleştirerek, yererek çağından 
sorumlu bir ozan olduğunu kanıtladı.
 Kısaca söylemek gerekirse okuduklarıyla yaşadıkları dışında 
ona yol yordam gösterecek bir ustası olmadı. En çok da baba soyundan 
gelen, 19. yüzyılın ünlü ozanı Deli Boran’dan etkilendi. Bu nedenle 
ozanlık adı olarak Borani’yi seçti. 
 Borani’nin yazın dünyasında tanınmaya başlaması ise 1960’lı 
yıllardadır. Ozan bu yıllardaki toplumsal, siyasal gelişmelerden 
büyük ölçüde etkilendi. Bu dönemin ürünü olup politik söylemin ağır 
bastığı şiirlerinin bir bölümünü 1960’lı yılların sonlarında Çorum 
Ekspres gazetesinde yayımlamaya başladı. 1972 yılında Çorum’da 
halk ozanları arasında düzenlenen bir yarışmada birincilik kazanınca 
Konya Turizm Derneği’nce düzenlenen Âşıklar Bayramı’na katılmaya 
karar verdi. 1973 yılında yapılan bu etkinlikten türkü dalında altın 
madalya alarak döndü. 1974 yılında Alaman Kızları adlı bir plak 
çıkardı.
 1980’li yıllarda ülke genelinde yayımlanan çeşitli gazete, dergi 
ya da seçkilerde kendine yer bulan Borani, şiirlerini kitaplaştırmaya 
2000’li yıllarda başladı. İlkin “Elinde Gül Olsun Dilinde Türkü” (2000) 
adlı kitabı buluştu okuyucuyla. Ardından “İnsana Yolculuk”la (2004) 
çıktı okurun karşısına. Ozanın büyük beğeni toplayan bu yapıtlarını 
“Fadime’ye Mektuplar” (2005), “Âdem’in Aynası” (2006) izledi. Bu 
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arada Deli Boran’ın şiirlerini sözlü, yazılı kaynaklardan derleyerek 
“Çorumlu Efsane Ozan Deli Boran” (2005) adıyla yayımladı.
Âşık Borani ayrıca Çorum, Merhaba, Çorum Hakimiyet, Çorum 
Haber, Dost Haber gibi kimi yerel gazetelerde şiirler yayımladı, köşe 
yazarlığı yaptı. Şölen, dinleti gibi pek çok sanatsal etkinliğe katıldı. 
Halk şiiri, halk ozanlığı üzerine konferanslar verdi.  
 Borani’nin şiir aynasına baktığımızda onu, başat temsilcisi 
Yunus Emre olan tekke şiiri geleneğini sürdüren, insan sevgisiyle 
esrimiş mistik bir derviş olarak görürüz. Aynı zamanda aşk şiiri 
yazarken iliklerine değin duygusallaşabilen bir Karacaoğlan’dır 
Âşık Borani. Kendi deyimiyle Yunus da, Karacaoğlan da sözü ona 
bırakmıştır. Bireysel, toplumsal, siyasal bozuklukları, sorunları 
irdeleyen şiirleriyle de toplumcu gerçekçi şiir akımının önemli 
temsilcilerinden biri olarak çıkar karşımıza.
 Üç şiir akımının da temsilciliğini başarıyla sürdüren Âşık 
Borani’nin Âşık Özlemi, Âşık Nurani adlarında iki çırağı vardır. 
 Âşık Borani, 2006 yılında Kültür Bakanlığı’nın bilgi belge 
arşivine halk ozanı (âşık) olarak kaydedilmiştir. 
 Ozan evli, üç çocuk babasıdır.

ÂŞIK BORANİ’NİN ŞİİR AYNASINA 
YANSIYANLAR

 Halk şiiri geleneğimizin, buna bağlı olarak da âşıklık 
geleneğimizin eski gücünü yitirdiğini pek çok araştırmacı, halkbilimci 
dile getiriyor. Ancak bugünkü durumuna bakarak bu geleneğin daha 
uzun süre yaşayacağını kestirebiliriz. Çünkü yeni biçimler deneyerek, 
yerleşmiş kalıpları kırarak geleneği güncellemeye çalışan ozanların 
varlığına tanık oluyoruz. Belki konularında, biçiminde birtakım 
değişiklikler olacaktır; ancak kesin olarak şunu söyleyebiliriz ki halk 
şiiri kendisine biçilen ömürden daha uzun yaşayacaktır. Zaten geçmişi 
çok eskiye dayanan köklü bir geleneğin bir anda ortadan kalkacağını 
düşün-mek doğru olmaz. Bireysel çabalarıyla da olsa geleneği 
geleceğe taşımanın savaşımını veren ozanların varlığı bu konuda bizi 
umutlandırıyor. Bu anlamda umudumuzu diri tutan ozanlardan biri de 
Çorum toprağının 20. yüzyılda yetiştirip 21. yüzyılda ustalaştırdığı 
önemli ozanlardan Âşık Borani’dir.
  Âşık Borani, hem üretken bir ozan olması açısından hem de 
ulaştığı sanat düzeyi bakımından önemsenmesi, yaşatılması gereken 
bir değerimizdir.
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 Borani’yi tanımak, Borani’nin ulaştığı sanatsal yetkinliği 
kavramak için onu besleyen düşünsel, kültürel kaynakları iyi bilmek 
gerekir. İlk başta vurgulamak gerekir ki Borani’de çoğu ozanda 
ne yazık ki görmediğimiz önemli bir özellik vardır; o da çok kitap 
okumasıdır. Dolmadan boşalmanın mümkün olmadığının ayırdında 
olan bir ozan olarak Borani, okuyarak büyük bir kültürel birikimin 
sahibi olmuştur. Borani, kendisiyle 2016 yılında yapılan bir söyleşide, 
köydeki arkadaşlarının öğretmen olmak için Hasanoğlan’a gittiğini, 
kendisinin gidemediğini, okumanın, öğrenim görmenin içinde bir 
ukde olarak kaldığını söylemiştir. Bunun etkisiyle kendini okumaya 
vermiştir. Tarihten felsefeye, ekonomiden teolojiye değişik bilim 
dallarına yönelik çok yönlü okumalar yapmıştır. Batı aydınlanmasının, 
Doğu felsefesinin temel taşı niteliğindeki yazarların, düşünürlerin, 
bilim insanlarının yapıtlarını okuyarak kültürel açlığını doyurmuştur. 
Borani, giriştiği yoğun okuma edimi sırasında ileride kuracağı şiir 
dilinin ana malzemesi olacak dilin inceliklerini de keşfetme olanağı 
yakalamıştır. Türkçenin söz denizinde kulaç attıkça söz dağarcığı 
genişlemiş, öz dilinin anlatım gücünün, anlam zenginliklerinin tadını 
aldıkça şiirlerinin niteliği de değişmeye başlamıştır. Şiirinin her 
dizesini bilinçlice seçtiği sözcüklerle dokumuş, böylece daha anlamlı, 
daha akıcı, daha incelikli bir söyleyişin egemen olduğu duygu yüklü 
şiirlere imza atmıştır. 
 Şiiri dil içinde yeni bir dil yaratmak olarak tanımlayanlar 
vardır. Bu anlamda Borani de ustalaştıkça kendi şiir dilini yaratmıştır. 
Onun şiir işliğinde dil, yeni anlamları, yeni imgeleri karşılayacak 
biçimde yeniden üretilmiştir. Böylece daha önce hiç söylenmemiş 
söyleyişler, hiç düşünülmemiş şaşırtıcı imgeler, daha önce Türk 
halk yazınında hiç kullanılmamış bağdaştırmalar, uyaklar çıkmıştır 
karşımıza. Ozan, dili kullanma becerisi ile sözcüklerle dilediğince 
oynamış, onları öylesine yoğurmuştur ki belleğimize olumsuz 
anlamlarıyla kazınmış kimi sözcükler bile onun söyleyişindeki anlam 
kaymalarıyla bir sıcaklık, bir insana yakınlık kazanır olmuştur. Ozanın 
şu dörtlüğündeki “hırsız” sözcüğüne yüklediği anlama bakınız.  

Sevgiyle okurum sevgi yazarım
Sevgi alır sevgi satar pazarım 
Sevgi söyler sevgi çalar gezerim
Sevgi bankasının hırsızıyım ben

 Nasıl da cana yakın Borani’nin sevgi bankasını soyan hırsızı. 
Kızmak yerine gülümsetiyor, içini ısıtıyor insanın.
 Âşık Borani’nin şiirde ulaştığı bu başarıyı salt edindiği 
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kültürel birikimle ya da yetenekle açıklayamayız. Onun şiirlerini 
yazarken harcadığı yoğun emeği de yabana atmamak gerekir. Bir 
söyleşide, “Kalıcı şiirler yazmaları için genç ozanlara ne önerirsiniz?” 
sorusuna “Şiirle evlensinler.” diyor. Evlenen insanların birbirlerine 
olan ilgilerinin, sevgilerinin sürekliliği mutlu bir yuva için gerekli 
değil mi? Bu sürekliliği sağlamak zaman ayırmayı, gece gündüz iç içe 
olmayı, emek vermeyi gerektirmiyor mu?  Şiir için de öyle. Şiire ilgi 
de sürekli olmalı, gelip geçici bir heves olmamalı şiir yazmak. Ozan 
gece gündüz şiirle içli dışlı olmalı; elini, ilgisini çekmemeli ondan. 
Başka bir deyişle şiirle yatıp kalkmalı. 

Uyu der de sallar gönül beşiği
Bu geceler kocatmıştır âşığı
Kaç karartır kaç yakarım ışığı?
Gecelere sordunuz mu beni hiç?

diyen Âşık Borani’yi niçin bir türlü uyku tutmaz bilir misiniz? Niçin 
ikide bir ışığı yakıp karartır âşık? Şiirle evli olduğu için… Şiirin 
koynunda yattığı için… Usuna geliveren bir dizeyi, bir dörtlüğü 
sıcağı sıcağına yazıvermek, sabaha dek unutulmasını önlemek için…
Borani’ye göre, ozan sancı çekerek doğurmalı şiiri. Sonra onu dilin, 
sanatın, güzel duyunun bereketli memelerinden emzirip gürbüz bir 
çocuk gibi büyütmeli. Kendisi de böyle yapıyor işte. Ozanın aşağıdaki 
dizeleri bu yoğun emeğin, yorucu çalışmanın tanığıdır:

Bir sancı geliyor inceden ince
Ihınıyom doğuruyom şiiri
Mısraları kaynaşmamış görünce
Hamur gibi yoğuruyom şiiri

 Böylesine yoğun emek harcanmamış olsa, her sözcük üzerinde 
uzun uzadıya düşünülmese ozanın sevgiliye özlemini dile getirdiği şu 
güzel dizeler çıkar mıydı ortaya?

Ayrılık hasretlik yaktı pişirdi
Ovalar döl tuttu yayla aşerdi
Kapımdaki kuru kütük yeşerdi
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun

 Borani’nin şiirlerini incelediğimizde, onun Anadolu’da 
serpilip gelişen üç şiir geleneğini de temsil ettiğini görürüz. Bunlardan 
biri en tanınmış temsilcisi Karacaoğlan olan “aşk şiiri” geleneğidir. Bu 
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tür şiirlerinde Borani, iflah olmaz bir romantik olarak çıkar karşımıza.
Aynı zamanda o, “tekke şiiri” ya da “tasavvuf şiiri” dediğimiz şiir 
geleneğinin de günümüzdeki önemli temsilcilerinden biridir. Yunus’un 
açtığı çığırda yürüyen ozan, bu geleneğe bağlı şiirlerinde insan odaklı 
bir dil kullanıyor. Çoğu kez insan sevgisiyle esrimiş bir derviş oluyor. 
Borani’nin sürdürdüğü üçüncü şiir geleneği ise, “gerçekçi” ya da 
“toplumcu gerçekçi” şiir olarak nitelenen, daha çok toplumsal ya 
da bireysel olumsuzlukları, bozuklukları eleştiren şiir geleneğidir. 
Aşk şiirlerinde Karacaoğlan’a, tasavvuf şiirlerinde Yunus Emre’ye 
göndermelerde bulunan ozan, toplumcu gerçekçi şiirlerinde ise Pir 
Sultan’ı anmadan geçemiyor. Bu üç şiir geleneği içinde Borani’nin 
hangisine ağırlık verdiği sorusu akla gelebilir. Ozanın son dönemde 
yazdığı şiirlere bakarak “tekke şiiri” geleneğinin öne çıktığını açıkça 
söyleyebiliriz. 
 Âşık Borani, şiirlerinin içeriği konusunda, “Aynadan baktım, 
aynama yansıyanları yansıttım.” diyor. Çokları aynada kendisini 
görür. Oysa Borani, aynasında kendi görüntüsünün dışında bütün 
insanları, insanlığı, evreni görüyor. O denli geniş ozanın aynası. 
 Ozan, aynasındaki insanın değişik görünümlerini yorumluyor 
şiirlerinde. Onun aynasında bulanık görüntüler yok. İnsanın olumlu ya 
da olumsuz yanları bütün çıplaklığıyla görülebiliyor. Bu durum, onun 
aynada gördüklerini iyi anladığını gösteriyor bir bakıma. Aynadaki 
yansıları doğru yorumlamak, bunları başka insanlara sanat diliyle 
aktarmak için bir yeteneğin, duyarlılığın gerekli olduğu tartışma 
götürmez. Bu da Borani’de fazlasıyla var. 
 Borani, aynasındaki insanı anlatırken yüceltiyor da. İnsanı 
“Natık-ı Kuran”, yani “Konuşan Kuran” olarak niteliyor. Açıkça 
kutsallaştırıyor insanı. İnsan gönlünü Kâbe olarak görüyor. Bu bakış 
açısı onu doğrudan insan sevgisine yönlendiriyor. Bu bağlamda 
dünyaya geliş nedenini de sevgiyle açıklıyor Borani:

Ben dünyaya sevmek için gelmişim 
Sevgisiz saraya kurulmam ki ben 
Ben Allah’ı insanlarda bulmuşum 
Gidip başkasına sarılmam ki ben

 
 Borani, sahip olduğu tasavvuf düşüncesinin özünü bu 
dörtlükte dile getiriyor. Tanrı’nın vasıflarının insanda tecelli ettiğine, 
dahası Tanrı’nın insanı kendi suretinde yarattığına inanıyor. Yer yer 
bu inancını “Enel Hak” kavramıyla Hallacı Mansur’a bağlıyor. 
 Borani’nin tasavvufla ilintili olarak kullandığı kavramlardan 
biri de “küntü kenz” kavramıdır. Küntü kenz olan, yani “gizli hazine” 
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olan Tanrı görülmek, bilinmek istemiş, bu yüzden evreni yaratmıştır.
Öyleyse evrende var olan her şey Tanrı’nın yansımasıdır. Borani, 
bu yansımayı insanın yüzünde görüyor. Bu inancını “sümme 
vechullah” kavramıyla dile getiriyor. “Vechullah”, Tanrı’nın yüzü 
anlamına geliyor. Borani’nin tasavvuf anlayışını temellendiren bu 
düşünceler insanı kutsallaştırıyor, dolayısıyla onu sevilmesi gereken 
bir varlığa dönüştürüyor. Borani’nin bu inancını şu beşlisinde apaçık 
görüyoruz:

Sen kendini bilir isen maden dolu bir dağsın
Kevserin üzümü sende dost gönlünde bir bağsın
Allah’ın halifesi yeryüzünde insansın sen insansın
İnsanoğlu ümmül kitap natıkı Kuran’sın sen 
Sümme vechullah sendedir âdemi kübrasın sen

 Borani’deki insan sevgisi sınır tanımıyor. Ozan, insanı 
kıble edinmiş, gönlü Kâbe olmuş bütün insanların önünde sevgiyle 
eğiliyor. İnsanı birbirinden ayıran bütün sınırlar paramparça 
oluyor onun şiirinde. Dolayısıyla din, dil, ırk, cinsiyet gibi insanı 
birbirinden uzaklaştırmada kullanılabilen bütün ayrılıklar önemini 
yitiriyor. İnsandan başka asalet tanımayan Borani, “Irklar tezini de 
kesin olarak reddediyorum. Bir tek ırk tanıyorum: İnsan. Benim 
ırkım o insandır.” diyerek ırkçılığa karşı çıkıyor. Yetmiş iki milleti 
aynı gözle gören Yunus’un izinden yürüyor:

Hile bilmem insanlara al etmem
Fitneyle fesadın peşinden gitmem
Din dil mezhep farkı gözetmem
Bütün insanlığa bir demişim ben

 Boraniye göre, insanı insan yapan başlıca erdemler doğruluk, 
dürüstlük, sevgi, barış, hoşgörü gibi üstün özelliklerdir. Ancak 
sevgi bunların önkoşuludur. Sevginin olmadığı yerde ötekilerin 
var olması söz konusu değildir. Çünkü insan sevginin ürünüdür. 
İnsanı insan yapan en başat özellikler sevgi ile hoşgörüdür. Kendini 
bütünüyle sevgiye, hoşgörüye adayan, gönül sermayesini sevgiye, 
barışa yatıran Borani’nin, “Bir gün insan sevgisinden, hoşgörüden 
uzak şiir yazarsam şimdiden bütün lanetiniz üzerime olsun.” demesi 
bundandır. Borani, sevgiyi öylesine önemsiyor ki onu başlı başına 
bir bilim olarak görüyor; bütün insanların öğrenmesi gereken bir 
bilim... 
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Sevgi ilimini öğren durmadan
İnsana hizmet et gönül kırmadan
Gözün kapat yanlışını görmeden
İnsanı sev, sev insanı arkadaş

 Borani’ye göre birleştiren, kaynaştıran tılsımlı bir güç sevgi. 
Birlik olmanın, dostluk kurmanın, barışık yaşamanın ön koşulu sevgi:

Âşık Borani’nin birlik emeli
Sevgiyle konuşup sevgi demeli
Sevgi olsa dostlukların temeli
Bu dünyada kavga dövüş olur mu?

 Borani’ye göre sevginin, barışın, hoşgörünün olmadığı dünya 
yaşanılası bir yer değildir. Ozan böyle bir dünyada iki dakika bile 
duramayacağını açıkça söylüyor:

Âşık Borani’yem bitmiyor derdim
Ben gönlümü sevgi aşkla everdim
İki dakka durur isem namerdim
Sevgisiz sevdasız aşksız dünyada

 Düşlediği sevgi ortamının kurulabilmesi için de durup din-
lenmeden insanları sevgiye, insan sevgisine çağırıyor: 

Mademki hepimiz Hakk’ın kuluyuz
İnsan sevgisinde birleşek nolur!
Neden husumetle kinle doluyuz?
İnsan sevgisinde birleşek nolur!

 Borani’nin sevgiye yönelik bu düşüncesinin temellerini 
eşelediğimizde karşımıza ışığı doğudan yükseltenler, yani doğunun 
bilgeleri çıkar. Bunlar, Yunus’tan Mevlana’ya, Ahmet Yesevi’den 
Hacı Bektaş Veli’ye sevgi felsefesinin, hoşgörü düşüncesinin köşe 
taşlarıdır. Bunların içinde de Yunus’un öne çıktığını belirtmek gerekir. 
Zaten kendisi de ilhamını Yunus’tan aldığını, Yunus Emre’nin sözü 
kendisine bıraktığını bir şiirinde şöyle dile getiriyor:

Yunus Emre sözü bana bıraktı
Gönlüme sevginin iksiri aktı
Beni sevdaların ateşi yaktı
Hele gel de ateş narı bende gör
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 Sevgi konusundaki ilhamını daha çok Yunus’a dayandıran 
Borani’nin şiirlerinde sıkça geçen bir kavram daha var, “güzel” 
kavramı. Bu konuda da Karacaoğlan’ın sözü kendisine bıraktığını 
söylüyor. Söz konusu güzel olunca, Yunus’un tasavvuf şiiri izleğinden 
ayrılan Borani, Karacaoğlan gibi romantik bir ozana dönüşüyor. 
Çirkini, çirkinliği mezarının başında bile görmek istemiyor. Bir 
şiirinde şöyle açıklıyor bu düşüncesini: 

Tüm dünyayı güzel ile süslerdim 
Güzelleri sevgi ile beslerdim 
Azrail’i güzellerden isterdim 
Mezarım güzele kazdırırdım ben

 Aşk şiiri konusunda Karacaoğlan izleğinden yola çıkmakla 
birlikte, Borani’nin şiirlerinde güzel salt özlemi çekilen, ulaşılmak için 
türlü çilelere göğüs gerilen sevgilinin ötesinde anlamlar kazanıyor. 
Örneğin, Borani’nin diline pelesenk ettiği Fadime, ne Karacaoğlan’ın 
Elif’i ne Tahir’in Zühre’si ne de Emrah’ın Selvi’sidir. O, yerine göre 
bunlardan biri olabildiği gibi, ozanın içini döktüğü, dertleştiği bir 
sırdaş, yerine göre toplumdaki sorunları, sevgisizlikleri anlattığı bir 
arkadaştır.
 Kısaca, Borani’de güzel kavramı, güzellik nitelemesiyle bir 
araya getirilebilecek her durumu kapsıyor. Bu bağlamda Mevlana’nın 
“Güzel bakan güzel görür.” anlayışından etkilendiğini kolayca 
söyleyebiliriz. Çünkü Borani de güzel bakıyor, her baktığı yerde 
güzel görüyor. Bu konuda diyor ki;

Ben nereye baksam güzel görüyom 
Güzellik toplayıp güzel deriyom 
Ben oyumu güzellere veriyom 
Güzel suçlu olmaz aklardım onu

 Borani, güzelin değerinin bilinmediği, güzelliklere sahip çı-
kılmadığı konusunda da bizi uyarma gereği duyuyor: 

Eldeki güzeller kayboldu kaçtı
Gönül bekçileri ağzını açtı
Azılı hırsızlar sınırı geçti
Hırsıza çaldırdık biz güzelliği

 Halk ozanının içinde yaşadığı halka karşı sorumlulukları vardır. 
Çünkü halk ozanı, Çırakman’ın tanımlaması ile halkın gören gözü, 
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işiten kulağı, söyleyen dilidir. Bu bakımdan halkın sorunlarını bilmek, 
bilmeyenlere anlatmak, bu sorunların nedenlerini, çözüm yollarını 
sazıyla sözüyle hem halka hem ilgililere anlatmak durumundadır. Bu 
sorumluluk onu halkın sözcüsü durumuna getirmektedir. Ozan yalnız 
halka karşı değil, yaşadığı çağa karşı da sorumludur. Bu yüzden kendi 
toplumu dışında, dünyada yaşanan sorunlar karşısında da duyarsız 
kalamaz. 
 Borani, sorumluluklarının halka karşı olanlarını da çağa karşı 
olanlarını da başarıyla yerine getiriyor. Yurdunda, yurdunu saran 
coğrafyada, giderek bütün dünyada yaşanan sorunlar karşısında 
duyarsız kalmıyor. Gördüğü, gözlemlediği toplumsal, siyasal, 
ekonomik sorunları, bozuklukları eleştirel bir biçimde dile getiriyor. 
Bu arada toplumu oluşturan bireylerdeki olumsuz yönler de onun 
eleştiri oklarına hedef oluyor. Hırsızlar, arsızlar, asalaklar, yüzsüzler, 
yalancılar, kötülük düşünenler Borani’nin yerdiği başlıca olumsuz 
tipler oluyor. Bu olumsuz tipler arasında da din, dil, ulus ayrımı 
yapmadan diyor ki:

Kim çalarsa çalsın adı hırsızdır
Ali’si, Veli’si, Bekir’i yoktur
Karnı haram dolu yüzü nursuzdur
Ömer’i, Osman’ı, Şakir’i yoktur

 Olumsuzluk bağlamında ozanın en çok sözünü ettiği kişiler ise 
cahillerdir. Ona göre cahili yola getirmek güçtür. Bu yüzden onlardan 
uzak durulmasını öğütler. Ancak cahillerin neden olacağı kötülüklere 
de engel olunmalı, bunun için cahile fırsat verilmemelidir. 

Cahili anlatmak kolay mı dile?
Ne desen ne etsen hepsi nafile
Dünyayı yakmaya giden cahile
Çekilir kenara yol verir misin?

 Cehaleti ortadan kaldırmanın yolu insanları eğitmek, bilimsel 
gelişmelerin ışığından yararlanarak uyandırmak olduğuna göre, 
Borani’nin eğitimden, bilimden söz etmemesi düşünülemez. Ozanın 
eğitimin, öğretmenin, bilimin, kitabın önemini vurgulayan pek çok 
şiiri vardır. “Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” diyen Hacı 
Bektaş Veli’nin yolundan yürüyor o da. İlhamını Atatürk’ten alan bir 
şiirinde gerçek yol gösterici olarak bilimi, fenni işaret ediyor:
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Okuyan insanlar geri kalır mı?
Okumayan insan yolu bulur mu?
Bilenle bilmeyen hiç bir olur mu?
En hakiki mürşit ilimdir fendir

 Bir sevgi, hoşgörü ozanı olan Borani’nin bir türlü sevemediği, 
hoş göremediği insanlar ise dini çıkarlarına ya da siyasete alet eden 
kimselerdir. Onlarla kesinlikle bağdaşamayacağını şu dizeleri ile dile 
getiriyor:

Haram para ile hacca gidenin
Mundar yemiş içmiş şişmiş bedenin
Dini siyasete alet edenin 
Ölüsüne vah edersem namerdim

 Toplumsal bir sorun olarak Borani’nin üzerinde en çok 
durduğu konulardan biri de kadın sorunudur. Ona göre ana, eş, sevgili 
olmanın ötesinde yüce bir varlıktır kadın. Bu bağlamda kadının hor 
görülmesine, aşağılanmasına, itilip kakılmasına, kadına yönelen 
şiddete, töre cinayetlerine, çocukların gelin edilmesine karşı çıkıyor. 
Bu konuya dönük şiirlerini en çok “Fadime’ye Mektuplar” adlı 
yapıtında görüyoruz. Bu yapıtın süreği sayabileceğimiz “Fadime’ye 
Son Mektuplar” da kadını yücelten bir dünya görüşünün ürünüdür. 
Borani, şiirlerinde kadın sorununu irdelerken, en çok erkek egemen 
toplumun kadına bakışındaki çarpıklığı yeriyor. İşte “Kadına Bakış” 
adlı şiirinden iki dörtlük:  

Biz sürdük onlara leke kirini 
Tuzak kurduk düşürmeye birini 
Seçtirmedik sevdirmedik yârini 
Kabahatli dedik suçuna baktık

Borani’yem uykulardan ayılıp 
Bir temiz sevgiyle yola koyulup 
Anam bacım diye candan eğilip 
İlahi aşk ile kaçına baktık?

 Borani’nin bütün yazıp söylediklerinin özünü dile 
getirecek olursak onun bir “Sevgi Toplumu” düş ülkesi (ütopyası) 
kurmak istediğini söyleyebiliriz. Bu düş ülke, bütün insanlığı 
sarıp sarmalayacak, insanları sevginin sıcaklığında eritecek, 
katıp katıştıracak bir ülkedir. Bu nedenle insanı ezen, sömüren, 
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yalnızlaştıran, sevgisizleştiren her olguya karşı çıkıyor. Bu bakımdan 
Borani’de bir aydın sorumluluğu da görüyoruz. Aydın olmanın 
gerekleri haksızlıklara, her türlü sömürüye, giderek emperyalizme 
karşı çıkmak değil midir? O da emeğin sömürülmesine karşı çıkıyor 
işte. Diyor ki:

Uyarmak gerekir birilerini
El sırtından doyanlara ne deyim?
İşçinin köylünün derilerini
Tulum gibi soyanlara ne deyim?

 Borani, sömürünün her çeşidine karşı çıkıyor. Bu bakımdan 
bir sömürme yöntemi olan savaşlara karşı tavır alıyor. Dünyanın 
neresinde olursa olsun, çıkarılan bölgesel savaşların neye hizmet 
ettiğini iyi kavramış durumda. Etnik ayrılıkları körükleyerek 
ulusları birbirine kırdıran, mezhep çatışmalarıyla halkların direncini 
kıran emperyalizmin elde etmek istediklerini biliyor. Bu alandaki 
gelişmeleri yakından izliyor. Hemen yanı başımızdaki Ortadoğu’ya 
odaklanıyor. Burada emperyalist devletlerin enerji kaynaklarını ele 
geçirmek uğruna hem bölge halklarını birbirine düşürerek hem de 
doğrudan işgal yöntemini kullanarak yaptığı yıkımları, katliamları 
tarihe not düşüyor. Böylece tarihe tanıklık etme görevini de yerine 
getiriyor. 

Coniler kuruldu saraya hana 
Petrol içiyorlar hep kana kana 
Bunlar benzemiyor gerçek insana 
Kan kokuyor Ortadoğu dostlarım

 Kısaca söylemek gerekirse, Borani, bütün insanlığı tek bir 
beden olarak görüyor. İnsan sevgisinde birleşmiş, tepeden tırnağa 
sevgiye kesmiş bir beden… Bunun için de sevgi bağlarını gevşeten, 
güçsüzleştiren her olumsuzluğa cephe alıyor. 
Son söz olarak “Benim mezarım sevgiyle kazılsın / Başıma severek 
öldü yazılsın.” diyor.

                                                                    İbrahim GÖSTERİR
                                    Mart 2020 / Çorum
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 NASIL YAŞAMAK 

 

Muhabbet aşını arifle yersen  

Sindire sindire yaşamak başka  

Köroğlu misali yâri kırata  

Bindire bindire yaşamak başka 

 

İnsan vazgeçemez aşkı tattıysa  

Özde çiğ mi kalır pişip attıysa? 

Gönül değirmeni una yattıysa  

Döndüre döndüre yaşamak başka 

 

Sevgiye yol yapmaz cahil küreği  

Gök ekini biçmez arif orağı  

Aşkın ateşiyle yanan yüreği  

Söndüre söndüre yaşamak başka 

 

Ben kınamam aşka düşen âşığı  

Sevgi sallamalı sevgi beşiği  

Sevda kazanına sevgi kaşığı  

Bandıra bandıra yaşamak başka 

 

Borani’nin gönlü sevgiyle dolu  

Gitmez cehalete kapalı yolu  

Gönül bahçesine bülbülle gülü  

Kondura kondura yaşamak başka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

YELLEYİP DURMA 

 

Ben her şeyin yiğidini severim  

Babayiğit selam yollayıp durma  

Sokak iti canavara gider mi? 

Boşa küçü küçü yallayıp durma 

 

Âşık cahil ise sanma yol yapar  

Hakkı göremez ki şöhrete tapar  

Elini verirsen kolunu kapar  

Hayali düş ile fallayıp durma 

 

Gel aşık seninle edelim kelam  

İsterim kendime gerçek dost bulam  

Daha ulaşmadı saldığın selam  

Gel yanlış adrese telleyip durma 

 

Kaldı mı halk için başını koyan? 

İkrarda sabitim Tanrı’ya ayan  

Belki yılan çıkar belki de çıyan  

Orayı burayı elleyip durma 

 

Cahillerin gönlü sırça olmaz ki  

Süpürge sapından fırça olmaz ki  

Şahin yumurtası serçe olmaz ki  

Yatırıp da gürke follayıp durma 

 

Ozanlar coşunca biraz yellidir  

Özüm bu yaşantım orta hallidir  

Yarış atı taylığından bellidir  

Çingene atını nallayıp durma 

 

Bu sene mart ayı yedik ayazı  

Mevsimler değişti yitirdik yazı  

Kangal köpeğinden olmaz ki tazı  

Boşuna atlastan çullayıp durma 

 

Arif cahil ise çulu serer mi? 
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İnsan olan insanlığı yerer mi? 

Yaban kazı kümeslere tüner mi? 

Boşa sıkıştırıp helleyip durma 

 

Hayat yolcusuysan yorulsan da koş  

Gene de yaşamak zor da olsa hoş  

Gelen yok giden yok hayat yolu boş  

Boşuna mendili sallayıp durma 

 

Suyu yaysan bile çıkmaz ki yağı  

Ozanın sırtında Ağrı’nın dağı  

Kovanın sinekle varısa bağı  

İçi mikropludur ballayıp durma 

 

Gerçeği görmeyen yalancı kördür  

Ozanın sevdası sevgisi yârdır  

Ozanlık ozanın özünde vardır  

Âşık Borani’yi yelleyip durma 
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BUNCA SAHTEKÂRA SUR OLDU PARA  

 

Dolar markın uşakları çoğaldı 

Kirli bedenlere sır oldu para  

Sevgiyle güzellik arada kaldı  

Hırsız soyguncuya sur oldu 

 

Açılmadık kapıları açıyor  

Her gövdeye uyan kumaş biçiyor  

Kimi yârdan kimi Hak’tan geçiyor  

Kiminin gönlünde pir oldu para 

 

Tek asalet sevgi nerden bilecek 

Paraya bağlandı bütün gelecek 

İnsanların ıskatına kalacak 

İnsanlara oynaş yâr oldu para 

 

Kimisine haçlık bazen hediye 

Neden icat oldu bilmem ki niye? 

İnsanlar sevgiyi unutsun diye 

Sanki onun için var oldu para 

 

Ulemayım diyen sahte dindarlar 

Sevgiyi bilmeyen kalbi kindarlar 

Ateşte yanası kirli mundarlar 

Şeyhlerin elinde nur oldu para 

 

Kimini koynunda sıcak tutuyor 

Kumar masasında kimi ütüyor? 

Kimisi alıyor kimi satıyor 

İnsanlığa zarar kâr oldu para 

 

Borani paraya pula bakmıyor 

O olunca sevgi seli akmıyor 

Bana piyangodan güzel çıkmıyor 

Güzelin yerine sar oldu para 
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LAFIN MUNDARI 

 

Viranede yetmiş sene yatarım  

Sonunda gerçeği bulacağısa  

Arif pazarında pula satarım  

Gönle ilim irfan dolacağısa 

 

Cahil olan nasıl anlasın beni? 

Haramzade nasıl dinlesin beni? 

Bırakın insanlık çiğnesin beni  

Sonunda gerçeğe varacağısa 

 

İnsanlar kin kibir riyayı atsın  

İlimle bilimin yolunu tutsun  

Beni yakın külüm savurun gitsin  

Yarelere merhem çalacağısa 

 

Münkir ile münafıkla gitmem ben  

Sözüm senet mühür basıp atmam ben  

Yalan katıp lafı mundar etmem ben  

Tartmadan satıyom alacağısa 

 

Borani’yem müşteriye satarım  

Arifinen malı mala katarım  

Ben bu dili keser yere atarım  

Eğer gönülleri kıracağısa 
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MUHABBETİN DİLİ OLURSA TATLI 

 

Herkes sevip başköşeye bağlıyor  

Elindeki inek sütlü olursa  

Pazar pazar yığılırlar başına  

Sürüdeki koyun etli olursa 

 

Kalamaz dünyada canından bezen  

Derdini kimlere söylesin ozan? 

Soruyorum nasıl kaynasın kazan? 

Herkes gece gündüz yatlı olursa 

 

Çalışanlar dağı taşı aşmaz mı? 

Çalışana yemek pişip taşmaz mı?  

Çalışanlar insanlığa koşmaz mı? 

İnsan sevgi sevgi katlı olursa 

 

Yer gök insanlığın derdiyle inler  

Bir yerde birleşse ayrılan yönler  

Arifler sohbeti gönülden dinler  

Muhabbetin dili tatlı olursa 

 

Borani’yem aşkın deryasın boylar  

Ölünceye kadar gerçeği söyler  

Bu yol başa böyle varamaz beyler  

Talip yaya dede atlı olursa 
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OLUR MU YA? 

 

Yurdumda haksızlık doldurdu arzı  

Anadolu’m böyle baş olur mu ya? 

Toplanmış araya bir avuç dürzü  

Böyle yirik göze kaş olur mu ya? 

 

Bana ne Mersedes bana ne Man’dan  

Varımız yoğumuz gitti harmandan  

Maval okuyorlar eski zamandan  

Ortada gerçek var düş olur mu ya? 

 

Aslı yokken kapı kapı aratır  

Yalanı der peşi sıra diretir  

Bizim vekillerin yüzü karadır  

Kümesteki tavuk kuş olur mu ya? 

 

Hayvan gülü bilmez duvar yıkarmış  

Çiçeğin yer melül melül bakarmış  

Bir de insanları süsme çıkarmış  

Böyle sahtekârca iş olur mu ya? 

 

İnsanları sevmek dünyanın kârı  

El hayâyı iman namusu arı  

Âşık kendi bulur sevdiği yâri 

Yarasa şahine eş olur mu ya? 

 

Yurdumda hain çok beter mi beter  

Din bezirgânları din alır satar  

Bir kısmı çalışmaz haylazca yatar  

Onun kazanında aş olur mu ya? 

 

Hayâsız boş yaşar üzülme yurken  

Rüşvet alır Azrail’den ölürken  

Yemez iki biri zamanı varken  

Her attığı zarı şeş olur mu ya? 

 

Yarana Borani kardeş yarana  

Lanet olsun boş avara durana  
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Benden selam söylen Deli Boran’a  

Yiğidin mekânı boş olur mu ya? 

 

ONUN ARZUMANI GÜLEDİR 

 

Gammaz sever onu ona takmayı 

Yılan sülaleden bilir sokmayı 

Dişler çiğner boğaz yutar lokmayı 

Daha da çok görev diledir dile 

 

Laf anlatam dersen zırca deliye 

Hem ıslanın hem tutulun doluya 

Bülbül gagasını vurmaz çalıya 

Onun arzumanı güledir güle 

 

İki kağnı saptan olur mu harman? 

Eşeğin kılını eğirmez kirman 

Padişah kendine verir mi ferman? 

Bütün cezaları kuladır kula 

 

Adam yemez ilkbaharın kurtları 

Belli olmaz nakısların yurtları 

Âşık reva görmez yâre dertleri 

Kendi çektiğiyse çiledir çile 

 

Durmaz eğr’odunun semerde tayı 

Hayvana karıştı insanın soyu 

Uğraşma değişmez kötünün huyu 

Bildiği yalanla hiledir hile 

 

Eğridir dalkavuk cümle işinde 

Ağu vardır muhannetin aşında 

Pençen var Borani sazın döşünde 

Onun da cefası teledir tele 
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BEN BUYUM 

 

Ben kendi içime cem kuruyorum  

Görülüyom görülüyom kime ne? 

Ben kendi özümü dara çekiyom  

Soruluyom soruluyom kime ne? 

 

Bazen gönülleri birlik ediyom  

Bazen bir çobanım sürü güdüyom  

Bazen Kaf Dağı’na güle gidiyom  

Yoruluyom yoruluyom kime ne? 

 

Dert artar defteri karıştırdıkça  

Yorulmaz gönülü yarıştırdıkça  

Nefisle vicdanı barıştırdıkça  

Duruluyom duruluyom kime ne? 

 

Bazen lal oluyom sözüm kalmıyo  

Bazen yoruluyom hızım kalmıyo  

Bazen yaşamaya yüzüm kalmıyo  

Vuruluyom vuruluyom kime ne? 

 

Bazen erenlerin kürkü oluyom  

Bazen insanlığın yükü oluyom  

Bazen elden ele türkü oluyom  

Deriliyom deriliyom kime ne? 

 

Çiğnendin Borani döşeksin diye  

Seni oynatırlar köçeksin diye  

Bir deli mürşide uşaksın diye  

Veriliyom veriliyom kime ne? 
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NAZIMDAN USANIR BIKARSIN DİYE 

 

Yolum değiştirdim senin yüzünden  

Çıkar pencereden bakarsın diye  

Bir rüzgâr eser de gelir özünden  

Yollarda menekşe kokarsın diye  

 

Bu nasıl sevdadır karıştı kana  

Hayatımı zindan eyledi bana  

İçim kan ağlarken hep güldüm sana  

Of der de dünyayı yakarsın diye  

 

İnan ki bu derdi ben senden aldım  

Dertlerin içinde dolandım kaldım  

Gönlümden gönlüne merdiven oldum  

Gönülden gönüle çıkarsın diye 

 

Ben deli gönlümü odlara yaktım  

Ben yanıp ağlarken yanımda yoktun  

Seni senin ile özgür bıraktım  

Darılır kaşını yıkarsın diye  

 

Borani’yem öksüz yetim kaldım ben  

Kime dost dediysem zehir aldım ben  

Yalnız gecelere mahkûm oldum ben  

Nazımdan usanır bıkarsın diye 
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İKİ TEL 

 

Duydum seni Fizanlara sürmüşler  

Saçından iki tel örülmüş diye  

Gönül mahkememde idam vermişler  

Bülbüller güllere darılmış diye 

 

Güllere sarılan yaprak misali  

Buseler konduran dudak misali  

Diyorlar ki olmuş toprak misali 

Dostun ayağına serilmiş diye 

 

Sen yazmazsan yarelerim azdırın  

Ölenece boynu buruk gezdirin  

Mezarım taşına aynen yazdırın  

Borani bir hiçe vurulmuş diye 
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BAYRAMIN TADI KALMADI 

 

Depremi var fay hattının  

Kürenin tadı kalmadı  

Yoğurdu ekşi hatunun  

Ayranın tadı kalmadı 

 

Güzele türkü düzmezsen  

Bakışarak göz süzmezsen  

El ele tutup gezmezsen  

Seyranın tadı kalmadı 

 

Gerçek sever mi yağcıyı? 

Baş tacı et duacıyı  

Hırsız dedeyle hacıyı  

Kayranın tadı kalmadı 

 

Dünyanın her yanı çile  

Gel sırrını verme ele  

Karnını kul hakkı ile  

Doyranın tadı kalmadı 

 

Haksızlara olma kuyruk  

Hep insanlık değil ayruk  

Kendi yatıp ele buyruk  

Buyranın tadı kalmadı 

 

İyi işte yarışmıyok  

Gatılıp da garışmıyok  

Küsülüler barışmıyok  

Bayramın tadı kalmadı 

 

Borani’ye gıda çile  

Bağrıma oturdu hile  

Gizli sırlarımı ele  

Duyranın tadı kalmadı 
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YALAN MI? 

 

-Tüm okul arkadaşlarıma- 

 

Hamurunan maya gibi güzellik  

Garılıp da gattığımız yalan mı? 

Gönül bahçesinde gülün dalında  

Koklaşarak öttüğümüz yalan mı? 

 

Aşk temizse bulunur mu timsali? 

Bizim sevgimizin yoktur emsali  

Bende kibrit sende çıra misali  

Alev alev tuttuğumuz yalan mı? 

 

Küçük sayılırdık hemi küçücük  

Sevgimiz temizdi olsun ecicik  

İncirli’de avans verdin öpücük  

Hazzı orda tattığımız yalan mı? 

 

Aşkın kanunları yüce mi yüce  

Sevgiden bahsettik hep hece hece  

Şahidimiz yıldızlardı o gece  

Sarılıp da yattığımız yalan mı? 

 

Madımak toplardık günün yarısı  

Hep gızardı bize Kürdün karısı  

Bende koyun sende kuzu sürüsü  

Eteklerde güttüğümüz yalan mı? 

 

Bazan tekercen yer toplardık yemlik  

Göbelek dolardı dağdaki çamlık  

Bazen gaflet basar uyur bir demlik  

Koyun kuzu gattığımız yalan mı? 

 

Bir tek yumurtaynan doymaz mıyıdık? 

Ağrı’dan kuş ötse duymaz mıyıdık? 

İki çördük düşse kâr saymaz mıydık? 

Dalına taş attığımız yalan mı? 
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Sakız ağacına isim yazardık  

Arada bir metel satar çözerdik  

Büyük kırda çiğdem komaz kazardık  

Taksilere sattığımız yalan mı? 

 

Evcilik oynardık girip içine  

Kınık Özü mezar oldu kaçına  

Su içinde yapışırdım saçına  

Çıkıp çıkıp battığımız yalan mı? 

 

Bazen sürüleri garıp gatardık  

Kazanınca sırt üstüne yatardık  

Kösnü toprağında aşık atardık  

Beşyüz topcuk üttüğümüz yalan mı? 

 

Dudağmız yalama ellerde yara  

Gün yakardı bizi olur kapkara  

Bayramda el öper alırdık para  

Oynar iken yuttuğumuz yalan mı? 

 

Borani’yem kokulardık yavşanı  

Hep sayardık Kum Gedik’ten aşanı  

Küçük kırda kazıp Arap tavşanı  

Senin ile tuttuğumuz yalan mı? 
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TEKNİK BİLİM 

 

Bol fenni yem ile karışsa saman  

Yağ süt çökelek dertler dermanı  

Tarlaya bol gübre bakın o zaman  

Savuraydım bol taneli harmanı  

Teknik bilim insanlığın dermanı 

 

Tohumları mibzer ile ekseydim  

Kara saban zelveleri taksaydım  

Tabanın yerine bir loğ çekseydim  

Savuraydım bol taneli harmanı  

Teknik bilim insanlığın dermanı 

 

Moderin kümese tavuk hellesem  

Fidan dikip diplerini bellesem  

Arılarım çiçeklere yollasam  

Doldursaydım tıklım tıklım kovanı  

Teknik bilim insanlığın dermanı 

 

Aşı yapsam fidanların gözüne  

Meyve yerdim güç verirdi pazıma  

Su bastırsam Sakızlığın özüne  

Su boşa akmasın baraj zamanı  

Teknik bilim insanlığın dermanı 

 

Anadolu’m ulusumu beslerdi  

Fabrikalar Türkiye’mi süslerdi  

Yurdum Almanya’dan işçi isterdi  

Borani’yem Türkiye’nin kurbanı  

Teknik bilim insanlığın dermanı 
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KINA YAK BAYRAMINI ET GAYRI 

 

Tamam kahpe felek dediğin olsun  

Kına yak da bayramını et gayrı  

Benim sevdiklerim arada kalsın  

Kına yak da bayramını et gayrı 

 

Yâr ile diktiğim ağaç kuruyor  

Kader bizi sürüm sürüm sürüyor  

Gelmiş hoca selamızı veriyor  

Kına yak da bayramını et gayrı 

 

Şöyle dostça selam verdiremedim  

Gönülü mekâna vardıramadım  

Gönülde yarayı sardıramadım  

Kına yak da bayramını et gayrı 

 

Gönlüm kırık içim buruk ne diyon? 

Yaşamadım ömrü haram ediyon  

Yerin yurdun geniş olsun gidiyom  

Kına yak da bayramını et gayrı 

 

Âşık Borani’yem gayrı yoruldum  

Aşkın ateşine yandım kavruldum  

Azrail’le pazarlığa kuruldum  

Kına yak da bayramını et gayrı 
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BANKAMATİK GÜZELİ 

 

Ben Karac’oğlanı gelmedi sandım  

Güzel ateşiyle kavruldum yandım  

Matik tuşa basa basa usandım  

Bankamatik bana güzel vermedi  

 

Gelmiş bizim Çorum’u da yoklamış  

Bunca güzelleri sevmiş koklamış  

Bankadaki şifreleri saklamış  

Bankamatik bana güzel vermedi  

 

Karac’oğlan güzellerden yozulmuş  

Ferhat’ın dağları boşa kazılmış  

Benim gönlümdeki şifre bozulmuş  

Bankamatik bana güzel vermedi  

 

Güzelsiz döner mi dünyanın çarkı? 

Severek yaşayan görüyor farkı  

Başına çalınsın doları markı  

Bankamatik bana güzel vermedi  

 

Şimdi Karac’oğlan nerede gezer? 

Toros Binboğalar bağrımı ezer  

Bütün güzelleri eylemiş pazar  

Bankamatik bana güzel vermedi  

 

Borani kartını güzelsiz aldı  

Bir umudum yeni seneye kaldı  

Karac’oğlan gönül şifremi çaldı  

Bankamatik bana güzel vermedi 
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SEVDAM BİTMEDİ 

 

Defterler doldurdum kalem bitirdim 

Başımdaki kara sevda gitmedi 

Diktim de suladım meyve yetirdim 

Gün vurup da iki kelek yetmedi 

 

Dostum yüreğimin yesin yağını 

Elle yırtın şu feleğin ağını 

Ne kadar bekledim Ağrı Dağı’nı 

Çıkıp da başına horoz ötmedi 

 

Aldırmaz ki söze sırtı yağırlar 

Okga döğer imiş sözü ağırlar 

Gözleri kör olup hem de sağırlar 

Riya ile gösterişi atmadı 

 

Borani söz ile kendini eyler 

Sakın ha kızmayın efendi beyler 

Ölürsem mezardan kemiğim söyler 

Borani’nin hak kavgası bitmedi 
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PARMAK MÜHÜRÜ 

 

Bunca yıldır omuzumdan inmedi  

Yılların kahırı yetmez mi idi? 

Yılan gibi soktun acım dinmedi  

Dillerin zehiri yetmez mi idi? 

 

Bülbülün aşkını dile vermeye  

Güzellerden alıp güle vermeye  

Mecnun’un ahını çöle vermeye  

Sevginin zuhuru yetmez mi idi? 

 

Bir güzellik için boyun büküyom  

Sevda topluyorum sevgi ekiyom  

Bitmeden başlayan yoldan çekiyom 

Bir yolun ahiri yetmez mi idi? 

 

Bu garip âşığı kırma ne olur  

Boşa usandırıp yorma ne olur  

Bana batınından sorma ne olur  

Mananın zahiri yetmez mi idi? 

 

Borani’yem sen gönlüme hediye  

Bunca güzelleri yorduk ne diye? 

Bu nikâh masası şahitler niye? 

Bir parmak mühürü yetmez mi idi? 
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YALANCI 

 

Hani sen ölme de ben ölem derdin  

El elin yerine ölünmüyor ki  

Gamda kalma derdi bölelim derdin  

Dert ehli olmadan bölünmüyor ki 

 

Dert ehli olmayan derdi böler mi?  

Delik kalbur gerçek unu eler mi?  

Önünden gülmeyen sonra güler mi?  

Önde yoksa sonra gülünmüyor ki 

 

Bir ıvgaynan bir sevdaynan yatıyon  

Hamı hası birbirine katıyon  

Halden bilmeyene hal anlatıyon  

Gençlikte hal ehli bilinmiyor ki 

 

Cehennem istersen cahile dalaş  

Yola mı gelecek cahille uğraş 

Dert artıram dersen cahile yanaş  

Cahille bir saat kalınmıyor ki 

 

Derine de Borani dost derine  

Gene ıvga düştü benim serime  

Gençlikte varmadım kavil yerine  

Kocalıkta menzil alınmıyor ki 
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DAMARIMDA GÜRÜL GÜRÜL AKAN KAN 

 

Bu nasıl yürektir bu nasıl gönül  

Gezer sahra sahra yorulmuyor ki  

Damarımda gürül gürül akan kan  

Bir türlü kocayıp durulmuyor ki  

 

Çobanın elinde kınalı kuzu  

Muhabbettir gülün bülbülün özü  

Leylek kanadında getirir yazı  

Rehbersiz mürşide erilmiyor ki 

 

Âşığın kurumaz gözünün yaşı  

Âşık yâr yoluna kestirir başı  

Arada bahane muhabbet aşı  

Bahanesiz dosta varılmıyor ki  

 

Yıkık örenlerde bülbül öter mi? 

Toprak tav olmazsa tohum yeter mi? 

Aşığın gönlünde sızı biter mi? 

Cefasız bir güzel sarılmıyor ki  

 

Aslı çakal olan çöplükte yatar 

Sevmesini bilen muhabbet satar  

Çalıya uzanma eline batar  

Çiçekler her yerden derilmiyor ki 

 

Yaz günü tarlada yoğusa izin  

Mahsul toplamaya bulunmaz yüzün  

Açık değil ise senin can gözün  

Gerçekler kör gözle görülmüyor ki 

 

Borani gönlüne sevgi örüyor  

İnsana gül bakıp çiçek görüyor  

Herkes çıkarına selam veriyor  

İçten bir hal hatır sorulmuyor ki 
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SARİMBEY SEÇİM DESTANI 

 

Hamam aynı hamam tas değişmiyor 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

Futbolcular aynı pas değişmiyor 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Topraklık’ta Nihat eseceğise 

İpek gene ahkâm keseceğise 

Ak kâğıda mühür basacağısa 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Hodut’u dört yıldır besliyorsunuz 

Emine Hatun’u süslüyorsunuz 

Mini'ye gel deyin sesliyorsunuz 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Öğlen haberini Döndü’den aldın 

Mahir’in Ferdik’le ummana daldın 

Akşam Darıcı’ya bir haber saldın 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Karısı kaçınca Kürt Sato kızdı 

Türk’ü bekçi yaptın azdıkça azdı 

Köyün kaderini Saraç mı yazdı? 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

İdo oldu Tefileri kızdırdın 

Geldin gittin Borani’yi bezdirdin 

Perçemli’yi baş sayfaya yazdırdın 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Bir taş taş üstüne komadın köye 

Hiçbir hizmetin yok güvendin soya 

Hangi yüzün ile geziyon oya 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Güldüğünen Ahvaz tespih çekiyor 

Urluların suyu acik akıyor 

Seyfilerin oyu neye bakıyor? 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 
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Mahmut bekçi olmuş ekin bekliyor 

Dişi Alış günü güne ekliyor 

Dursun Kurt oyunun rengin saklıyor 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Döndü’nün kapıyı kırıp girdiniz 

Yatağını yorganını derdiniz 

Sanki mahkemede hesap verdiniz 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Kepçeyi vurdurdun bütün yollara 

Toprağımız çektirdiniz ellere 

Kamyonu sattırdın bizim Fillere 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Toprağı satmadan avansı almış 

Ömer halvet etmiş zikire dalmış 

Çepe Döndü bizden haberi salmış 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Başına belaydı Tontu’nun suyu 

Fikret bu seçimde sanki kör kuyu 

Tabi ki Veli’ye Şerfe’nin oyu 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

İnsan bir Çınar’a doğru yaslana 

Kendi kazancından doyup beslene 

Allah akıl versin Arif Aslan’a 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Bugün sende Aslan öbür gün onda 

Sarimbey de satılacak kör donda 

Para kimde çoksa verecek sonda 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Nizamettin Saran kamyon peşinde 

Haram vardır ekmeğinde aşında 

Veli’ye meyil var gönül kuşunda 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 
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İsmail kepçeyle kimi kandırır? 

Saracın kepçeye ekmek bandırır 

Saman ateşini boşa yandırır 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Arada bocalar Kadir fukara 

Hamza da boş değil gezer çıkara 

Hiç akıl veren yok Veli Bakar’a 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Kürt Dursun’u Hasan Emmim tavladı 

Arap’ın oyunu İbik avladı 

Keller görünecek aha ne kaldı 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Necdet bu tarafın lafın duymuyor 

Kara Fatma yağı yedi doymuyor 

Doğar Halil bu seçimi saymıyor 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Fırıncı, hademe, çobanı böldür 

Elin garibine kötülük boldur 

İkisini tavla birini güldür 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Kalaycının Kemal’de yoğumuş hüner 

Oğlu kepçelere çok biner iner 

Yağları bitince kandiller söner 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Yolu değişecek Kınık selinin 

Beli kırılacak çıkar elinin 

Bir hüneri yokmuş Arap Ali’nin 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Haydi haydi Fırıncı’yı kovarsın 

Doğru tut kantarı yana ağarsın 

İnsanı bir kaşık suda boğarsın 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 
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Kim kime verecek âlem biliyor 

Bazı korkaklar da oyun bölüyor 

Ali Bade dokuz oynan geliyor 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Aşır Biçer bu seçimde acik toy 

Pazide de gelir Hüseyin’im duy 

Bir tek oy da olsun Nevzatgil’den koy 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Mine’nin Haydar da kuracak toyu 

Çolak Hıdır yanlış bilmiyor sayı 

Löplöp sağ olsaydı kimeydi oyu? 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Doktor dolanıyor elinde asa 

İsmet Yıldırımgök çekmiyor tasa 

Hüseyn'in Haydar’ın selamı kısa 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 

 

Borani’yem açık alnım dik başım 

Gönül gül gülistan yok benim kışım 

Elin kazancından kaynamaz aşım 

Ha Hüseyin olmuş ha Kara Veli 
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GAYRETLİ 

 

Mezarımı kazmada  

Gayretli yâr gayretli  

Oya olsam yazmada  

Aşkımız bereketli 

 

Güzel zülüfün örsün  

Göremiyorsun körsün  

Allah belanı versin  

Beni eyledin dertli 

 

Çiğdem aşı yemesi  

Yâre mani demesi  

Güzelleri sevmesi  

Zahmetli yâr zahmetli 

 

Borani öyle değil  

Eğil güzele eğil  

Güzelin kıymetin bil  

Olacaksın rahmetli 
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ATATÜRK’LE HACI BEKTAŞ DEĞİL Mİ? 

 

İlimle bilimle ışık getiren  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi?  

Orta Çağ’ın karanlığın bitiren  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi?  

 

İnsanlık ufkuna ışık yakanlar  

Yurdundaki cehaleti yıkanlar  

Türk'ün Türklüğüne sahip çıkanlar  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi?  

 

Biri Karaman’da ferman yazdıran  

Biri cehalete çatıp kızdıran  

Erkekle kadını eşit gezdiren  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi?  

 

İkisi de gündüz etti geceyi  

Birisi harflere verdi heceyi  

Biri fesi yırttı biri peçeyi  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi?  

 

Biri Horasan’da yaktı çırağı  

İkisi de yakın etti ırağı  

İkisinin insanlığa durağı  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi? 

 

İnsana sevgide yarış diyenler  

Aç da kollarını sarış diyenler  

Yurtta sulh cihanda barış diyenler  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi?  

 

Eline diline beline diyen  

Koklan insanlığın gülünü diyen  

Dolun insanlığın gölüne diyen  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi? 

 

Işıkla dünyayı ışıt diyenler  

İnsan insanısa eşit diyenler  

Akla ilme fenne mürşit diyenler  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi? 
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Bizlere öz Türkçe dil bırakanlar  

Alın koklan diye gül bırakanlar  

İlime irfana yol bırakanlar  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi? 

 

Bunlar insanlığa kandı karıştı  

Bunlar halkı için yandı tutuştu  

Bunlar bizim dilimizde ötüştü  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi? 

 

Bunların öz Türkçe sözleri güzel  

Türkçe yoğurulmuş özleri güzel  

Adım adım gezmiş izleri güzel  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi? 

 

Borani ilimi sarıp yatışan  

Ulusuna Hızır gibi yetişen  

Türk'ün kendi dili ile ötüşen  

Atatürk’le Hacı Bektaş değil mi? 
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BORANİ 

 

Bu sağır yürekle bu kör göz ile  

Ha yaşamış yaşamamış Borani 

Tepeleri karıştırmış düz ile  

İnsanlığa aşamamış Borani 

 

Çıkıp âşık gibi derdimi deşme  

Kör tıpa vurulmuş akmayan çeşme  

Sevgi sevgi diye yollara düşme  

İnsanlığa koşamamış Borani 

 

Kaşık çalmış cehaletin aşına  

Avuç avuç taş değerken dişine  

Kendin bilmezlerin düşmüş peşine  

Cehaletten şaşamamış Borani 

 

Selam salma boşa alanın yoktur  

Misafir olup da kalanın yoktur  

Şu gönül kapını çalanın yoktur  

Muhabbeti deşememiş Borani 

 

Ömürün bağına sam yeli esti  

Vurdular başına lal oldu sustu  

Hani sahte dostlar selamı kesti  

Muhabbete düşememiş Borani 

 

Hani kim yanacak duyup öldüğünü  

Muhabbet aşını hep böldüğünü  

Ne bayramı oldu ne de düğünü  

Havalanıp şişememiş Borani 

 

Borani ahiri toprak olacak  

İki şiir dört destanı kalacak  

Koskoca Çorum’da dostu mu bulacak? 

Çiğ kalıp da pişememiş Borani 
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GÖNÜL VİTRİNİ 

 

Sermayem sevgidir aşka taparım  

Severim koklarım sayarım seni  

Sevgi cilasıyla makyaj yaparım  

Gönül vitrinime koyarım seni 

 

Benim sevda ile sevgi uğraşım  

Bu dünyada çirkinlerle savaşım  

Gönül atölyemde heykeltıraşım  

Sevdalı gönlüme oyarım seni 

 

Bazen kadeh kadeh seni içerim  

Sevgi tırpanıynan sevda biçerim  

Bazen turnalara elim açarım  

Bazen bülbüllerden duyarım seni 

 

Ekmeğim yemeğim aşım da sensin  

Sermayem kazancım işim de sensin  

Gerçeğim hayalim düşüm de sensin  

Bazen rüyalarda yoyarım seni 

 

Borani’yem dertli dertli gezmiştir  

Sevdalı sevdalı şiir yazmıştır  

Hayatın törpüsü şeklin bozmuştur  

Gönül fırçasıyla boyarım seni 
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ÇİĞ TANELERİ 

 

Bütün yarelere derman gibidir 

Dertlere çaredir çiğ taneleri 

Muhabbet sürülen harman gibidir 

Gönüle yaredir çiğ taneleri 

 

Sabah çisentisi güllerle gelir 

Çiğler gülde doğar güllerle ölür 

Gönlü çisem çisem olanlar bilir 

Yüreğe paredir çiğ taneleri 

 

Âşığın cefayla dolmuştur cebi 

Dünya yalancıdır bilinmez dibi 

Serilmiş doğaya kör talih gibi 

Gönüle karadır çiğ taneleri 

 

Sevmek sevilmenin kârı mı olur? 

Sevda bilmeyenin yâri mi olur? 

Âşıkların namus arı mı olur? 

Yolumuz yâredir çiğ taneleri 

 

Çiğden içenlerin gönlü durulur 

Aşkın kanunudur böyle kurulur 

Çirkinliğe giden çabuk yorulur 

Yareler saradır çiğ taneleri 

 

Bitmiyor ki Borani’nin tasası 

Beni bulur derdin uzun kısası 

Gönüllere olur sevgi bankası 

Âşığa paradır çiğ taneleri 
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GİTTİ 

 

Benden selam olsun Epteroğlu’na  

Yediler ayağım dizim de gitti  

Bit pireler hücum etti bağrıma  

Kulak yarım oldu gözüm de gitti 

 

Kimi siper aldı girdi döşüme  

Kimi çivi çaktı sandım başıma  

Kimi yuva yaptı azı dişime  

Dudağım delindi ağzım da gitti 

 

Göreyazdık bit elinden ölümü  

Yedi elim çolak etti kolumu 

Ağzım açsam tüketecek dilimi  

Bitirdi bacağım pazım da gitti 

 

Düğün dernek kurup horon teptiler  

Parsel parsel vücudumu yuttular  

Karnı doyan rahatlayıp yattılar  

Kalan kabuğumdur özüm de gitti 

 

Bunlar eşkıya mı yoksa harami? 

Sordular kanımı açıp yaramı  

Şiiri destanı bırak Borani  

Tezenem kırıldı sazım da gitti 
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YOLUN DÜŞERSE 

 

Sonradan görmüşe işin düşerse  

Mülke sultan olur payesine bak  

Kendini bilmeyen Hakk’ı bilir mi? 

Edep ile erkân hayâsına bak 

 

Bin bilsen de bir tek bilene danış  

Zor dağları deler var mı dayanış  

Aslını ara da asille konuş  

Kökü gerçek olsun mayasına bak 

 

Kötü yola gitme yorulacaksın  

Hakk’a doğru ak ki durulacaksın  

Sen kendi kendinden sorulacaksın  

O zaman yüzünün boyasına bak 

 

Seni alıp teneşire korlar ha  

Helke helke su dökerek yurlar ha  

Bu kişiyi nasıl bildin derler ha  

Bir rahmet sözünü duyasına bak 

 

Borani’yem çağlayanın bulunsun  

Kefen sarıp bağlayanın bulunsun  

Arkamızdan ağlayanın bulunsun  

Na’şın gözyaşıyla yuyasına bak 
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GÖNÜL 

 

Deryanın balığı bitmez  

Gel suyundan içmeye bak  

Bu ilmin zahiri yetmez  

Batınına geçmeye bak 

 

Dünya yalan gerçek toprak  

Neye yarar dalsız yaprak? 

Hakk’ın künhündendir mutlak  

Ona kıymet biçmeye bak 

 

Zahir batın ilmin varsa  

Bu dünya cahile darsa  

Göremen can gözün körse  

Hayrı şerri seçmeye bak 

 

Soyma olursun harami  

Vurup kanatma yaramı  

Hakk’a kurban bu Borani  

Hak badesin içmeye bak 
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ÇIKAR ALIR KARA TOPRAK 

 

Yapışma dünya malına  

Söker alır kara toprak 

Güvenme elin koluna  

Büker alır kara toprak  

 

Kopmasın sevgi ipleri  

Yalan doldurma cepleri  

Saklamaz çalı dipleri  

Bakar alır kara toprak  

 

Gör gerçeğin rumuzunu  

Büker yere omuzunu  

Yıkar dünya havuzunu  

Döker alır kara toprak 

 

Ömür biter yürüyerek  

Yok olursun çürüyerek  

Kurşun gibi eriyerek  

Yakar alır kara toprak  

 

Kanma düğün balayına  

Girme işin kolayına  

Güvenme han sarayına  

Yıkar alır kara toprak  

 

Borani çektiğim çile  

Sevgiye yapılmaz hile  

Dağların başına bile  

Çıkar alır kara toprak 
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DOYMADI TOPRAK 

 

Sadık yâr dediydi Veysel Baba’mız  

Onu da götürdü doymadı toprak  

Ali İzzet’e türap olmak çabamız  

Onu da götürdü doymadı toprak 

 

Yıldız gezegenle süsledi arzı  

Üstünde kıldırdı sünneti farzı  

Zaloğlu Rüstem’e vurdurdu gürzü  

Onu da götürdü doymadı toprak 

 

Bunca evliyalar nice veliler  

Nerde kaldı bizden evvel ulular? 

Hani Muhammed’ler hani Ali’1er  

Onu da götürdü doymadı toprak 

 

Bir hikmet altında fay yaratıyo  

Hapşırıp hapşırıp silkip atıyo  

Bir değil beş değil binler yutuyo  

Onu da götürdü doymadı toprak 

 

Bağrında yazdırdı okur eyledi  

Kimine az verdi fakir eyledi  

Yunus beş alıca şükür eyledi  

Onu da götürdü doymadı toprak 

 

Borani’ye ekmek verdi doyurdu  

Çiçek verdi reyhanını duyurdu  

Zahir ki Yaradan böyle buyurdu  

Onu da götürdü doymadı toprak 
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GENETİK SENESİ GENLERİN YILI 

 

İnsanın kıymeti niçin bilinmez? 

Onu öbek öbek bölmek mi gerek? 

Niçin yaşayana kıymet verilmez? 

İlla toprak olup ölmek mi gerek? 

 

Hep dokuz ay on gün mihmandır hana  

Ayrı doğuş yok ki aynı bahana  

Ayrı kapta sudur diyor Mevlâna  

Bütün su kapları kırmak mı gerek? 

 

Tohum rahim ayrı ayrı derinde  

Döllenmezse meyve olmaz yerinde  

Bütün âlem insanlığın emrinde  

Keşfedin sırları durmak mı gerek? 

 

Darwin evrim demiş epey terlemiş  

Barkley papaz yoktur diye zorlamış  

Mendel de papaz ya neler eylemiş? 

Onun bezelyesin yolmak mı gerek? 

 

Cahilin karnesi hep sıfır dolu  

Şifreyle kodunun bulunur yolu  

Genetik senesi genlerin yılı  

Arifi cahille yormak mı gerek? 

 

Bilimle din ile uymalı çağa  

Belki kopya lazım olacak sağa  

Bir gün laboratuvar kurarsa doğa  

Düğüm çözmek için ilmek mi gerek? 

 

Pisagor sayıya uyumdur demiş  

Ereteston kalburundan geçirmiş  

Ya Arşimet rakama su içirmiş  

Tekneyle denize dalmak mı gerek? 

 

Sokrat okulunda kendin bil demiş 

Tales ölçmüş biçmiş teorem demiş  

İskender de ölüm demiş kan yemiş 

Hani ağlamak mı gülmek mi gerek? 
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Gel de şimdi Eflatun’u arama  

Skolastik Aristo’yu kınama  

Hipokrat’tan ilaç gelsin yarama  

İlaçla yarayı sarmak mı gerek? 

 

Hacı Bektaş Veli, Evran-ı Ahi  

İslam tarihi kan çekmeli ahı 

Ne kadar methetsem Atatürk dahi  

Nutkunu okuyup bulmak mı gerek? 

 

Borani hizmette yarışmak için  

Küsüm yok âlemle barışmak için  

Hakk’a yakın olup görüşmek için  

İlmi Cavidan’ı bilmek mi gerek?  
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BAYRAMDA MEZARA GİTTİM 

 

Yemek götürme kabire  

Bir tek lokma yiyeni yok  

Selamünaleyküm dedim  

Aleyküm selam diyeni yok 

 

Fitne fesat burda kalmış  

Hakk’ı özlerinde bulmuş  

Hepsi bacı kardeş olmuş  

Ne erkek ne bayanı yok  

 

Hakkı mutafça dokudum  

Bir bülbül oldum şakıdım  

Gönlümce dua okudum  

Sağır gibi duyanı yok  

 

İnsanlığa uymadıysa  

Hak kelamı duymadıysa  

Takva esvap giymediyse  

İpekli şal giyeni yok 

 

Toprakla karışmış özü  

Ölçülü diyorlar sözü  

Hepsinin de doymuş gözü  

Yarım adım kayanı yok  

 

Mevla’m etmiş nazarını  

Silmiş okuryazarını  

Kurmuşlar dost pazarını  

Hiç kimsenin ziyanı yok  

 

Sırrımı diyemem yada  

Olsa da karanlık oda  

Niye kalam bu dünyada? 

Hoşa giden bir yanı yok 

 

Borani kurulu site  

Kimse demiyor git öte  

Ne mafya var ne de çete  

Birbirini soyanı yok 
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BİLEN YOK 

 

Sarimbey’in sokakları avara 

Yâr geziyor ben geziyom bilen yok 

Bir dost arıyorum yerin dibinde 

Yâr kazıyor ben kazıyom bilen yok 

 

Dostluk pazarında etmedim düğün  

Soframızda zehir yedim dört öğün  

Hayatımız ilmek ilmek kördüğüm  

Yâr çözüyo ben çözüyom bilen yok 

 

Yüreğim kurudu içim susadı 

Günler geldi geçti ömür kısaldı  

Postacı usandı mektup usandı  

Yâr yazıyo ben yazıyom bilen yok 

 

Seyirci oluyom bütün olana  

Ölçülü yaşa ki gelme plana  

Koğ kaybete fitne fücür yalana  

Yâr kızıyo ben kızıyom bilen yok 

 

Dostluk pazarında muhannet dostum  

Yaraladın beni ben sana küstüm  

Sen benim bağrıma dikeni bastın  

Yâr beziyo ben beziyom bilen yok 

 

Nerden bulacaksın okuryazarı? 

Lütuf sayıyorlar bassan azarı  

Deryalardan öte dostluk pazarı  

Yâr yüzüyo ben yüzüyom bilen yok 

 

Hayat ağacını kurutacaklar  

Kaybolmuş insanlık aratacaklar  

Güneşimi kesip karartacaklar  

Yâr seziyo ben seziyom bilen yok 

 

Cahil pazarına dükkân açılmaz  

Muhannetin köprüsünden geçilmez  

Karışmışsa sapla saman seçilmez  

Yâr süzüyo ben süzüyom bilen yok 
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Muhabbet herkteyse insan bıkar mı? 

Gönül bir Kâbe’dir bilen yıkar mı? 

Limon ağacından tatlı çıkar mı? 

Yâr eziyo ben eziyom bilen yok 

 

Koskocaman Boran’a ne vermişler  

Mezar taşlarını bile kırmışlar  

Benim de yoluma tuzak kurmuşlar  

Yâr bozuyo ben bozuyom bilen yok 

 

Borani’yem arpa boyu yol aldım 

Kimi diken attı kimden gül aldım 

İnsanlığın yazmasına pul aldım 

Yâr diziyo ben diziyom bilen yok 
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SENE DOKSAN SEKİZ YAŞ ELLİ BEŞ 

 

Sene doksan sekiz elli beş yaşım  

Yâre sarılıp da sıkması güzel  

Saçlarım ağarmış dökülmüş dişim  

Aşkın ataşını yakması güzel 

 

Belim kamburluyo buruştu yüzüm  

Gözlüksüz dünyayı görmüyo gözüm  

Ayağım tutuldu tutmuyor dizim  

Gene de yâr ile çıkması güzel 

 

Bahçe viran çift süremem otakta  

Bir çift kelam zor çıkıyo dudakta  

Vay vay ile inlesen de yatakta  

Gene engelleri yıkması güzel 

 

Dönüyorum insanlığa taş oldum  

Yenilmeyen güzellere aş oldum  

Sevda bahçesinde yoluk kuş oldum  

Sevgiden usanıp bıkması güzel 

 

Her gün çarpar Boran’nin yüreği  

Saz elinde dolanıyo yöreyi  

Güzelsiz dünyanın uçsun direği  

Gene de güzele bakması güzel 
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EVİMİN KADINI 

 

Bakışarak göz nikâhı kıydım ben  

Helalimsin kalp evime koydum ben  

Yemeden içmeden lebden doydum ben 

Allah’ım şahidim Allah’ım kefil  

Gecelerim harap gündüzler sefil 

 

Gönlüme kazıdım yazdım adını  

Tanrı’m bozma ağzımızın tadını  

Olacaksın sen evimin kadını  

Allah’ım şahidim Allah’ım kefil  

Gecelerim harap gündüzler sefil 

 

Kalp evime yerleşelim sevdiğim  

Dudu kumru dilleşelim sevdiğim  

İkrar iman birleşelim sevdiğim  

Allah’ım şahidim Allah’ım kefil  

Gecelerim harap gündüzler sefil 

 

Borani’yem olanları söylüyom  

Ben kalbimi çalanları söylüyom  

Aşk evinde talanları söylüyom  

Allah’ım şahidim Allah’ım kefil  

Gecelerim harap gündüzler sefil 
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BALA GÖNÜL 

 

Çalıya konup da ötme  

Yola gönül yola gönül  

Dünya yalan tamah etme  

Mala gönül mala gönül 

 

İnsanlık olsun davamız  

Dünyayı tutsun duamız  

Var ise gönül Leyla’mız  

Çöle gönül çöle gönül 

 

Söyle sözün gerçeğini  

Nidersin şal ipeğini  

Doldur gönül peteğini  

Bala gönül bala gönül 

 

Borani’yem çok özürüm  

Ne padişah ne vezirim  

Toprak olmaya hazırım  

Sala gönül sala gönül 
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MUHABBET YÂR İLE OLUR 

 

Bizim yaşantımız kör talih gibi  

Hiç güneş doğar mı divane gönül?  

Yıllara derdimi anlatamadım  

Günlere sığar mı divane gönül? 

 

Sulayıp bakmazsan bahçe kurusun  

Tantanayla geçti ömrün yarısın  

Bağrına basmaz mı ana yavrusun? 

Yavruyu boğar mı divane gönül? 

 

Cömertlik eldeki var ile olur  

Kışın alameti kar ile olur  

Muhabbet dost ile yâr ile olur  

Dost dostu kovar mı divane gönül? 

 

Soyu bozuk koğu gıybet taşırmış  

Hedefe varır mı yolun şaşırmış? 

Eşekler eşeği ödünç kaşırmış  

El kolun oğar mı divane gönül? 

 

Borani’yem bunca cefa banaysa  

Kurtul gönül yol daracık kolaysa  

Gönül terazisi yârdan yanaysa  

Bir yana ağar mı divane gönül? 
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DELİ GÖNÜL 

 

Er öten horoz başını  

Kestirirler deli gönül  

Yeme namerdin aşını  

Kustururlar deli gönül 

 

Ariflere çal sazını  

Derle namaz niyazını  

Cahil çeker mi nazını? 

Küstürürler deli gönül 

 

Doğru desen deli derler  

Gülü koyup çalı derler  

Bülbül kesip etin yerler  

Sustururlar deli gönül 

 

Nerden gelir bilemezsin  

Elden geri kalamazsın  

Kaçacak yer bulamazsın  

Kıstırırlar deli gönül 

 

Güvenme emmi dayıya  

Dünya gelmiyor sayıya  

Güpegündüz eşkıyaya  

Bastırırlar deli gönül 

 

Borani diri olur mu? 

Gerçeğin kiri olur mu?  

Cahilin yâri olur mu? 

Astırırlar deli gönül 
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USANDIM GÖNÜL 

 

Hayatı çözülmez bilmece ettin  

Düşüne düşüne usandım gönül  

Gecekonduları mesken eyledin  

Taşına taşına usandım gönül 

 

Suyu savuk değirmene ark ettin  

Ömürüm bitiyor yeni fark ettin 

Yivi kırık çirkinlere çark ettin 

Aşına aşına usandım gönül 

 

Hayallerim gerçek değil düş ettin 

Sevda dedin başımıza iş ettin  

Güzel diye uyuzlara eş ettin  

Kaşına kaşına usandım gönül 

 

Hani sana kıymet biçerim dedin  

Derdimi lokmana açarım dedin  

Hep suyun gözünden içerim dedin  

Başına başına usandım gönül 

 

Gülemez Borani katı demez mi? 

Gülü yok eğrelti otu demez mi? 

Gönül Köroğlu’nun atı demez mi? 

Eşine eşine usandım gönül 
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GİDİLMİYO GÖNÜL 

 

Kılavuz karga olunca  

Güle gidilmiyo gönül  

İnsan güzelsiz kalınca  

Ele gidilmiyo gönül 

 

Yetimleri gözettiysen  

İnsanlığa söz ettiysen  

Elin Hakk’a uzattıysan  

Sele gidilmiyo gönül 

 

Kabın Hak’tan dolmadıkça  

Saz enel Hak çalmadıkça  

Yanıp Mecnun olmadıkça  

Çöle gidilmiyo gönül 

 

Şeriatta tarikatta  

Temiz olmak marifette  

Gerçeklerle hakikatte  

Yola gidilmiyo gönül 

 

Öksüz masum kandırarak  

Ateşlere yandırarak  

Sinekleri kondurarak  

Bala gidilmiyo gönül 

 

Kul hakkıyla karnın doyup  

Rabb’ine olmaz mı ayıp? 

Ziyneti bir yana koyup  

Pula gidilmiyo gönül 

 

Borani taşları atma  

Çıkarına vicdan satma  

Sakın ha Hakk’ı unutma  

Kula gidilmiyo gönül 
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GÖNÜL AYIP ETMİYOR MU? 

 

Alan varsa ben bu gönlü satıyom  

Azdırdı yaremi sarmıyor gönül  

Para istemiyom Allah aşkına  

Yolum yâre diyom varmıyor gönül 

 

Virana çevirdi güzel yoluyken  

Yıktırdı bağları güzel seliyken  

Burnumun dibinde güzel doluyken  

Gözü Kaf Dağı’nda görmüyor gönül 

 

Cahil pazarından alıp satıyor  

Onun için hamı hasa katıyor  

Tanrı selamını boşa atıyor  

Götürüp o yâre vermiyor gönül 

 

Göz dikiyor âşıkların postuna  

Bütün sevdaları Leyla üstüne  

Ayıp olmuyor mu Mecnun dostuna? 

Başkasıyla yuva kurmuyor gönül 

 

Bugün saz istiyor yarın kemanı  

Orağı biçmiyor harman zamanı  

Yâr döşüne kurak diyor harmanı  

Elde var mı diye sormuyor gönül 

 

Bu deli gönülü öldüremedim  

Harp edip haddini bildiremedim  

Yâr aşkıyla namaz kıldıramadım  

Sanki Borani’yi yormuyor gönül 
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DUYMUYOR GÖNÜL 

 

Gecelerim rüya oldu efendim  

Birini hayıra yoymuyor gönül  

Gönülden çektiğim hesaba sığmaz  

Yüzüne söylüyom duymuyor gönül  

 

Diyom gıybet âşıklığa yıkımdır  

Kendi yarasını saran hekimdir  

Beni tanımadı diyo bu kimdir? 

Çektiğim hesaba koymuyor gönül  

 

Şu gönül uğrusun öldüremedim  

Bilmez düğün bayram güldüremedim  

Bir kere haddini bildiremedim  

Nasihatim tutup uymuyor gönül  

 

Borani’yem naçar kaldım arada  

Ben gemiyi yüzdürürdüm karada  

Gönül dostlarının başı belada  

Muhabbet aşına doymuyor gönül 
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GÖNÜL BİÇTİRİYOR 

 

Gönüle bir şey den dünyayı bana  

Arşın arşın ölçtürüyor bu gönül  

Aynen terzi gibi yana yıkıla  

Ölçüp ölçüp biçtiriyor bu gönül 

 

Har vurup savurdu eldeki varı  

Oturdu kalkmıyor gönülün karı  

Bir bir yıkılıyor ömür duvarı  

Beni benden geçtiriyor bu gönül 

 

Beğenmiyor ahvalimi yapımı  

Durdurmuyor boranımı tipimi  

Ben kapadım derken gönül kapımı  

Hoyratlara açtırıyor bu gönül 

 

Geziyor peşimde oldu hafiye  

Beni mahvedecek taktı kafaya  

Ne uyak bıraktı ne de kafiye  

Kelimeyi saçtırıyor bu gönül 

 

Şikâyetim yâre usandım candan  

Dert üstüne dert veriyor durmadan  

Dünyaya yük gibi doğdum anamdan  

Beni erken göçtürüyor bu gönül 

 

Derine de Borani dost derine  

Arzuhalim bildirmiyor yârime  

Tas tas zehirleri koyup önüme  

Yudum yudum içtiriyor bu gönül 
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YAKIŞMIYOR FADİME’M 

 

Vücudum kocadı gönül kocamaz  

Bize ölüm yakışmıyor Fadime’m  

Bize bu kaderi eller yazamaz  

Artık güller kokuşmuyor Fadime’m 

 

Kavilde verdiğin sözlerin hani? 

Bir ömür bekliyom bahçeme seni  

Ellerim havada koydular beni  

Kimse tutup sıkışmıyor Fadime’m 

 

Âşıklara sevmek çile ezeli  

Erken döktü ömür bağı gazeli  

Bilemeden küstürmüşüm güzeli  

Artık benle bakışmıyor Fadime’m 

 

Allah ısmarladık canım hoşça kal  

Gönlünde ayrılık türküleri çal  

Ne mendil veren var ne de yadigâr  

Döşümüze sokuşmuyor Fadime’m 

 

Tabibi yok gönlümdeki yaranın  

Ne bez getiren var ne de saranın  

Bir toprak yığını oldu Borani’n  

Elden ele kakışmıyor Fadime’m 
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KİMSE KAHPE DOĞMADI 

 

Kimse anasından kahpe doğmadı  

Bir sebebi vardır boşa yazmadım  

Hiçbir ana yavrusunu boğmadı  

Ben şiiri kurda kuşa yazmadım 

 

Bir ıvgaynan bir güzele kanmışım  

Gece gündüz ateşine yanmışım  

Gerçeklerin gemisine binmişim  

Şiiri hayale düşe yazmadım 

 

Hıdırellez gelip güller gülünce  

Depreşir gönlümüz bahar olunca  

Ben de güzel sevdim kendi halımca  

Şiiri kirpiğe kaşa yazmadım 

 

Of demedim cahil vursa da taşı  

Benim gönlümdeki sevda telaşı  

Kulaktan yenmez mi muhabbet aşı  

Şiiri ekmeğe aşa yazmadım 

 

Bir hevesle çaldım gönül sazımı  

Dost olanlar çekmese de nazımı  

Kendi kaderimi alın yazımı  

Gidip de gerdana döşe yazmadım 

 

Borani’yem çektim dünya udunu  

Eğemezsin gönül kuru odunu  

Seni kahpe edenlerin adını  

Gönül defterime başa yazmadım 
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AĞLARIM 

 

İsyan etmiyom bu sabır nedir? 

Ararım otağım sallar ağlarım  

İnim inim inler girdiğim kabir  

Feryatla toprağım sallar ağlarım 

 

Mecnun gibi gider bir yol tutarım  

Belli olmaz neresinde yatarım  

Bir avuç toprak at belki biterim  

Yel vurur yaprağım sallar ağlarım 

 

Borani sevdada kaldı hevesim  

Karanlık odada çıkmıyor sesim  

Feryadım duyulmaz canan nerdesin? 

Dil vermez dudağım sallar ağlarım 
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BENİM ŞİİRLERİM 

 

Benim şiirlerim başak gibidir 

Deste deste bağlayarak yazarım  

Bazen bir karınca ilham getirir 

Hüngür hüngür ağlayarak yazarım 

 

Bazen yergi bazen övdüğüm olur 

Yâr için döşümü dövdüğüm olur 

Bazen bir Çingene sevdiğim olur 

Güzelleri kollayarak yazarım 

 

Ekinler yetişir gönül yazımdan 

Türküler dinlenir yârin sazından 

Bazen ilham alır peri kızından 

Ben şiiri sağlayarak yazarım 

 

Kuzu kayıp koyun gibi melerim 

Yârim için dağı taşı delerim 

Kelimeyi öllük gibi elerim 

Yüreğimi dağlayarak yazarım 

 

Güzel sevmek Borani’nin işine 

Boyun bükmez adilerin taşına  

Sevda harmanını güzel döşüne  

Sular gibi çağlayarak yazarım 
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LAL 

 

-Mehmet Ali Pehlivan’ın odasında  

  telleri kopuk saza söylemiştim- 

 

Başın mı yarıldı gönlün mü kırık?  

Başına bin türlü hal olmuş sazım 

Halleşirdik dertleşirdik seninle 

Şimdi senin dilin lal olmuş sazım 

 

Sana da mı değdi feleğin oku? 

Lal olmuş görünce yaşadım şoku 

Davut peygamberden geliyor kökü 

Âşıkların dili bal olmuş sazım 

 

Beraber çektiydik bunca dertleri 

Parçalamış zemherinin kurtları 

Felek uzatıyor yorgan ipleri 

Bize tutunacak dal olmuş sazım 

 

Hani Köroğlu’yla içki içtiğmiz 

Karac’oğlan gibi güzel seçtiğmiz 

Dert ehli bulunca derdim açtığmız 

Şimdi senin derdin bol olmuş sazım 

 

Niye ses vermiyon Borani’n gelmiş 

Âşığın kadrini hani kim bilmiş? 

İshak kuşu dedi cananım ölmüş 

Muhabbet mülkünden gel olmuş sazım 
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ÖLÜM NİKÂHI 

 

Allah’a ısmarladık güzeller şahı 

Diyebilseyidim gam yemez idim  

Son kez bakışarak ölüm nikâhı  

Kıyabilseyidim gam yemez idim 

 

Elden ele döndüm kuru yaprağa  

Boşa çaba kurtuluş yok kaçmağa  

Dünyaya sığmadım kara toprağa  

Sığabilseyidim gam yemez idim 

 

Âşık Borani’yem bitmiyor ahım  

O kadar az mı ki cürmüm günahım  

Keremine sığınıyom Allah’ım  

Sayabilseyidim gam yemez idim 
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HAKİKATİN MEMESİ 

 

Kurban olsun canım Hakk’a  

Varımı yağmaya geldim  

Güzeli gönüle sakla  

Çirkini koğmaya geldim 

 

Dosta adadım canımı  

Akıtsalar da kanımı  

Sarsa küfür dört yanımı  

Küfürü boğmaya geldim 

 

Gönül daldırma derine  

Gidelim kavil yerine  

Karanlığın üzerine  

Gün olup doğmaya geldim 

 

Borani’yem can sesinden  

Geçtim dünyanın süsünden  

Hakikatin memesinden  

Sütünü sağmaya geldim 
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ALEVİ SÜNNİ YOK 

 

Kim çalarsa çalsın adı hırsızdır  

Alevi’si Sünni’si yok efendim  

Deprem ayırdı mı çürük yıkıldı  

Alevi’si Sünni’si yok efendim 

 

Gönül güzeline meyil vermezse  

İnsanlığın sırlarına ermezse  

Hakikatte gerçekleri görmezse  

Alevi’si Sünni’si yok efendim 

 

Seven gönül katılaşıp taş olmaz  

Cahilden arife asla baş olmaz  

Çalışmazsa kazanında aş olmaz  

Alevi’si Sünni’si yok efendim 

 

Gözü körse nasıl görsün uluyu?  

Kıraçta yetişen bilmez suluyu  

Veli ediyorsa aslı deliyi  

Alevi’si Sünni’si yok efendim 

 

Nasıl dost edersin goğcu kolcuyu? 

Yolundan eylemem giden yolcuyu  

Deprem ayırdı mı sağcı solcuyu? 

Alevi’si Sünni’si yok efendim 

 

Âşık Borani’yem insanlık izim  

Hiç kimse diyemez neyime lazım  

Bu memleket belde belde hep bizim  

Alevi’si Sünni’si yok efendim 
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GÖNÜL DARBESİ 

 

Bir ihtilal ile aldım ben seni  

Bir daha yapamam darbe sevdiğim  

Gel savaşma gönül ile halledek  

Hiç gerek kalmasın harbe sevdiğim 

 

Bir saray kuralım halvet olalım  

Ölenece sevgi ile kalalım  

Gel sevginin ortasını bulalım  

Gitmiyek şimale garbe sevdiğim 

 

Benim hiç kimseye kalmadı kinim  

Döşüm dövdüm ölenece vekilim  

Dertler mayalandı sinemde benim  

Gittikçe üstüne kor be sevdiğim 

 

Gönül sarayıma yıkım da sensin  

Ahret azığıma çıkım da sensin  

Derdimin dermanı hekim de sensin  

Azdırma yaremi sar be sevdiğim 

 

Giderken mendilin kalsın hediye  

Gözümün yaşını silersin diye  

Sevgisiz yaşamak kolay mı diye  

Garip Borani’ye sor be sevdiğim 
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VASİYETİ ATIYORUM  

 

-Manevi kızım Aynur Yıldırım’a- 

 

Bir sevdanın tuzağına tutuldum  

Çırpındıkça batıyorum sevdiğim  

Ne desen kabulüm uzat elini  

Yılanları tutuyorum sevdiğim 

 

Çalışmıyor kafam ermiyor aklım  

Meydana çıkmasın gönlümde saklım  

Bak sana diyorum elma yanaklım  

İki gönlü katıyorum sevdiğim 

 

Gemisin deryaya salan bulursan  

Aşk dalgıcı gibi dalan bulursan  

Ben gibi akılsız alan bulursan  

Ben bu gönlü satıyorum sevdiğim 

 

Hep yaşadım aşka boyun eğerek  

Sevdim seni zülüfüne değerek  

Muhabbet aşları zehir zemberek  

Her gün zehir yutuyorum sevdiğim 

 

Herhalde sevgimiz geldi nazara  

Nem varsa satılık çıktım pazara  

Bir yakasız gömlek ile mezara  

Uzattılar yatıyorum sevdiğim 

 

Borani’yem boşa akmasın kanı  

Köhne pazarından almadım canı  

Eğer bu sefer de dinleme beni  

Vasiyeti atıyorum sevdiğim 
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SAYILMASIN 

 

-Yeliz Ersever kızıma-  

 

Bir türkü söyle ki sarhoş gönlüme  

Dinlemeye doyulmasın sevdiğim  

Aşığın kurbanı sevmek sevilmek  

Deve kurban sayılmasın sevdiğim 

 

Çaresi olmadık azmış yarayım  

Söyle bu gönülle nasıl durayım? 

Güzellere bastır gönül sarayım  

Çirkin sesi duyulmasın sevdiğim 

 

Bir kulak ver bu garibin sesine  

Neşe veren yok ki gönül yasına  

Bir beni koy gözlerinin hapsine  

Başkaları koyulmasın sevdiğim 

 

Muhabbet çulunu seven yatmaz mı?  

Mayalanan aşk yoğurdu tutmaz mı? 

Ben canımı kurban verdim yetmez mi?  

Başkasına kıyılmasın sevdiğim 

 

Âşık Borani’yem ölenece yan  

Karıştın kanıma olduk iki can  

Her an secdedeyim vallahi inan  

Başkaları eğilmesin sevdiğim 
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SEVDALARDA ASIYORSUN 

 

Ben senin peşinden nasıl yetişem? 

Rüzgâr gibi esiyorsun sevdiğim  

Teselli eden yok nasıl yatışam? 

Damarımdan kesiyorsun sevdiğim 

 

Rüzgârım tufanım tipim de sensin  

Kirecim çimentom yapım da sensin 

Benim darağacım ipim de sensin  

Sevdalarda asıyorsun sevdiğim 

 

Âşıklıkta olmaz kınadın beni  

Zorbalık yolunda denedin beni  

Tozlu yolun oldum çiğnedin beni  

Hep üstüme basıyorsun sevdiğim 

 

Kader umuduma yavru attırır  

Yokluk pazarında dolu sattırır  

Benim suçum mu var sevdan yaptırır  

Neden surat asıyorsun sevdiğim? 

 

Borani’yem sevgi evi kuruyom  

Kârım zararım yok gönül yoruyom  

Ben dünyada senin için duruyom  

Bana niçin küsüyorsun sevdiğim? 
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ÂŞIK OLMAK KOLAY MI? 

 

Uzun gecelerde sabahı bulmak  

Bulunması kolay mıdır hemşerim? 

Öyle kolay değil bir ozan olmak  

Olunması kolay mıdır hemşerim? 

 

Bazen yürek çarpar sığmaz göğsüne  

Bazen de ses veren olmaz sesine  

Aldanırsın bir güzelin süsüne  

Kalınması kolay mıdır hemşerim? 

 

Dertler katar katar dolar başına  

Dost dediğin ağu katar aşına  

Saz değil mızrabı kendi döşüne  

Çalınması kolay mıdır hemşerim? 

 

Gözün yaşı bitmez ağlar derine  

Her gün yeni ıvga düşer serine  

Zemheri de olsa kavil yerine  

Gelinmesi kolay mıdır hemşerim? 

 

Nasıl misafirim dünyada yersiz  

Varımı yoğumu çalıyor hırsız  

Âlem kan ağlarken sen arsız arsız 

Gülünmesi kolay mıdır hemşerim? 

 

Ahu figan ciğerimi dağlarım  

Aşk gıdamı güzellerden sağlarım  

Karıncanın ölüsüne ağlarım  

Ölünmesi kolay mıdır hemşerim? 

 

Âşık olan yâr sevmeden bıkar mı?  

Gönlü bilen hançer vurup yıkar mı? 

Âşıklara derdi bölen çıkar mı?  

Bölünmesi kolay mıdır hemşerim? 

 

Borani’nin zehir katma aşına  

Boyun mu bükelim adü taşına? 

Daha neler gelecektir başına? 

Bilinmesi kolay mıdır hemşerim? 
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ÂŞIKLIK HAKKI İSTERİM 

 

-ÇEKVA Sanat Dostları’na- 

 

Bakması suç ise verin idamı  

Güzellerden göz hakkımı isterim  

Otuz beş yıl olmuş sevdama sorun  

Anlatmaya söz hakkımı isterim 

 

Her gün dua ettim bir mabut gibi  

Duamı duymadın oldun put gibi  

Sarılmak isterdim ahtapot gibi  

Düğmelerden çöz hakkımı isterim 

 

Sevmek sevilmenin kârı mı olur? 

Derler ki âşığın arı mı olur? 

Yanımda Nemrut’un narı mı olur? 

Aşka yandım köz hakkımı isterim 

 

Bir aylık hasrete olmuş idik fit  

Yıllarca terk eyle al başını git  

Senedim ortada Allah’ım şahit  

Avuç avuç kız hakkımı isterim 

 

Borani’yem yârdan kaçmadım ki ben  

Dolu varken sirke içmedim ki ben  

Allah şahit sırrı açmadım ki ben  

Âşıklıkta saz hakkımı isterim 
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ADRES 

 

İki yüz elli üç yirmi on dokuz  

Bas ki tuşa alo diyen teldeyim  

Adım Halil Çimen mahlas Borani  

Gönüllerde gezen ulu yoldayım 

 

Bazen Hacı Bektaş bazen Mevlâna  

Âşıklık bağında düşmem gümana  

Hakkı zikretmeye ulu divana  

Yunus, Pir Sultan’la bile dildeyim 

 

Dertlilerin yarasında varım ben  

Güzellerin arasında varım ben  

Köroğlu’nun narasında varım ben  

Bolu Dağları’nda Çamlıbel’deyim 

 

Hep sevmişim insanlığa yârim ben  

Bazen dolu bazen yağan karım ben  

Bütün yağan yağmurlarda varım ben  

Şattı Fırat, Kızılırmak, Nil’deyim 

 

Hilebazın makamından kovuldum  

Ariflerin mayasıyla yoğruldum  

Zerre miskal kâinata savruldum  

Ilgıt ılgıt esen kara yeldeyim 

 

Gönül ferman dinlemiyor yâr beni  

İnsanlığın yarasına sar beni  

Tüm dünyada bucak bucak sor beni  

Belde belde kazalarda ildeyim 

 

İkrarı imanım sözümden dönmem  

Hak ışıttı beni üfrükten sönmem  

Gönül treninden gayriye binmem  

Seher vakti gülistanda güldeyim 

 

Sevmez kimse ikrarından döneni  

Gerçek meclisinde yoksa hüneri  

Bas düğmeye yansın gönül feneri  

Bazen ampullerde bazen pildeyim 
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Kerem oldum dişlerimi söktüler  

Tohum gibi tarla tarla ektiler  

Aslı için alev alev yaktılar  

Ocak ocak tandırlarda küldeyim 

 

Bazen rüya oldum yoydular beni  

Gerçek katarına saydılar beni  

Gönül kovanına koydular beni  

Arıdayım, çiçekteyim, baldayım 

 

Akşamcının şişesinde varım ben  

Hemi ağıt neşesinde varım ben  

Hep cemlerin köşesinde varım ben  

Kimse sormuyor ki nasıl haldayım 

 

Borani gönülde sereli postu  

İnsanlığın yâri olmaktır kastı  

Karac’oğlan’a yâr Mecnun’un dostu  

Sor ki Leylalara ara çöldeyim 
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BİR AVUÇ SEVGİ 

 

Beni methetmeyin istemem övgü  

Dostça uzanmayan eli neyleyim? 

Benim istediğim bir avuç sevgi  

Başına çalınsın malı neyleyim? 

 

Bülbül yuvasında karga beslemem  

Boyalayıp çirkinliği süslemem  

Güneş diyom karanlığı istemem  

Güneşimi kesen dalı neyleyim? 

 

Yolun sonu ölüm boşa evilir  

Destek bulamayan erken devrilir  

Kocamış gönülle yâr mi sevilir? 

Kocalıkta gelen yâri neyleyim? 

 

Gönül maksuduna eremiyor ki  

Canını canana veremiyor ki 

Her bahçeden çiçek deremiyor ki  

Zamansız açmışsa gülü neyleyim? 

 

Cahil tırpan vurdu benim neşeme  

Dertleri doldurdum kıyı köşeme  

Ben yağmur beklerken gönül bahçeme  

Felek yağdırıyor dolu neyleyim? 

 

Deli kursak kavurgayı düşünmez  

Arif olan dümenini şaşırmaz  

Cahilin meclisi adam pişirmez  

Cahil ellerinde kalı neyleyim? 

 

Gül yerine alıp konulmaz çalı  

Aşkın ellerine uzatsam kolu  

Leyla Mecnun ile süslemiş çölü  

Âşıklar olmadan çölü neyleyim? 

 

Gülün etrafında dikenler dolu  

Arif arif ile sermeli çulu  

Aşığın güzele değilse yolu  

Sevgiye gitmeyen yolu neyleyim? 
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Cahil düz de olsa gidemez şaşar  

Özü sözü doğru dağları aşar  

Ele kuyu kazan kendisi düşer  

Fermanı yanlışa dili neyleyim? 

 

Borani’yem dost eline varalı  

Bizim gönül defterimiz karalı  

Biz güzeli sinemize saralı  

Senin olmuş kumaş şalı neyleyim? 
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ZAMAN DESTANI 

 

Şu kahpe feleğin oyununa bak  

Beş para etmiyor sözümüz bizim  

Bizim kel çobanın koyununa bak  

Zamansız doğuyor kuzumuz bizim 

 

Olmuyor çobanın elinde kuzu  

Muhabbettir gülün bülbülün özü  

Leylek kanadında getirmez yazı  

Çaylakla geliyor yazımız bizim 

 

Erkek evlat dinlemiyor amanı  

Âşık karıştırdı sapı samanı  

Kız çocuğu istemiyor tumanı  

Çımçıplak kalacak kızımız bizim 

 

Sesini duymuyor hemen bağır da  

Hinoğlu hin hemi kördür sağır da  

Artık maya katılmıyor yoğurda  

Bir gün kaybolacak özümüz bizim 

 

Avrupa’yla muhabbeti sereli  

Amerikan yardımları geleli  

İMF’yle bir yatağa gireli  

Hiç düzen tutmuyor sazımız bizim 

 

Güvercin geziyor kurt omuzunda  

Arının balı yok durmaz sözünde  

Kıratın merhamet yoktur yüzünde  

Turnayla karıştı kazımız bizim 

 

Millet için biz çalışıp yorulduk  

Seçimden seçime ancak sorulduk  

Hükümetle pazarlığa kurulduk  

İşçiye memura azımız bizim 

 

Borani gülemez içinde yasla  

Kovanın içi boş dışardan süsle  

Bu Avrupa, Asya denen şahısla  

Hiç mi olmayacak kozumuz bizim? 
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SON ŞİİR 

 

Uçak kalkmaz oldu gönül pistimden 

Dümensiz bir gemi gibi yüzüyom 

Sevda trenime güzel binmedi 

Gönlüm kırık içim buruk geziyom 

 

Karac'oğlan bize güzel koymamış 

Bunca güzel sevmiş yine doymamış 

Bir Borani geleceğin saymamış 

Dünya benden ben hayattan beziyom 

 

İnsan sevgi dedim verdim çabamı 

Tertemiz tutmuşum sevda odamı 

Yunus Emre'm gibi gönül adamı 

Olamadım onun için kızıyom 

 

Sene doksan yedi otuz kasımı 

Bence temizledim gönül pasımı 

Ben gidince çeken olmaz yasımı 

Dost gönlüne mezarımı kazıyom 

 

Borani dert dolu hem dermanı yok 

Gönül düvenim boş bir harmanı yok 

Ömür belli değil bir fermanı yok 

Belki bugün son şiiri yazıyom 
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SEHER VAKTİ BEKLİYORUM 

 

-Güzel insan Mustafa Alkan’ın anısına- 

 

Canan beni sevmesen de  

Yine seni seviyorum 

Seherde kuşluk vaktinde  

Gel yanıma gel diyorum 

Seher vakti gel diyorum 

 

Yere tohum ekilse de  

Bulut göğe çekilse de  

Canan belim bükülse de  

Yine seni seviyorum  

Seher vakti gel diyorum 

 

Kanmam dünyanın süsüne  

Sevgi doldurdum testime  

Ses vermesen de sesime  

Canan seni seviyorum  

Seher vakti gel diyorum 

 

Sevgimiz su aşkım gemi  

Geçmesin gençliğin demi  

Canan sevmesen de beni  

Yine seni seviyorum  

Gel yanıma gel diyorum 

 

Borani’yim yazar olsam  

Dost dolaşır pazar olsam  

Kara toprak mezar olsam  

Yine seni seviyorum  

Seher vakti gel diyorum 
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KÜSTÜM 

 

Gelen yok giden yok moralim sıfır 

Bülbüllere küstüm güllere küstüm 

Bir telefon değişecek hayatım 

Mektuplara küstüm pullara küstüm 

 

Nerden düştüm vefasızın aşkına? 

Bu yalan dünyada döndüm şaşkına 

Beni barıştırın Allah aşkına 

Yolculara küstüm yollara küstüm 

 

Ayrılık derdinin taşınması zor 

Karanlık gecede ışınması zor 

Yârden başkasını düşünmesi zor 

Ağaçlara küstüm dallara küstüm  

 

Nefis başkasını düşünmüyor ki  

Gönül gecekondum taşınmıyor ki  

Sahte ışık ile ışınmıyor ki  

Ampullere küstüm pillere küstüm 

 

Borani sevdanın tadı kalmadı 

Gelip kimse kapımızı çalmadı 

Dostlar bizi kovanına almadı 

Arılara küstüm ballara küstüm 
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TAKİYYECİLER BAĞNAZLAR YOBAZLAR 

 

Rabbil âlem karşısında duruyor  

Kendini bilmiyor ele soruyor  

Yalancı cennete hayal kuruyor  

İbadeti yalan zikiri yalan  

 

İnsanlara fitne fitne bakıyor  

Bir Beytullah olan gönlü yıkıyor  

Cemalin nuruna mındar bakıyor  

Düşüncesi yalan fikiri yalan  

 

Ulemayım diyen sahte dindarlar  

Sevmeyi bilmeyen kalbi kindarlar  

Cenazesi yakılası mındarlar  

Ali’si Osman’ı Bekir'i yalan  

 

Eğil insan isen insana eğil  

Ahseni takvimde gerçeğe sayıl  

Hakk’ın hazinesi göklerde değil  

Mücevheri yalan bakırı yalan  

 

Şeriatta doğru yola gitmeden  

Tarikatta Hakk’ı bulup yetmeden  

Marifette ipi ıslah etmeden  

Hakikatte ilim dokuru yalan  

 

Âşık Borani’yim sahte sözlüler  

Bukalemun gibi ikiyüzlüler  

Gözü gönlü tok yok hep aç gözlüler  

Yarabbisi yalan şükürü yalan 
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O ESKİ ELİFLER YOK KARAC’OĞLAN 

 

Her sazı almamda yüreğim sızlar  

O eski Elifler yok Karac'oğlan  

Yoluk kuşa döndü gelinler kızlar  

O eski zülüfler yok Karac’oğlan  

 

Keklikler ötmüyor turnalar yasta  

Zay oldu emekler gelmiyor posta  

Benden selam söylen o güzel dosta  

Bu aşka tarifler yok Karac’oğlan  

 

Gönül yaylasına kervan eyleyen  

Kalmadı yâr için yanıp ağlayan  

Mecliste arifçe kelam söyleyen  

Dinleyen arifler yok Karac’oğlan  

 

Aşkın taburunda kalmadı yiğit  

Artık elin oldu Binboğa, Cerit  

Borani alan yok nasihat öğüt 

O dili zarifler yok Karac’oğlan 
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BAHÇELERE HOYRAT GİRMİŞ 

 

Bahçelere hoyrat girmiş  

Güller perişan perişan  

Hani kim murada ermiş? 

Kullar perişan perişan  

 

El nasırlı taban yarık  

Yırtık fiston delik çarık  

Öküz hasta kağnı kırık  

Yollar perişan perişan  

 

Dallarda bülbül ötmüyor  

El ermiyor güç yetmiyor  

Sazımda düzen tutmuyor  

Teller perişan perişan  

 

Söyle Kul Borani söyle  

Zarı zarı figan eyle  

Bu yol başa varmaz böyle  

Haller perişan perişan 
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BENDEN ÖĞREN 

 

Âşık gel de beni benden öğren sen  

Muhabbet aşını pişirmişim ben  

Benim taşım insanlığa değildir  

Muhabbete elma düşürmüşüm ben 

 

Yıllardır özüme Hak beklemişim  

Bulunca ben Hakk'ı hep saklamışım  

Gerçeğin yükünden tay yüklemişim  

Bir ulu menzile aşırmışım ben 

 

Ayrı gayrı değil insanlık bir tek  

Birlikte insanın bağında ötek  

İnsan olmayanı öteye itek  

İblisi peşimden şaşırmışım ben 

 

Niye kar yağdıram ömür dağına  

Düşmedim ben cehaletin ağına  

Arifinen girdim gönül bağına  

Yâre nevruz gülü devşirmişim ben 

 

Âşık Borani’yem insana sözüm  

Ayrı gayrı değil hepisi bizim  

Kazanın altında duruyor közüm  

Aşkın kazanını taşırmışım ben 
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ÂŞIKLIK KOLAY DEĞİL 

 

Gece sabahaca gönül kuşundan 

Kaç kelime tuttuğumu bir bilsen 

Her alo demede lafın başından 

Kaç kelime yuttuğumu bir bilsen 

 

Dilim tutuluyor sesin gelince 

Kahrımdan ölüyom göremeyince 

Evde telefonun zili çalınca 

Kaç kelime unuttuğmu bir bilsen 

 

Çok ağır geliyor sevgini tarttım 

Hiç mi eksilmiyor durmadan arttın 

Kaçın zarfa koyup postaya attım 

Kaç mektubu yırttığımı bir bilsen 

 

Hep senin yüzünden gönlümde yara 

Senin sevdan ile düştüm zarara 

Bütün sermayemi verip kumara 

Senin için battığımı bir bilsen 

 

Borani'yem muhtacım ben güneşe 

Kime yâr dediysem düştüm kalleşe 

Akşam ona alıp sabaha beşe 

Hep zarara sattığımı bir bilsen 
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SEN HÂLÂ ÂŞIKLIĞIN KOLAYINDASIN 

 

Dinle sözlerimi âşık arkadaş  

Daha âşıklığın kolayındasın  

Âşığın dudağı hikmetli söyler  

Sense insanlığın alayındasın  

 

Rüya görmüyorsun hayra yoyasın  

Nasihat dinleyip kalbe koyasın  

Önün kesilmedi acı duyasın  

Daha âşıklığın balayındasın  

 

İnsan sevip insan gibi olaman 

Arif pazarına asla gelemen 

Kendini bilmeden eli bilemen 

Bak hâlâ nefsinin olayındasın 

 

Nefsinden kin kibri yaktıramadım  

İnsana sevgiyle baktıramadım  

Bağnaz düşünceyi yıktıramadım  

Hâlâ yobazlığın halayındasın  

 

Borani başıma çorap örüyon  

Sende mertek elde saman görüyon  

Bak bakırın çıkmış zehir veriyon  

Sanma insanlığın kalayındasın 
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BABA KİMİN BABASI? 

 

Soyguncuya eğilmeyen  

Pek de cömert sayılmayan  

Sohbetine doyulmayan  

Baba kimin babasısın? 

Sarığı pek kaba mısın? 
 

Armudun mu çördüğün mü?  

Başa çorap ördüğün mü?  

Sana yakın gördüğün mü?  

Baba kimin babasısın? 

Sarığı pek kaba mısın? 
 

Yüzü kara nursuzun mu?  

Depremzede yersizin mi?  

İnşaatçı hırsızın mı? 

Baba kimin babasısın? 

Sarığı pek kaba mısın? 
 

Binanın çürük hamuru  

Kıl gibi koymuş demiri  

Belediye fen memuru  

Baba kimin babasısın? 

Sarığı pek kaba mısın? 
 

Sırtımdaki yırtık aba  

Gerdan kıvırması caba  

Bizim baba böyle baba  

Baba kimin babasısın?  

Sarığı pek kaba mısın? 
 

İnsan insan ayırır mı?  

Küçüler it doyurur mu?  

Hırsızları kayırır mı?  

Baba kimin babasısın?  

Sarığı pek kaba mısın? 
 

Gönlümüze tünel oydun  

Bağırdık feryadı duydun  

Borani’yi yetim koydun  

Baba kimin babasısın?  

Sarığı pek kaba mısın? 
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İNŞALLAH YALANDIR 

 

Hakk'a ayan ikrarımda duruyom  

Azalttı sevgiyi böldü demişsin  

İnşallah postacı yalan demiştir  

Yüzüme hep sahte güldü demişsin 

 

Bir gazel misali yele savruldum  

Aşkın ateşine yandım kavruldum  

Sevda yollarında gezdim yoruldum  

Ne zaman kadrimi bildi demişsin 

 

Gönül bağım ele kapalı derdim  

Ben senin aşkına bir ömür verdim  

Geçen uğradım da bağına girdim  

Yabancı bağıma geldi demişsin 

 

Haber alamıyom o nazlı yârden  

Nasıl yaşadım ki ben bu kederden  

Borani adını sildim defterden  

O benim gözümde öldü demişsin 
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CAHİLİN KARASI 

 

Gel canım yıkma yapımı  

Yareye tuz süremezsin  

Boşuna çalma kapımı 

Kalp evime giremezsin 

 

Uzanmam cahil aşına  

Yobazı katmam işime  

Gitme kayanın başına  

Çiğdem bulup deremezsin 

 

Dünya sevgi diye durur  

Sevgi yoksa âlem kurur  

Hakk'ı kalp gözleri görür  

Bu kör gözle göremezsin 

 

Dostla uzatma arayı  

Fark eyle canım burayı  

Cahil çalarsa karayı  

Ömür boyu silemezsin 

 

Hayat yolu ince ince  

Esririm yâri görünce  

Kara toprağa girince  

Yol bulup da gelemezsin 

 

Borani’de aşkın şoku  

Bağrında sevginin kökü  

Seni vuran cahil oku  

Nerden gelir bilemezsin 
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EDEP YA HÛ 

 

Borani insanlık bağında öter  

Namert tarlasında kötülük biter  

Bırak gerisini üç farz da yeter  

El dil bele sahip olanlar gelsin 

 

Borani’yem insanlığa akarım  

Ben sevgiyle ateşimi yakarım  

Güzeller geçtikçe kalkar bakarım  

Borani yaşıyor ölmedi deyin 
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DAHA BAŞKA CEHENNEM Mİ ARIYON? 

 

Bizim gözyaşımız içine akar  

Bakıp dışarıda nem mi arıyon? 

Cahilin sardığı yaralar kokar  

Cehaletten ilaç em mi arıyon? 

 

Hayat gemisine inip bindiğim  

Yâr ile berzahta semah döndüğüm  

Hakikatin memesinden emdiğim  

Daha bundan özge dem mi arıyon? 

 

Al yanına yâranını dostunu  

İyi yıka alt yanını üstünü  

Serince güzelle sevda postunu  

Daha aynel yakın cem mi arıyon?  

 

Herkes sevdiğinden bir şeyler umar  

Aşkın ateşine düşenler yanar  

İnsan başka başka yer damar damar  

Elifi bilmeden cim mi arıyon? 

 

Borani derdini arife danış  

İyi düşün taşın eyleme yanlış  

Ateş nar ararsan cahille konuş  

Daha başka cehennem mi arıyon? 
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SEVDAMI SÜRECEK HARMAN ARIYOM 

 

Gönlüme tercüman olmuyor dilim 

Gönül başka diyo dil başka diyo 

Riyakârlık girdi gönül bahçeme 

Bülbül başka diyo gül başka diyo 

 

Geçmiyor günlerim bitmiyor çilem 

Ayrılık acısı dilimde kelam 

Yâre ulaşmıyor saldığım selam 

Mektup başka diyo pul başka diyo 

 

Sanmayın derdime derman arıyom 

Sevdamı sürecek harman arıyom 

Âşık nasıl olur ferman arıyom 

Mecnun başka diyo çöl başka diyo 

 

Varıp Çamlıbel’e köşk mü kuram ben? 

Dadaloğlu gibi gürz mü vuram ben? 

Yoksa Şirin için dağ mı yaram ben? 

Ferhat başka diye el başka diyo 

 

Borani’yem kim anlarki halimden? 

Hep çektiğim gönül ile dilimden 

Bir telgraf çeksem gönül telimden 

Hatlar başka diyo tel başka diyo 
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SAKLAMAM ŞEKİP  

 

-Şekip Şahadoğru’ya- 

 

Yuvası dağılmış garip kuş gibi  

Gurbeti boşuna beklemem Şekip  

Gerçeği görmüyon gözü şaş gibi  

Derdime dert daha eklemem Şekip 

 

Dertle beslenirim gıdamdır çile  

Pişmeden geleni söylemem dile  

Bülbülüm bahçede aşığım güle  

Gidip çalıları yoklamam Şekip 

 

Âşık Borani’yem yabani görmem  

Dostlukla sevgiyi ellere vermem  

Ben baykuş değilim viranda durmam  

Açarım sırrını saklamam Şekip 
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HIRSIZ ÂŞIKLAR 

 

Gönül bahçelerim sulayamadım  

Şişeleri çalan hırsız âşıklar  

Günlerim neşeli bağlayamadım  

Neşeleri çalan hırsız âşıklar 

 

Yaralandı deli gönül gülmüyor  

Buyur diyom âşıklığı bilmiyor  

Bahçelere çil keklikler gelmiyor  

Çiseleri çalan hırsız âşıklar 

 

Güzel sevemiyor gönlü yorulmuş  

Kendini bilmeyen elden sorulmuş  

Çirkinliğin sarayına kurulmuş  

Ayşeleri çalan hırsız âşıklar 

 

Cim çıkmaz karnından bilirim diyor  

Dostluğu yalancı gelirim diyor  

Yıkmış duvarları gülleri yiyor  

Bir şeyleri çalan hırsız âşıklar 

 

Borani adına çaylaksın diyor  

Namus şerefi yok oynaksın diyor  

Halkını ortada yalınız koyar  

Köşeleri çalan hırsız âşıklar 
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KUŞLAR 

 

Seher vakti bülbüllerim ötmüyor  

Kurudu çeşmeler akmıyor kuşlar  

Gönül tercümanım yâre gitmiyor  

Güvercin yüzüne bakmıyor kuşlar 

 

Gönül bahçesine çiçek ekmişim  

Sevgi ile çapalayıp bakmışım  

Bir ala kargaya boyun bükmüşüm  

Bahçe harap güller kokmuyor kuşlar 

 

Güzel sarsam Karac’oğlan kokuyor  

Gönül Mecnun, Leyla’sını arıyor  

İshak kuşu aval aval bakıyor  

Aşkın ataşını yakmıyor kuşlar 

 

Ilgazlara yem koyduydum yememiş  

Bolu dağlarından yüzün yumamış  

Nazlı yâre selamımı dememiş  

Turnalar da beni takmıyor kuşlar 

 

Haber saldım andelipler hastaymış  

Cudük kuşu âşıklara postaymış  

Eşi ölmüş çil keklikler yastaymış  

Keklik elden ele sekmiyor kuşlar 

 

Bir ömür emeğim eyledi talan  

Sevgisi sahteymiş hepisi yalan  

Bir badı sabadır kapımı çalan  

Elimizi kimse sıkmıyor kuşlar 

 

Gönül bir deryada ada gibidir  

Emeklerim boşa heba gibidir  

Borani’ye çile gıda gibidir  

Sevgiden usanıp bıkmıyor kuşlar 
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YAKTIN BENİ GÜNEŞ GÖZLÜ NAZLI YÂR 

 

Bulutun içinde yıldırım gibi  

Çaktın beni güneş gözlü nazlı yâr  

Gözlerinde kurşun gibi eridim  

Yaktın beni güneş gözlü nazlı yâr 

 

Sevgililer günü dar gecelerin  

Sevda üzerinde yâr hecelerin  

Beni mahkûm etti göz hücrelerin  

Tıktın beni güneş gözlü nazlı yâr 

 

Aşkımız küllendi yâr bezer gibi  

Girmedi koluma boş gezer gibi  

Kürüdün bahçemi bir dozer gibi  

Yaktın beni güneş gözlü nazlı yâr 

 

Sultan olan ceza verir mi kula? 

Sevgi ekemedik otuz beş yıla  

Borani’yem gezemedik kol kola  

Bıktın benden güneş gözlü nazlı yâr 
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GİDER 

 

Can gözü açık olanlar  

Baktan gelir baka gider  

Uyuyup yolda kalanlar  

Yoktan gelir yoka gider 

 

Hakk’ın sesini duyanlar  

Gerçek sözüne uyanlar  

Gözü gönlü hep doyanlar  

Toktan gelir toka gider 

 

Sevilmez dosta darılan  

Gelemez yada sarılan  

Nasibi yârdan ayrılan  

Çoktan gelir çoka gider 

 

Borani’yi şaşıranlar 

Aşk kervanın aşıranlar 

Çiğliğini pişirenler 

Hakk’tan gelir Hakk’a gider 
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GÜZELLER 

 

Yine girdik dostlar şu mart ayına  

Cemre düştü derler Hatap Çayı’na  

Binip deh demeli aşkın tayına  

Seven gönül yorulur mu güzeller? 

 

Âşık aşka düştü sevgi dillendi  

Bütün dünya öllük öllük elendi  

Navruz nişanlandı çiğdem evlendi  

Yâr yolunda durulur mu güzeller? 

 

Yâre giden nakış nakış yola bak  

Göğüs kovan tıklım tıklım bala bak  

Menekşe kokuyor esen yele bak  

Yârdan haber sorulur mu güzeller? 

 

Döndürün yüzünü garipten yana  

Yeşil halı sermiş tabiat ana  

Söyleyin güzeller söyleyin bana  

Aşk çadırı kurulur mu güzeller? 

 

Sevgi dolu gönül görmeyin hakir  

Hangi âşık sevip sevip bırakır? 

Mayısa erecek Borani fakir  

Erişmeden vurulur mu güzeller? 
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ARİFLER KOYSUNLAR BENİ MEZARA 

 

Bana sağlığımda ağlamayanlar  

Ölünce ardımdan yas etmesinler  

Arifler koysunlar beni mezara  

Cahiller gelip de pis etmesinler  

 

Bir yanımda Yunus, Pir Sultan olsun  

Takva güzelleri namazım kılsın  

Gelsin Karac'oğlan sazımı çalsın  

Barıştım âlemle küs etmesinler  

 

Sevgi ipi ile kefen dokuyum  

Kâbe’m insan idi ona bakıyım  

Kendi diliminen dua okuyum  

Cahiller toplanıp ses etmesinler  

 

Dünyada gerçeğin sesini duydum  

İnsanlık düşünü hayıra yoydum  

Kendimi bilince ben Hakk'a doydum  

Mezar toprağımı kis etmesinler  

 

İnsanda bulunur gülün âlâsı  

Başıma dert oldu cahil belası  

Benim davam insanlığın davası  

Bırakıp davamı pes etmesinler  

 

Ben bir bahçıvanım saraç değilim  

Ömür bitirecek ağaç değilim  

Bir mum ışığına muhtaç değilim  

Mezarım taşını is etmesinler  

 

İnsanı onulmaz derde soktular  

Namert tarlasına tohum ektiler  

Hayvan gibi boynuzlayıp yıktılar  

Gönül bahçesini sis etmesinler  

 

Borani insana tutmuştu arkı  

Desinler dünyada yok idi kürkü  

Elinde gül olsun dilinde türkü  

Cehaletten yılıp sus etmesinler 
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YARAMALIDIR 

 

Ha ahırda ha sarayda doğmuşum 

Gelişim bir işe yaramalıdır 

Kadeh elde kahkahayla gülmüşüm 

Gülüşüm bir işe yaramalıdır 

 

Ben bağlıyım senin oyunun dama 

Kimi yeni urba kiminde yama 

Ben milli gelire ortağım ama 

Bölüşüm bir işe yaramalıdır 

 

Bırakın insanlar kırmalı beni 

Barış bezi ile sarmalı beni 

İnsanlık hayıra yormalı beni 

Görüşüm bir işe yaramalıdır 

 

Borani insanlık treni olsam 

Gerekirse canın vereni olsam 

Bütün savaşların freni olsam 

Ölüşüm bir işe yaramalıdır 
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GÜREŞ 

 

Ben güreşi nefsim ile tutarım 

Vicdanımla nefsi yıkışım vardır 

Nefse uyan pişman olur efendim 

Âleme bir gözle bakışım vardır 

 

Tevellayı teberrayı unutmam 

Dudağımda hile dilde şer satmam 

Münkir münafığı safıma katmam 

Gönül çırağımı yakışım vardır 

 

Ayırmadan insana bir bakarak 

Işıtırız gönle çırağ yakarak 

Bu dünyada yobazlığı yıkarak 

Gerçek tohumunu ekişim vardır 

 

Bizim de yolumuz Güruh-u Naci 

Belimizde kemer başımda tacı 

Biz de Yaradan’a olduk duacı 

Bir de burcu burcu kokuşum vardır 

 

Borani’nin aşkı mahşere kalır 

Âşık muradını severek alır 

Nefsine uyanlar cezasın bulur 

Gerçek tezgâhında nakışım vardır 
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GÖNÜL HİLE SATIYOR 

 

Deli gönül pazar pazar geziyor  

Bozmuş teraziyi hile satıyor  

Sermayesi varı yoğu gam yükü  

Aşk ehline keder çile satıyor 

 

Çıktı mı yüceye geri inmiyor  

Derdi bitip gözyaşları dinmiyor  

Güzel diyor başkasını bilmiyor  

Güzeli görünce güle satıyor 

 

Ben güzelden başkasını göremem  

Ölürüm yaraya çirkin süremem  

Cehaletin pazarına giremem  

Arifi görünce pula satıyor 

 

Benim güzellikte yârim var diyor  

El hayâyı namus arım var diyor  

Zararın içinde kârım var diyor  

Arif pazarında çula satıyor 

 

Borani dünyayı süslesin diye  

Güzele güzelce seslesin diye  

Kulaktan doyanı beslesin diye  

Muhabbet ehlini dile satıyor 
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GÖNÜL 

 

Gönüle bir şey den Allah aşkına 

Güzellerin yapısını istiyor  

Ben gecekonduda eğlenmem diyor  

Güzellerin tapusunu istiyor 

 

Gönlüm güzel dolu çirkin katmıyor  

İlla güzel diyor çirkin satmıyor  

Kör olası usta temel atmıyor 

Güzellerin çatısını istiyor 

 

Güzele canımız verelim diyor 

Güzeli güzelden derelim diyor  

Hemen paldır küldür girelim diyor  

Güzellerin kapısını istiyor 

 

Borani’ye türkü çaldırmak için  

Güzel güzel namaz kıldırmak için  

Dünyayı güzelle doldurmak için  

Güzellerin hepisini istiyor 
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SEVDA TRENİ 

 

Sevda trenine yolcu binmemiş  

Sürmesem ne olur sürsem ne olur? 

Hayat limanında yolcu inmemiş  

Durmasam ne olur dursam ne olur? 

 

İkrar verip dövmedin ki döşünü  

Başa kakma yarım hapaz aşını  

Yâr aşkına akan gözüm yaşını  

Silmesem ne olur silsem ne olur? 

 

Çul yerine seremezsin halıyı  

Akıllı yerine koyma deliyi  

Gül yerine konan karaçalıyı  

Dermesem ne olur dersem ne olur? 

 

Dünyanın kanunu doğan ölecek  

Cahil yobaz bunu nerden bilecek? 

Can mı kaldı Borani’de verecek? 

Vermesem ne olur versem ne olur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

SEVDİĞİNİN BAŞI İÇİN 

 

Güzellik sevdiğmin baş’için olsun 

Arada selamın gelsin ne olur 

Bütün ayrılıklar geride kalsın 

Gönül maksudunu bulsun ne olur 

 

Gelin bir edelim mezhebi dini  

Bugün sevgi günü unutun dünü  

Atın gönüllerden öfkeyi kini  

Gönüllerde sevgi kalsın ne olur 

 

Bülbüller olmasa güller biter mi? 

Sevgi aşk olmasa bülbül öter mi? 

Senede ikicik bayram yeter mi? 

Bütün günler bayram olsun ne olur 

 

Bülbül boşa ötmez marifet gülde 

Leyla’nın Mecnun’un sevgisi çölde 

Balık suda büyür insan gönülde 

Gönüllerde seyran olsun ne olur 

 

Âşık Borani’yem bahçesin bağsın 

Ölüm neye yarar inşallah sağsın 

Sevgi yağmurları durmadan yağsın   

Bahçem çisem çisem dolsun ne olur 
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DOST MUHABBETİ 

 

Gel âşık yükseğe kurma pazarı  

Dilin dönmez dudakların lal olur  

Yalan ile lafı cünüp eyleme  

Doğru desen konuştuğun bal olur 

 

Yılların derdini dosta anlatın  

Arifle kucaşıp sarılıp yatın  

Muhabbet parayla alınmaz satın  

Paran geçmez o diyarda pul olur 

 

Arifler başlarlar lafın başından  

Orada yenilir gönül aşından  

Korkulmaz ki adülerin taşından  

Darlık yoktur gönülleri bol olur 

 

Borani’yem koğu kıybet yıkılsın  

Ariflerin lafı herge ekilsin  

Ayıklansın yaban otlar çekilsin  

Muhabbet mülkünden bize gel olur 
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SATILMIŞ 

 

Benim söylemeye dilim varmıyo  

Sorun bu Borani kaça satılmış? 

Ederi yok kimse fiyat vermiyo  

Kimi diyormuş ki heçe satılmış 

 

Elden medet ummuş kendi yok gibi  

Bir avuç şiiri sanki yük gibi  

Sığmamış kabına olmuş çok gibi  

Hani döl vermeyen piçe satılmış 

 

Bundan sonra görünüyor ötesi  

Olmuş âşıkların mafya çetesi  

Yemiş kilisenin yağlı ketesi  

Girmiş puthanede haça satılmış 

 

Göz göze diş dişe kan istiyormuş  

Kurmuş darağcını can istiyormuş  

Artık fiyatına zam istiyormuş  

Gene kandırmışlar üçe satılmış 

 

Âşık Borani’yem yabana atma  

Ağır ol batman döv ucuza satma  

Alıp satılırsın hesaba katma  

Bu sefer sevgiye aça satılmış 
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DOĞUŞ CAN 

 

Yıldızlara biner gelirsin diye  

Geceleri kokluyorum muhannet  

Nerde bir sevdalı şiir okunsa  

Heceleri kokluyorum muhannet 

 

Kolum yastık ettim yatarsın diye  

Yerde tohum gibi bitersin diye  

Sevdalanır yanar tütersin diye  

Bacaları kokluyorum muhannet 

 

Sevgi oku oldum yay vermediler  

Yıla hasret kaldım ay vermediler  

Güzel diyarından pay vermediler  

Goncaları kokluyorum muhannet 

 

Sevgi acıları tatlı etmez mi?  

Sevgi yayaları atlı etmez mi?  

Sevgi viraneyi yatlı etmez mi?  

Cüceleri kokluyorum muhannet 

 

Sevda okumsun sen yaydadır diye  

Sevgiye el açtım paydadır diye  

Belki Merih’tedir, Ay’dadır diye  

Yüceleri kokluyorum muhannet 

 

Borani’yem aşk atından inmiştir  

Aşkın gücü çok kralı yenmiştir  

Bütün kâinata kokun sinmiştir  

Niceleri kokluyorum muhannet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

BİR SIRRIMI SAKLAMADIN MUHANNET 

 

Sana gül gönderdim seher yeliynen 

Niye alıp koklamadın muhannet? 

Derdimi bilen yok yarem kim sarar? 

Niye gelip yoklamadın muhannet? 

 

Mücevhere karıştırdın darayı 

Saran yok ki gönlümdeki yarayı 

Uzattıkça uzatıyon arayı 

Yolu yola eklemedin muhannet 

 

Derdim katmer katmer sıraladılar 

Cahil okuyunan yaraladılar 

Hamlar çamur atıp karaladılar 

Gelip beni paklamadın muhannet 

 

Daima sinemde cahilin taşı 

Haber anlamıyor gönülün kuşu 

Tek başına yenmez muhabbet aşı 

Niye beni beklemedin muhannet? 

 

Borani’yem can gözümü yaş ettin 

Çiçek mi yetişir gönlü kış ettin 

Cahil meclisinde sırrım faş ettin 

Bir sırrımı saklamadın muhannet 
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DOST DOSTU GÖRÜNCE BAYRAM 

 

Âşığın çilesi derdi 

Bitmeyecek inandım dost 

Virandır bülbülün yurdu 

Ötmeyecek inandım dost 

 

Sevdalar zehir saçarken  

Acılar çiçek açarken  

Azrail kefen biçerken  

Yetmeyecek inandım dost 

 

Memnundum eski halimden 

Çektiğim kendi dilimden  

Dost olan dostun elinden  

Tutmayacak inandım dost 

 

Etsiz kaynar tenceremiz 

Yine zamlandı gecemiz 

Ataş yanmıyor pecemiz 

Tütmeyecek inandım dost 

 

Sevda karıştı kanıma 

Ferman eyledi canıma  

Mezarda bile yanıma  

Gitmeyecek inandım dost  

 

Borani dostlara kurban  

Gönüllerde eder seyran  

Dost dostu görünce bayram  

Etmeyecek inandım dost 
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ALEVİ SÜNNİ AYRIMI YAPANLARA HOŞT 

 

Yobazlığın cübbesini giyerek  

Tüysüz yetimlerin hakkın yiyerek  

Sen Alevi sen Sünni’sin diyerek  

Yurda ikiliği sokanlara hoşt! 

 

Ezilenin emeğinden doyarak  

Çıkarcının dileğine uyarak  

Emperyalist salyasını yayarak  

Kardeşi kardeşe takanlara hoşt! 

 

Bu ikilik insanları ağlattı  

Sinelerde dert ırmağı çağlattı  

Bir iki vurguncu suyu bulattı  

Bulanıkta balık tutanlara hoşt! 

 

Borani kendinde görme yarayı  

Bilmiyor çokları akı karayı  

Türk yurduna kurduğumuz binayı  

Onu insafsızca yıkanlara hoşt! 
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BENİM OYUM GÜZELLERE 

 

Bir sevgilim olsun ufak tefecik  

Koyup döş cebime saklardım onu  

Bana ne âlemin yedivereni  

Alır gül yerine koklardım onu 

 

Herkes aşka yanar yakmayı bilin  

Hazin hazin çağlar akmayı bilin  

Dünyada çirkin yok bakmayı bilin  

Çirkinlikte komaz paklardım onu 

 

Bazen koklaşırdık gönül yorardık  

Evcilik oynayıp bina kurardık  

Bazen selamlaşır hatır sorardık  

Her gün seher vakti yoklardım onu 

 

Ben nereye baksam güzel görüyom  

Güzellik toplayıp güzel deriyom  

Ben oyumu güzellere veriyom  

Güzel suçlu olmaz aklardım onu 

 

Hiç sorun olmazdı kurardım toyu  

Gönül sultanıma verirdim oyu  

Âşık Borani’yem bir ömür boyu  

Kavil yerlerinde beklerdim onu 
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SARİMBEY’İN MUHTAR MÜHÜRÜ 

 

Yağlı kuyruk gibi herkes peşinde  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü  

Kimi darı gibi görür düşünde  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 

 

Abdu’nun İpeğin ağzı sulanır  

Şeref Eke yana yana dolanır  

Ulgar Bakbak Ceyar gibi kullanır  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 

 

Seni alan kasım kasım kasılır  

Biner arabaya ahkâm kesilir  

İş düştükçe Topraklık’ta basılır  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 

 

Gebe’nin toprağı çayların kumu  

Gelirin çok fazla çekerler demi  

Evliyaya versen soruyor seni  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 

 

Bu sefer mühürü Dursun Kurt kapsın  

Fillerin Ali de çeşniden tatsın  

Nihat da soyacak başka ne yapsın? 

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 

 

Haktan adaletten göstermez milim  

Pastadan kimseye vermez bir dilim  

Gâvurlar seçimde hepsi bir filim  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 

 

Şu toprak olmasa mutlu yaşardık  

Halay çeker sokaklara taşardık  

Kim muhtar olurdu ona şaşardık  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 

 

Kooperatifi Hamdiköy’e kaptırdın  

Ort’okulun taşlarını sattırdın 

Kimi yanlış bastı hapis yattırdın  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 
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Köyü bırak yaptır Gebe'ye yolu  

Çektiler sınırı cepleri dolu  

Hırsız birbirinin olmuş sağ kolu  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 

 

İmece salmayı bir yana attın  

Alana yâr gibi sarılıp yattın  

Emeksiz yemenin ucun kanattın  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 

 

Âşık Borani’yem vermişim karar  

İstemiyom mühür neyime yarar? 

Alan Topraklık’ta bir şeyler arar  

Ah şu Sarimbey’in muhtar mühürü 
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SAVCI BEY 

 

Vatan millet bayrak memleket bizim  

Yan çekene kızıyorum Savcı Bey  

Dağdaki terörden beter trafik  

Can çekene kızıyorum Savcı Bey 

 

Sorumlu olmaz mı ozan çağından? 

Vatanının ovasından dağından  

Şırınga batırıp gönül bağından  

Kan çekene kızıyorum Savcı Bey 

 

Sesim duyulmuyor döğün ha döğün  

Bizde çalan çırpan ediyor düğün  

Biz çapa sallarken günde dört öğün  

Fön çekene kızıyorum Savcı Bey 

 

Âşık Borani’yem bu nasıl emir? 

Verdiler ot kökü kemir ha kemir  

Beton aynı saman, kıl gibi demir  

Fon çekene kızıyorum Savcı Bey 
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GÖNÜL MAHKEMEMDE DOSYA ÇOĞALDI 

 

Gönül mahkememde dosya çoğaldı  

Yazıldıkça yazılıyor Hâkim Bey  

Bir ümidim kirli vicdanda kaldı  

Bozuldukça bozuluyor Hâkim Bey 

 

Tahammül edemem ah ile vaha  

Bizi derviş gibi koydun dergâha  

Her güzel sevmemde bir dosya daha  

Dizildikçe diziliyor Hâkim Bey 

 

Benden sevdiğimin adını sorma  

Benim suçum sevmek kendini yorma  

Müebbet yetmez mi kalemi kırma  

Deli gönül üzülüyor Hâkim Bey 

 

Ben ömrümü mahkemede geçirdim  

Kafes kırık gönül kuşum uçurdum  

Bu mahkeme duruşmayı kaçırdım 

İnsanoğlu bozuluyor Hâkim Bey 

 

Gel şu kararı ver Allah aşkına  

Gele gide döndüm ben bir şaşkına  

Hak değil mi yardım etmek düşküne?  

Tüm vücudum eziliyor Hâkim Bey 

 

Kaç mübaşir kaç yazıcı değişti  

Sorma nolur gene derdim depreşti  

Yetmez mi bu kadar seneler geçti? 

Bezildikçe beziliyor Hâkim Bey 

 

Bak karşıda kaç mahkeme halloldu  

Ömür tükeniyor miadı doldu  

Senin mahkemenin sonu belloldu  

Yavaş yavaş seziliyor Hâkim Bey 

 

Sizde yok mu yiğitliğin harmanı? 

Bir de benden yana dönder kirmanı  

Gele gide dizlerimin dermanı  

Azaldıkça azalıyor Hâkim Bey 

 



155 
 

Bu kahpe hayatın yarısı hile  

Senin terazide dolmadı çile  

Ben sükût geçiyom vermiyom dile  

Benim dudak büzülüyor Hâkim Bey 

 

Bu güzeller gönül binamı yıktı  

Bak Allah aşkına dosyalar koktu  

Bütün şahitlerim yalancı çıktı  

Bugün yürek sızılıyor Hâkim Bey 

 

Aşkın kesesi yok cüzdanı cebi  

Uzun bir derya ki bulunmaz dibi  

Baksana derimiz Nesimi gibi  

Yüzüldükçe yüzülüyor Hâkim Bey 

 

Aşkın yollarında dizlerim durdu  

Bu güzeller benim gönlümü yordu  

Yine kaypak dilim dizgini kırdı  

Çözüldükçe çözülüyor Hâkim Bey 

 

Bir tek tapu alamadım noterden  

Baksana ayrıldım gayrı gaterden  

Tüm güzeller sildi beni defterden  

Çizildikçe çiziliyor Hâkim Bey 

 

Borani’yem kesiliyor hızımız  

Zemheriye döndü bahar yazımız  

Bugün karar mı var kâtip kızımız? 

Mezarımız kazılıyor Hâkim Bey 
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İLİM İRFAN AŞILANMAZ CAHİLE 

 

Ağzından yiyip de kursaktan döken  

Ömür boyu yer de doymuş sayılmaz  

İlim irfan aşılanmaz cahile  

Sallar kafasını duymuş sayılmaz  

 

Dağa duman çöktü ise kar gelir  

Yola çiçek ekti isen yâr gelir  

Hayâsıza ne giydirsen dar gelir  

Hülle donu versen uymuş sayılmaz  

 

Gerçek dergâhına seren postunu  

Kavi yapar bahçesini büstünü  

Arif döne döne bulur dostunu  

İkrarı kadimdir caymış sayılmaz  

 

Borani zorlama ahiri ölüm  

Konuşurken dilin sofrada elin  

Dört mevsime göre açıyor gülüm  

Yolundan bir adım kaymış sayılmaz 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

İNSANA YOLCULUK 
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GERÇEĞİ GÖRME ÇAĞI 

 

Erenler gerçeği görme çağıdır 

Vefasız sevgili ayak bağıdır 

Cahil gelir muhabbeti dağıtır 

İçini karartıp dışın süsleme 

 

İnsanda ruh yoksa neylesin kalıp? 

Paylaşan olur mu derdini alıp? 

Âlemi hayalde rüyaya dalıp 

Gerçeği bırakıp düşün süsleme 

 

Güzelin sitemi düşürür gama 

Delik büyüdükçe kapatmaz yama 

Her mevsimin güzelliği var ama 

Yaz baharı koyup kışın süsleme 

 

Âşık Borani’yem sazım istiyom 

Ben sevgiyi düzüm düzüm istiyom 

Gel şimdi yüzüme yüzün istiyom 

Ben ölünce mezar taşın süsleme 
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AYNALAR DELİ OLDU 

 

Aynalara küstüm bakamıyom ben  

Del’oldu aynalar haberin var mı? 

Mecnun’um çöllere çıkamıyom ben  

El oldu Leylalar haberin var mı? 

 

Gezemedim güzellerin sergisin  

Kâkül olmuş kara saçın örgüsün  

Duyulmuyor muhabbetin türküsün  

Uzadı aralar haberin var mı? 

 

Ölünceye kadar iy'olmaz yara  

Benim ile çeker gider mezara  

Küstüler bahçeye konmaz dallara  

Bülbülü şeydalar haberin var mı? 

 

Değişmedi alnımızın yazısı  

O mevsimsiz yaraların sızısı  

Büyük düştü ayrılığın gıcısı  

Sinemi yaralar haberin var mı? 

 

Doyası yemedim muhabbet aşı  

Bir başka yaralar cahilin taşı  

Aktı pınar oldu gözümün yaşı  

Bulandı deryalar haberin var mı? 

 

Yedi gurbet gezdim yetmiş yıl saydım  

Yırtılan yılları bir yana koydum  

Tükenmedi çilem gurbete doydum  

Kar oldu yaylalar haberin var mı? 

 

Nasıl gülem çile beni koklarken  

Taksit taksit sinemizi oklarken  

Kara gözlüm kavuşmayı beklerken  

Tükendi sevdalar haberin var mı? 

 

Borani'yim haberim yok yasadan  

Okuyup yazarken uzun kısadan  

Sevgi kitapları kalktı masadan  

Kapandı sayfalar haberin var mı? 
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GEL GAYRI 

 

Aşk denilen sarmaşığın dalları  

Yüreğime ışkın attı gel gayrı  

Arılar kovana bastı balları  

Tüm tabiat gürke yattı gel gayrı 

 

Öpüşüyor Ardıçlı'nın kumrusu  

Düze döndü Keltepe'nin yumrusu  

Toklu oldu koyunların yavrusu  

Çobanlar sürüyü kattı gel gayrı 

 

Sevgi yollarında ederek yarış  

Geziyom ovayı ben karış karış  

Güzel sepetine doldurmuş barış  

Sevgi aldı sevgi sattı gel gayrı 

 

Gözlerimden akar oldu kör kurna  

Hasreti gidermez davulla zurna  

Yalan mı söyledi saldığım turna? 

Bilmem sana ne anlattı gel gayrı 

 

Âşık Borani'yem kendi halimde  

Gül verenim yoktur aşkın yolunda  

Yaralı bülbülüm gülün dalında  

Dikenler bağrıma battı gel gayrı 
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YARABBİ 

 

Yüzler gülsün insanlığı ağlatma  

Gözümüzde yaş eğleme Yarabbi  

Gözler görsün basireti bağlatma  

Bakar ama şaş eyleme Yarabbi  

 

Sevgi hoşgörü ver savaş olmasın  

Gönüle yüreğe öfke dolmasın  

İhsanı bol eyle yoksul kalmasın  

Yürekleri taş eyleme Yarabbi  

 

Gönülden gönüle sevgi taşıyak  

Ne yanalım ne de donup üşüyek  

Her mevsimi zamanında yaşıyak  

Yazımızı kış eyleme Yarabbi  

 

Sevgi meşalesi yansın her uçtan  

İnsanoğlu günahkârdır doğuştan  

Haramdan mundardan haksız kazançtan  

Soframıza aş eyleme Yarabbi  

 

Meyvemizi eksik etme dallardan  

Arılardan peteklerden ballardan  

Akılsız fikirsiz nankör kullardan  

Başımıza baş eyleme Yarabbi  

 

Işık saçan kandilleri söndürme  

Can yeleksiz gemilere bindirme  

Bu çarkı devranı terse döndürme  

Başımıza iş eyleme Yarabbi 

 

Âşık Borani’yem ağzımız tatla 

Sana ulaşılmaz uçakla yatla 

Her gün zikrederim büyük umutla 

Umudumuz boş eyleme Yarabbi 
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BİRİ HACI BEKTAŞ BİRİ YUNUS’TA 

 

Bunlar insanlığı bağrına basar  

Birisi hoşgörü birisi sevgi  

Yeryüzünde kavga dövüşü keser  

Birisi hoşgörü birisi sevgi  

 

Birisi kulağım birisi gözüm  

Birisi düşüncem birisi sözüm  

Bu dünyada ikisi de can özüm  

Birisi hoşgörü birisi sevgi  

 

İnsanları neşe ile dolduran  

Kırgınlığı dargınlığı kaldıran  

İnsana insanca kemal bulduran  

Birisi hoşgörü birisi sevgi  

 

Dövüşe kavgaya boş vereceksin  

Sevgi fabrikandan iş vereceksin  

İnsanları sevip hoş göreceksin  

Birisi hoşgörü birisi sevgi 

 

Birisini bağlar birin çözerim  

Birisinden okur birin yazarım  

Bunlar benim sermayemle pazarım  

Birisi hoşgörü birisi sevgi  

 

Bu Âşık Borani sevdaya hasta  

Sevgiden mektubum hoşgörü posta  

Biri Hacı Bektaş biri Yunus'ta  

Birinde hoşgörü birinde sevgi 
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ŞEYTANLAR YÂR OLSUN 

 

Uçurdun yurdumdan ayırdın yârdan  

Sana da şeytanlar yâr olsun emi! 

Şeyda bülbül gibi kurtulma zardan  

Konduğun bahçeler dar olsun emi! 

 

Günün gamla dolsun sefasın sürme  

Sevgiden mahrum ol murada erme  

Her iki dünyada şefaat görme  

Yerin yurdun ateş nar olsun emi! 

 

Her iki cihanda güldürmez Mevla  

Hiç eksik olmasın başından bela  

Gözün kurumasın bir ömür ağla  

Donsun bağın bahçen kar olsun emi! 

 

Dumandan kapansın yolların bağın  

İnşallah inemen bulup durağın  

Nüzul ol çalınsın elin ayağın  

Ömrün ah u figan zar olsun emi! 

 

Âşık Borani'yem sızım elemden  

Yedi katlı kabuk olsun yarenden  

Kurtulmasın gözün yaş ile nemden  

Bir ömür ızdırap var olsun emi! 
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SENİ ANLATMAYA YETER Mİ? 

 

Sana ömür boyu şiirler yazsam  

Sözler seni anlatmaya yeter mi? 

Bir Mecnun misali peşinde gezsem  

İzler seni anlatmaya yeter mi? 

 

Kurumuş gönüle su olup aksam  

Aşkın ateşini elimle yaksam  

Kıyamete kadar eğilip baksam  

Gözler seni anlatmaya yeter mi? 

 

Gülle bülbül gibi olmuşuk kardeş  

Sensin şu gönlümün ceylanına eş  

Yürüyüşün alev gülüşün ateş  

Közler seni anlatmaya yeter mi? 

 

Beni mihrabından kovar mısın sen? 

Tufansız afatsız yağar mısın sen? 

Sayıya rakama sığar mısın sen? 

Yüzler seni anlatmaya yeter mi? 

 

Hep sevgi yüzünden tersine aktım  

Güzeller közünden bağrımı yaktım  

Binlerce sözlüğe lügata baktım  

Azlar seni anlatmaya yeter mi? 

 

Sarılmış asmanın koruğusun sen  

Kınalı kekliğin feriğisin sen  

İnan ki canımın eriğisin sen  

Yazlar seni anlatmaya yeter mi? 

 

Âşık Borani'yem çektiğim aha  

Çöllere sığmadın almadı vaha  

Altmış yıldır çaldım bir altmış daha 

Sazlar seni anlatmaya yeter mi? 
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GİTTİ BORANİ 1 

 

Şiire sevgisiz güzelsiz hece  

Yazanlara kızdı gitti Borani  

İçki masasında gündüzle gece  

Azanlara kızdı gitti Borani 

 

Utanmayı vicdanından kaldırıp  

Şehvet duygusuyla azıp çıldırıp  

Damarını alkol ile doldurup  

Sızanlara kızdı gitti Borani 

 

Sağından solundan yönden habersiz  

Bilimden teknikten fenden habersiz  

Kültürden ahlaktan dinden habersiz  

Gezenlere kızdı gitti Borani 

 

At üstünde kurşun sıkanlar gördü  

Gönül Beytullah'ın yıkanlar gördü 

Hamsi gibi baştan kokanlar gördü  

Sazanlara kızdı gitti Borani 

 

Sevgi dostluk dedi kurdu pazarı  

Cahil sürüsünden duydu azarı  

Kendisine diri diri mezarı  

Kazanlara kızdı gitti Borani 

 

Dostluklar aradı yeri bulunca  

Hep sevdi sevildi dostlar olunca  

Esip yağmasa da kendi halınca  

Tozanlara kızdı gitti Borani 

 

Âşık Borani'yem asil bilmeyen  

Usulün içinde usul bilmeyen  

Hakikat ilminde gusül bilmeyen  

Ozanlara kızdı gitti Borani 
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NEFSİN KÖR ŞEYTANI 

 

Gel gönül dostuna ver sen bu canı 

Aşkın küresinde pişirir seni 

Doldurma gönlüne gene gümanı 

Zehirler içirir şişirir seni 

 

Boşa say zenginlik hayali düşü 

Sevgi güzel olsun her şeyin başı 

Yanarsa içinde aşkın ataşı 

Kaynatır kazanı taşırır seni 

 

Girme ikiliğe karış birlere 

Marifet yoluyla karış erlere 

Yolda yoldaş olma cahil körlere 

Çıkarır yolundan şaşırır seni 

 

Yollarda kalır mı kâmile yoldaş? 

Senlik benlik yoktur hep eşit kardeş 

Arif kervanına olursan sırdaş 

Aşılmaz dağlardan aşırır seni 

 

Borani’nin sevgi düştü şanına 

Secde mi edilir Hak düşmanına 

Aldırma nefsinin kör şeytanına 

Katran kuyusuna düşürür seni 
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ANADOLU GELİNİ 

 

Sen geldin doğaya bereket geldi 

Türküler gür çıktı verdi dilini 

Her yer cıvıl cıvıl hareket geldi 

Başak başak Anadolu gelini 

Uzattı toprağa nurdan elini 

Başaklar eğildi öptü elini 

 

Güller yedi verdi yedi kez açtı 

Sevgi ile geldi çirkinler kaçtı 

Ne bereket Tanrı’m hamurdan taştı 

Çiçek çiçek Anadolu gelini 

Uzattı toprağa nurdan elini 

Başaklar eğildi öptü elini 

 

Başak demetinde kıraliçeydi 

O göklerden inmiş bir tanrıçaydı 

Güzelle sevgiyle hep iç içeydi 

Koçak koçak Anadolu gelini 

Uzattı toprağa nurdan elini 

Başaklar eğildi öptü elini 

 

Çimenler yıkadı ayaklarını 

Sincaplar yaladı parmaklarını 

Kelebekler öptü yanaklarını 

Elvan elvan Anadolu gelini 

Uzattı toprağa nurdan elini 

Başaklar eğildi öptü elini 

 

Sormadı Borani nerelisini 

Bozkırın içinde duydum sesini 

Emeğiyle terden yapmış süsünü 

Umut umut Anadolu gelini 

Uzattı toprağa nurdan elini 

Başaklar eğildi öptü elini 
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GİTTİ BORANİ 2 

 

Aynen Mesih gibi kader ağına  

Kendini çarmıha gerdi de gitti  

Dostlar ile girdi gönül bağına  

Gonca güllerini derdi de gitti 

 

Gönül bahçesinde kumru besledi  

O göğsünü sevgi ile süsledi  

Ağlayan nar gülen ayva istedi  

Kızarmış narları verdi de gitti 

 

Çok sözler söyledi kendi dilinden  

Zaten ölmüş korkmuyordu ölümden  

Nasibin almıştı batın ilminden  

Arifçe cahili yordu da gitti 

 

Atlas şaldan türlü libas giymedi  

Mundar aşa helal lokma demedi  

Ateş dedi kul hakkını yemedi  

Gerçek bir devranı sürdü de gitti 

 

O nefisi için kurmadı hanı  

Dostluk sevgi dedi üzüldü canı  

Ateş cehennemi ömrün tamamı  

Kendin Hak yoluna serdi de gitti 

 

Borani'yem kimse onu görmedi  

Çokları ölmeden evvel ölmedi  

Kimi bu dünyada gülü dermedi  

Çalıyı çırpıyı derdi de gitti 
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İNSANA YOLCULUK 

 

Yeni üzüm veren bir bağ gibiyim  

İçin için geziyorum ben beni  

İçi maden dolu bir dağ gibiyim  

Yavaş yavaş kazıyorum ben beni  

 

Madenler kazarım gayet derinde  

Cevherler bulurum her seferinde  

Allah'ı görüyom cemul ceminde  

Yeni yeni seziyorum ben beni  

 

Binmeden küfürün fitne küpüne  

Riyakârlık uğratmadan kapıma  

Aşkın mabedinde sevgi ipine  

Usul usul diziyorum ben beni  

 

Dostlar seçiyorum gönül erinden 

Sevgiler alırım pazar yerinden 

Cahil elindeki defterlerinden 

Karalayıp çiziyorum ben beni 

 

Ben sevgiye tapanlardan biriyim  

Güzeller istesin canım vereyim  

Aşkın taburunda nöbet eriyim  

Güzellere yazıyorum ben beni  

 

Borani'yem çirkin aşı yemedim  

Sözü temelinden çürük demedim  

Güzeldir Âllah’ım sevgi mezhebim  

Yeni yeni çözüyorum ben beni 
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EDİRNE DESTANI 

 

Türkiye'de çiçek açan kapısın  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

Güzel yurda omurgasın yapısın  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Geziyom bakıyom göze sığmazsın  

Âşığı ateşle köze sığmazsın  

Şiire heceye söze sığmazsın  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Meriç ırmakların hasıdır sende  

Tunca ırmakların asıdır sende  

Arda ırmakların süsüdür sende  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Eski Cami Bedesteni süslüyor  

Üç Şerefeli de gönül besliyor  

Selimiye gelin diye sesliyor  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Adalet Kasrı’nın kurşun kulesi  

Darunu şifadır hep külliyesi  

Helvasıyla miski badem ezmesi  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Deveci, Ekmekçi hanların senin  

Bülbül odasında canların senin  

Bir tarih saklıdır dünlerin senin  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Sarayiçi köprüleri hamamı  

Kervansaray şadırvandır tamamı  

Bağrına basmışsın Koca Sinan'ı  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Koca Yusuf şu Adalı Haliller  

Kel Aliço, Çolak Molla deliller  

Kırmızı mumu yak gene gelirler  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 
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Kırıkpınar'da pehlivanlar tutuşur  

Söğütlük’te kumru kuşlar ötüşür  

Çarşıların gezmek için yetişir  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Seyretsem güneşler aşana kadar  

Gezsem Süloğlu'nda şaşana kadar  

Lalapaşa Havsa Keşan'a kadar  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

İpsala Meriç'te dilek tutmuyor  

Uzunköprü gezdim gezdim bitmiyor  

İpsala'da güzel sevmek yetmiyor  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

O Karaağaç'ta Lozan Anıtı  

Düşmana masada verdik yanıtı  

Atatürk'ün Türklüğümün kanıtı  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Bir adına Sırpsındığı demişler  

Atalarım nice cefa görmüşler  

Balkan Savaşı’nda kabuk yemişler  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Balkan Anıtı'nda Şükrü Paşa'yı  

Üç yüz bin şehidim tutmuş köşeyi  

Tabyada unutur insan neşeyi  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 

 

Borani'nin destan oldun dilinde  

Geziyorsun elden ele gönlünde  

Sen inci mercansın Urumeli’nde  

Nasıl anlatayım Edirne seni? 
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GİDİYOR TOPRAK 

 

İnsanoğlu bilinçsizce vurdukça 

Başına başına gidiyor toprak 

Yağmurla rüzgârla fırsat buldukça 

Taşına taşına gidiyor toprak 

 

İnsanın gönlüne korku düşmüyor 

Sözüm diyor inadından şaşmıyor 

Kızılırmak kırat gibi kişniyor 

Eşine eşine gidiyor toprak 

 

Çağdaşlıktan uygarlıktan kaldıkça 

Fabrika durmadan zehir saldıkça 

Üzerinden örtüsünü aldıkça 

Aşına aşına gidiyor toprak 

 

Ormanı koruyan teli çekmedik 

İki fidan dikip kazık çakmadık 

Üzerini bilinçlice ekmedik 

Düşüne düşüne gidiyor toprak 

 

Üzerini bilinçsizce sürdükçe 

Yağmur rüzgâr defterini dürdükçe 

Yetim gibi erozyona verdikçe 

Şaşına şaşına gidiyor toprak 

 

Âşık Borani’yem işte biz buyuz 

İster şehirliyiz isterse köyüz 

Yasa çıkarmadık eyledik uyuz 

Kaşına kaşına gidiyor toprak 
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EDİRNE'DE ŞAŞIRDIK 

 

Güneş nerden doğar ay nerden batar? 

Bugün değil dünümüzü şaşırdık  

Kim iltifat eder kim kazık atar? 

Arkamızı önümüzü şaşırdık 

 

Sazı alsam düzen verip çalamam  

Dalgıç olsam deryasına dalamam  

Namaz kılsam kıblesini bulamam  

Kayıp ettik yönümüzü şaşırdık 

 

İçimizde kaynasa da kanımız  

Yazılmaz ki ömre sığmaz anımız  

Dost yolunda kurban olsun canımız  

Edirne'de ünümüzü şaşırdık 

 

Hasret kaldık muhabbetin aşına  

Boyun büktük cehaletin taşına  

Girdik bülbül gibi can telaşına  

Can içinde canımızı şaşırdık 

 

Gönül bağlarıma hoyratlar daldı  

Kopardı goncamı gülümü çaldı  

Hilkat çamurumuz Çorum'da kaldı  

Hücremizi genimizi şaşırdık 

 

Borani oynadı hayat kumarı  

Feleğin çarkından yedik şamarı  

Kan almaya bulamadık damarı  

Damardaki kanımızı şaşırdık 
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ELLER KUYU VURDU BARAJ BAĞLADI   

 

İnsanlığın yolu aklın yoluyken  

Aklı koyduk deli ile uğraştık  

İnsanlar dünyanın gonca gülüyken  

Gülü koyduk çalı ile uğraştık  

 

Sağ iken başına çorap ördük biz  

Sanki onda koca Hakk'ı gördük biz  

Mezar taşlarına yüzler sürdük biz  

Sağı koyduk ölü ile uğraştık  

 

Kök salıp büyüyüp dallanamadık  

Verilen akılı kullanamadık  

Kendi halimizle hallanamadık  

Avrupa'nın halı ile uğraştık  

 

Diller lafın gerçeğini demedi  

Ağza haram aldı helal yemedi  

Kimse takva esvabını giymedi  

Biz âlemin çulu ile uğraştık  

 

Okuyup Kuran’ı dinletemedik  

Biz dinin özünü anlatamadık  

Kimseye doğruyu söyletemedik  

Ömer Osman Ali ile uğraştık  

 

Âlem kuyu vurdu baraj bağladı  

Bizdeki ırmaklar boşa çağladı  

Yağmur duasında anam ağladı  

Yağmur ile dolu ile uğraştık  

 

Borani gerçekten tapmışız gibi  

Özdeki çiğliği atmışız gibi  

Kendi kulluğumuz yapmışız gibi  

Başkasının kulu ile uğraştık 
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İNSAN OLMAYA GELDİK 

 

Bir ikrarla bağlamışız özümüz 

İbretlidir hikmetlidir sözümüz 

Güzel ahlak ile örttük yüzümüz 

Biz takvayı türban etmeye geldik 

 

Besmelesiz bir tek kapı açmayız 

Şeriatsız tarikata geçmeyiz 

Pirden gayrisinden dolu içmeyiz 

Biz sevgiyi harman etmeye geldik 

 

Vücut denen kan kalesin fethettik 

Nefsi yıktık vicdanımız düzelttik 

İnsan sevdik insanlıktan bahsettik 

Nefsimizi kurban etmeye geldik 

 

Biz kimseyi zem edip de koğlamak 

İnsandan başkaya gönül bağlamak 

Biz tabutun arkasından ağlamak 

Mezarlıkta bayram etmeye geldik 

 

Âşık Borani’yem önce insanım 

Öz Türkçe dilim var Türkçe lisanım 

Amentü billahi ben Müslüman’ım 

Gönüllerde seyran etmeye geldik 
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BİR DE AŞKI BEN ANLATAYIM 

 

Âşıkların gözü sevgiyle bakar  

Biraz anlatması zor gibidir aşk  

Yakarken söndürür sönerken yakar  

Suyun içindeki kor gibidir aşk  

 

Tohumu toprakta karılır gider  

Sulayıp bakmazsan darılır gider  

Aşk bir sarmaşıktır sarılır gider  

Seven bedenlerde sur gibidir aşk  

 

Aşk pişirir közler adamı yakmaz  

Bir kez yapışırsa sökülüp çıkmaz  

Aşk girdiği yerde pislik bırakmaz  

Girdiği bedeni yur gibidir aşk  

 

Âşıksan arkadaş vallahi körsün  

Kınayanın Allah başına versin  

Aşkın kıvılcımı düşmeyegörsün  

Tandırın içinde har gibidir aşk 

 

Aşk girince mekân tutar yerleşir  

Aşığa sevgisiz yaşam zorlaşır  

Yetmiş iki millet onda birleşir  

Bütün insanlığa yâr gibidir aşk 

 

Aşk Allah’ın mumu odunu gibi  

Aşk kevser şarabın yudumu gibi  

Aşk ki tabiatın kadını gibi  

İkiden bir vucut kur gibidir aşk  

 

Borani’yem bindiren o binen o  

Bu devranı döndüren o dönen o  

Kaynayan o kaynatan o sönen o  

Seven bedenlere nar gibidir aşk 
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OCAĞINA İNCİR DİKİLSİN ZÜBÜK 

 

Beni yalan sözlerinle mat ettin 

Kocamadan belin bükülsün zübük! 

Ayaklarım yürümüyor küt ettin 

Birer birer dişin dökülsün zübük! 

 

Bir hayır amele uzanmaz elin 

Kurt düşsün de koksun hilebaz dilin 

İnşallah dünyaya yayılmaz dölün 

Ocağına incir dikilsin zübük! 

 

Teneşir bulama yerde yusunlar 

Yılan çıyan lokma lokma yesinler 

Ölüp ölüp diril hortlak desinler 

Canın taksit taksit çekilsin zübük! 

 

Kor ateşler yüreğini dağlasın 

Zebaniler kollarını bağlasın 

Ölürken başında anan ağlasın 

Yüreğine kurşun sıkılsın zübük! 

 

Ağu kattın insanların aşına 

Bu yaptığın gidiyor mu hoşuna? 

Bin bir bela gelsin gitsin başına 

Evin de başına yıkılsın zübük! 

 

Âşık Borani'yem doğrudur özüm 

Yanlış anlamayın bir köre sözüm 

İnşallah göremez cennetin yüzün 

Soyun cehennemde yakılsın zübük! 
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SEN ÖZELSİN 

 

Bir bakışın yaza çevirir kışı 

Bakışın kimseye benzemez güzel 

Tavus kuşu gibi süslenmiş döşü 

Nakışın kimseye benzemez güzel 

 

Ellerin hurinin elleri gibi 

Dillerin bülbülün dilleri gibi 

Kokladım bozkırın gülleri gibi 

Kokuşun kimseye benzemez güzel 

 

Doldurmuş sevgiyle cüzdanı cebi 

Sözlerinden mahrum etme garibi 

İrem bağlarının kekliği gibi 

Sekişin kimseye benzemez güzel 

 

Dilinde türküler ellerinde saz 

Geceler garibe tükenmez ayaz 

Yakıyon adamı sen alaz alaz 

Yakışın kimseye benzemez güzel 

 

Ulemalar senden almış hitabı 

Güzel ahlak ile takva esvabı 

Seherde açmışsın Kuran kitabı 

Okuşun kimseye benzemez güzel 

 

Âşık Borani’ye etme intizar 

Kirpikler ölüye mezarı kazar 

Sellerin götürür ettirin zarar 

Akışın kimseye benzemez güzel 
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AR BELLİ DEĞİL 

 

Yürü yalan dünya temelin bozuk 

Namus belli değil ar belli değil 

Nere gitsek yerik mertekten gazık 

Ayar belli değil har belli değil 

 

Kağnılar ambarlar dert ile doldu 

Dolu vurdu bağlar sarardı soldu 

Güzel yurdum mebus pazarı oldu 

Zarar belli değil kâr belli değil 

 

Anadolu’m bir kez çilen dolmadı 

Kimseler fakirin halin sormadı 

Kulaklar duymadı gözler görmedi 

Gören belli değil kör belli değil 

 

Borani sırtında Ağrı’nın dağı 

Eridi kalmadı yüreğin yağı 

Ağustosta dondu gönlünün bağı 

Yağmur belli değil kar belli değil 
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DİKKAT ET OĞUL 

 

Bu dünya kalleştir yapılmaz barış 

Bir dem kararında kal olmaz oğul 

Alıp satacaksan arife danış 

Arif pazarında al olmaz oğul 

 

Hayat yolu zordur hazırlıklı git 

Az söyle öz söyle söze dikkat et 

Sineği kovana kırk yıl hapis et 

Kovanda bir hapaz bal olmaz oğul 

 

Hava bulutluysa yağmur kar gelir 

Bahçe dertli ise bülbül zor gelir 

Cehalete ne giydirsen dar gelir 

Cehaletten kumaş şal olmaz oğul 

 

Cahile güvenme gelip yoklamaz 

Cahile gül verme alıp koklamaz 

Cahilin gölgesi yiğit saklamaz 

Cahillerde gölge dal olmaz oğul 

 

Garez eder muhabbetten kovdurur 

Doğru tartmaz hep bir yana ağdırır 

Ufacık bir gölde seni boğdurur 

Cehaletten kayık sal olmaz oğul 

 

Borani’nin yaşı yetmişi geçmiş 

Kaç kadeh kaldırmış kaç dolu içmiş? 

Sevda kılıçları ortadan biçmiş 

Âşık Borani’de hal olmaz oğul 
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BENİ HALİME KOY SÖZ ETME GÖNÜL 

 

Benim derdim zaten baştan aşmıştır  

Sen de dert verip de yüz etme gönül  

Yüreğimde hicran seli taşmıştır  

Beni halime koy söz etme gönül  

 

Sözün erini de inanmam düşe  

Cahil sarayında arama köşe  

Avını kendin al uzanma leşe  

Namert sofrasına iz etme gönül  

 

Mağrur kibirliği iblise bırak  

Men aref sırrının rumuzuna bak  

Bizi sevsin diye yaratmıştır Hak  

Sevgiyi özünden az etme gönül  

 

Hoş gör dünya fani gelip gideni  

İster kör yaşasın ister medeni  

Sevgi için yaratmış bu âlemi  

İnsanları kırıp toz etme gönül  

 

Ele ayıp yazma defterinden sil  

Kusuru hatayı hep kendinde bil  

Sevgi para ile pul ile değil  

Var yürü yoluna naz etme gönül 

 

Âşık Borani'yim riyadan sakın  

Hakk’ı bilmeyene Hak olmaz yakın  

Sözümü küpe et kulağna takın  

Takva esvabını bez etme gönül 
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GÖNÜL 

 

Mesken tuttun Ardıçlı’nın başını 

Bitirdin gözümün ferini gönül 

Zehir ettin ekmeğimi aşımı 

Yedirmedin alın terimi gönül 

 

Muzuluk yaptın da ayırdın dosttan 

Alan yok satan yok kitli bedesten 

Bir yâr seçem dedim iyiden hastan 

Seçtirmedin bana yârimi gönül 

 

Anadan doğalı beni aldattın 

Diken oldun geldin bağrıma battın 

Çıktın gittin duvar dibine yattın 

Bildirmedin bana yerini gönül 

 

Arattın Aslı’yı bana Kerem’i 

Ciğerime yapıştırdın veremi 

Bir cerraha sardırmadın yaremi 

Akıttın sinemden irini gönül 

 

Doğru söyle sözü kafadan atma 

Aslın bir katredir deryayı tutma 

Pir Sultan’ı Nesimi’yi unutma 

Senin de yüzerler derini gönül 

 

Vallahi billahi yediğin haram 

Ağzında söz bitti tükendi kelam 

Senle dostluğmuz bitti vesselam 

Konuşmadın sözün erini gönül 

 

Âşık Borani’yem inadı bırak  

İnsanlık gönlüne iki kandil yak 

Güzel istiyorsan etrafına bak 

Arama öllüğün körünü gönül 
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SELAM OLSUN İNSANLIĞA 

 

Yatağından sevgi ile kalkana 

Selam olsun selam olsun bin selam 

İnsanlığa sevgi ile bakana 

Selam olsun selam olsun bin selam 

 

Kanın öz suyuyla abdest alana 

Hakk’ın huzurunda namaz kılana  

Arayıp kendinde özü bulana 

Selam olsun selam olsun bin selam 

  

Men aref sırrına vakıf olana 

Helal olsun dört unsuru bulana 

Verdiği ikrara sadık kalana 

Selam olsun selam olsun bin selam 

 

Komşusunu ziyarete gidene 

Yetimi öksüzü alıp yedene 

Seher vakti kalkıp dua edene 

Selam olsun selam olsun bin selam 

 

İnsansan şirazen takın diyene 

Nefsinin şerrinden sakın diyene 

Allah şah damardan yakın diyene 

Selam olsun selam olsun bin selam 

 

Can gözüyle gerçekleri görene 

Dostun eşiğine yüzün sürene 

Fakir fukaraya hakkın verene 

Selam olsun selam olsun bin selam 

 

Borani sevgiye canın verene 

İnsanlığı bir göz ile görene 

Gönülden gönüle postu serene 

Selam olsun selam olsun bin selam 
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MİHENK TAŞINA SİTEM 

 

 -Şirin Ümmühan Gülez’in anısına- 

 

Günü boncuk boncuk tespih eyledim 

Çekiyom çekiyom bitmiyor bacım 

Gurbetten sılaya umut tohumu 

Ekiyom ekiyom bitmiyor bacım 

 

Dolandı ayağım kader ağına 

Hicranlı gün yazdım günün çoğuna 

Gam kervanı gibi çile dağına 

Çıkıyom çıkıyom bitmiyor bacım 

 

Hiç günüm geçmiyor gamsız kaygısız 

Günler geçirdim ki güne saygısız 

Geceler yatakta yorgun uykusuz 

Bakıyom bakıyom bitmiyor bacım 

 

Bu yalan dünyaya dert için doğdum 

Çile memesinden gam sütü sağdım 

Yırtılan günleri bir yana yığdım 

Dikiyom dikiyom bitmiyor bacım 

 

Umudumu bağlamıştım dünlere 

Kervanım gidiyor başka yönlere 

Doğrulttum silahı gamlı günlere 

Sıkıyom sıkıyom bitmiyor bacım 

 

Gurbetin kahrını hesaba döktüm 

Kaç başımı eğdim kaç boyun büktüm 

On yıllık hasreti bir günde çektim 

Çekiyom çekiyom bitmiyor bacım 

 

Âşık Borani’yem kaldım uzakta 

Derdi katar katar yığdım kızakta 

Gönül gemilerim kaldı tuzakta 

Yıkıyom yıkıyom bitmiyor bacım 
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DOSTLAR ARADIM 

 

Temeli sevgiye aşka dayalı  

Dostluklar aradım dostlar aradım  

İçi dışı aynı renge boyalı  

Dostluklar aradım dostlar aradım  

 

Ömür boyu gerçeklerden kopmayan  

Riya ile hurafeye tapmayan  

Dinde dilde renkte ayrım yapmayan  

Dostluklar aradım dostlar aradım  

 

Tek sevgi kalacak kavga bitecek 

Dostluğun meyvesi dalda yetecek 

Sıkıştıkça el uzatıp tutacak 

Dostluklar aradım dostlar aradım 

 

Dost dostun olmalı başının tacı 

Dost derdine dostta bulur ilacı 

Dosttan ayrılması ölümden acı 

Dostluklar aradım dostlar aradım 

 

Sevgi çiçek gibi açan özünde  

Dillerinden bal akıtan sözünde  

Güzellerin güzel bakan gözünde  

Dostluklar aradım dostlar aradım  

 

Defterlere sığmayacak bir anı  

Birlik dolaşacak damarda kanı  

Dost dostun yoluna verecek canı  

Dostluklar aradım dostlar aradım  

 

Borani’yem boranından kışından  

Dost korkar mı cehaletin taşından? 

Bir acı kahvenin kırk yıl peşinden  

Dostluklar aradım dostlar aradım 
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BARIŞ VER SEVGİ VER GÜZEL ALLAH’IM 

 

Sevgisiz saygısız yücelmez vatan  

Barış ver sevgi ver güzel Allah’ım  

Güzel duygulara duygular katan  

Barış ver sevgi ver güzel Allah’ım  

 

Kin ile beslenen çiçekler solsun  

Oturup kalkmalar sevgiyle olsun  

Gönüle hoşgörü sevgiler dolsun  

Barış ver sevgi ver güzel Allah’ım  

 

Şer işi koymayıp gönülden atak  

Barışa sevgiye güzele tapak  

Yalancı dünyayı bir cennet yapak  

Barış ver sevgi ver güzel Allah’ım  

 

Sevgiyle söylerim sevgi avazım  

Sevgiyle çalarım kınalı sazım  

Ölünceye kadar budur niyazım  

Barış ver sevgi ver güzel Allah’ım  

 

Yunus der malı da mülkü de yalan  

Gelip giden gibi sen de oyalan  

İyilik sevgidir bir baki kalan  

Barış ver sevgi ver güzel Allah’ım  

 

Borani kibiri atmamız için  

Rahat bir vicdanla yatmamız için  

İnsanlık zevkini tatmamız için  

Barış ver sevgi ver güzel Allah’ım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

ALLAH’IM 

 

Bu ayrılık nerden çıktı kim yazdı? 

Şu kulları birleştirsen Allah’ım 

Öyle değil ise söyle kim bozdu? 

Şu yolları birleştirsen Allah’ım 

 

Gelip gidip sevgi ile iz etsek 

Muhabbet eyleyip güzel söz etsek 

Sen ben değil ellikleri biz etsek 

Şu elleri birleştirsen Allah’ım 

 

İnsanlık sevgisi olmadan kavi 

Nasıl öldürelim nefs denen devi? 

Cemul cem eylesen kalpteki evi 

Şu dilleri birleştirsen Allah’ım 

 

Kimine zulmedip kimin kayırma 

Kimini aç koyup kimin doyurma 

İnsanları bahçe bahçe ayırma 

Şu gülleri birleştirsen Allah’ım 

 

Saman ateşinde pirzola pişmez 

Ağacın gölgesi kendine düşmez 

Arifin arısı kovandan şaşmaz 

Şu balları birleştirsen Allah’ım 

 

Kimisi sarayı sırçalamasa 

Güçlüler zayıfı fırçalamasa 

Aslanlar ceylanı parçalamasa 

Şu halları birleştirsen Allah’ım 

 

Âşık Borani’yem boşa inadın 

Sende kusur yok mu bizi kınadın 

Uzat âşıklara kolun kanadın 

Şu telleri birleştirsen Allah’ım 
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DÜŞÜNCELER YAKILIR MI SULTANIM? 

 

İnsanları bacı kardeş görene 

Dostun eşiğine yüzün sürene 

Sana dostum diye çiçek verene 

Dönüp kurşun sıkılır mı sultanım? 

 

Kargalar çalıda bülbüller gülde 

Dalga oluşur mu ufacık gölde? 

Balık suda büyür insan gönülde 

Gönül evi yıkılır mı sultanım? 

 

İnsan nasibini aklınca alır 

Düşünceler söyleyerek çoğalır 

İnsanı yakarlar fikiri kalır 

Düşünceler yakılır mı sultanım? 

 

Bozuk fikir alamaz ki viracı 

Takla atar devirirsin aracı 

Sevgi toplar iken gönül baracı 

Başka yöne akılır mı sultanım? 

 

Ne ararsın ipek atlas halıda 

Mutluluk yok villalarda yalıda 

Serçe kuşu mutlu yaşar çalıda 

Doğru sözden bıkılır mı sultanım? 

 

Âşık Borani’yem sözlerim cana 

Ne gerek var kavga dövüşe kana? 

İnsanlar sevgiyle gelse yan yana  

Muhabbetten bıkılır mı sultanım? 
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ÖYLE GELİR ÖYLE GİDER 

 

Hoş görüp de barışmayan dünyayla 

Küs küs gelir küs küs gider sultanım 

Hâlâ uğraşanlar dövüş kavgayla 

İblis gelir iblis gider sultanım 

 

Cahilin arife olmaz amanı 

Onun için bitmez gönül gümanı 

Hiç eksilmez yüce dağın dumanı 

Sis sis gelir sis sis gider sultanım 

 

Gönül evin yıkayıp da paklayan 

Yüreğinde sevgi barış saklayan 

İnsanları sevip sayıp koklayan 

Mis mis gelir mis mis gider sultanım 

 

Borani’yem yapamam ki yorumu 

İki gözüm anlasana durumu 

Hiç biter mi dar bacanın kurumu? 

İs is gelir is is gider sultanım 
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AŞK YARASI 

 

Dikiş tutmaz imiş aşkın yarası 

Hiçbir tabip saramıyor sultanım 

Dünyanın serveti kirli parası 

Hiçbir işe yaramıyor sultanım 

 

Arifin meclisi aşkı dışlamaz 

Gerçek âşık aşk evini taşlamaz 

Aşkın sinesine kurşun işlemez 

Hiçbir silah vuramıyor sultanım 

 

Aşka lazım olan edeple hayâ  

Aşk attan indirir yürütür yaya 

Kaç mahkeme açtım yalan dünyaya 

Hâkim karar veremiyor sultanım 

 

Bu dünyanın çoktur gelip gideni 

Aşk deli divane eder adamı 

Aynen kanser gibi sardı bedeni 

Başımızdan ıramıyor sultanım 

 

Konuşamam lal eyledi dilimi 

Kime diyem anlayan yok halimi 

Zincirledi ayağımı elimi 

Hiçbir kuvvet kıramıyor sultanım 

 

Sırtımı dönemem sevgiye aşka 

Ferman eder gelir oturur köşke 

Aşkın hançerinin yarası başka 

Kimse merhem süremiyor sultanım 

 

İnsan kurtulamaz boşa çabası 

Aşkın gönüldedir evi obası 

Aşk insanoğlunun asıl gıdası 

Aşksız insan duramıyor sultanım 

 

Borani’yem şad olup da gülmedim 

İplik iplik aktı gözler silmedim 

Dargın mıydık küskün müydük bilmedim 

Artık beni aramıyor sultanım 
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SORMADIN SÖYLEMEDİM 

 

Sevdan benden neler aldı götürdü 

Ne sen sordun ne ben sana söyledim 

Hasretliğin yüreğime oturdu 

Ne sen sordun ne ben sana söyledim 

 

Yüreğime salkım salkım sarıldın 

Sen neye küstün de neye darıldın? 

Aşk sarhoşu toprak gibi yarıldım 

Ne sen sordun ne ben sana söyledim 

 

Umudumu yollarına sermiştim  

Bir hevesle sevip gönül vermiştim  

Gönül bağlarımdan güller dermiştim  

Ne sen sordun ne ben sana söyledim 

 

Sen küsüp gidecek bilmem ne ettim? 

Dert ile ekilip çileyle bittim 

Ben senin yüzünden ömrü tükettim 

Ne sen sordun ne ben sana söyledim 

 

Borani’yem gönlüm sevda fırını 

Dumanına bakıp anla durumu 

Kimseye diyemem gizli sırrımı 

Ne sen sordun ne ben sana söyledim 
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EDİRNE’YE GÖNÜL VERMEYE GELDİM 

 

Ben ne söylediysem sözün başında  

İkrarda imanda durmaya geldim  

Güzellik olacak köşe taşında  

Sevgi fabrikasın kurmaya geldim 

 

Çirkinle cehalet başım belası 

Sözü duymaz onlar oldum olası  

Varsa gönlünüzde sevgi tuğlası  

Uzatıp duvarlar örmeye geldim 

 

Birlikte yemeye muhabbet aşı  

Cahile bıraktım sitemi taşı  

Bülbülleri yiyen alıcı kuşu  

Sevgi okuyulan vurmaya geldim 

 

Hiç belli olmuyor dünyanın halı  

Arı sevgi ile yapıyor balı  

Sevgi bahçesinde yetişen gülü  

Dostların gönlünde dermeye geldim 

 

Sevgi kaynağından suyun içmeye  

Dost ararım sırlarımı açmaya  

Güzellikler ekip sevgi biçmeye  

Yârin tarlasına varmaya geldim 

 

Âşıklar bilir ki bizde usuldür  

Biz insan severiz sevgi asildir  

Sizin elin güzelleri nasıldır? 

Şöyle bir hal hatır sormaya geldim 

 

Borani güzelin sevginin kulu  

Bir ulu sevdayla tutmuştur yolu  

Sevgiyle güzelle muhabbet çulu  

Gönül otağına sermeye geldim 
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ALABAYIRLI’YA GÜL GETİRDİM 

 

Bana diken attı Alabayırlı 

Ben onlara gül getirdim efendim 

Edirne eline olsun hayırlı 

Leyla, Mecnun çöl getirdim efendim 

 

Ferhat dağı deldi suyu akıttı 

Şirin’i ayrılık ataşı yaktı 

Karac’oğlan sözü bana bıraktı 

Edep erkân yol getirdim efendim 

 

Hayfım yoktur cehaletin taşından 

Doyasım yok muhabbetin aşından 

Binboğalar Torosların başından 

Köpük köpük sel getirdim efendim 

 

Kilitli gönüller açılsın diye 

Hakkın hazinesi saçılsın diye 

Hayat ırmağından geçilsin diye 

Âşıklara sal getirdim efendim 

 

Vahdet şarabıyla kendimden geçtim 

Özümde yahşiyi yamanı seçtim 

İlhamı bitene kredi açtım 

Peri kızı bol getirdim efendim 

 

Sevda ile geçti ömrün yarısı 

Kınayanın başınadır darısı 

Gönül kovanının ilham arısı 

Tıklım tıklım bal getirdim efendim 

 

Âşık Borani’yi ansınlar diye 

Aşkın şarabından kansınlar diye 

Nemrut’un narına yansınlar diye 

Kerem, Aslı kül getirdim efendim 
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GÜZELLİK SADAKASI 

 

Sevgiyle güzellik sadaka olsa  

Kapı kapı dilenmezsem namerdim  

Sevgi Kaf Dağı’nın ardında kalsa  

Dağlar delip dolanmazsam namerdim  

 

Güzel düven olsa sevgi harmanı  

Sevgi yara olsa güzel dermanı  

Güzel adak olsa sevgi kurbanı  

Bıçaklarda bilenmezsem namerdim  

 

Sevgi sohbet olsa güzel de sözü  

Güzel bahar olsa sevgi de yazı  

Sevgi yem tahtası güzel de tuzu  

Koyun gibi yalanmazsam namerdim  

 

Güzellik kız olsa sevgi hayâsı  

Sevgi ahlak olsa güzel mayası  

Güzel hâkim olsa sevgi davası  

Darağ’cına bağlanmazsam namerdim  

 

Borani güzeli sevgiyi övdü  

Güzel sevgi dedi bağrını dövdü  

Uzayda deseler güzelle sevgi  

Kement kement ulanmazsam namerdim 
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GÖNLÜMDEKİ EN SON DELİM 

 

Kulağımın ılık sesi bahar kokulu nefesi  

Düğün sende bayram sende sensin gönlümün neşesi  

Söyle nerden geliyorsun dilimin ıslak busesi? 

Bizi ayıramaz ölüm kara sevdam melankolim  

Bu can sana kurban olsun gönlümdeki en son delim  

 

Sen gülmesen gül biter mi dalında bülbül öter mi? 

Kavak yelleri olmasa yaprak yaprağı öper mi? 

Kara sevda çekenlerin derdi çilesi biter mi? 

Bahçemdeki sarı gülüm kara sevdam melankolim  

Bu can sana kurban olsun gönlümdeki en son delim  

 

Yüreğimin ortasında açtım baktım bir sen varsın  

Evvelinde ahirinde sen gönlüme bir tek yârsin  

Sana yalan söylüyorsam beni kara toprak sarsın  

Senden ayrılması zulüm kara sevdam melankolim  

Bu can sana kurban olsun gönlümdeki en son delim  

 

Borani’yem sabah sabah nereye gidersin böyle? 

Aşkta akıl mantık olmaz özüne doğruyu söyle  

Gönül yaylam senin olsun getir kervanını eğle  

Soframdaki alın terim kara sevdam melankolim  

Bu can sana kurban olsun gönlümdeki en son delim 
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YUNUS’UN İLK SÖZÜ SEVGİ 

 

Yunus’un ilk sözü son sözü sevgi  

Hoş görelim sevilelim sevelim 

Bektaşi Veli’nin nur yüzü sevgi  

Hoş görelim sevilelim sevelim 

 

Sevsin diye yarattılar âdemi 

Sevmeyen insanlar olmaz medeni 

Güldür şu çehreni dindir öfkeni 

Hoş görelim sevilelim sevelim 

 

Sevginin değeri ölçülmez sonsuz 

İnsan yaşayamaz inan ki onsuz 

Bir dünya kuralım kavgasız kansız 

Hoş görelim sevilelim sevelim 

 

Sevgi ateş sevgi hayat sevgi su  

Sevgi huzur sevgi aşkın uydusu  

Her konuda kutsal işin doğrusu 

Hoş görelim sevilelim sevelim 

 

Borani’yem sevgi aşkı everdim 

Ne efkârım kaldı ne çilem derdim 

Mutluluk huzura sevgiyle erdim 

Hoş görelim sevilelim sevelim 
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KİMLİK TESPİTİ 

 

Ta kalubeladan gelen âşığım  

Bu yıl bıldır âşığından değilim  

Elest meclisinde badeyi içtim  

Doldur kaldır âşığından değilim  

 

Bir ulu dergâhtan himmetim aldım  

Aşkın kanununu zimmetim aldım  

Sevgi güzel dedim nimetim aldım  

Vurdur öldür âşığından değilim  

 

Arıyorsan Hakk’ı özünde ara  

Arifi kantarda çeker mi dara? 

Ben secde etmişim cemal-i yâra  

Yatır kaldır âşığından değilim  

 

Didarda Hak gördüm dilim dolaşık  

Sevgi sofrasından ye kaşık kaşık  

Bu Borani gülüm cemale âşık  

Bacak baldır âşığından değilim 
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ANAMSIN BENİM 

 

Canından can kattın kanından kanı  

Canımsın kanımsın anamsın benim  

Hakkın ödenir mi gönül sultanı? 

Canımsın kanımsın anamsın benim 

 

Bindirdin sırtına tarlaya gittin  

Ne gönlümü yıktın ne de incittin  

Baba ocağını bir cennet ettin  

Canımsın kanımsın anamsın benim 

 

Çapanın ucuyla düzlendi dağlar  

Tırnağınla diktin yeşerdi bağlar  

Senin eserindir asırlar çağlar  

Canımsın kanımsın anamsın benim 

 

Ana Borani’nin başına taçtır  

Anası olmayan sevgiye açtır  

Bütün dünya analara muhtaçtır  

Canımsın kanımsın anamsın benim 
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SEVGİ SELİ 

 

-Sevgili dostum Cengiz Bulut’a- 

 

Gönül pınarından sevgi akıtan  

Cengiz Bulut gibi dostum var benim  

Hoşgörüyü tezgâhında dokutan  

Cengiz Bulut gibi dostum var benim  

 

İnsan sevgisiyle şiirler yazan  

Uygarca yaşayıp cahile kızan  

Otur meclisine var sen de kazan  

Cengiz Bulut gibi dostum var benim  

 

Gönül Kâbe’sinde abdest aldıran  

Cemalin nurunda namaz kıldıran  

Yeri göğü sevgi ile dolduran  

Cengiz Bulut gibi dostum var benim  

 

Sabahleyin erken tüter bacası  

Seviyor sitenin genci kocası  

Seven insanlara ahlak hocası  

Cengiz Bulut gibi dostum var benim  

 

Âşık Borani’yim tertemiz anı  

Sevgiyle dolaşır damarda kanı  

İstesin vermezsem namerdim canı  

Cengiz Bulut gibi dostum var benim 
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HER ŞEYİN BİR ZAMANI VAR 

 

-Tüm Yeğenlerime- 

 

Mevsim hazan olur çiçekler kurur 

Her şeyin bir zamanı var yeğenim 

Hem bağlar bahçeler virane olur 

Her şeyin bir zamanı var yeğenim 

 

Bakarsın kar erir dereler taşar 

Kar suyunu emen topraklar coşar 

Bütün kurtlar kuşlar yuvaya koşar 

Her şeyin bir zamanı var yeğenim 

 

Ağaçlar süslerler çiçekle dalı 

Her taraf yemyeşil olur bir halı 

Arılar uçarlar toplarlar balı  

Her şeyin bir zamanı var yeğenim 

 

Zamanı gelince meler kuzular 

Çiğdem çiçek açar bütün yazılar 

Bakarsın şahlanır bütün arzular 

Her şeyin bir zamanı var yeğenim 

 

Çobanlar kırlara yakar ateşi 

Dağarcıktan çıkar ekmeği aşı 

Vakitsiz ötenin kesilir başı 

Her şeyin bir zamanı var yeğenim 

 

Borani yuvada yavrular öter 

Yakarlar sobayı bacalar tüter 

Bakarsınız bir gün ömrümüz biter 

Her şeyin bir zamanı var yeğenim 
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BU DÜNYAYA DÖNER DÖNER GELİRİM 

 

Ben ölünce umudunu yitirme 

Yıldızlara biner biner gelirim 

Devam etsin muhabbeti bitirme 

Bulutlardan iner iner gelirim 

 

Cahil akıl edip bunu bilir mi? 

Cenneti bırakıp geri gelir mi? 

Beden ölür ama uruh ölür mü? 

Ufo gibi yanar söner gelirim 

 

Bence kıymeti yok mezar taşının 

Eğlencesi olmam körün şaşının 

Göklerden inmeyen Hüma kuşunun 

Yuvasına tüner tüner gelirim 

 

Bizim Kuyumcu’nun el obasına 

Söylen düşmesinler gönül yasına 

Muhammed Ali’nin dost abasına 

Arasına siner siner gelirim 

 

Borani’yim Pir Sultan’ın izinde 

Belki yatar bir güzelin dizinde 

Bakarsınız bir ceylanın gözünde 

Bu dünyaya döner döner gelirim 
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EDİRNE’NİN KUŞLARI 

 

Örterim kapanmaz buz tutmuş kapı  

Edirne'nin kışlarından çok çektim  

Her gün duvar ördüm belirsiz çapı  

Gelmez mihenk taşlarından çok çektim 

 

Ferman dinlemiyor gönül atakta  

Araba gitmiyor kalmış batakta  

Her gün ıslak ter kokusu yatakta  

Tabir olmaz düşlerinden çok çektim 

 

Lojmana sığmıyor şu benim derdim  

Hele zalim kader şu yakamdan in  

Kargayla arkadaş olmuş güvercin  

Edirne’nin kuşlarından çok çektim 

 

Ardından ağladım koyup gidenin  

Tutsam yakasından serin sebebin  

Arsız arsız çürümeyen bedenin  

Bu akılsız başlarından çok çektim 

 

Dostun bahçesine gülden yediğim  

Gönül kovanında baldan yediğim  

Arifle oturup dilden yediğim  

Muhabbetin aşlarından çok çektim 

 

Azap oklarını yaydan bırakan  

Gönülden gönüle hicranla bakan  

Âşık Borani’yi korlarda yakan  

Alev alev kaşlarından çok çektim 
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DOSTLAR DA SORMUYOR ŞU HALİMİZİ 

 

Ağlamak istedim ağlayamıyom 

Gözyaşım içime aktı neyleyim 

Söylemek istiyom söyleyemiyom 

Dertler yüreğimi yaktı neyleyim 

 

Kıymet vermem şu dünyanın süsüne 

Çok çağırdım ses gelmedi sesime 

Felek yumruğunu vurdu enseme 

Dünyayı başıma yıktı neyleyim 

 

Garip Borani’nin dostlarda gözü 

Derdim yüreğime şiddetli sızı 

Dostlar da sormuyor şu halimizi 

Seven dost el gibi baktı neyleyim 
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SÖYLEYEMEM Kİ 

 

Derdim çoktur gardaş söyleyemem ki 

Dağlara çevrili yolumuz bizim 

Gönlü bu viranda eğleyemem ki 

Zincire bağlanmış elimiz bizim 

 

Boyun bükmem ne sultan ne hana 

Minnetim yok şu dünyaya cihana 

Yoldurduk gülleri hoyrata hara 

Kırmadı zinciri kolumuz bizim 

 

Perişan halimiz kardaşlar uşak 

Yaşamak denir mi şu halime bak 

Tersine tersine dönüyor bu çark 

Konuşmaz lal olmuş dilimiz bizim 

 

Borani saymakla bitmiyo dertler 

Kalleşe boğuldu arifler mertler 

Çürüttü yarayı kurtlar illetler 

İlkbaharda soldu gülümüz bizim 
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TOPRAK İLE KIYDIM ÖLÜM NİKÂHI 

 

Bu musalla taşı tabutlar niye? 

Bunca insanları yordun ne diye? 

Sevdalar bağrımda kaldı hediye  

Bir parmak mühürü yetti gidiyom  

Yolların ahiri bitti gidiyom  

 

İşte gidiyorum ömrümün mahı  

Kal yalan dünyada güzeller şahı  

Toprak ile kıydım ölüm nikâhı  

Bir parmak mühürü yetti gidiyom  

Dillerin zehiri bitti gidiyom  

 

Gönlüm ile yattım toprak yatağa  

Veda ettim dünya denen batağa  

Ben kendimden yakın oldum Allah’a  

Bir parmak mühürü yetti gidiyom  

Yılların kahırı bitti gidiyom  

 

Bu yalan dünyada yoktu hevesim  

Karanlık odada çıkmıyor sesim  

Ben yâre kavuştum canan nerdesin? 

Bir parmak mühürü yetti gidiyom  

Mananın zahiri bitti gidiyom  

 

Âşık Borani’yem çileye sabır  

Sensin ey Allah’ım her şeye kadir  

Selamın aleyküm ey ehli kabir  

Bir parmak mühürü yetti gidiyom  

Yolların ahiri bitti gidiyom 
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ZİKİR İLE FİKİR İLE GİDİYOM 

  

Meclisi riyayı sizlere koydum  

Yesevi’nin zikiriynen gidiyom  

Rakıyı birayı sizlere koydum  

Hacı Bektaş fikiriynen gidiyom 

 

Verin tellallara duyursun sizi  

Varsa hayır amel kayırsın sizi  

Yiyin şeytanınan doyursun sizi  

Ben Rabb’imin şükürüynen gidiyom 

 

Aşığın gözünün bir yaşıyım ben  

Hayır amellerin ver taşıyım ben  

Hakk’ın tezgâhının nakkaşıyım ben  

Dantel dantel dokuruynan gidiyom 

 

Dudağımda hile dilde şer etmem  

İnsanı ayırıp ayrı gözetmem  

Fitne altınının peşinden gitmem  

Ariflerin bakırıynan gidiyom 

 

Borani'yem edep erkân oldum ben  

Bağrında ataşı yakan oldum ben  

İncil Tevrat Zebur Furkan oldum ben  

Dilde zikir okuruynan gidiyom 
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KORKUSUZ KORKU 

 

Erik gözlüm asmalara ben üştü  

Bizim çile bitmez diye korkuyom  

Gam kervanı dolanıyor kapımda  

Arsıkıp da gitmez diye korkuyom 

 

Sevgisiz insanın gönlü çürüyor  

Kör oluyor bataklığa yürüyor  

İnsan kocayınca kanı kuruyor  

Dalım aşı tutmaz diye korkuyom 

 

Yapıştı yakama benim dert kardaş  

Ben de dertlilere oldum arkadaş  

Aşkın tandırında sönüyor ataş  

Gayri baca tütmez diye korkuyom 

 

Zalim kader bulup bulup geliyor  

Gam kervanı dolup dolup geliyor  

Bugün güller solup solup geliyor  

Şeyda bülbül ötmez diye korkuyom 

 

Âşık Borani'yem gönül tuzakta  

Karsız yaylalarda kaldı kızakta  

Bir güzel sevmişim gayet uzakta  

Kalan ömrüm yetmez diye korkuyom 
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OĞLUM ÖZGÜR’E İTHAF 

 

Cehalet utanmaz insanı satar 

Atlas halı sersen çul eder oğlum 

İnsana bin türlü iftira atar 

Altın ayarını pul eder oğlum 

 

Ocağını yakmaz bacası tütmez 

Çekseniz pazara beş para etmez 

Öyle kolay kolay bırakıp gitmez 

İnsanı kendine kul eder oğlum 

 

Mayası bozuktur özü yalandır 

Ocağı ateşi közü yalandır 

Konuşsun dinleme sözü yalandır 

Konuştuğu sözü dul eder oğlum 

 

Konuşma cahiller arifi yorar 

Cahil cahil ile pazarı kurar 

Çeker kılıcını fırsatın arar 

Başına bin türlü hal eder oğlum 

 

Yola gideceksen arif ile git 

Selvinin yerine dikilmez söğüt 

Cahil laf anlamaz dinlemez öğüt 

Konuşturmaz seni lal eder oğlum 

 

Borani insanı sevmesi emir 

Tatlı diller ile bükülür demir 

Helal lokma arif kâmille yenir  

Cehalet sofranı yal eder oğlum 
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EVRENSEL ÇAĞRI 

  

Evrende yaşayan bütün canları 

Sevgide birleşsek çağırıyorum 

Yunus sevgisinde tüm insanları 

Sevgide birleşsek çağırıyorum 

 

Zayıfı şişmanı uzun kısası 

İnsanları sevmek yolun esası 

Sevgi insanlığın anayasası 

Sevgide birleşsek çağırıyorum 

 

İyi düşünürsen aynı topraksın 

Topraktan fışkırsın çiçekler çıksın 

Herkesin gözleri sevgiyle baksın 

Sevgide birleşsek çağırıyorum 

 

Âşıklar sevgiyle çalıyor sazı 

Âşığa sevgidir güzelin nazı 

Sevgiyle kılınır aşkın namazı 

Sevgide birleşsek çağırıyorum 

 

Hacı Bektaş gibi hoşgörülü ol 

Evrensel sevgiyi gel Yunus’ta bul 

Hümanizme sevgi gayet uzun yol 

Sevgide birleşsek çağırıyorum 

 

Gel Âşık Borani çağır herkesi 

İşitsin insanlık hak olan sesi 

Sen sevgi diyerek ver son nefesi 

Sevgide birleşsek çağırıyorum 
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SİNEKLE BAL 

 

Cahilin sözünden alınmaz öğüt  

Kaderin üstüne fal çıkmaz dostum  

Sineği kovana kırk yıl hapis et  

İçinden bir avuç bal çıkmaz dostum  

 

Ekmek yanar gür yakarsan tandırı  

Yiyemezsin bal bandırı bandırı  

Aydın’da dokutsan aslı kendiri  

İpekli yün kumaş şal çıkmaz dostum  

 

Zarar gelmez âlim aklı yetikten  

Çorba olmaz ekşimedik katıktan  

Kökleri çürümüş aslı kütükten  

Meyve derilecek dal çıkmaz dostum  

 

Yaşamı sakala saça bağlama  

Baraj yap toparlan boşa çağlama  

Deryalarda dövünerek ağlama  

Bakarsın şansına sal çıkmaz dostum  

 

Borani özümde ikilik yoktur  

Hakkı görmüyorsan boş yere bak dur  

Eline saz alan âşıklar çoktur  

Hakkı bilmeyenden hal çıkmaz dostum 
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CESEDİM SOĞUYOR 

 

Akşam oldu herkes döner yuvaya  

Kader elden ele kovuyor gülüm  

Seher vakti elim açtım duaya  

Gözler siğim siğim yağıyor gülüm 

 

Telefon çaldıkça yürek sızısı  

Hep karalı haber alın yazısı  

Yetim kaldı anaların kuzusu  

Gönül kör memeyi sağıyor gülüm 

 

Ekinler yetmeden yere yatıyor  

Kaderimde kör baykuşlar ötüyor  

Doğan güneş içerime batıyor  

Bulutlar başıma ağıyor gülüm 

 

Gene bugün iki gözüm seğirdi  

Kahpe felek devranında eğirdi  

Zalim kader sicimini sıyırdı  

Sıktı boğazımı boğuyor gülüm 

 

Yazın her yer coşar herkes çalışır  

İnsanoğlu her cefaya alışır  

Ayrılanlar bir gün olur kavuşur  

Akşam batan sabah doğuyor gülüm 

 

Âşık Borani'yem saçım aklaştı  

Herkes nasibini aldı haklaştı  

Kara gözlüm hasiretlik yaklaştı  

Cesedim yatakta soğuyor gülüm 
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ÂŞIK OLUNMAZ 

 

Ey âşık ara ki sen seni sende  

Bulmayınca âşık olunmaz gülüm 

Daha bir goncasın kokulu gülde 

Solmayınca âşık olunmaz gülüm 

 

Kendine biçsen de en büyük paha 

Benzetme kendini sultana şaha 

İçi boş bir kaptan farkın yok daha 

Dolmayınca âşık olunmaz gülüm 

 

Ey âşık kendini eyleme harap 

Badenin yerini tutar mı şarap 

Aşkın yollarında gönülde turap 

Olmayınca âşık olunmaz gülüm 

 

Katmadıysan sözün biber tuzunu 

Kıskanarak kim çok etmiş azını 

Ağaç sazdan evvel gönül sazını 

Çalmayınca âşık olunmaz gülüm 

 

Borani usanmaz sevgi suçundan 

Âşık şikâyetçi olmaz geçimden 

Benlik dikenini tutup içinden 

Yolmayınca âşık olunmaz gülüm 
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NEYİM VARSA BÖLÜŞMEYE RAZIYIM   

 

Sana kurban olsun bir tek canım var  

Yarısını sen al yarısını ben  

Gönlümde koskoca bir kovanım var  

Peteğini sen al arısını ben  

 

Pişmeden söyleme söz olur bayat  

Sevip koklamadan geçer mi hayat? 

Gel senle bölüşek düşmana inat  

Yeşilini sen al kurusunu ben  

 

Aklı kalmaz aşk oduna yananın  

Ömrü boşa dünya benim sananın  

Yumurta yapılı yalan dünyanın  

Beyazını sen al sarısını ben  

 

Seninle bölüşek yarı yarıya  

Umut yeşerirse dönmez sarıya  

Ölürsek ahrette gelen soruya  

Cevabını sen al sorusunu ben  

 

Âşık Borani’yem neden kızıyım? 

Biraz senden biraz benden yazıyım  

Neyim varsa bölüşmeye razıyım  

Yarısını sen al yarısını ben 
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SIRRI SIRRULLAHIM BEN  

 

Ehlibeyit ay gün gibi her yerde nuru parlar 

Ben ilmin şehriyim dedi kapısında Ali var 

Ali’nin şanına indi çatal dilli Zülfikar 

Bende dünya bende ukba vechu vechullahım ben 

Küntü kenzin sırrı bende anasırı erbayım ben 

 

Mayasından maya kattı beni halefi yarattı 

Ben öyle bir Kâbe’yim Kâbe beni tavaf yaptı 

Oturdu gönül köşküme beni enel Hakk’ı yaptı 

Bende dünya bende ukba vechu vechullahım ben 

Küntü kenzin sırrı bende anasırı erbayım ben 

 

Ben dedeyim ben hocayım kilisede benim papaz 

Bende namaz bende niyaz bende otuz iki farz 

Bülbüllerin dili bende bende Telli Kuran saz 

Bende dünya bende ukba vechu vechullahım ben 

Küntü kenzin sırrı bende anasırı erbayım ben 

 

Bende Muhammed Mustafa pençeyi Ali abayım 

İmam Hasan Şah Hüseyin ben Zeynel abayım  

Muhammet Bakır’ı sevdim İmam Cafer’e fedayım  

Bende dünya bende ukba vechu vechullahım ben 

Küntü kenzin sırrı bende anasırı erbayım ben 

 

Musa-i Kazım Ali Rıza Muhammed Taki’yim ben 

On İki İmam’a canım kurban Aliyel Naki’yim ben 

Hasan Ali Askeri Mehdi’iye sakiyim ben 

Bende dünya bende ukba vechu vechullahım ben 

Küntü kenzin sırrı bende anasırı erbayım ben 

 

Borani kendini tanı Hayber’in kapısı sende 

Güzel ahlak temiz vicdan takvanın tapusu sende 

Sendedir bütün kâinat dünyanın hepisi sende 

Bende dünya bende ukba vechu vechullahım ben 

Küntü kenzin sırrı bende anasırı erbayım ben      
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NASIL DOST OLAYIM? 

 

Kadınlara öcü gibi bakana 

Nasıl insan deyip dost olayım ben? 

Kadın şeytan deyip vurup yakana 

Nasıl insan deyip dost olayım ben? 

 

Kadını öküze eş görenlere 

Toplumdan ayırıp dış görenlere 

Bir boşsun sözüyle boş görenlere 

Nasıl insan deyip dost olayım ben? 

 

Saçı uzun aklı kısa diyene 

Vampir gibi kadın eti yiyene 

Kendi şehvetine kadın soyana 

Nasıl insan deyip dost olayım ben? 

 

Arayıp da hakikati sormuyor 

Kadın insan diye kafa yormuyor 

Sevdim diyor ikrarında durmuyor 

Nasıl insan deyip dost olayım ben? 

 

Borani’yem aşkın sırrı çözülür 

Erkeğin önünde kadın büzülür 

El gülüp oynarken kadın üzülür 

Nasıl insan deyip dost olayım ben? 
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EDİRNE’YE GELDİM BEN 

 

Pir Sultan Abdal'ın kendi dilinden  

Sözü aldım Edirne'ye geldim ben  

Esridim Yunus'un kaptım elinden  

Sazı aldım Edirne'ye geldim ben 

 

Bu aşkın yolunda gezdim yoruldum  

Sevda ile elden ele savruldum  

Aşkın ateşiyle yandım kavruldum  

Közü aldım Edirne’ye geldim ben 

 

Yalakça yaşayıp etek öpmedim  

Emeğimi yedim hampa kapmadım  

Çıkar için vicdanımı satmadım  

Azı aldım Edirne’ye geldim ben 

 

Sözlerimde Köroğlu'nun narası  

Ellerimde Yörüklerin kınası  

Yüreğimde insanlığın yarası  

Sızı aldım Edirne'ye geldim ben 

 

Sanma lafı kuru sıkı atanım  

Sevgi ile güzellikten tutanım  

Vadem nerde yetti orda vatanım  

Bezi aldım Edirne'ye geldim ben 

 

Âşık Borani’yem korkmam yorumdan  

Yandı bağrım âşıklığın narından  

Çorbanıza katmak için Çorum'dan  

Tuzu aldım Edirne’ye geldim ben 
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CADI DÜNYA 

 

Güzelim hayatı tepti devirdi 

Durdurun dünyayı ineceğim ben 

Yetmiş yıldır bana filim çevirdi 

Durdurun dünyayı ineceğim ben 

 

Tamahkâr eyledi mala taptırdı 

Şatolar saraylar evler yaptırdı 

Günahkâr eyledi yoldan saptırdı 

Durdurun dünyayı ineceğim ben 

 

Aşkın ateşine yandım korlandım 

Yüce dağ başına yağdım karlandım 

Bu seferki ayrılığa zorlandım  

Durdurun dünyayı ineceğim ben  

 

Borani’yem dünya doymaz yaratık 

Acılar ekmeğim gözyaşım katık 

O döndü ben döndüm yorulduk artık 

Durdurun dünyayı ineceğim ben  
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SEVDA BAHÇESİ 

 

Dokuz yüz seksen beş kırk oldu yaşım 

Yâre sarılıp da sıkamıyom ben 

Dişlerim çürüdü ağrıyor başım 

Aşkın çırasını yakamıyom ben 

 

Neden Yarab neden buruştu yüzüm? 

Gözlüksüz dünyayı görmüyor gözüm 

Belim kambur oldu tutmuyor dizim 

Sevda bahçesine çıkamıyom ben 

 

Bahçe viran çift süremem otakta 

Bir çift kelam çıkmaz oldu dudakta 

Vay vay ile inliyorum yatakta 

Neden engelleri yıkamıyom ben? 

 

Dönüyorum insanlığın taşıyım 

Yenilmedik güzellerin aşıyım 

Kanadı kırılmış sevda kuşuyum 

Sevgiden usanıp bıkamıyom ben 

 

Yine çarptı Borani’nin yüreği 

Saz elimde gezemiyom yöreyi 

Güzelsiz dünyanın uçsun direği 

Niye çirkinlere bakamıyom ben? 
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LEYLÂ'YI VE MEVLÂ'YI ARAMAK 

 

Edirne'de şu avare gönlüme  

Gözleri sürmeli yâr arıyom ben  

Melâmet kispetin giydim eğnime  

Çıktım meydanlara er arıyom ben 

 

Arif gerek bu gönülü yormaya  

Tabip gerek yaraları sarmaya  

Muhabbetin çadırını kurmaya  

Bir gönül şehrinde yer arıyom ben 

 

Hâl ehliyle hallerini danışan 

Arifane söz söyleyip konuşan  

Hep helal rızkının peşinde koşan  

Yiğidin alnında ter arıyom ben 

 

Cehaletin yemişini dermeyen  

Dert açıp başıma çorap örmeyen  

Çirkin bakıp yanlış yeri görmeyen  

Hakikat âmâsı kör arıyom ben 

 

Ahde vefa duran olsun sözünde  

İnsanlıktan maya olsun özünde  

Ar damarı çatlamamış yüzünde  

Biraz namus hayâ ar arıyom ben 

 

Borani'yem hep çektiğim dilimden  

Anlayan yok bağlamanın telinden  

Sen de sefa geldin Çorum elinden  

Hele buyur âşık der arıyom ben 
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CAHİL MECLİSİNİN DİLSİZİYİM BEN 

 

Benim dünyam sevenlerin dünyası  

Sevgisiz bahçenin gülsüzüyüm ben  

Sevgi tellalıyım aşk pazarında  

Cahil meclisinin dilsiziyim ben 

 

Benim gözüm hep sevgiye bakacak  

Gönül pınarımdan sevgi akacak  

Bir gönül arıyom başım sokacak  

Dünyanın avare yersiziyim ben 

 

Sevgi duman duman çıkar pecemden  

Sevgi yağmur gibi akar gecemden?  

Dersi öyle aldım Yunus hocamdan  

Sevgi pazarının kârsızıyım ben 

 

Alırım satarım azalmam bitmem 

Tartarım veririm zarar kâr etmem  

Döverler kovarlar bırakıp gitmem  

Sevgi pazarının arsızıyım ben 

 

Sevgiyle okurum sevgi yazarım 

Sevgi alır sevgi satar pazarım  

Sevgi söyler sevgi çalar gezerim 

Sevgi bankasının hırsızıyım ben 

 

Bağrıma yazıldı sevginin adı  

Cahil pazarının kalmadı tadı  

Kahpe felek dallarımı budadı  

Dünyanın kanatsız kolsuzuyum ben 

 

Borani’yem sevgi satmam muamma  

Boşuna uğraşıp çözerim sanma 

Aşkın mabedinde zenginim amma 

Çorum’un biçare çulsuzuyum ben  
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LEYLA ÖĞRETMEN 

 

Gölgesinde tüm insanlık dinlensin 

Fidan dikip dal yapalım öğretmen 

Tüm insanlık yesin içsin şenlensin 

Arı gibi bal yapalım öğretmen 

 

Okusun yazsın da durmasın coşsun 

Güzel söz söylesin güzel konuşsun 

Sevgiyle yürüsün sevgiyle koşsun 

İnsanlığa yol yapalım öğretmen 

 

Dünyaya sevgiyle çalalım maya 

İnsanı insan eden edeple hayâ 

Sarmak için kucak açan dünyaya 

Biz de kanat kol yapalım öğretmen 

 

Bu asırda savaş insanlık suçu 

Durdursun insanlık zamansız göçü     

Hep doysun insanlık kalmasın açı      

Yardımları bol yapalım öğretmen 

 

Silah yapıp verenlere yuh olsun 

Silah fabrikası çiçeklik olsun 

Sevgi barış ile hoşgörü kalsın 

Güçsüzlere hal yapalım öğretmen 

 

Borani kurbanım ben eşit paya 

Herkes eşit dizilecek sofraya 

Bir sevgi bayrağı çekek dünyaya 

Her tarafı al yapalım öğretmen 
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SEN İNSANSIN 

 

Sen kendini bilir isen maden dolu bir dağsın 

Kevserin üzümü sende dost gönlünde bir bağsın 

Allah’ın halifesi yeryüzünde insansın sen insansın 

İnsanoğlu ümmül kitap Natık-ı Kuran’sın sen  

Sümme vechullah sendedir âdemi kübrasın sen 

 

Allah’ım Âdem'i kendi sıfatında yarattı 

Bütün melekler geldiler Âdem'e secde yaptı 

Sığmadı arşa kürse Âdem'in gönlüne yattı 

İnsanoğlu ümmül kitap Natık-ı Kuran’sın sen  

Sümme vechullah sendedir âdemi kübrasın sen 

 

Yeryüzünün halifesi Hakk'tan ayırma insanı 

Küntü kenzin sırrı sende elest bezminde nişanı 

Âdem'in nuru kaplar baştan başa cihanı 

İnsanoğlu ümmül kitap Natık-ı Kuran’sın sen  

Sümme vechullah sendedir âdemi kübrasın sen 

 

Borani insanı insan eden edep ile hayâsı 

Melekler çamuru kardı yüce Allah ustası 

Zikret Esmayıhüsnayı içinde İsmi Azam duası 

İnsanoğlu ümmül kitap Natık-ı Kuran’sın sen  

Sümme vechullah sendedir âdemi kübrasın sen 
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İNSANI BİLMEK 

 

İnsan maden dolu bir dağa benzer 

Kazdığın kadar kaz kazabilirsen 

Levh-i mahfuzdadır kader defteri 

Yazdığın kadar yaz yazabilirsen 

 

Hem yerde hem gökte dolanır kanı 

Sümme vechullahtır cananı canı 

Bu yedi kapılı kocaman hanı 

Gezdiğin kadar gez gezebilirsen 

 

Firdevsi âlânın cenneti insan 

Allah’ın hem farzı sünneti insan 

Varlığın en yüce sureti insan 

Çizdiğin kadar çiz çizebilirsen 

 

Boş çevirme gelir ise kapına 

Yaradan’ın eli değdi yapına 

İnsanlar tespihtir zikir ipine 

Dizdiğin kadar diz dizebilirsen 

 

Borani Allah’ın varı insanda 

Sevgisi sevdası yâri insanda 

Sanki sır küpünün sırrı insanda 

Çözdüğün kadar çöz çözebilirsen 
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BİR SEN DUYMADIN 

 

Acıları yüreğime bağladım 

Cümle âlem duydu bir sen duymadın 

Tenhalarda için için ağladım 

Cümle âlem duydu bir sen duymadın 

 

Sevgiyi gönülden siler mi kişi? 

Acı olur aşk atından inişi 

Sevdamız üstüne gördüğüm düşü 

Cümle âlem yoydu bir sen yoymadın 

 

Kimler geldi gitti bu koca hana? 

Gelirken giderken türlü bahane 

Beni aşka düşmüş deli divane 

Cümle âlem saydı bir sen saymadın 

 

Alamadım nasibimi murattan 

Değmedi ağzıma o güzel tattan 

Günah keçisiyim kuru inattan 

Cümle âlem caydı bir sen caymadın 

 

Boraniyem yâr eline gül verdim 

Yüzlere katlandı efkârım derdim 

Muhabbetin kaymağından dil verdim 

Cümle âlem doydu bir sen doymadın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

MEZARA GİTTİM 

 

Yan yana kurulmuş ne güzel site 

Hiç kimse kimseye git demez öte 

Ne mafyası kalmış ne de bir çete 

Birbirini soyanı yok mezarın 

 

Birbirine karşı hepsi de dürüs 

Hepsi barışmışlar hiç kalmamış küs 

Ne jandarma var ne de bir polis 

Birbirine kıyanı yok mezarın 

 

Ne çok isteyen var ne de var azı 

Hakkına düşene hep olmuş razı 

Kimsenin kimseye yok itirazı 

Yarım adım kayanı yok mezarın 

 

Hepsi de beş arşın bez ile gitmiş 

Öfkeyle kin garez düşmanlık bitmiş 

Hepsi de yan yana sarılmış yatmış 

Erkeği yok bayanı yok mezarın 

 

Borani’yem bir mezara yaslandım  

Dua ile hepisine seslendim 

Buradaki komşuluğu kıskandım 

Kör şeytana uyanı yok mezarın 
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BOLLUKTA GEMİYİ HERKES YÜZDÜRÜR 

 

Gençliğin kıymetin şimdi bilemen  

Siyah saça kır düşünce anlarsın  

Keçi cılgasının asfalt olduğun  

Yüce dağa kar düşünce anlarsın  

 

İkiyi bir etmek aşkın kökeni  

Bilmelisin aşka tohum ekeni  

Şimdi hesap etmen gülü dikeni  

Bülbül güle zar düşünce anlarsın  

 

Neden sarı teli inlettiğimi  

Türküler söyleyip dinlettiğimi  

Beni kimin dertli söylettiğini  

Ocağına har düşünce anlarsın 

 

Şeyda bülbül gibi konarsın dala  

Gönül kovanına gidersin bala  

Hep hayal kurarsın pembeye ala  

Gönülüne mor düşünce anlarsın 

 

Yoksulluk insanı yıkar üzdürür  

Ömür boyu boynu bükük gezdirir  

Bollukta gemiyi herkes yüzdürür  

Deryalara yar düşünce anlarsın 

 

Âşıklarda sevda köklü olduğun  

Derdi yüreğinde saklı olduğun  

Sen de Borani'nin haklı olduğun  

Yüreğine kor düşünce anlarsın 
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DALDA KALIRSIN 

 

Hayat arkadaşın iyi seçmezsen 

Yol ehli değilse yolda kalırsın 

Bu dünyanın cilvesini geçmezsen 

Sesini duymazlar dilde kalırsın 

 

Yağmur güneş alan çiçekler solmaz 

Namert çeşmesinden hiçbir kalp dolmaz 

Hayat merdivenin getiren olmaz 

İnemen aşağı dalda kalırsın 

 

İnsanı bölmeden birlik baktıysan 

Özündeki cehaleti yıktıysan 

İnsan âlemine ışık yaktıysan 

Arıda çiçekte balda kalırsın 

 

Bu çirkef düzenin vardır ahengi 

İnsan aramalı bulmalı dengi 

Cehalet üstüne yaptıysan cengi 

Gönül sıkışır mı bolda kalırsın 

 

Borani'yem bakmam dünya malına 

Yol ehli değilsen yazık halına 

Oturaman erenlerin çuluna 

Yanar kavrulursun çölde kalırsın 
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ATLANAMAZSIN 

 

Hayal limanında duran gemiye 

İnip binmeyince zatlanamazsın 

Yiğit gerek küheylana binmeye 

Bir kırpık tay ile atlanamazsın 

 

Hoş geçir gününü servet mal yalan 

Hakkın ışığıyla sen de ziyalan 

İnsanlığın hamurunda mayalan 

Yoksa acı çalar tatlanamazsın 

 

Borani’yem gerçeklere katıl gel 

Ağır ol batman döv sen de tartıl gel 

Gerçeklerin törpüsüynen yontul gel 

Sonra olanlara katlanamazsın 
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CAHİLE İLLÂYI OKUTAMAZSIN 

 

Yumurtan cılk ise oturma gurka 

Bülbül çıkartıp da şakıtamazsın 

Bendin bozuk ise su tutma arka 

Doğru bir menzile akıtamazsın 

 

Baştan yalan lafın yoktur temeli 

Ne yararı olur ne de emeli 

Gerçek sofrasında doyup yemeli 

Arifi harama bakıtamazsın  

 

Mayası bozuksa bozuktur özü 

İç başka dış başka şeytandır yüzü 

Asil azmaz derler bir atasözü 

Aslı gerçek ise kokutamazsın 

 

Hayır gelmez tepesinden düzünden 

Bütün kötülükler cahil yüzünden 

Cahil la dediyse dönmez sözünden 

Cahile illâyı okutamazsın 

 

Borani gönlümde sevgi harmandır 

Ariflerin aşı derde dermandır 

Aslı kendir boşa dönen kirmandır 

Cahile yün kumaş dokutamazsın 
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AŞK SANMAYIN 

 

Kuş gibi uçup dallarda  

Varılmayı aşk sanmayın  

Gizlice tenha yollarda  

Sarılmayı aşk sanmayın  

 

Hayal karışmadan düşe  

Bir ateş düşmeden döşe  

Boyalı kirpiğe kaşa  

Vurulmayı aşk sanmayın  

 

Sevmiş iken yeni yeni  

Unutup bir evvelkini  

Saat gibi takıp pimi  

Kurulmayı aşk sanmayın  

 

Ufkuna güneş doğmadan  

Çirkini bağdan koğmadan  

Arada esip yağmadan  

Durulmayı aşk sanmayın  

 

Sevgi aşka kavuşmadan  

Güzellikle yarışmadan  

İki küsüp barışmadan  

Darılmayı aşk sanmayın  

 

Habersiz aşk yasasından  

Delik gönül potasından  

Konuşurken ortasından  

Kırılmayı aşk sanmayın  

 

Borani boş yeldirmede  

Yüreğini deldirmede  

Benim gibi Edirne'de  

Yorulmayı aşk sanmayın 
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AŞKIMIN HIRSIZI SEN DEĞİL MİYDİN? 

 

Ben senin yüzünden düştüm bu hale  

Beni derde salan sen değil miydin? 

Gönlüme dert verdin başıma bela  

Beni benden alan sen değil miydin?  

 

Bazen dondurarak bazen yakarak  

Ne anlarsın aşka kurşun sıkarak? 

Gözlerimin içlerine bakarak  

Beni benden çalan sen değil miydin?  

 

Beynimin içinde şimşekler çakıp  

Sen nere gidiyon ruhumu yakıp? 

Yağmur gibi yağıp sel gibi akıp  

Bu gönlüme dolan sen değil miydin?  

 

Aşk iksiri dolaşıyor kanımda  

Sana kurban olsun bir tek canım da  

Tam yedi senedir gönül hanımda  

Eğlenip de kalan sen değil miydin? 

 

Âşık Borani’yem muhabbet aşım  

Namerdin önünde eğdirdin başım  

Höykürüp ağlayıp döküp gözyaşın  

Saçlarını yolan sen değil miydin? 
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ATATÜRK'ÜN KIYMETİNİ BİLMEDİK 

 

Atatürk’ün kıymetini bilmedik  

Bir Mustafa Kemal lazım gönderin  

Nazım Hikmet geldi geçti görmedik  

Bir de yeni baştan Nazım gönderin  

 

Yalınız koyanlar İsmet Paşa’yı  

Hepsi hırsız çıktı döndü köşeyi  

Bardağı bıraktı yuttu şişeyi  

Basın mühürünü kazın gönderin  

 

Hiç ettiler Karac’oğlan sazını  

Çekeni yok Eliflerin nazını  

Piç ettiler âşıkların sözünü  

Halim Pir Sultan’a yazın gönderin  

 

Bizi seven elin dilin bel desin  

Mevlanalar ne olursan gel desin  

Sarı Saltuk sen kendini bil desin  

Hacı Bektaş, Yunus bizim gönderin  

 

Yetişmiyor dor atların tayları  

Hani nerde Oğuzların boyları? 

Nerde kaldı bizim Türkmen beyleri?  

Şöyle boncuk boncuk dizin gönderin  

 

Gaip erenleri halimiz görsün  

Urum abdalları batıdan girsin  

Horasan’dan Yeseviler göndersin  

Göbek bağlarını çözüm gönderin  

 

Borani’yim hep oynarım ütemem  

Hırsızların yakasından tutamam  

Siyasetin yalanını yutamam  

Azcık bu tarafa hazım gönderin 
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EDİRNE'NİN NAMLI GÖZLERİ 

 

Bakarken tetiğe basıp bakarsın  

Neden dertli dertli namlı gözlerin? 

Volkan gibi baktığını yakarsın  

Bitmez mi hicranı zamlı gözlerin? 

 

Bakınca yüzümde şimşekler çaktı  

Yıldırımlar gibi beynime aktı  

Sam yelleri gibi eritti yaktı  

Yediveren gibi canlı gözlerin 

 

Gözler yıldız gibi göklerde çakar  

Vurduğu ceylanlar meydana çıkar  

Aşkın mahkemesi davaya bakar  

Gönül mahkememde zanlı gözlerin 

 

Niçin cevap vermiyorsun çağrıma? 

Vefasızlık gider oldu ağrıma  

Kanlı hançer gibi vurdun bağrıma  

Yaraladı beni kanlı gözlerin 

 

Çok canlar yakmaya okları attın  

Ben gibi garibin bağrına battın  

Sabaha dek yatakları ıslattın  

Gene sabah sabah nemli gözlerin 

 

Saldın Borani'ye hicranı gamı  

Gönül depreminin yoktur dermanı  

Bir bakmakla yakar bütün cihanı  

Senin Edirne'de namlı gözlerin 
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MUTLAKA BEKLİYORUM 

 

Gecenin koynunda uyurken herkes  

Yüce dağlar kar olsa da gelesin  

Yüreğimde sızı kulağımda ses  

Kavil yeri nar olsa da gelesin 

 

Çifte davul ile çifte düğünde  

Seni bekliyorum yarın bugünde 

Çimenler bitse de mezar üstünde  

Kara toprak dar olsa da gelesin 

 

Hasret bitmez gurbet ele varalı  

Mektuplar gelmiyor yollar aralı  

Yataklar yastadır düşler yaralı  

Sana eller yâr olsa da gelesin 

 

Bir dipsiz deryaya açıldı gemi  

Çok dertteyim görmüyorum gölgemi  

Bir akşamüstünde bekliyom seni  

Utanıp da ar olsa da gelesin 

 

Borani'yem ben bu yoldan dönemem  

Nerde biter neticesin bilemem  

Bu gönülü sensiz kabre gömemem  

Yüce dağlar kar olsa da gelesin 
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ARI OL 

 

Ahlaksızı hırsızı atalım ayıralım 

Açıkları giydirip açları doyuralım 

Gelin birlik olalım sesimiz duyuralım 

Günahlardan fari ol iyi insandı densin 

Olacaksan arı ol millet balını yesin 

 

Ezilene sahip çık o da etsin düğünü 

Sevilelim sevelim gün sevgi barış günü 

Bir yana bırakalım kavga öfkeyi kini 

Günahlardan fari ol iyi insandı densin 

Olacaksan arı ol millet balını yesin 

 

İnsanlığa selam et ahretine varınca 

Cevabını hazırla meleykeler sorunca 

Orda hesap veriyor bir kör topal karınca 

Günahlardan fari ol iyi insandı densin 

Olacaksan arı ol millet balını yesin 

 

Borani’yem sevgiyi yazalım satır satır 

Bir fincan kahvede olsun kırk yıllık hatır 

Olan sermayenizi sevgi barışa yatır  

Günahlardan fari ol iyi insandı densin 

Olacaksan arı ol millet balını yesin 
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BİR BARDAK ÇAYINDA BİN MİHNET KOKAR 

 

Günler hicran gibi dolar küplere  

Ayı bile dert oluyor gurbetin  

Günü boncuk boncuk dizen iplere  

Sayı bile dert oluyor gurbetin  

 

Gurbet tarlasına tohum saçılmaz  

Yapışır yakana dertten kaçılmaz  

Ne kadar zorlasan bahtın açılmaz  

Payı bile dert oluyor gurbetin  

 

Her sohbette gıram gıram tartarlar  

Bilmediğin sürülere katarlar  

Her yanından fitne oku atarlar  

Yayı bile dert oluyor gurbetin  

 

Mızrabı vurursun sazın ötmezken  

Hep senden isterler sana yetmezken  

Gurbetin kısrağı sözün tutmazken  

Tayı bile dert oluyor gurbetin 

 

Âşık Borani’yi kalleşlik yıkar  

Mert der sarılırsın hep kalleş çıkar  

Bir bardak çayında bin mihnet kokar  

Çayı bile dert oluyor gurbetin 
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SEN BAĞRIMI YAKTIN GİTTİN 

 

Daha başlamadan söze 

Derdin nedir çıktın gittin 

Attın da ateşe köze 

Sen bağrımı yaktın gittin 

 

Aşk öyle bir hayal düşkü 

Kimse anlatamaz aşkı 

Gönlüme yaptığım köşkü 

Oturmadan yıktın gittin 

 

Gittin sen boşu boşuna 

Söyle gitti mi hoşuna? 

Tüfeği gönül kuşuna 

Tetiğini sıktın gittin 

 

Ben de sana doymaz iken 

Sözlerimden caymaz iken 

Ben teline kıymaz iken 

Sen hançeri soktun gittin 

 

Borani etme temaşa 

Sevsem de emeğim boşa 

Beni derdimle baş başa 

Yalnız koydun çektin gittin 
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ÇORUM GÜZELLEMESİ 

 

Uzaktan bakınca gayet heybetli 

Dumanlı dağları vardır Çorum’un 

Temiz bereketli türlü nimetli 

Çarşısı pazarı nurdur Çorum’un 

 

Güzelleri çarşılarda dolanır 

Sıklık Boğazı’ndan ceylan sulanır 

Çatak’ta turaçlar keklik avlanır 

Kösedağı şimdi kardır Çorum’un 

 

Soğuk suyu hastalara dermandır 

Dertlere şifadır canlara candır 

Güzelleri çoktur yiğit harmandır 

Eğlenip kalması kârdır Çorum’un 

 

Yiğitlerin kulakları sak olur 

Tartıda adalet sözde hak olur 

Güzel gelir çirkinlikler yok olur 

Gülü gülüzarı vardır Çorum’un 

 

Çomar Barajı’nda gönül açılır 

Bağlarında cennet suyu içilir 

Allah’ın rahmeti burda saçılır 

Halkı insanlığa yârdır Çorum’un 

 

Cennet yemiş verir bahçesi bağı 

Yiğitler gezerler olur otağı 

Âşıkları çeker güzel yatağı 

Ateşi âşığa nardır Çorum’un 

 

Âşık Borani’yem heridir heri 

Tarifsiz ovadır Çorum’un yeri 

Hititler Sümerler Asur’dan beri 

Ta eskiden adı şardır Çorum’un 
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HEMİ BAYRAM HEM YENİ YIL 

 

Gelme hastalık ölümle seni sevek her halinle  

Bütçenin dibini deldik hiç gelme zamla zulümle  

Sevgi getir saygı getir barıştır bizi âlemle  

Hemi bayram hem yeni yıl insanlığa kutlu olsun  

Küslük dargınlıklar bitsin gönüllere sevgi dolsun  

 

Gökteki uçan kuşlara dostlukta yenen aşlara  

Gönüllere sevgi dolsun dönmesin kara taşlara  

Ölmesin kadın çocuklar son verilsin savaşlara  

Hemi bayram hem yeni yıl insanlığa kutlu olsun  

Küslük dargınlıklar bitsin gönüllere sevgi dolsun  

 

Tarlalara bozkırlara bulutlardan yağmur getir  

Fırıncının teknesine ekmek olsun hamur getir  

Geleceksen sevgiyle gel küslük dargınlığı bitir  

Hemi bayram hem yeni yıl insanlığa kutlu olsun  

Küslük dargınlıklar bitsin gönüllere sevgi dolsun  

 

Borani'yem ilim getir fakültenin kürsüsüne  

Öğrencinin karnesine öğretmenin gür sesine  

Ozanlara ilham getir mızrabına türküsüne  

Hemi bayram hem yeni yıl insanlara kutlu olsun  

Küslük dargınlıklar bitsin gönüllere sevgi dolsun 
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YOLUN KÜTÜPHANE OLSUN 

 

Güzel güzel kitaplar var 

Yolun kütüphane olsun 

Arı gibi hitaplar var 

Balın kütüphane olsun 

 

İçersen sarhoş yatırır 

Ömrünü çabuk bitirir 

Bizi kahveler batırır 

Halin kütüphane olsun 

 

Gerçeğe ermek istersen 

Gezmeden görmek istersen 

Sırlara ermek istersen 

Dalın kütüphane olsun 

 

Göklerde uçan kuşları 

Çiçekleri ağaçları 

Oku dağları taşları 

Selin kütüphane olsun 

 

Oku gerine gerine  

Aklın otursun yerine 

Bir birine bir birine  

Gülün kütüphane olsun 

 

Sokaklarda ne gezersin? 

Cahil kalınca bezersin 

Ana babanı üzersin 

Elin kütüphane olsun 

 

Borani’yem son durağın 

Sevgi biçecek orağın 

Kütüphane cennet bağın 

Gülün kütüphane olsun 
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BEN ÖLÜRSEM VASİYETİM SİZLERE   

 

Ben ölürsem vasiyetim sizlere 

Çalgılı türkülü yörün götürün 

Sarıp sarmalaman kirli bezlere 

Yârin yazmasına bürün götürün 

 

Ben gitmem güzeller talkın vermeden 

Ayrılamam gül cemali görmeden 

Doğu batı gâvur Müslim demeden 

Beni de bir insan görün götürün 

 

Cahilleri namazıma katmayın 

Küs olanlar tabutumdan tutmayın 

Beni mezarıma yalnız atmayın 

Yâri de benimle sürün götürün 

 

Senlik benlik güden laf eden çoktur  

İkilik yaratmak zehirli oktur  

Benim meclisimin tarafı yoktur  

Sevgi hamuruyla garın götürün 

 

Musalla taşında biraz oturun 

Türkü söylen muhabbeti yetirin 

Hep barışın küslükleri bitirin 

Sevgi salasını verin götürün 

 

Yobazlar gelmesin beni üzerler 

Ruhumu kirletir bağrım ezerler 

Toplansın başıma bütün güzeller 

Beni ayağına serin götürün 

 

Âşık Borani’yem işte böyleyim 

Güzelin zülfünü yastık eyleyin 

Bütün dostlarıma selam söyleyin 

Sevgi toprağını kürün götürün 
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GELMİYOR 

 

Limanıma gemi uğramaz oldu  

Ne yolcu geliyo ne yol geliyo  

Bir tatlı sohbete hasret kaldım ben  

Ne canan geliyo ne el geliyo 

 

Aşkın ateşini almışım közden  

Hurç doldu almıyor denmiyen sözden  

Bad-ı saba yüzün çevirdi bizden  

Ne rüzgâr esiyo ne yel geliyo 

 

Yediveren yedi kere gül verdi  

Nevruz nişanlandı çiğdem döl verdi  

Karanfile bülbül kondu dil verdi  

Ne bülbül geliyo ne gül geliyo 

 

Sevgi bahçesinde aşkın çiçeği  

Gülleri kesiyor cahil bıçağı  

Gidi cahil anlamıyo gerçeği  

Ne tabut geliyo ne öl geliyo 

 

Kerem gibi yanıyorum seziyom  

Aslı'nın aşkıyla şiir yazıyom  

Ben Çorum'un Mecnun’uyum geziyom  

Ne Leyla geliyo ne çöl geliyo 

 

Borani'yem dikene gül aşlayan  

İnsan mıdır birbirini taşlayan? 

Nasıl eyi misin diye başlayan  

Ne mektup geliyo ne tel geliyo 
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BORANİ KİMDEN KORKAR? 

 

Ünlüden namlıdan şöhretten korkmam 

Borani bağnazdan yobazdan korkar 

Öteki dünyadan sırattan korkmam 

Borani bağnazdan yobazdan korkar 

 

Korkmam itten kurttan tilki çakaldan 

Yırtıcı kuşlardan baba kartaldan 

Aslandan kaplandan korkmam sırtlandan  

Borani bağnazdan yobazdan korkar 

 

Filler öfkelense kesilse dayı 

Korkmam mahlûkatın gelsin alayı 

Yolumu kesse de yüzlerce ayı 

Borani bağnazdan yobazdan korkar 

 

Her taraf su olsa her taraf umman 

Gark olur giderim vallahi korkmam 

Çıksa da yoluma ejderha yılan 

Borani bağnazdan yobazdan korkar 

 

Bunlar ki sevgiye hep karşı çıkar 

Bunlar ki insanın gönlünü yıkar 

Boğazından keser ateşte yakar 

Borani bağnazdan yobazdan korkar 

 

Bunlar Nesimi’nin derisin yüzdü 

Mansur’u astılar çoğunu üzdü 

Bunlar ariflerin kuyusun kazdı 

Borani bağnazdan yobazdan korkar 

 

Âşık Borani’yem boynumu büktüm 

Güzel Allah’ıma derdimi döktüm 

Ben ne çektim ise bunlardan çektim 

Borani bağnazdan yobazdan korkar 
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KANADINIZ YARALI MI TURNALAR? 

 

Allı turnam niye çıkıp gelmezsin  

Kanadınız yaralı mı turnalar? 

Mektubum götürüp yâre vermezsin  

Mektuplarım karalı mı turnalar? 

Kanadınız yaralı mı turnalar? 

 

Kurşun mu attılar yara var telde  

Yârin ter kokusun alırsan gülde  

Siz de benim gibi şu gurbet elde  

Yüreğiniz paralı mı turnalar? 

Kanadınız yaralı mı turnalar? 

 

Âşık hal ehlidir küstürme gelin  

Dilini lal edip süstürme gelin  

Yolu uzatmayın kestirme gelin  

Başında dert sıralı mı turnalar? 

Kanadınız yaralı mı turnalar? 

 

Güzelsiz kıymeti olmuyor köşkün  

Hasreti kocatıp ediyor düşkün  

Senin de mi derdin başından aşkın? 

Dertleriniz sıralı mı turnalar? 

Kanadınız yaralı mı turnalar? 

 

Borani gurbette yanıyor bağrı  

Başımda kışlıyor çilenin ağrı  

Biraz alın gidin o yana doğru  

Bütün dertler buralı mı turnalar? 

Kanadınız yaralı mı turnalar? 
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KÖRLERİN MECLİSİ   

 

Ruhsuz bir dünyada bakar kör gibi 

Gözlerine baktım anlamadılar 

Seviyom demesi sanki zor gibi 

Yüzlerine baktım anlamadılar 

 

Yanaşmadı sevgi ile bakışa 

Paha yetmez burcum burcum kokuşa 

Sevgi kervanını sürdü yokuşa 

Düzlerine baktım anlamadılar 

 

Sevgi mabedini yıkıp taşlamış 

İnsanlık gülüne diken aşlamış 

Sonu bilinmeyen yola başlamış 

İzlerine baktım anlamadılar 

 

Bencil olma yık gururu turab ol 

At kini kibiri hane harab ol 

Aşkın ateşiyle yan da kebap ol 

Közlerine baktım anlamadılar 

 

İnsanlık yoluna akar gözyaşım 

Softaya yobaza eğilmez başım 

İkilikle ölüp gitme kardaşım 

Bezlerine baktım anlamadılar 

 

Borani sevgiyle dolaşır kanım 

Neden yoruyorsun beni sultanım? 

Hepimizi Allah yarattı canım 

Özlerine baktım anlamadılar 
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ANADOLU’NUN ÇİLEKEŞ ÂŞIKLARINA 

 

Her nereye gitse hazırdır postu 

Hiç kimseye yoktur kavgası kastı 

İnsanlığa yaran insanlık dostu 

İnsanla bölüşür payı âşıklar 

 

Dert ile çiledir bütün bildiği 

Görülmüş mü âşıkların güldüğü? 

Aşığa gıdadır Hakk'ın verdiği 

Çile çeker ömür boyu âşıklar 

 

Kimi Mecnun olur çöllerde gezer 

Kimi Ferhat olur dağları kazar 

Kimi ağlayarak şiirin yazar 

Gözyaşından içer çayı âşıklar 

 

Hepsinin aklında insan hakları 

Saz elinde haykırıyor çokları 

Zalime atmaya vicdan okları 

Hazırlamış oku yayı âşıklar 

 

Kimi serbest yazar kimi hecedir 

Kalemi kutsaldır soyu yücedir 

Âşıkları vefasızlık kocatır 

Karıştırır yılı ayı âşıklar 

 

Âşık Borani'yem âşıklar yaslı 

Leyla'sı Mecnun'u Kerem'i Aslı 

Kelaynaklar gibi bitiyor nesli 

Hesaba gelmedik sayı âşıklar 
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ISLAK YATAĞIMI DÜŞLEYEN YILLAR 

 

Gönül bağım eşkıyaya bastıran  

Güpgüzel yaşamı heşleyen yıllar  

Acılı hicranlı zehir kusturan  

Gelip de başımda kışlayan yıllar  

 

Kitlemiş kapıyı açmak bilmeyen  

Kırılmış kanadı uçmak bilmeyen  

Kötü talih gibi geçmek bilmeyen  

Sevgi mabedini taşlayan yıllar  

 

Geçen yıllar kadirimi bilmedi  

Kan kusturdu hiç yüzüme gülmedi  

Altmış yıldır bekliyorum gelmedi  

Islak yatağımı düşleyen yıllar  

 

Bulanık su gibi görünmez dibi  

Kin kibir doludur yakası cebi  

Mavzerli hançerli bir cellât gibi  

Beni kurşunlayıp şişleyen yıllar  

 

Gülem desen şad olup da gülemen  

Gelem desen yol bulup da gelemen  

Dakkasını saatini bilemen  

Zaman diliminde işleyen yıllar  

 

Hangisi eskidir hangisi yeni  

Birbirine benzer uzunu eni  

Köstebek misali kemirdi beni  

Ömrümü bitirip dişleyen yıllar  

 

Borani'yem bir sefasın sürmedim  

Altmış yıldır bir hayrını görmedim  

Nasıl geldi nasıl geçti bilmedim  

Her sene yeniden başlayan yıllar 
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İNSAN KOCAMAYA NEREDEN BAŞLAR? 

 

Üst beyin alt beyin anlaşamıyo 

İnsan yaşlanmaya baştan mı başlar? 

Ben bu işin semptomunu sevmiyom 

Elliden mi başlar beşten mi başlar? 

 

Bir de alınganım gülemiyom ki 

Sevda yolum bozuk gelemiyom ki 

Bunamak nasıldır bilemiyom ki 

Gözünün üstünde kaştan mı başlar? 

 

Hoşuma gitmiyor evin havası 

Bir ben miyim insanlığın davası? 

Erken mi başladı yastık kavgası? 

Kafamız yarıldı taştan mı başlar? 

 

Yıllardır başımdan duman kalkmıyo 

Sevgi selim bir gönüle akmıyo 

Yatak şenliğimiz iyi bakmıyo 

İnsan kocamaya eşten mi başlar? 

 

Evliliğe kurt kanunu denir mi? 

Giden gençlik acep geri gelir mi? 

Erken biten parçalanır yenir mi? 

Dudak mı delinir dişten mi başlar? 

 

Kana kana sevip aşka doymadım 

Buram buram sevgi sözü duymadım 

Yaşamım apaçık şifre koymadım 

Her gün ertelenen işten mi başlar? 

 

Geçen Hipokrat'a misafir oldum 

Usulüne uygun derdimi sordum 

İlk eczacı Rabb'dan ilacı aldım 

Yoksa hayal ile düşten mi başlar? 

 

Rumuz firezli tarla gelsin hatıra 

Yaradan sonumuz hayır getire 

Soruyorum Sayın Rıfat Patır'a 

Gönül kışı ile döşten mi başlar? 
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İNSANLAR VAR GÖNLÜMDE   

 

İnandım dini İslam'a bende büyük iman var 

Bu gönlüme sultan olmuş bende mührü Süleyman var 

Dert bende derman bende bende derde derman var 

Bu gönülde sevgi barış hoşgörü var katar katar 

Bu gönülde insanlar var bu gönülde insan yatar 

 

Yedi ırmak yedi derya bende gizli umman var 

İncil Tevrat Zebur bende bende hadis Kuran var 

Kan kalesini fethettim ben bende Şahı Merdan var 

Bu gönülde sevgi barış hoşgörü var katar katar 

Bu gönülde insanlar var bu gönülde insan yatar 

 

Bende bütün mümin kullar bende sırrı süphan var 

Bu gönülde can içinde bir de canda canan var 

Ben Hakk'ı viranda buldum bu gönülde viran var 

Bu gönülde sevgi barış hoşgörü var katar katar 

Bu gönülde insanlar var bu gönülde insan yatar 

 

Borani yalan dünyada muradını alan mı var? 

Her canlı ölümü tadar dünyada baki kalan mı var? 

Bu dünyada şad olup da hani nerde gülen mi var? 

Bu gönülde sevgi barış hoşgörü var katar katar 

Bu gönülde insanlar var bu gönülde insan yatar 
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HEPSİ DE BOŞUMUŞ                   

 

Zaman tünelinde ömür öğüttüm 

Baktım ki arkama boşumuş meğer 

Beledim salladım çocuk büyüttüm 

Baktım ki arkama boşumuş meğer 

 

Kızar bir pireye yorgan yakardım 

Ben de halay çeker kurşun sıkardım 

Oğlan evlendirdim kızı çıkardım 

Baktım ki arkama boşumuş meğer 

 

Nice herk eyledim tarlalar sürdüm 

Boşa tamah edip binalar kurdum 

Zengin olam diye kendimi yordum 

Baktım ki arkama boşumuş meğer 

 

Bacalar tüttürdüm ocaklar yaktım 

Hayatın yolunda sel gibi aktım 

Ecik şöyle döndüm arkama baktım 

Baktım ki arkama boşumuş meğer 

 

Borani’yem boş yaşadım dünyada  

İçimde sırları diyemem yâda 

Hâlâ didiniyom kuru inada  

Baktım ki arkama boşumuş meğer 
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AYRI BİR SİMGEDİR KİPRİĞİN KAŞIN 

 

Karlı dağlar gibi sallama başın  

Bahar bulutuna benzer zülüfler  

Ayrı bir simgedir kirpiğin kaşın  

Yaralar bağrımı ezer zülüfler  

 

Âşıkların gönlü bağlı telinde  

Dalga dalga güzellerin belinde  

Türkü olur âşıkların dilinde  

Yayladan yaylaya gezer zülüfler  

 

Yakıyor insanı ateş nar gibi  

Yakışmış çiçekler bir bahar gibi  

Yüce dağ başına yağan kar gibi  

Yakışmış gamzeye güzel zülüfler  

 

Borani bulunmaz bu aşkın dibi  

Izdırap doludur cüzdanı cebi  

Bağlandı elime kelepçe gibi  

Bazen bağlar bazen çözer zülüfler 
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GERÇEK DEĞİRMENİ 

 

Kurt yavrusu yal yiyerek büyürse  

Sonu çöplükteki zağara döner  

Akşamaca çöplük çöplük dolaşır  

Sırtı pirelenir yağara döner  

 

Aslan olsa avın kendi yakalar  

Yal yiyenin düneğini yıkalar  

Her kapıdan bir kötek yer çakallar  

Gözleri kör kulak sağıra döner  

 

Bir çöplük itinin postu mu olur? 

İnsanlığa hizmet kastı mı olur? 

Herkese düşmandır dostu mu olur? 

Döner kendi soyun boğara döner 

 

Haram karışmıştır onun sütüne 

Bu yüzden işleri döner çetine  

Herkes bir taş atar kapı itine  

Azar yer kapıdan koğara döner  

 

Çöplük iti her tarafı pis eder  

Meyve veren tarlaları kis eder  

Gerçek değirmeni unu has eder  

Borani’nin taşı ağıra döner 
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DÖŞÜ GÜZEL VER 

 

Kadir Mevla’m bir yâr daha verirsen  

Dudu kumru gibi kuşu güzel ver  

Çok cefa çektirdin halim görürsen  

Düzenli tertipli işi güzel ver 

 

Misket elmasına benzer yanağı  

Günde beş kez değiştirsin donağı  

Gözü erik gibi kiraz dudağı  

İnci mercan gibi dişi güzel ver 

 

Her sohbette güzel desin sözünü  

Başkasına göstermesin yüzünü  

Rast gelene açıp bakmaz gözünü  

Anadan sürmeli kaşı güzel ver 

 

Arı gibi lebden aksın balları  

Dosta doğru gider olsun yolları  

Parmaklar ojeli nazik kolları  

Beli ince olsun başı güzel ver 

 

Söylemeden gönül sırrını bilir  

Birlikte gülüşür şaduman olur  

Yedikçe yiyesin lezzeti gelir  

Sofrası üstünde aşı güzel ver 

 

Ömür boyu tükenmesin nazları  

Çimene boyasın bahar yazları 

Birlikte çalmaya keman sazları  

Tavus kuşu gibi döşü güzel ver 

 

Borani'yem gitmez güzelin yeri  

Âşıklar yâr için verirler seri  

Benim için vereceksen dilberi  

Ellinin üstünde yaşı güzel ver 
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VAR MIDIR? 

 

Bülbül misaliyim güledir zarım 

Gönül yarasının hoşu var mıdır? 

Zararın içinde kârı ararım 

Hakk’ın dolusunun boşu var mıdır? 

 

İnsan bir dünyadır Allah’ta işi 

Elim Allah dersin bilmeli kişi 

Arif meclisinde ayrılmaz dişi 

Havva’nın başında poşu var mıdır? 

 

Din ırk mezhep hepsi âdemde özü 

Bir niyaz bin namaz dosta sür yüzü 

Bir hedefe baksa insanın gözü 

Daha gönüllerin kışı var mıdır? 

 

Hep âdemden geldik iki ne demek? 

Gönül bir olmazsa boşadır emek 

Kuzgunun âdeti mundar leş yemek 

Gerçek sofrasında aşı var mıdır? 

 

Borani’yem insan insanlık haktır 

Göremezsen Hakk’ı boş yere bak dur 

Eline saz almış âşıklar çoktur 

Suyu boşa akar taşı var mıdır? 
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ŞÜKÜRLE BESMELE BİSMİLLAHTIR 

  

Sana ibret gerek ise dolan da gel mezarlığı 

Sor onlara ne oldu elindeki varlığı? 

Dünya malına tapanın bitmez gönül darlığı 

Kâinatın sahibi yüce büyük Allah’tır 

Her şeyin başı şükür besmele bismillahtır 

 

İnsanlar paylaşmayı nedense akıl etmez 

Onun için dünyada kavga dövüşü bitmez 

Herkesin nefsi ister vicdanı kabul etmez  

Kâinatın sahibi yüce büyük Allah’tır 

Her şeyin başı şükür besmele bismillahtır 

 

Serip yediğin sofra alın terin olacak 

İçinde bir tek gıram kul hakkı olmayacak 

Unutma Allah senden bir gün hesap soracak 

Kâinatın sahibi yüce büyük Allah’tır 

Her şeyin başı şükür besmele bismillahtır 

 

Hırsına uyup sakın karışma gel kavgaya 

Sonu nasıl olur ki güvenilmez dünyaya 

İyice bak insanın cemaldeki aynaya 

Kâinatın sahibi yüce büyük Allah’tır 

Her şeyin başı şükür besmele bismillahtır 

 

Borani gel engin ol böbürlenip olma gafil 

Yürü Hakk’ın yolunda sana yaratan kefil 

Yürü bul gerçekleri ya da yolundan çekil 

Kâinatın sahibi yüce büyük Allah’tır 

Her şeyin başı şükür besmele bismillahtır 
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SARİMBEY’E SEVGİ FABRİKASI 

 

Kış yağmuru gibi boşa yağarsın 

Oysa gülün dirilişi güzeldir 

Bir avuç sevgiye boyun eğersin 

Sevgi alıp verilişi güzeldir 

 

Sevilip sevmezsen olursun yaban 

Sevgi ekmiyorsan boş olur çaban 

Camdan bakan ne görür ki dünyadan? 

Çıplak gözle görülüşü güzeldir 

 

Bütün engelleri yıkayım dersen 

Sevgi tellerini çekeyim dersen 

Muhabbeti herge ekeyim dersen 

Bak toprağın sürülüşü güzeldir 

 

Âşık olunmuyor yoğusa soyda 

Muhabbete yetmez haftada ayda 

Sevgi fabrikası yoğusa köyde 

Temel atıp kuruluşu güzeldir 

 

Kıraçta yetişmez gülün âlâsı 

Âşıklık vesvese başım belası 

Varısa elinde sevgi tuğlası 

Fabrikanın örülüşü güzeldir 

 

Güzellere güzel güzel baksam da 

Çirkinliğin binasını yıksam da 

Bahar seli gibi azgın aksam da 

Arkasından duruluşu güzeldir 

 

Yerinde gediğe koymalı taşı 

Cahille yenmez ki muhabbet aşı 

Bülbülleri yiyen alıcı kuşu 

Hedef alıp vuruluşu güzeldir 

 

Hiç belli olmuyor dünyanın hali 

Arı elin için yapmıyor balı 

Sevgide yetişen nevruzu gülü 

Dost bağında derilişi güzeldir 
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Borani güzele tutmuştur yolu 

Güzellere kurban güzelin kulu 

Can ile cananla muhabbet çulu 

Dost bağına serilişi güzeldir 
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ÖNCE İNSAN OLACAKSIN 

 

İnsanoğlu kerpiç duvara benzer 

Çamurunu iyi karmak gerekir 

Sağlam örülmezse çabucak uçar 

Temelini sağlam örmek gerekir 

 

Akıl fikir yoksa insan bir kalıp 

Kim arar sorar ki kapısın çalıp? 

Sırrı hakikatten dersini alıp 

Önce arif insan olmak gerekir 

 

Kamışlıkta bülbül sesi duyulmaz 

Okuyup yazmadan âlim olunmaz 

Ufacık bir gölde balık bulunmaz 

Gidip deryalara dalmak gerekir 

 

Kasap dükkânından meyve alınmaz 

Yanıp kül olmadan âşık olunmaz 

Erik ağacında üzüm bulunmaz 

Her şeyi yerinden almak gerekir 

 

Gülün aşkı deli eder bülbülü 

Cahilin başına beladır dili 

Olmak istiyorsan Allah’ın kulu 

Sırrı hakikati bilmek gerekir 

 

Kendini bilmeyen hakkı bilir mi? 

Cehalet ölmeden inat ölür mü? 

Kirli gönüllere Allah gelir mi? 

Gönlü cilalayıp silmek gerekir 

 

Borani ne bilsin Allah’ın körü? 

İnsanın gönlüdür Allah’ın yeri 

Elesti bezminden olup haberi 

Verdiği ikrarda durmak gerekir 
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HERKES DERT SALIYOR 

 

İki bin üç yılı şubatın biri  

Gam kervanı dolup dolup geliyor  

Evim gamla doldu kalmadı yeri  

Zalim kader bulup bulup geliyor 

 

Gene kafa tuttu gönül zorbası  

Yıldızım barışmaz oldum olası  

Dünyanın yok gibi zevki sefası  

Felek zehir alıp alıp geliyor 

 

Kahpe felek beni aldı gözüne  

Müjgan oklarını saldı dizime  

Deryalar içinde gam denizine  

Cadı küpü dalıp dalıp geliyor 

 

Dert bezinde gam göbeği bağladım  

Gönül deryasında aktım çağladım  

Aşkın ateşiyle yaktım ağladım  

Siyah gözler dolup dolup geliyor 

 

Eyüp’ünen eştir çektiğim çile  

Kırk yıldır ağlıyom kolay mı dile? 

Gene zar mı düştü bülbüle güle? 

Bugün güller solup solup geliyor 

 

Borani'nin viran oldu yurtları  

Kemirir ömrünü ecel kurtları  

Hiç bitmiyor yüreğinde dertleri  

Katar katar kalıp kalıp geliyor 
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ADRESİ KİMSELER BİLMİYOR 

 

Gene adres bırakmadan gitmişsin  

Yollara soruyom yollar bilmiyor  

Gönül bağlarımı talan etmişsin  

Güllere soruyom güller bilmiyor 

 

Keklikler ötmüyor güllerim hasta  

Bir haber çıkmıyor gelmiyor posta  

Yuvası dağılmış bülbüller yasta  

Dallara soruyom dallar bilmiyor 

 

Bağırıyom yetişmiyor avazım  

Senden gayrı kimse çekmiyor nazım  

Feryat eder ağlar yaralı sazım  

Tellere soruyom teller bilmiyor 

 

Hasretin oduna yandım kavruldum  

Çaresizim elden ele savruldum  

Bulutlarda yağmurlarda yoruldum  

Sellere soruyom seller bilmiyor 

 

Çaresiz insanın kalır mı hali? 

Hayat girdabında yaşayan ölü  

Gövel ördeklerin lal oldu dili  

Göllere soruyom göller bilmiyor 

 

Âşık Borani'yem kalmadı tadım  

Dertli kitabına yazıldı adım  

Umudumu artık mahşere kodum  

Kullara soruyom kullar bilmiyor 
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BU GÖNÜL VAR YA 

 

Bu gönülü kocatana aşk olsun  

Eğiliyor bükülüyor seviyor  

Kâbe arayanlar Beytullah görsün  

Örülüyor yıkılıyor seviyor 

 

Gecesi gündüzü Mansur darında  

Kâbe kevserinin zülfü yârında  

Közlenip pişiyor Nemrut narında  

Tutuşuyor yakılıyor seviyor 

 

Muhammed'le miraçladı miracı  

Enel Hak'ta solda koydu Hallac’ı  

İsa’yınan göğe çakıldı haçı  

Çakılıyor sökülüyor seviyor 

 

Çıkmış gökte Hüma kuşu tutuyor  

Arif meclisinde mana ütüyor  

Yâr elinden zehir olsa yutuyor  

Lime lime dökülüyor seviyor 

 

Anasır-ı erba hayatın dibi  

Kesreti vahdete lamevcut cebi  

Allah'a adanmış bir toprak gibi  

Sürülüyor ekiliyor seviyor 

 

Borani'ye türlü türlü görünmüş  

Eyüp'ünen derde düşmüş sürünmüş  

Anasırdan bir libasa bürünmüş  

Dikiliyor sökülüyor seviyor 
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ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ   

 

Söylen ne olacak bu şair halim? 

İçimde fırtına karlar yağıyor  

Bana kurtuluş yok kaderim zalim  

Kader beni hicranında boğuyor  

 

Süzülen ilhamlar beynime çarpar  

Koşarım kaleme ben apar topar  

Gönül tünelimde kıyamet kopar  

Bazen uyumadan güneş doğuyor  

 

Bazen şimşek çakar yıldırım düşer  

Çile bende doğar dert bende yaşar  

Hicranlı geceler ömrümü aşar  

Gündüzlerim gecelere ağıyor 

 

Ateşten bir elbiseyi giyerek  

Gölgeler görünür yılan engerek  

Çıldırır kudurur vurur bu yürek  

Gönül kafesine zorla sığıyor  

 

Bereket sofrasın açınca dilim  

Tabire sığmaz ki o anki halim  

Göğün memesine yapışan elim  

Yere yudum yudum sevgi sağıyor  

 

Borani gönlümde aşkın közleri  

Kalk da yaz der dürter peri kızları  

O anda ilhamla gelen sözleri  

Tavında yazmasam ateş soğuyor 
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SARİMBEY’İ ÖYLE GÖR 

 

Sen bizim elleri bilmezsin dostum 

Kınık Özü sellensin de öyle gör 

Sana Sarimbey’i anlatmak kastım 

İbibikler dillensin de öyle gör 

 

İncirli’den suyu doldur testine 

Burada dostluklar sevgi üstüne 

Sen de anlatırsın eşe dostuna 

Madımaklar çillensin de öyle gör 

 

Toprak yudum yudum kar suyu emsin 

Şehvetli tay gibi tavını versin 

Tohuma kavuşsun murada ersin 

Bağ bahçeler bellensin de öyle gör 

 

Hatap’tan yürüsün karın suları 

Dişi kısrak gibi kırsın yuları 

Ağaçlar süslesin bütün dalları 

Yaprakları yellensin de öyle gör 

 

Hatap Deresi’nden keklikler ötsün 

Çobanlar kuzunun yüzünden öpsün 

Hatap bağlarında nevruzlar bitsin 

Yazı yaban güllensin de öyle gör 

 

Şafakta sürüler yola koyulur 

Büyük kırımızda otlar, yayılır 

Kazların cücüğü güzün sayılır 

Kümeslere hellensin de öyle gör 

 

Âşık Borani’yem çayı demlerler 

Oturur dertleşir derdin dinlerler 

Koyunlar kuzular durmaz melerler 

Koç vuruşup dellensin de öyle gör 
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EDİRNE’Yİ ŞİMDİ GÖR 

 

Erikler domurcuk bademler açtı  

Çekil gel de Edirne'yi şimdi gör  

Meriç köpük köpük Tunca az taştı  

Haydi gel de Edirne'yi şimdi gör 

 

Meriç kenarına uzanıp yatmak  

Muhabbet eyleyip laf alıp satmak  

Söğütlük bir cennet yetmez anlatmak  

Haydi gel de Edirne'yi şimdi gör 

 

Bülbül Adası'nda efkâr atmaya  

Sevgiye güzele maya katmaya  

Arda Köprüsü'nde dilek tutmaya  

Haydi gel de Edirne'yi şimdi gör 

 

Renk cümbüşü bura her taraf yeşil  

Gelirsen arkadaş sevmek tek koşul  

Çiğ düştü çiçekler gün ışıl ışıl  

Haydi gel de Edirne'yi şimdi gör 

 

Her gün azar azar yağmur yağıyor  

Burda mevsim mevsimleri kovuyor  

Güneş bile sevgi ile doğuyor  

Haydi gel de Edirne'yi şimdi gör 

 

Sen de bir gör bülbülünü gülünü  

Dostluk arıyorsan uzat elini  

Olmuş Rumeli'nin telli gelini  

Haydi gel de Edirne'yi şimdi gör 

 

Âşık Borani'yem acizdir dilim  

Her taraf bir dıram her taraf filim  

Edirne'yi anlatması zor gülüm  

Haydi gel de Edirne'yi şimdi gör 
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HOŞ GÖR 

 

Üç günlük dünyada kendini sıkma 

Bırak giden gitsin yolları hoş gör 

Sakın insanların gönlünü yıkma 

Mevla’yı seversen kulları hoş gör 

 

Karışma şer işe bulmazsın sebat  

Sonu kavga ise etme iltifat  

Zaten rüya gibi geçiyor hayat  

Kızma Çingene’ye falları hoş gör 

 

Gafiller dövüşsün sen dur uzakta  

Sana ibret olsun kavgaya bak da  

İlişkin olmasın yemle tuzakla 

Kırma dallarını gülleri hoş gör 

 

Bırak cahilleri o buğuz etsin 

Arkandan zem ile yığın söz etsin 

İster riya ile elin uzatsın 

Kırma parmağını elleri hoş gör 

 

Kavganın evveli ahiri kandır  

Hak ile hak olan bilir ayandır  

Bugün kul olanlar yarın sultandır  

İnsanda değişen halleri hoş gör  

 

Adalet arama cehli cezadan  

Vefa bulunur mu hükmü kazadan? 

Arif ol ayrılma babı rızadan  

Kırma yaprağını dalları hoş gör  

 

Borani cehalet kursun sehpayı  

Sen gene düşünme dövüş kavgayı 

Başına sarsa da türlü belayı  

Küstürme sahrayı çölleri hoş gör 
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ŞEYTANI RACİM 

 

Elesti rabbiküm buyurdu Allah 

İnsansan insanı ayırma n’olur 

Başka bir yolu yok yemini billâh 

Birin yakıp birin kayırma n’olur 

 

Sahte muska yazıp fala bakarak 

Sevene zulmedip yuva yıkarak 

Allah’ın nurundan dışa çıkarak 

Şeytanın şerrini duyurma n’olur 

 

Gönlünde olursa şeytan kiracın 

Binlere katlanır efkârın acın 

Euzü besmele şeytanı racim 

Kov gitsin şeytanı doyurma n’olur 

 

Borani söz söyle tam özü ile 

Gerçekler görülmez kör gözü ile 

Şeytan ikaz olmaz Hak sözü ile 

O yanlış sözünü buyurma n’olur 
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DÜNYA KUMARBAZDIR OYNAMA ÜTER 

 

Gönlünde pişmeden ağzından sözü  

Demeden dememek daha makbuldür  

Seni utandırır örttürür yüzü  

Demeden dememek daha makuldür  

 

İyi düşün ölçülü de sözünü  

Aslınla asil ol verme özünü  

İş işten geçince dövme dizini  

Dövmeden dövmemek daha makbuldür  

 

Enginlerde otur yüksek gözetme  

Kalp evini yalancıya bezetme  

Her sofraya ellerini uzatma  

Yemeden yememek daha makbuldür  

 

Güler yüz tatlı dil hoşgörü yeter  

Âşıklar malını alana satar  

Dünya kumarbazdır oynama üter  

Evmeden evmemek daha makbuldür  

 

Borani’yem beyaz olur mu kara? 

Senin ile öyle gider mezara  

Meylini düşürme vefasız yâra  

Sevmeden sevmemek daha makbuldür 
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İNSANI SEV 

 

Dinle beni gözün kulağını aç 

İnsanı sev, sev insanı arkadaş 

İnsanlarda Kâbe insanlarda hac 

İnsanı sev, sev insanı arkadaş 

 

İnsanda Allah’ın Hakk’ın mekânı 

Hor görüp incitme ondaki canı 

İnanmazsan oku bak gör Kuran’ı 

İnsanı sev, sev insanı arkadaş 

 

İnsanda peygamber insanda Allah 

Bak yemin ediyom hem vallah billâh 

İnsanlar bir Kâbe insan Beytullah 

İnsanı sev, sev insanı arkadaş 

 

Bırak kusurunu bırak günahın 

İnsanlar olmalı hep secdegâhın 

İnsan halifesi yerde Allah’ın 

İnsanı sev, sev insanı arkadaş 

 

Sevgi ilimini öğren durmadan 

İnsana hizmet et gönül kırmadan 

Gözün kapat yanlışını görmeden 

İnsanı sev, sev insanı arkadaş 

 

İnsanlık sevgisi yoksa başında 

Ara oku öğren bütün yaşında 

Hoş gör Yunus gibi koyma dışında 

İnsanı sev, sev insanı arkadaş 

 

İnsan bu Borani cihana sığmaz 

Diller aciz kalır lisana sığmaz 

Tefsire hadise Kuran’a sığmaz 

İnsanı sev, sev insanı arkadaş 
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SANA GÜVENİYOM PİR HACI BEKTAŞ 

 

Horasan’dan gelen Yesevi postu  

Sana güveniyom Pir Hacı Bektaş  

Sevgi hoşgörülü Allah’ın dostu  

Sana güveniyom Pir Hacı Bektaş  

 

Güvercin donunda gelip oturan  

Sen büyük hünkârsın Natık-ı Kuran  

Kara taşı hamur gibi yoğuran  

Sana güveniyom Pir Hacı Bektaş  

 

Horasan velisi o büyük eren  

İnsanı insana Kâbe gösteren  

Sarı’nın öküzün kurda yediren  

Sana güveniyom Pir Hacı Bektaş 

 

Cennet taamıdır yenilen aşlar  

Öfkeyle gelenler sevmeye başlar  

Dile geldi şahit oldu Beş Taşlar  

Sana güveniyom Pir Hacı Bektaş  

 

Aslanı ceylanı aldın dizine  

Bir yürüdün sevgi barış izine  

Himmet eyle yüzüm sürem düzüne  

Sana güveniyom Pir Hacı Bektaş  

 

Böyle emreyledi bizim ulumuz  

El ele el Hakk’a gider yolumuz  

Size temennaya geldi kulunuz  

Sana güveniyom Pir Hacı Bektaş  

 

Borani yeseydim muhabbet aşı  

Sevgi hoşgörüyle kestim savaşı  

Cümle erenlerin serçeşme başı  

Sana güveniyom Pir Hacı Bektaş 
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CEHALET 

 

Cahilden dost olmaz herkese hasım 

İçinde şeytanla yatar cehalet 

Ne kadar dost olsa ne kadar hısım 

İnsanı beş pula satar cehalet 

 

Cehaletin sazı sözü yalandır 

Cehalet zehirli akrep yılandır 

Dışarıdan güler içi plandır 

Çıkmadan arkandan atar cehalet 

 

Muhabbette diller dudak aşınmaz 

Bir koltukta iki karpuz taşınmaz 

Cahil lafın gerisini düşünmez 

Sözü birbirine katar cehalet 

 

Arifin meclisi insanı yormaz 

Arif olan insan hiç gönül kırmaz 

Cehalet verdiği sözünde durmaz 

Konuştuğu sözü yutar cehalet 

 

Cehaletin sözü yaramaz işe 

Haramı yer içer yutarlar boşa 

Bindiği gemiyi sürer yokuşa 

Göz göre çamura batar cehalet 

 

Âşık Borani’yem sözümü dinle 

İlişkin olmasın periyle cinle 

Hak sözünü asla koyamaz gönle 

Hayvana karışır yatar cehalet 
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EMANETTİR EMANET 

 

Belki ferman gelir ömür yarısı  

Doğrulup kalkaman hal de emanet  

Uçar gider bir gün nefes arısı  

Gönül kovanında bal da emanet 

 

Sen tohum ekersin doğa bitirir  

Dallarında meyveleri yetirir  

Bir sebebin bulur alır götürür  

Bahçe elin ama dal da emanet 

 

Goygun goygun eser dünyanın yeli  

Kurutur deryayı Fırat'ı, Nil'i  

Bir gün zebun eder koskaca fili  

Güvenme eline kol da emanet 

 

İyilikler gelir haber salınca  

Yetişir gerçekler nasip alınca  

Deryalar da döne döne kalınca  

Yüzemez kayıklar sal da emanet 

 

Âşık Borani'yem dünya talandır  

Çalışmadan nasip alan yalandır  

Bir iyilik sevgi baki kalandır  

Veren alacaktır mal da emanet 
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PİRLERİN DOLUSU İÇİLMEZ OLDU 

 

Ne söyleyem sana bir tek kardaşım 

İnsanlık yolundan geçilmez oldu 

İblisler çoğaldı benim sırdaşım 

İyi ile kötü seçilmez oldu 

 

Har girdi bahçeye gül boyun büktü 

Bülbülün dalında kargalar öttü 

Dertler ızdıraplar canıma yetti 

Kurudu güllerim açılmaz oldu 

 

Çoban cahil sürü perişan hasta 

Aydın düşünürler hep kara yasta 

Derdimizi desek taşımaz posta 

İyinin kıymeti biçilmez oldu 

 

Borani ömürün boşa çürüdü 

Bağrını insanlık dostluk bürüdü 

Ozanlar çoğaldı aldı yürüdü 

Pirlerin dolusu içilmez oldu 
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BİLİNMEZ OLDU 

 

Edirne’nin karı tersinden yağar 

Yazımız kışımız bilinmez oldu 

Ay nereden batar gün nerden doğar? 

Uykumuz düşümüz bilinmez oldu 

 

İçimde umut yok düzelsin bir gün 

Birbirini aratıyor geçen gün 

Ağaçlar kurumuş kuşlar tedirgin 

Yuvamız kuşumuz bilinmez oldu 

 

Kimi ocak yakar alır közü yer 

Kimi kabuğu yer kimi özü yer 

Kimi muhabbette alır sözü yer 

Soframız aşımız bilinmez oldu 

 

Hep kabuk bağladı yaralarımız 

Kavuşup birleşmez aralarımız 

Ödlekler elinde naralarımız 

İçimiz dışımız bilinmez oldu 

 

Âşık Borani’yem hayat doyumsuz 

Dünya yaman yaşanmıyor oyunsuz 

Kafalar çoğaldı içi beyinsiz 

Ayağmız başımız bilinmez oldu 
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LAF SANMA YAHU 

 

Cehaletin mağrasında yarışmış 

Kendini Ashabı Kehf sanma yahu 

Hilkat çamuruna hile karışmış 

Kendini o kadar saf sanma yahu 

 

Âşık olup bahri aşka dalmadan 

Er olup cihanda bir nam almadan 

Gönül sazın ariflere çalmadan 

Kovulup gitmeyi af sanma yahu 

 

Sözün erini de bitirsin savaş 

Söz söyle bal olsun o ağulu aş 

İnsanın yanına sevgiyle yanaş 

Gönlünü yıkmayı gaf sanma yahu 

 

Borani insanda sevginin özü 

Hoşgörüyle geçir gece gündüzü 

Besmelesiz denen o mundar sözü 

Arif meclisinde laf sanma yahu 
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SEVGİYLE OTURUP SEVGİYLE KALKMAK 

 

Herkes yatağından sevgiyle kalksa  

Gönül sobasını sevgiyle yaksa  

Herkes birbirine severek baksa  

Bu dünyada kavga dövüş olur mu? 

 

Kalkınca yüzünü sevgiyle yusa  

Herkes nasibini sevgiyle yese  

Hakkına düşene razıyım dese  

Bu dünyada kavga dövüş olur mu? 

 

İnsan birbirinin gönlüne girse 

Vahdet-i vücudun sırrına erse 

İnsandaki gizli sırları görse 

Bu dünyada kavga dövüş olur mu? 

 

Sevgide birliğe çağır herkesi  

İşitsin insanlık Hak olan sesi  

Severek verseler en son nefesi  

Bu dünyada kavga dövüş olur mu? 

 

İnsan kör nefsine düşmanlık duysa 

Edebe erkâna sevgiyle uysa 

Kötü huylarına pişmanlık duysa 

Bu dünyada kavga dövüş olur mu? 

 

Âşık Borani'nin birlik emeli  

Sevgiyle konuşup sevgi demeli 

Sevgi olsa dostlukların temeli  

Bu dünyada kavga dövüş olur mu? 
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KOCA YUNUS 

 

O Yunus büründü kemikle ete 

Bir ömür yaşadı yapmadı hata 

Benliğinden geçip aklından öte 

Aşmayanlar anlayamaz Yunus'u 

 

Sevgi sevgi deyip yollara düşüp 

Kendi içindeki dağları aşıp 

Aşkın kazanında kaynayıp pişip 

Taşmayanlar anlayamaz Yunus'u 

 

Öz Türkçe kullandı Yunus sözünde  

Yetmiş iki millet birdi gözünde  

Aşkın ateşinde sevgi közünde  

Pişmeyenler anlayamaz Yunus'u 

 

O Yunus'un bal akardı ağzından 

Zerre bile kaçmaz idi gözünden 

Sevgi barış hoşgörünün izinden 

Koşmayanlar anlayamaz Yunus'u 

 

Aşkın pazubendin taktı koluna  

Sevgiyi güzeli aldı diline  

Çalap çalap diye Hakk’ın yoluna  

Düşmeyenler anlayamaz Yunus'u 

 

Yunus ayırmadı Hakk’ı kulundan 

İnsanlığa sevgi verdi balından 

İblislerin şeytanların yolundan 

Şaşmayanlar anlayamaz Yunus'u 

 

Kendi içindeki sıratı geçip 

Kendisine rehber sevgiyi seçip 

Kevser ırmağının gözünden içip 

Coşmayanlar anlayamaz Yunus'u 

 

Yunus Hakk’ın libasına büründü  

Aşk ehline Yunus gibi göründü  

Hakikat ilminde mana derindi  

Eşmeyenler anlayamaz Yunus'u 
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Borani'yem yandı aşk ateşine 

Çalap çalap dedi vurdu döşüne 

Tam kırk sene bir güzelin peşine 

Düşmeyenler anlayamaz Yunus'u 
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ASLI HIRSIZLIKSA 

 

Sonunda menzile varamıyorsan 

Ha yavaş gitmişsin ha hızlı hızlı 

Dosttan selam alıp veremiyorsan 

Ha deli gitmişsin ha nazlı nazlı 

 

Güzellere yanlış bakma olur mu? 

Kör meclise kandil yakma olur mu? 

Murdarın aşından lokma olur mu? 

Ha yavan yemişsin ha tuzlu tuzlu 

 

Pazarda körlere ayna satarsın 

Gülü reyhanı kor orda yatarsın 

Küfür oltasıynan balık tutarsın 

Ha arsız satmışsın ha yüzlü yüzlü 

 

Kıymet'olmaz tuvalette ötenin 

Yâri yokken boşa yanıp tütenin 

Aslı hırsızlıksa olan bitenin 

Ha açık çalmışsın ha gizli gizli 

 

Borani ölmeden ölemiyorsan 

Payını dost ile bölemiyorsan 

Sen ilmi ledünü bilemiyorsan 

Ha kör yaşamışsın ha gözlü gözlü 
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YALANCI 

 

Derdimi kime yanam söylesene be hancı? 

Kıvrandım gece gündüz içimde ince sancı 

Kimi sevdim yürekten hepsi çıktı yalancı 

İstemem gelme bana şeytan görsün yüzünü 

Kime söylersen söyle yalan dolu sözünü 

 

Verdiğim emeklerim dursun iki gözüne 

Seni sevdim seveli derdim oldu düzine 

Kaçıncı yalan çıkman inanamam sözüne 

İstemem gelme bana şeytan görsün yüzünü 

Kime söylersen söyle yalan dolu sözünü 

 

Koydun köşkü sarayı gittin viranda öttün 

Mecnun gibi geziyom yettin canıma yettin 

Dünyada tek şahidim Allah'a haval'ettim  

İstemem gelme bana şeytan görsün yüzünü 

Kime söylersen söyle yalan dolu sözünü 

 

Borani bu dünyayı sana koydum gidiyom 

Hayırsız aşkımızın diyetini ödüyom 

İlahi adalete seni haval'ediyom 

İstemem gelme bana şeytan görsün yüzünü 

Kime söylersen söyle yalan dolu sözünü 
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DİN SORAR YOBAZ 

 

İnsandaki gizli sırları bilmez 

Söze başlamadan din sorar yobaz 

Hoş görüp insanı sevmeyi bilmez 

İnsanlardan öfke kin sorar yobaz 

 

Küslüğü bırakmaz sevgi zamanı 

Bilmez ki dertlerin sevgi dermanı 

Fırka fırka böler bütün insanı 

İnsanlardan şöhret ün sorar yobaz 

 

İnsanlar ününü severek alır 

Düşünceler söyleyerek çoğalır 

Herkes kıblesini kendisi bulur 

Gelene geçene yön sorar yobaz 

 

Yolunu bilmiyor yolda şaşıyor 

Gidişmedik yerlerini kaşıyor 

Bu günleri arsız arsız yaşıyor 

Bir de utanmadan dün sorar yobaz 

 

Hesap edilemez aşkın küsuru 

Bilmiyor ki olmuş nefsin esiri  

Yobaz kendisinde görmez kusuru 

Ortalıkta şeytan cin sorar yobaz 

             

Borani yobazlar âlim olamaz 

Yüz sene arasa Hakk'ı bulamaz 

İnsanın gönlünü açıp giremez 

Oturacak mağra in sorar yobaz 
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KIYMETİ Mİ OLUR? 

 

Gel sultanım erken uyan yola çık 

Yolcusuz yolların kıymeti olmaz 

Çalış gece gündüz dost köyüne yık 

İş tutmaz kolların kıymeti olmaz 

 

Sevgisiz dokunmuş yersiz halının 

Gülmeyen çehrenin tersiz alının 

Çiçeksiz bahçenin gülsüz çalının 

Meyvesiz dalların kıymeti olmaz 

 

Baş dorukta güzel ayak etekte 

Düş uykuda güzel uyku yatakta 

Arı balda güzel balı petekte 

Peteksiz balların kıymeti olmaz 

 

Sen sevgiye yatır bütün varını 

Hak katında alacaksın kârını 

Servet unutturur namus arını 

Rızasız malların kıymeti olmaz 

 

Âşıklar sadıklar sevdaya gider 

Dargınları küslükleri yok eder 

Cehalet dövüşe kavgaya gider 

Sevgisiz kulların kıymeti olmaz 

 

Hakikat yolunu burada bitir 

Öteki dünyaya belgizar götür 

Gönül beşiğine kendini yatır 

Irmaksız salların kıymeti olmaz 

 

Borani’yem dost kapıdan okusa 

Neye yarar karakteri yokusa? 

Tezgâhında ibrişimler dokusa 

Güzelsiz şalların kıymeti olmaz 
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ERENLERİN SEVGİ YOLU 

 

 Dört kapıdan birin açıp girmeden 

 Dergâhı âliye postu sermeden 

 Bir ulu mürşide ikrar vermeden 

 İkrarsız imansız yola gidilmez 

 

 Bu yolun sevgidir büyük silahı 

 Bu yolda sorulur suçun günahı 

 İlmen yakin olur görür Allah’ı 

 İlimsiz irfansız yola gidilmez 

 

 Hoşgörüden devlet sevgiden lider 

 Bu yolda koyunlar kurtları güder 

 İnsanlar nefsini hep kurban eder  

 Adaksız kurbansız yola gidilmez 

  

 Dostlarının kapısını açmadan 

 Rıza tarlasına tohum saçmadan 

 Hakikatin orakları biçmeden 

 Hasatsız harmansız yola gidilmez 

 

 Bu yoldaki herkes Hakk’a duacı 

 Gönülden gönüle bulur miracı 

 Ehlibeyit Kuran başımız tacı 

 On İki İmamsız yola gidilmez 

 

 Borani secde et didarı yâra 

 Hakk’ı arıyorsan bu yolda ara 

 Bizim ikrarımız büyük Hünkâr’a 

 Ol Şahı Merdan’sız yola gidilmez 
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EVVELA İNSANIM 

 

Benden kimliğimi soruyor yobaz 

Piri Türkistan’dan geldik insanız 

Behey şirazesiz işe yaramaz 

Piri Türkistan’dan geldik insanız 

 

Geldik Türkmenlere Türklük anlattık 

Getirdik insanlık mayası kattık 

Dergâhı âlide biz aş kaynattık  

Piri Türkistan’dan geldik insanız 

 

Karacaoğlan’ın yâriyle geldik 

Ol Yunus Emre’nin piriyle geldik 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yle geldik 

Piri Türkistan’dan geldik insanız 

 

Katıksız Türkmen'im hey kara dinli 

Fitne fesat ile doldurmuş gönlü 

İster Alevi de istersen Sünni 

Piri Türkistan’dan geldik insanız 

 

Âşıklar şairler ozanlarımız 

Kadını erkeği kızanlarımız 

Yesi'de kaynıyor kazanlarımız  

Piri Türkistan’dan geldik insanız 

 

Gelirken bir sürü anıyla geldik 

Damarlarda Türkmen kanıyla geldik 

Şamanlar baksılar kamıyla geldik 

Piri Türkistan’dan geldik insanız 

 

Borani’yem geldik hep dizi dizi 

İnsanlık yolunda sürdürdük izi 

Kimi astı kimi yaktılar bizi 

Piri Türkistan’dan geldik insanız 
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İNSAFSIZ 

 

Gece gündüz sana yâr diye diye  

Yüreğimde fer kalmadı insafsız  

Güzel seni sevmek kâr diye diye  

Zarar ettim kâr kalmadı insafsız  

 

Küskün müdür yârin şirin dilleri? 

Açmaz gönül yaylasının gülleri  

Haramiler bastı bizim elleri  

Bu gönüle yer kalmadı insafsız  

 

Borani’yem anlamıyor halımı  

Nerden seçtim yâr olmadık zalımı? 

Dağa düştü yüreğimin yalımı  

Yüce dağda kar kalmadı insafsız 
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YILLARI HESABA KOYMAMIŞIK 

 

Sen orda ben burda biter mi ömür? 

Yılları hesaba koymamışık biz 

Gönül yâri ister veriyor emir 

Yolları hesaba koymamışık biz 

 

Güzeli olan yer âşığa vatan 

Pazar arıyorum hep sevgi satan 

Sivrilip sivrilip bağrıma batan 

Dilleri hesaba koymamışık biz 

 

Ferhat gibi kazma alıp giderken 

Sevgi diye toprakları diderken 

Leyla'ya Mecnun'a heves ederken 

Çölleri hesaba koymamışık biz 

 

Sevdayı bölüşüp edemedim pay 

Güldürmedi beni sene yıllar ay 

Aslı'nın Kerem'in emekleri zay 

Külleri hesaba koymamışık biz 

 

Âşık Borani’yem boşaldı kalbim 

Yanış hesap benim serim sebebim 

Melek göndermedi Rabb’il âlemin 

Kulları hesaba koymamışık biz 
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ALLAH İÇİN SEVERİZ 

 

Allah için her canlıyı severiz 

Biz gönül kırmayız insandır deriz 

Sevgiyle kazanır sevgiyle yeriz 

Hakikat sofrasın serenlerdeniz 

 

İnsanı ayırıp taraf tutmadan 

Çıkar için vicdanımız satmadan 

Dinde dilde renkte ayrım yapmadan 

İnsanlığa gönül verenlerdeniz 

 

Gönülü silmeden abdest almayız 

Tertemiz olmadan namaz kılmayız 

Kul hakkıyla gidip hacı olmayız 

Sırrı hakikati görenlerdeniz  

 

Allah’ın lütufu rahmettir bize 

Bu dünya imtihan ahrettir bize 

Evimiz hanemiz cennettir bize 

Gonca güllerini derenlerdeniz 

 

Âşık Borani’yem kem söz demeyiz 

Biz gönül kırmayız haram yemeyiz 

Allah'tan başkaya boyun eğmeyiz 

Dost köyüne postu serenlerdeniz 
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İRFAN MEKTEBİNDEN DERSLER 

 

İrfan mektebinin birinci dersi 

Bir mürşide ikrar vereceksiniz 

İrfan mektebinin ikinci dersi 

Sabırla yolunuz süreceksiniz 

 

Allah'ın kuludur burada herkes 

Nefsini kurban et Hak yoluna kes 

İrfan mektebinde bu üçüncü ders 

Ölmeden evveli öleceksiniz 

 

İnsan sevgisinde topla herkesi 

Kulağın aç dinle Hak olan sesi 

İrfan mektebinin dördüncü dersi 

Sırrı hakikati göreceksiniz 

 

Sıratel müstakim yolu görecek 

Muti kable ente muti ölecek  

Tevellayı teberrayı bilecek 

Lahmike sırrına ereceksiniz 

 

Bütün insanlığın olacak dostu 

Seven insanların olur mu kastı? 

Dergâhı âliye serecek postu 

Gonca güllerini dereceksiniz 

 

Âşık Borani’yem sevgi zamanı 

İlmi ledün oku bulun kemali 

Dört kapı kırk makam dersin tamamı 

Kendiniz Rabb’iniz bileceksiniz 
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KÜFRÜ İMAN EDERİZ 

 

Bizde olmaz öfke kin ile cinnet 

Sen git mavalını cahile dinlet 

Bize ne cehennem huriyle cennet 

Biz Hak için nefsi kurban ederiz 

 

Cennetle cehennem huri hepisi 

Arife açıktır cümle kapısı 

Şu senin korktuğun sırat köprüsü 

Biz onun üstünde seyran ederiz 

 

Allah’ın lütufu rahmettir bize 

Bu dünya imtihan ahrettir bize 

Evimiz hanemiz cennettir bize 

Ailemizi huri gılman ederiz 

 

Bizde insan birbirinden ayrılmaz 

Bizde insan kâfir Müslüman olmaz 

Bizim yolumuzda küfür bulunmaz 

Yakarız küfürü iman ederiz 

 

Borani anlar mı cahil harami? 

Nasıl bilsin helal ile haramı? 

Biz okuruz insan denen Kuran’ı 

Okur ilmimizi tamam ederiz 
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SEVENLERİN SEVGİ YOLU 

 

Bu yol sevenlerin sevginin yolu 

Hasat harmanlıdır bizim yolumuz 

Bu yol birleştirir Allah’la kulu 

Hak’tan fermanlıdır bizim yolumuz 

  

Bu yolda kimseye kızıp küsülmez 

Bu yol Hak yoludur umut kesilmez 

Bu yolda okunur ilim eksilmez 

Ayet Kuran'lıdır bizim yolumuz 

 

Bu yolun temeli hayâ edeptir 

Eline diline beline pektir 

Bu yolda hoşgörü insan sevmektir 

Hakk’a kurbanlıdır bizim yolumuz 

 

Erenlerin tezgâhında dokunur 

Masivadan kendisini sakınır 

Burda kitap diye insan okunur 

İlim irfanlıdır bizim yolumuz 

 

Dört kapı kırk makam yolun temeli  

Bizde secdegâhtır insan cemali 

İnsanlar bu yolda bulur kemali 

İkrar imanlıdır bizim yolumuz 

 

Borani secde et didarı yâra 

Hakk’ı arıyorsan bu yolda ara 

Bizim ikrarımız büyük Hünkâr’a 

Şah-ı Merdan’lıdır bizim yolumuz 
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SEVGİ ÇIĞLIKLARI 

 

Yok mu içinizde sevgi çığlığı? 

Seviyom deseniz ölür müsünüz? 

Sevgi hoşgörüyle gelen sağlığı  

Uzatır insana verir misiniz? 

 

İnsanın sevgiye hile edişi  

Kan kusmaya savaşlara gidişi  

Bir tatlı tebessüm içten gülüşü  

Kaybetmek nasıldır bilir misiniz?  

 

İnsanın sevgiyle bakmalı gözü  

Hoşgörü olmalı mayası özü  

Sevgide birliğe çağırsam sizi  

Toplanır benimle gelir misiniz? 

 

Sevgiye güzele şiir yazanı  

Çağı yakalayıp aydın gezeni  

Yetmiş iki millet kızı kızanı  

Benim gibi kardeş görür müsünüz? 

 

Peygamber vahisi emirler aldık 

Hurafe karıştı şaşırdık kaldık 

Elesti bezminde ikrara vardık 

Siz de o ikrarda kalır mısınız? 

 

Sitemim nazlarım kendime taşım 

Doğu batı gâvur Müslim kardaşım 

İplik iplik dökülüyor gözyaşım 

Paylaşır bir kadeh alır mısınız? 

 

Borani çekiyor bunca zahmeti 

Bulutlardan yağıp gelen rahmeti  

Allah'ın verdiği bunca nimeti  

Kardeşçe bölüşsek ölür müsünüz? 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

FADİME’YE MEKTUPLAR 
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KARA SEVDA 

 

Nasıl anlatayım tarif edeyim? 

Âşığın gözünde yaş kara sevda  

Bundan kurtulup da nasıl gideyim? 

Âşığa ekmekle aş kara sevda  

 

Söz dinlemez elden ele gezdirir  

Dertli eder üzüm üzüm üzdürür  

Usandırır seni candan bezdirir  

Eyüp'ün derdine eş kara sevda  

 

Hem ağlatır hemi güldürür seni  

Sırrını faş eder bildirir seni  

Kuru hayal ile öldürür beni  

Sanmayın âşığa hoş kara sevda  

 

İstesem de ondan ayrı kalamam  

Sevda bensiz ben sevdasız olamam  

Yorulunca ardı sıra gelemem  

Uçunca tutulmaz kuş kara sevda  

 

Âşık Borani’de sevda duruyor  

Kara sevda nice âşık yoruyor  

Hangi âşık muradını alıyor  

Ahiri arkası boş kara sevda 
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HİÇ SORMA HALİMİ 

 

Son noktayı koyup giderken aşka  

İçimde bir buhran vardı ki sorma  

Zalim eşkıyayı gönderdin köşke  

Kazmayı temele vurdu ki sorma  

 

Gözlerin kömürdü saçların başak  

İstesen kapında olurdum uşak  

Bir çaresi yok mu nasıl kavuşak? 

Ayrılık sineme sardı ki sorma  

 

Türkmen poşusuyla allı yemeni  

Birden ayrılığa kırdın dümeni  

Çok bekledim seviyorum demeni  

Senin dilin öyle durdu ki sorma  

 

Başladığı yerde bitti umutlar  

Dökmedi yağmuru yere bulutlar  

Gurbet acıları yüzlere katlar  

Beni öyle efkâr sardı ki sorma  

 

Âşık Borani’yem kaldım uykuda  

Aşkımız kapandı kilitli oda  

Sevip koklamadan dedim elveda  

Güle güle demek zordu ki sorma 
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FADİME’DEN MEKTUP GELDİ DİYOR Kİ 

 

Beni iyi dinle Âşık Borani  

Geçen yılın bini ile uğraşma  

Geçmişini unut gelecek meçhul  

İnsanların dünü ile uğraşma 

 

İster uçağa bin ister gemiye  

Yürekli ol gerçekleri demeye 

İster kiliseye ister camiye  

İnsanların dini ile uğraşma 

 

Anlat aydınlıklar gelene kadar  

Sabret dikenler gül olana kadar  

Hoşgörü sevgi de ölene kadar  

İnsanların kini ile uğraşma 

 

Sevmeyenin gönlü olur kapkara  

Bunlar insanlığa açıyor yara  

Arifler gönlünde mezarın ara  

Ölülerin sini ile uğraşma 

 

Söz dinle Borani bir yana ağma  

Cehalet üstüne gün olup doğma  

Köprüden geçerken dayı den sonra  

Ayıların ini ile uğraşma 
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DERT OLDU BANA 

 

Gönül sarayımı sen sıra sıra  

Yıkarak gittin de dert oldu bana  

Diri diri koyup beni mezara  

Bakarak gittin de dert oldu bana  

 

Ezelden yaralı ozanın bağrı  

Nasıl yâr edersin yüreği sağrı  

Ab-ı reyhan gibi ellere doğru  

Kokarak gittin de dert oldu bana  

 

Mızrabı vurmadan muhabbet saza  

Zemheride kaldım hasretim yaza  

Daha doyamadım cilveye naza  

Bıkarak gittin de dert oldu bana  

 

Beni çağırıyon gel diye diye  

Geliyom gidiyom yoktur hediye  

Dostluktan bıktın mı sevgiden niye? 

Çıkarak gittin de dert oldu bana  

 

Âşık Borani’de dert dizi dizi  

N’olur demeseydin o acı sözü  

Koydun yüreğime ateşi közü  

Yakarak gittin de dert oldu bana 
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HEP SENDEN YANA 

 

Yokluk ülkesine mahkûm eyledin  

Ağaç senden yana dal senden yana  

Sana da var diye yalan söyledin  

Arı senden yana bal senden yana 

 

Gelir iken güllere mi süründün? 

Sen benim gözüme huri göründün  

Göstermedin sıfatını büründün  

İpek senden yana şal senden yana 

 

Sevgi mabedinde nöbet eriyim 

Beni sevene sor nasıl biriyim? 

Benden mal isteme nerden veriyim? 

Servet senden yana mal senden yana 

 

Hile karışalı gönül yazıma  

Gayrı düzen veremiyom sazıma  

Nasıl güveneyim Çingen kızına? 

Kahve senden yana fal senden yana 

 

Aşkın girdabında kaldım kaçamam  

Kanadım yok havalanıp uçamam  

Yüreğime kilit vurdun açamam  

Kuvvet senden yana hal senden yana 

 

Ölünceye kadar iy’olmaz yara  

Benim ile çeker gider mezara  

Beni hasret koydun yeşile mora  

Pembe senden yana al senden yana 

 

Soydun kervanımı zalim harami  

Ciğerime kilitledin veremi  

Deryalarda çırpınıyor Borani  

Kayık senden yana sal senden yana 
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OKU KİTAPTA 

 

Gel oku efendim bilgisiz kalma 

Dünyanın ahiri başı kitapta 

Gerçeklere sarıl hayale dalma 

İnsanın hayali düşü kitapta 

 

Oku sana nice mana göstersin 

Deniz mi derya mı çay mı istersin? 

Afrika’ya safariye gidersin 

Arısı çiçeği kuşu kitapta 

 

Öğrenmek istersen sen yaylaları 

Denizler vadiler düz ovaları 

Volkanlı lav kokan yanardağları 

Bak dünyanın dağı taşı kitapta 

 

Okursan olursun dosttan yârandan 

Hayır gelmez okumadan durandan 

Zebur’dan Tevrat’tan İncil Kuran’dan 

İlimin kirpiği kaşı kitapta 

 

Mevlanalar Hacı Bektaş ahiler 

Bunca ulemalar nice dahiler 

Allah’ın emiri gelen vahiler 

Oku muhabbetin aşı kitapta 

 

Âşık Borani’yem başka yok ünüm 

Kitaplar bugünüm kitaplar dünüm 

Beni kitapların içine gömün 

Âşıkların mezar taşı kitapta 
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AYIKMAYAN SARHOŞ OLDUM 

 

Güneşle ay yere indi  

Seni görünce görünce  

Aşkın ile başım döndü  

Seni görünce görünce  

 

Yıldızlarım dizim dizim  

Geceler oldu gündüzüm  

Şavkından kamaştı gözüm  

Seni görünce görünce  

 

Sevgi havuzuna daldım  

Ben sende kendimi buldum  

Ayıkmayan sarhoş oldum  

Seni görünce görünce  

 

Buluşmayı miraç saydım  

Haccı ekberle uyandım  

Cemalin nuruna kandım  

Seni görünce görünce  

 

Borani’yem yandım tüttüm  

Sen oldum beni unuttum  

Eğildim secdeye yattım  

Seni görünce görünce 
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KAÇ YUNUS’UN KAÇ SÖZÜ VAR İÇİMDE 

 

Gönül ekranımı karartma felek  

Kaç filim var kaç dizi var içimde? 

Dönüyor bu âlem bir çarkıfelek  

Kaç artistin kaç izi var içimde? 

 

Sevgi hastasının dermanıyım ben  

Aşkın mührü bende fermanıyım ben  

Güzel postasının kervanıyım ben  

Kaç tepenin kaç düzü var içimde? 

 

Ben batıl evini elimle yıktım  

Hakk’ı bulam diye virana çıktım  

Her mevsimin nazın kahrını çektim  

Kaç baharın kaç yazı var içimde? 

 

Ben aynel yakını insanda gördüm  

Gittim insanlara yüzümü sürdüm  

Muhabbet aşımı elimle verdim  

Kaç çorbanın kaç tuzu var içimde? 

 

Benim ciğerimi güzeller yaktı  

Görenler ağladı gözyaşı döktü  

Karac’oğlan sözü bana bıraktı  

Kaç aşığın kaç sazı var içimde? 

 

Âşık Borani’yem sevgiye kandım  

Eldeki kusuru kendimde sandım  

Aşkın girdabında çok derde yandım  

Kaç hazanın kaç hazı var içimde? 
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HARAM FADİME 

 

Gücün yetmez her kayaya sarılma 

Kilo okka değil gıram Fadime  

Sana nasihatim sakın darılma  

Bizim yaşantımız dıram Fadime 

 

Her şiir yazanı ozan sanırsın  

Her kalem tutanı yazan sanırsın  

Kokuşmuş hamsiyi sazan sanırsın  

Uzak dur mındardan haram Fadime 

 

Porsuk derisinden post olur mu hiç? 

Kardeşten kardeşe kast olur mu hiç? 

Söyle eski düşman dost olur mu hiç? 

Cevap ver soruma soram Fadime 

 

Deli poyraz gibi esip yellenmem  

Doğru söze kızıp boşa tellenmem  

Elifi bilmeden be’yi bellenmem  

Okurken karışır sıram Fadime 

 

Borani’yem saldırdılar kuzuya  

Cehalet gemini aldı azıya  

Boğdurma yiğidi ite tazıya  

Yüreğimde kanar yaram Fadime 
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DEĞİŞTİRSENE 

 

Ağaçtan meyveyi düşürmek için  

Çirkin bakışını değiştirsene  

Muhabbet aşını pişirmek için  

Ateş yakışını değiştirsene 

 

Arife bir dakka saniye yıldır  

Ölmeden evvel öl cenazen kaldır  

Atlas halı olsa aslı bir kıldır  

Sen de nakışını değiştirsene 

 

Ben sana sevgiyle bakıyor isem  

Yoldan engelleri yıkıyor isem  

Sevgi gülleriyle kokuyor isem  

Sen de kokuşunu değiştirsene 

 

Kimse altın vermez bakırı alıp  

Dostluk kazanaman ipe un serip  

Can gözünü saçıp gerçeği görüp  

Yolun yokuşunu değiştirsene 

 

Borani anlatır sevgi diliyle  

Sevenler koklaşır sevgi gülüyle  

Gelmesene yağmur ile toluyla  

Sen de akışını değiştirsene 
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GİTSEM 

 

Sessiz bir gecenin bittiği zaman  

Halımınan gitsem ah Fadime’m ah  

Toprak ister vade yettiği zaman  

Dalımınan gitsem ah Fadime’m ah 

 

Öyle bir sevdanın sevdası ile  

Kaynatır kanımı bu aşk bu çile  

Muhabbet balından çalınsa dile  

Balımınan gitsem ah Fadime’m ah 

 

Nasibim olsaydı edep hayâdan  

Hayır amel kurtarırdı davadan  

Nasıl kurtulurum koca deryadan? 

Salımınan gitsem ah Fadime’m ah 

 

Yırtılan hayata vurursun yama  

Ayrılık okları saplanır cana  

Gelip de Azrail vurunca cama  

Eliminen gitsem ah Fadime’m ah 

 

Borani giderken güneşler doğsun  

Sisi karanlığı ortadan koğsun  

Arkamızdan gül atanlar sağ olsun  

Gülümünen gitsem ah Fadime’m ah 
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FADİME’DEN BORANİ’YE MEKTUP 

 

Yeryüzünü vefasızlık doldurdu  

Sağlamda çürükte vefa kalmadı  

Türkmen kızı sevdiğini öldürdü  

Avşar’da Yörük’te vefa kalmadı 

 

Sevgi güzellikler başta kalınca  

İnsan sevinmez mi sevgi bulunca? 

Yobazın beynine şeytan dolunca  

Sakalda sarıkta vefa kalmadı 

 

İnsanın beynine öfke yığıldı  

Mert namerde boyun büktü eğildi  

Benim istediğim böyle değildi  

Etekte dorukta vefa kalmadı 

 

Bülbüllerin yumurtası cılk cılktı  

Cehalet gönlümden sarayı yıktı  

Umut beşiğinden veletler çıktı  

Yiğitte arıkta vefa kalmadı 

 

Borani’ yem ağlayanlar gülmüyor 

İnsanlık vefalı dostun bulmuyor  

Sevginin şırası pekmez olmuyor  

Asmada korukta vefa kalmadı 
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ARTIK İNSAN ÇAĞA UYGUN OLMALI 

 

Yirminci yüzyılın sonuna geldik  

Artık insan çağa uygun olmalı  

Eskilerden ne öğrendik ne bulduk? 

Artık insan çağa uygun olmalı  

 

İnsanlar sevgiden taviz vermiştir  

Mantıksız kurallar ömre girmiştir  

Resulullah çağa uyun demiştir  

Artık insan çağa uygun olmalı  

 

Elektrik varsa kalkmalı mumlar  

Rahata huzura ermeli canlar  

Arapça Farsçadan kaç kişi anlar? 

Artık insan çağa uygun olmalı  

 

Gülsün insanoğlu kalmasın gamda  

Ayrılıklar kalksın mezhepte dinde  

İlimde bilimde teknikte fende  

Artık insan çağa uygun olmalı  

 

Âşık Borani’nin gönülü doygun  

Hırsızlıklar kalksın olmasın soygun  

Giyimde kuşamda modaya uygun  

Artık insan çağa uygun olmalı 
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ARALA İNSANIN SIR KAPISINI 

 

Deli gönül erken uyan yola çık 

Gönül dostlarının vur kapısını 

Önündeki engelleri çabuk yık 

Arala insanın sır kapısını 

 

Gidip gelmeyince yolda iz artmaz 

Muhabbet etmeden dilde söz artmaz 

Seven insan kapısını kapatmaz 

Yürü o zalimin kır kapısını 

 

Bir karınca zebun edermiş devi 

İnsanı yücelten sevgisi sevi 

Eğer gönüllerde bulduysan evi 

Hazırla yolunu kur kapısını 

 

Aşk ile sevgiyi yabana atma 

Öfke ile kini hayata katma 

Nefis ile vicdanını unutma 

Var yürü arife sor kapısını 

 

Ey Âşık Borani doğruyu söyle 

Dostun otağına kervanın eğle 

Bir ömür gönülde kapalı eyle 

Vicdanın nefise sur kapısını 
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GEL GAYRI 

 

Ayrılık ok oldu sevdalar hançer 

Hep uykusuz geceliyom gel gayrı 

Sevda kılıçları ortadan biçer 

Anlatmaya bocalıyom gel gayrı 

 

Ayrılığa saray yaptın oturdun  

Bir sen değil ikimizi batırdın  

Mahkûm ettin zindanlara yatırdın 

Yalnızlığı heceliyom gel gayrı 

 

Çile bende doğar dert bende yaşar  

Hurç doldu dert ile almıyor taşar  

Bu aşkın ateşi sinemden aşar  

Dumanları peceliyom gel gayrı 

 

Herkes sevda çadırına taşındı 

Gönül seni sevdi seni düşündü 

Ağa döne ıslak yatak aşındı 

Ömür bitti cüceliyom gel gayrı 

 

Âşık Borani’yem yaralı kuşum 

Benim güzellerle belalı başım 

Beni düşünmezsen kendini düşün 

Günden güne kocalıyom gel gayrı 
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KEKLİKLER ÖTMÜYOR ESKİSİ GİBİ 

 

Koyunlar ağlıyor kuzular yasta 

Çobanlar gütmüyor eskisi gibi 

Adresi bilmiyor değişti posta 

Mektuplar gitmiyor eskisi gibi 

 

Ana ayrı çocuk ayrı uyuyor 

Herkes aynı düşü ayrı yoyuyor 

Artık çocuk mama ile büyüyor 

Sütleri yetmiyor eskisi gibi 

 

Bülbül çilemiyor kesildi sesi 

Dem çekip çilese yetmez nefesi 

Türkmen kızlarının fesinin süsü 

Çiğdemler bitmiyor eskisi gibi 

 

Gelinler değişti kızlar değişti 

Sevgiler değişti hazlar değişti 

Baharlar değişti yazlar değişti 

Keklikler ötmüyor eskisi gibi 

 

Sevgi toplar iken kızı kızanı 

Vefasızlık deli eder ozanı 

Herkesin kapalı kaynar kazanı 

Bacalar tütmüyor eskisi gibi 

 

Alanı yok gül satsa da Borani 

Kalanı yok han yapsa da Borani 

Güzellere zar asta da Borani 

Oynayıp ütmüyor eskisi gibi 
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ÇALDIRDIK GÜZELLİĞİ 

 

Gönül bahçesini hiç sulamadık 

Açmadan soldurduk biz güzelliği 

Bağrımıza basıp dost olamadık 

Gelmiyor yıldırdık biz güzelliği 

 

Dostluklar vefasız sevgiler bayat 

Sevgisiz güzelsiz geçer mi hayat? 

İnsanlar sevgiyle alırken murat 

Meydandan kaldırdık biz güzelliği 

 

Muhabbetler kısır tütmüyor ocak 

Neresinden baksan dert kucak kucak 

Bir elimiz silah birinde bıçak 

Zindana doldurduk biz güzelliği 

 

Arayıp sormadık çok ayıp ettik 

Sevgi deryasında kaybolduk yittik 

Sevgi güzelliği biz kayıp ettik 

Ellere buldurduk biz güzelliği 

 

Gene kırcı düştü karşıki dağa 

Sevgi lazım iken ölüye sağa 

Sahip olamadık bahçeye bağa 

Hoyrata yoldurduk biz güzelliği 

 

Eldeki güzeller kayboldu kaçtı 

Gönül bekçileri ağzını açtı 

Azılı hırsızlar sınırı geçti 

Hırsıza çaldırdık biz güzelliği 

 

Borani aşk ile çalarken sazı 

Elde bulunana olurken razı 

Sevgi mihrap oldu güzel namazı 

Ellere kıldırdık biz güzelliği 
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SELAMI KESME 

 

Fadime’den mektup geldi diyor ki  

Halkına darılıp küsme Borani  

Mahsus selam etmiş haber yollamış  

Halkından selamı kesme Borani 

 

Derde düşme koğu gıybet deyip de  

Takvayla ört niden çulu geyip de  

Cahil sofrasında har huş yeyip de  

Sonunda oturup kusma Borani 

 

Zamanında varıp bulur isen su  

Gerçek çeşmesinden kirlerini yu  

Tatlı dil güler yüz lazım olan bu  

Halkına suratın asma Borani 

 

Bilemiyor isen bilene danış  

Danışmayan kişi hep yapar yanlış  

Aslını ara da asille konuş  

Cahil sarayına basma Borani 

 

Borani hamlıklar yetene kadar  

Gerçeğin borusu ötene kadar  

Yeryüzünde fesat bitene kadar  

Konuştur sazını susma Borani 
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DAHA NEDEN GÖRÜYORSUN HOR BENİ? 

 

Mana tezgâhını sık dokumuşuz 

Daha neden görüyorsun tor beni? 

İrfan mektebinde ders okumuşuz 

Var ise ilimin otur yor beni 

 

Evvel Horasan’dan gelen insanım 

Türkoğlu Türk’üm ben Türkçe lisanım 

Alevi’yim şükür hem Müslüman’ım 

Aslım inkâr eder isem vur beni 

 

Ben bir ozan âşık sevginin eşi 

Avucuma hapis ettim güneşi 

Bir başkadır alevinin ateşi 

Gönül dergâhında yaktı kor beni 

 

Gönülü silmeden abdest almayız 

Tertemiz olmadan namaz kılmayız 

Kul hakkıyla gidip hacı olmayız 

Bilmiyorsan bir bilene sor beni 

 

Çul edip gönlümü yoluna serdim 

Umudumu hayal ile everdim 

Renkli dünyaların içine girdin 

Anlatsınlar pembe yeşil mor beni 

 

Ben beni aldım da bana götürdüm 

Varlığımı sevgi aşka yatırdım 

Bor’un pazarında sattım bitirdim 

Niğde’ye salmadı sevdi Bor beni 

 

İçimde geziyor koca kâinat  

Gel şu içindeki ikiliği at  

Tüm insanlar kardeş eyleme inat  

İnsan isen kolun açıp sar beni 

 

Allah’ın lütufu rahmettir bize 

Bu dünya imtihan ahrettir bize 

Evimiz hanemiz cennettir bize 

Daha neden görüyorsun hor beni? 
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Kâbe bende Kuran bende Hak bende  

Benlik ile gezen insan yok bende  

Ne kadar istersen sevgi çok bende  

Hiç olmazsa insan gibi gör beni 

  

Borani ağzında sevgiden bir ses  

Sevgisiz söylerse sen o dili kes  

Vallahi dostumdur namuslu herkes  

Namussuza yoldaş etmek zor beni 
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KUTLUYORUM ŞİİRİ   

 

Şiir kendi yazılmıyor deftere  

Beynim ile topluyorum şiiri  

İlham perisinden gelen habere  

Bayram edip kutluyorum şiiri  

 

Bazen ufkumuza güneş doğuyor  

Bazen kader hicranında boğuyor  

Bazen ilham yağmur gibi yağıyor  

O gün beşe katlıyorum şiiri  

 

Yakar aşk ateşi yüreğim közler  

Bakar gamlı gözler periyi gözler  

Bazen kaymak ile bal olur sözler  

Şeker katıp tatlıyorum şiiri  

 

Güzellikten alır sevgi yazarım  

Hoşgörünün denizinde yüzerim  

Yazıları boncuk gibi dizerim  

Sayfalara ipliyorum şiiri  

 

Borani’yem ben kendimden geçerim  

Defter kapatırım defter açarım  

Ben soframda şiir yiyip içerim  

Bardak bardak dipliyorum şiiri 
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KADINA BAKIŞ 

 

Sokaktan geçerken kadın milleti  

Beynine bakmadık kıçına baktık  

Öldürelim dedik biz bu illeti  

Uzun mu kısa mı saçına baktık 

 

Ruhunu beynini satmışlar gibi  

Topyekûn günaha batmışlar gibi  

Kendi kendisiyle yatmışlar gibi  

Döndük yanındaki piçine baktık  

 

Biz sürdük onlara leke kirini  

Tuzak kurduk düşürmeye birini  

Seçtirmedik sevdirmedik yârini  

Kabahatli dedik suçuna baktık 

 

Bunlar ana bacı kızımdır diye  

Bunlar ev direği bizimdir diye  

Aklı kısa saçı uzundur diye  

Gâvur mu Müslim mi haçına baktık  

 

Vicdandaki sesimizi görmedik  

Sevdik dedik sözümüzde durmadık  

Aç kaldılar bir tek lokma vermedik  

Yere yatırmaya açına baktık 

 

Borani’yem uykulardan ayılıp  

Bir temiz sevgiyle yola koyulup  

Anam bacım diye candan eğilip  

İlahi aşk ile kaçına baktık? 
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HAYIR YOK 

 

Gönül aradığı yâri bulmadı  

Baharda hayır yok yazda hayır yok  

Kahvede beş dakka hatır kalmadı  

Sofrada hayır yok tuzda hayır yok 

 

Güzellerde gamze zülüf kalmadı  

Sevgi ile aşka tarif kalmadı  

Nerde Karac’oğlan Elif kalmadı  

Mızrapta hayır yok sazda hayır yok 

 

Kime dostum desen fesat çıkıyor  

Dışı seni içi beni yakıyor  

Artık gözler fettan fettan bakıyor  

Sürmede hayır yok gözde hayır yok 

 

Dost olanlar üç gün sonra hep bıktı  

Herkes birbirinin gönlünü yıktı  

Umut beşiğinden veletler çıktı  

Kundakta hayır yok bezde hayır yok 

 

Kuyruktan ezilmez yılanın başı  

Kuyuya atıyor kardaş kardaşı  

Âşığı yakmıyor aşkın ataşı  

Ocakta hayır yok közde hayır yok 

 

Aldırma Borani olan olacak  

Şeddel meddel çıktı daha n’olacak? 

Cenazemiz ortalıkta kalacak  

Oğlanda hayır yok kızda hayır yok 
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MUTLAKA GELESİN 

 

Bağrıma saplandı aşkın bıçağı  

Aktı kanım göl olmadan gel ha gel  

Gönül bağlarımda açan çiçeği  

Eller alıp bal olmadan gel ha gel 

 

Kahpe felek yola kurmadan tuzak  

Belimiz bükülüp saçlarımda ak  

Mahşer günü bekliyorum muhakkak  

Başımıza hal olmadan gel ha gel 

 

Bülbüller korkup da uçup gitmeden  

Güllerin dalında karga ötmeden  

Hatırımız hörmetimiz bitmeden  

Altın akçem pul olmadan gel ha gel 

 

Dostu zebun tutma olursun arık  

Gönül defterinde çile kabarık  

Tuğ olmaz cahilin sardığı sarık  

Altın atlas çul olmadan gel ha gel 

 

Akan sular durur hak deyince Hak  

Uyan gaflet utkusundan iyi bak  

Bu Âşık Borani bir yığın toprak  

İrahmetli kul olmadan gel ha gel 
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GÖRMEK İSTERSEN 

 

Kara gözlüm beni görmek dilersen 

Kekliklerin ötüştüğü zaman gel 

Çardaklarda salkım salkım üzümler 

Armutların yetiştiği zaman gel 

 

Biraz tadı gelsin bütün yazının 

Çobanlar yüzünden öpsün kuzunun 

Madımak toplayan köylü kızının 

Toprak ile öpüştüğü zaman gel 

 

Gel de doğadaki muhabbete bak  

Dans eder kelebek öpüşür zambak  

Vefalı dostluğa sevgi muhakkak  

Dostlukların pekiştiği zaman gel 

 

Tabiatın düşü olunca gerçek  

Sevgi ülkesine kervanını çek  

Damardan kanını akıtsın çiçek  

Arıların yapıştığı zaman gel 

 

Yunus’un çektiği sevgi odunu 

Hiçbir şey vermiyor aşkın tadını 

Şaha kalksın tabiatın kadını 

Alev alev tutuştuğu zaman gel 

 

Tekeler vuruşsun oynasın oyun  

Argacın sütüne olur mu doyum? 

Koçlar nikâhlansın döl tutsun koyun  

Sürülerin katıştığı zaman gel 

 

Borani yemeye muhabbet aşı 

Ağaçlar süslesin kirpiği kaşı 

Bizi kabul etsin toprağın döşü 

Muhabbetin yakıştığı zaman gel 
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GELECEK GÜN GELİR GÖNÜL 

 

Olan olur gamsız yaşa  

Gelecek gün gelir gönül  

Boşuna etme temaşa  

Gelecek gün gelir gönül 

 

Bakma dünyanın kârına  

Kanma ömrün baharına  

Hazırla kendin yarına  

Gelecek gün gelir gönül  

 

Dolu tut sevgi ambarın  

Sev sevil ki olsun kârın  

Belki bu gün belki yarın  

Gelecek gün gelir gönül  

 

Kervan çıkmış hangi yönde? 

Perişan olma görende  

Ya bayramda ya düğünde  

Gelecek gün gelir gönül  

 

Defterinde yaprak biter  

Dertle yaşadığın yeter  

Yurdunda baykuşlar öter  

Gelecek gün gelir gönül 

 

Borani derdi hasadı  

Sevgi seline susadı  

Kimse bilmez bu hesabı  

Gelecek gün gelir gönül 
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ARIYOR GONÜL 

 

Kadınsı kadınsı kokarken yatak  

Manada derini arıyor gönül  

Sen kadın diyorsan etrafına bak  

Bir başka birini arıyor gönül 

 

Doğru iş tutmuyor akıl erecek  

Mecliste sözü yok mana verecek  

Sen gibi Mecnun’a yol gösterecek  

Güzelin erini arıyor gönül 

 

Telleri kırılmış sevda sazının  

Bülbülleri ölmüş bahar yazının  

Fala baktırdığın Çingen kızının  

Vadide yerini arıyor gönül 

 

Bülbül güle vurgun elin nesinde  

Kurdun muhabbeti çam gölgesinde  

Yürekten dökülen suyun sesinde  

Orada yârini arıyor gönül  

 

Dağı boran olur gene kar yağar  

Gene akşam olur gene ay doğar  

Türkmen güzelleri sürüyü sağar  

Emeğin terini arıyor gönül 

 

Borani yiğidin güzelin hası 

Susamış dudağa zemzemin tası 

Böyle çizmiş o nakkaşın fırçası 

Öllüğün körünü arıyor gönül 
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AĞIT 

 

-Babamız Kazım Börekçi anısına- 

 

Toprak tava geldi aldı götürdü 

Bağ bahçeler belleniyo gül babam  

Başımızdan öğüdünü bitirdi  

Gözyaşlarım selleniyo gül babam 

 

İki oğlun vardı dört tane kızın  

Bak geldik başına hep dizim dizim  

Emir büyük yerden böyleymiş yazın  

Yürek çarpıp delleniyo gül babam 

 

Çocukların nöbet tuttu başında  

Buluştular muhabbetin aşında  

Diktiğin fidanlar yedi yaşında  

Yaprakları yelleniyo gül babam 

 

Cemre suya düştü keklikler öttü  

Kuşların avazı yazıyı tuttu  

Meşeler yeşerdi çiğdemler bitti  

Yazı yaban gülleniyo gül babam 

 

Ayrılık ataşı bek derin düştü  

Sinemdeki gizli yaramı deşti  

Bahar geldi üveyikler öpüştü  

Çil keklikler dilleniyor gül babam 

 

Borani’yem dilim varmaz yazmaya  

Alışıktı hep seninle gezmeye  

Satı anam nasıl gitsin kazmaya? 

Madımaklar çilleniyo gül babam 
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GARİP ANAM   

 

Acılarda uçup derde konarak  

Ne teleğin kaldı ne telin anam  

Sırım gibi gün altında yanarak  

Ne şemsiyen oldu ne tülün anam  

 

Ne gazino gördün ne saza gittin  

Ne diskoya girdin ne caza gittin  

Ne denize girdin plaja gittin  

Ne çiçeğin oldu ne gülün anam  

 

Yedisi hayatta ötesi düşük  

Sofraya otursak yetmezdi kaşık  

Tarla tarla gezdin omuzda beşik  

Ne mecalin oldu ne yerin anam  

 

Önce biz doyardık sonra sen yerdin  

Felek güldürmedi kara gün gördün  

Erkeğin dövdükçe zebani derdin  

Yüreğimde yara çok derin anam  

 

Ne darıldın anam ne bize küstün  

Kışta kıyamette bağrına bastın  

Süsledin beşiği dallara astın  

Ne kuvvetin kaldı ne halın anam  

 

Uyku uyumadan geçti çok gece  

Ödeyemem ana hakkı çok yüce  

Yüz kere sırtımda götürsem hacca  

Hakkın ödeyemez bu delin anam  

 

Âşık Borani’nin bitecik yâri  

Umut yollarına yağdırdık karı  

Kahpe felek düzeltmedi arayı  

Ne sohbetin oldu ne dilin anam 
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ÖTESİ MEÇHUL 

 

Mezara düşünce yeşil yaprağım  

Çürür müsün çürümen mi bilemem  

Dizin yere koyup kara toprağın  

Kürür müsün kürümen mi bilemem 

 

Kurtarmadın beni cahil taşından  

Doyamadım ariflerin aşından  

Tabutun giderken kalkıp peşinden  

Yürür müsün yürümen mi bilemem 

 

Boncuk boncuk yaş doldurur gözümü  

Cehalet duyar mı bilmem sözümü  

Son defa açtırıp soğuk yüzümü  

Görür müsün göremen mi bilemem 

 

İltifatı saklayanlar mezara  

Kıymet vermiyorlar sevgi yazara  

Çuvallayıp yazdıklarım pazara  

Sürür müsün sürümen mi bilemem 

 

Borani yoluna adak kurbanı  

Kabire indirsin zülüf urganı  

Üşür diye mezarıma yorganı  

Bürür müsün bürümen mi bilemem 
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DERSİN 

 

Gönül tazıların avın kapmazsa  

Halım dersin kocayınca Fadime’m  

Başın emredip de gövde yapmazsa  

Kolum dersin kocayınca Fadime’m 

 

Yârin yanağını dişleyemezsin  

Döşe çadır kurup kışlayamazsın  

Kula aygır gibi kişneyemezsin  

Dilim dersin kocayınca Fadime’m 

 

Bugün dersin başka günde gelirsin  

Şaşırırsın başka yönde gelirsin  

Bir saatlik yolu günde gelirsin  

Belim dersin kocayınca Fadime’m 

 

Zaman bir yol aleyhinde işlerse  

Yorgan batar yastık seni şişlerse  

Kocalığın son noktası başlarsa  

Ölüm dersin kocayınca Fadime’m 

 

Borani’yem arz ediyom halimi 

Kurutturma bahçendekini gülümü  

Bitirir ömrünü zaman dilimi  

Zulüm dersin kocayınca Fadime’m 
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HİCRAN OLMUŞ 

 

Ne yaşantım kaldı ne de bir anı  

Sevgi güzellikler sağla Fadime’m  

Al yazmanla onmaz olmuş yaramı  

Götür yaylalara bağla Fadime’m 

 

Ben kiminle sürem sevda harmanı  

Kuvvetim yok dizlerimin dermanı  

Ağır aksak gider gönül kervanı  

Bir çeşme başına eğle Fadime’m 

 

Sevgi nasıl yaşar savaşla kinle  

Başka kim dinler ki sen bari dinle  

Hiç bildiğin yok mu ne olur söyle? 

Hayat denen zıkkım böyle Fadime’m 

 

Yavşan kokar bizim sevda yurdumuz  

Sevgiyle savaşır gönül ordumuz  

Ne zaman bitecek bizim derdimiz? 

Çıkar yolu yok mu söyle Fadime’m 

 

Borani’ne ırahmetli denmeden 

Kirli kalır üfeleyip yunmadan 

Kör olsun tahtadan sala binmeden 

Gel de sağlığında ağla Fadime’m 
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YAŞ ARAMA 

 

Ben biliyom hem atamı babamı  

Göremeyen şaş arama Fadime’m  

Bilmiyon mu gayretimi çabamı? 

Kesilecek baş arama Fadime’m 

 

Âşıklar dünyaya boş gözle bakar  

Deli zannedersin akıllı çıkar  

Bizim gözyaşımız içine akar  

Dışarıda yaş arama Fadime’m 

 

İnadına sevdim sevgiye doydum  

Ben yâri bülbülden güllerden duydum  

Atılan taşları binama koydum  

Elimizde taş arama Fadime'm 

 

Arif kulaktan yer dilinden kanar  

Onun için aşkın narına yanar  

İnsan cüsün cüsün yer damar damar  

Bir birine eş arama Fadime’m 

 

Bülbülün zebunu çalıda öter  

Dikenin içine yuvasın yapar  

Her inip kalkmada bağrına batar  

Çizilmedik döş arama Fadime'm 

 

Aşığın yiğitçe sözü bulunur  

Anadolu kokan sazı bulunur  

Bizde her mevsimin izi bulunur  

Baharımda kış arama Fadime’m 

 

Bülbülün figanı çiçeğe bağlı  

Yiğitlik mertliğe koçağa bağlı  

Bizim hayatımız gerçeğe bağlı  

Hayal ile düş arama Fadime'm 

 

Bülbülün sesini gülden duyarım  

Mecnun’u Leyla’yı çölden duyarım  

Arif sofrasında dilden doyarım  

Kebabınan şiş arama Fadime'm 
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Âşığın töresi bağrın dövmektir 

Cahilin mayası ilme sövmektir  

Bir tek suçum varsa güzel sevmektir  

Başımıza iş arama Fadime'm 

 

Borani’yem açık alnım dik başım  

İnsanları sevmek başka yok işim  

Benim kul hakkından kaynamaz aşım  

Haramzade aş arama Fadime'm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 
 

YÜZÜNÜ GÖRME 

 

İlmi düstur eyle nasihatim tut 

Gafletin içinde durma Fadime’m 

Görgüsüze yoldaş olmayı unut  

İstenmeyen yere varma Fadime’m 

 

Mertten az da olsa iyilik çıkar  

Cehalet misafir gelmeden bıkar  

Sohbeti çirkindir gönlünü yıkar  

Varıp da yüzünü görme Fadime’m 

 

Neden geldin düşün dünya yüzüne? 

Güzellikler doldur vicdan özüne  

Cahil alır yama yapar sözüne  

Cahile sözünü verme Fadime’m 

 

Gerçek dostlar namus ile ar eder  

Sevgi alır verir hemi kâr eder  

Cahil seni diken eder har eder  

Muhabbet çulunu serme Fadime’m 

 

Hakkı arıyorsun ulu mecliste  

Sakın yola çıkma karanlık siste  

Gerçek arıyorsan içkide süste  

Dışına aldanıp sarma Fadime’m 

 

Borani insanlık davası yoksa  

İmanı eksiktir hayâsı yoksa  

Ununun özünde mayası yoksa  

Bırak o hamuru karma Fadime’m 
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DUYMADIN MI? 

 

Güzel sevdim sevgi dedim yâr dedim 

Yaralandım duymadın mı Fadime’m?  

Gurbetten sılaya uzadı yollar  

Buralandım duymadın mı Fadime’m? 

 

Sevgiden sevgiye bakış istedim  

Güzelden güzele akış istedim  

Gönül defterine nakış istedim  

Karalandım duymadın mı Fadime’m? 

 

Sevgi sevgi diye bitti nefesim  

Gönülden gönüle gitmedi sesim  

Parça parça oldu gönül kafesim  

Paralandım duymadın mı Fadime’m? 

 

Acılar doldurdun dilde lafıma  

Hayatım bağlıdır bir insafına  

Ben de geçtim dertlilerin safına  

Sıralandım duymadın mı Fadime’m? 

 

Bu hasretlik beni eyledi harap  

Sardı dört yanımı acı ızdırap  

Meyhaneye gittim affetsin Yarab  

Biralandım duymadın mı Fadime’m? 

 

Hicranlı günlerim bağrım oklarken 

Gülemem ki dertler beni yoklarken 

Üç ay sonra kavuşmayı beklerken 

Aralandım duymadın mı Fadime’m? 

 

Bu Âşık Borani’n hayata küstü 

Dostlar yalan çıktı selamı kesti  

Gönül sarayımı korsanlar bastı  

Kiralandım duymadın mı Fadime’m? 
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SUSUZ KUYU 

 

Aldıran yok feryadıma ahıma  

Her yanım göz kulak duyu Fadime’m  

Secde ettim güzellerin şahına  

Yalvarıyom gece boyu Fadime’m 

 

Ömrümüz vakitsiz kurumuş yaprak  

Sonumuz şaduman olacak mutlak  

Kurudu arından yarıldı toprak  

Umudumuz susuz kuyu Fadime’m 

 

Saçların rüzgârı okşar ılıktan  

Gece ürperiyor sessiz çığlıktan  

Gözlerim karardı hep yalnızlıktan  

Boncuk boncuk akar suyu Fadime’m 

 

Sensiz gurbetliğe yoktur hevesim  

Duvarlar kapılar olur bir resim  

Birbirine karışmıştır dört mevsim  

Bitiremem günü ayı Fadime’m 

 

Yırtılan yılları bir yana atıp  

Rüya göremezsin rahatça yatıp  

Hayat bardağına zehiri katıp  

Gözyaşı oluyor çayı Fadime’m 

 

Ayrılıp gelmeyi sen benden bilme 

Aynı ikrarda kal sakın eksilme 

Ben gözden uzağım gönülden silme 

Gurbet Borani’nin payı Fadime’m 
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İNSAN YERE EKİLECEK 

 

Dayatsak da yolun sonu mezara  

Dikişimiz sökülecek Fadime’m  

Kimisi son güze kimi bahara  

Yarı yolda dökülecek Fadime’m 

 

Hoca sela verir çınlar dört yanı  

Bilmeceler biter kalmaz bir anı  

Son bir banyo için ömür kazanı  

Suyun altı yakılacak Fadime’m 

 

İnsanlar kendini bildiği gibi  

Ölmeden evveli öldüğü gibi  

Aslı bir topraktan geldiği gibi  

Geri yere ekilecek Fadime’m 

 

Her canlı varacak yolun sonuna  

Orda itibar yok servet malına  

Amel defterini koyup önüne  

Hesaplara bakılacak Fadime’m 

 

Gitmiyor seninle malın da çoksa  

Naçar kalın hayır amelin yoksa  

Hayat denklemine formülün yoksa  

Bel kemiği bükülecek Fadime’m 

 

Âşık Borani’yem sevgi azığı  

Kimisi of der de çeker yazığı  

Falan oğlu filan yazıp kazığı  

Mezarına çakılacak Fadime’m 
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YAZIN YAZIN VURDU FELEK 

 

Kahpe felek çoluk çocuk aç koydu  

Azın azın vurdu felek Fadime’m  

Yetesi vermedi hep muhtaç koydu  

Yazın yazın vurdu felek Fadime’m 

 

Duymadı sesimiz bağır ha bağır  

Gözleri görmeyen yüreği sağır  

Acelesi yokmuş hep ağır ağır  

Hazin hazin vurdu felek Fadime’m 

 

İnsan sevdik ayrı ayrı görmedik  

Ömür bitti biz refaha ermedik  

Baharın yazın da sefa sürmedik  

Güzün güzün vurdu felek Fadime’m 

 

Dost olup da halimizi soran yok  

Sevgi diyok bize alıp veren yok  

Merhem olup yaramıza süren yok  

Sızın sızın vurdu felek Fadime’m 

 

Sanma ki Borani’n boşa ağladı  

Felek benim kollarımı bağladı  

Kırdı ayağımız topal eyledi  

Dizin dizin vurdu felek Fadime’m 
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UNA KALDIK 

 

Biraz sahte senet karşılıksız çek  

İki binde buna kaldık Fadime’m  

Hayali ihracat zengin ediyor  

Toto loto ona kaldık Fadime’m 

 

Ne söylerse yapacaksın âlimler  

Dengeli beslen der müspet ilimler  

Soframızdan el çekmiyor zalimler  

Bir gıdamız una kaldık Fadime’m 

 

Tarlalarda yılan gibi süründük  

Of çektikçe zenginlere yerindik  

Kuruduk bir topak kemik göründük  

Özümüzde göne kaldık Fadime’m 

 

Rüşvetin soygunun yeli esiyor  

Düzenbaz keyfinden para basıyor  

Enfilasyon eteklerden kesiyor  

Görünecek dona kaldık Fadime’m 

 

Borani düşmana erleşmiyorlar  

Halkın çıkarına yerleşmiyorlar  

Bir doğru hedefte birleşmiyorlar  

Nerden halktan yana kaldık Fadime’m? 
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GEÇMEM 

 

Ömrün baharında ekin yetmeden  

Cahil tırpanıyla biçmem Fadime’m  

Aradaki bu kırgınlık bitmeden  

Daha kapınızdan geçmem Fadime’m 

 

Gülü dikeninden ayıramazsam  

Dostumu yerinde kayıramazsam  

Nefsi kötülükten sıyıramazsam  

Namerdin dolusun içmem Fadime’m 

 

Yemeden döküldü elimden aşım  

Eli taşlamadan kendime taşım  

Dostun sinesinde değilse başım  

Her yerde kendimi saçmam Fadime'm 

 

Hak için yüzmeye gölü bilirim  

Mecnun’um gezecek çölü bilirim  

Ozanım öpecek eli bilirim  

İrfan meclisinden kaçmam Fadime’m 

 

Âşık Borani’yem çirkini görmem 

Bülbülüm baykuşça viranda durmam 

Zülfünün telini dünyaya vermem 

Daha dosta yara açmam Fadime’m 
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GELİYOR 

 

Başımdaki derdi kime sorayım? 

Artarak geliyor zalim Fadime’m  

Bir kurtuluş yeri nerde bulayım?  

Tartarak geliyor zalim Fadime’m 

 

Eyyamı hoş değil gönülün yâri  

Demi devran için bulamam yeri  

Alıcı kuş gibi nefisin şerri  

Yırtarak geliyor zalim Fadime’m 

 

Cehalet kaldırıp vurdu taşını 

Yaraladı gönül kuşum kaşını  

Almış kucağına kanlı başını  

Kırparak geliyor zalim Fadime’m 

 

Ötmüyor bülbüller suskunluk çöktü  

Gece hicranını gündüze ekti  

Kahpe felek suratına tül çekti  

Örterek geliyor zalim Fadime’m 

 

Borani binmedi riya atına  

Güvenmem dünyanın saltanatına  

Kör sevdalar koltuğumun altına  

Dürterek geliyor zalim Fadime’m 
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SARİMBEY’İN KIZLARI 

 

Mart nisan ayında çektikçe çektim  

Sarimbey’in kızlarından Fadime’m  

Eğer anlar isen derdimi döktüm  

Muhabbetin sazlarından Fadime’m 

 

Bunlar çok âşığın canını yakmış  

Önce sevdim demiş sonra bırakmış  

Âşık öldürmeye doktora yapmış  

Anlaşıldı tezlerinden Fadime’m 

 

Geçerken yanından bir güneş doğar  

Siyah kaş üstüne kâkülü yığar  

İmalı bakışı canıma değer 

Anlaşıldı gözlerinden Fadime’m 

 

İki yıldır saçlarımı yoluyom  

Varıp derdin havuzuna dalıyom  

Bir hafta yatalak hasta oluyom  

Anlasana sözlerinden Fadime’m 

 

Âşık Borani’yem ben bende bittim  

Bir çıkmaz sokakta kaybolup gittim  

Gide gele ben ömrümü tükettim  

Güzellerin izlerinden Fadime'm 
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FAZLASINI SİLECEKSİN 

 

Ömür bahçeleri hazan olunca  

Biliyorum geleceksin Fadime’m  

Mazimiz muamma esrar olunca  

Geri dönüp güleceksin Fadime’m 

 

Hani sen anadan helal emmişsin  

Dönüşü olmayan yola girmişsin  

Aleyhimde yanlış sözler demişsin  

Nasıl halden bileceksin Fadime’m? 

 

Arifte terazi yana ağar mı? 

Köre ömür boyu güneş doğar mı?  

Temiz sevgi defterlere sığar mı?  

Fazlasını sileceksin Fadime’m 

 

Cahil baksa bile güzel göremez  

Görse bile cemaline eremez  

Mutluluk adalet kendi gelemez  

Sen arayıp bulacaksın Fadime’m 

 

Borani güzeli yere atar mı? 

Paslı dil lafına düzen katar mı?  

Âşığın yarası dikiş tutar mı? 

Nasıl fitil salacaksın Fadime’m? 
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BOŞ BEKLERSİN 

 

Felek benim hayallerim bitirdi  

Ömür boyu düş beklersin Fadime’m  

Bozuk yumurtada gürke yatırdı  

Boşa cücük kuş beklersin Fadime’m 

 

Taktı felek bu yıl bize ağını  

Kar erken kapladı gönül dağını  

Hırsızlar soydular sevda bağını  

Nasıl beni hoş beklersin Fadime’m? 

 

Sabah sağır olan akşam duyar mı?  

Çingene falını hayra yoyar mı? 

Kul hakkını bilen elden doyar mı?  

Nasıl elden aş beklersin Fadime’m? 

 

Muhannet acımaz bilmez yazığı  

Cefa olur güzellerin azığı  

Dostun dosttan olur büyük kazığı  

Niye elden taş beklersin Fadime’m? 

 

Ara da Borani dostu ara da  

Merhemi yok azar bizim yara da  

Gönül gemilerim battı karada  

Ömür boyu boş beklersin Fadime'm 
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YAZAMAZSIN 

 

Bülbül güle âşık toprak da suya  

Görmeyince sezemezsin Fadime’m  

Manasız geceye düşsüz uykuya  

İçli şiir dizemezsin Fadime’m 

 

Büyüklüğün şanı yaptığı affı  

Şeytani fikirde bulamam safı  

Bir derin kuyudan çekmeden lafı  

Mana yüklü yazamazsın Fadime’m 

 

Bulutla sevginin rahmet damlası  

Bekle ki yağıp da doldursun tası  

İkiyi bir etmek aşkın manası  

Sevmeyince çözemezsin Fadime’m 

 

Çocuk iken beşiğini ayırıp  

Sürgün ver ki kılıfını sıyırıp  

Çile memesinden yetim doyurup  

Anayısan yozamazsın Fadime’m 

 

Meyvesi var ise eğilir dallar  

Aşkta dikenlidir taşlıdır yollar  

Ne kadar çileli geçse de yıllar  

Yâr sevmeden bezemezsin Fadime’m 

 

Âşık Borani’yem sevmemek hata  

Bir ihanet ile küstüm hayata  

Denizler dalgalı yanlışsa rota 

Dalgıç olsan yüzemezsin Fadime’m 
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GELSENE 

 

Senin ile uzak düştü aramız  

Niye çıkıp gelmiyorsun Fadime’m? 

Sarılmadı kabuk tuttu yaramız 

Niye çıkıp gelmiyorsun Fadime’m? 

 

Yolun şafağında duyulmaz sesin  

Ses soluk çıkmıyor söyle nerdesin? 

İsterim yanımda olsun nefesin  

Niye çıkıp gelmiyorsun Fadime’m? 

 

Bırakmadın dizlerimin ferini  

Gıda ettim mendildeki terini  

Hiçbir güzel doldurmadı yerini  

Niye çıkıp gelmiyorsun Fadime’m? 

 

Hani birlik verdiğimiz o sözler? 

Gerçek âşık aşkın yolunu düzler  

Yollara bakarak aşındı gözler  

Niye çıkıp gelmiyorsun Fadime’m? 

 

Borani’yem can evimde saklarım 

İlk verdiğin mendilini koklarım  

Akşam sabah odaları yoklarım  

Niye çıkıp gelmiyorsun Fadime’m? 
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SEVDALARDA ASIYORSUN 

 

Ben senin peşinden nasıl yetişem? 

Rüzgâr gibi esiyorsun Fadime’m  

Teselli etmezsen nasıl yatışam? 

Damarıma basıyorsun Fadime’m 

 

Rüzgârım tufanım tipim de sensin  

Kirecim çimentom yapım da sensin  

Benim darağacım ipim de sensin  

Sevdalarda asıyorsun Fadime’m 

 

Zorbalık yolunda denedin beni  

Güzel sevdi diye kınadın beni  

Tozlu yol eyledin çiğnedin beni  

Ciğerime basıyorsun Fadime’m 

 

Kader umudumu çöpe attırdı  

Yokluk pazarında çile sattırdı  

Benim suçum mu var sevdan yaptırdı  

Neden surat asıyorsun Fadime’m? 

 

Borani’yem sevda evi kuruyom  

Kârım zararım yok gönül yoruyom  

Ben dünyada senin için duruyom  

Sebep ne de küsüyorsun Fadime’m? 
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ASALAĞI SOKAR 

 

Niye üzülüyon niye şaşıyon? 

Balıklar başından kokar Fadime’m  

Testiye bakmadan suya koşuyon   

Kırık testiden su akar Fadime’m 

 

Kırık bağlamayı telleme sakın  

Düzgün makam çıkmaz elleme sakın  

Aşkın ocağını külleme sakın  

Oynama ateşle yakar Fadime’m 

 

Gezer çiçekleri konar hasına  

Avuç avuç bal doldurur tasına  

Savunur kovanı can pahasına  

Arı asalağı sokar Fadime’m 

 

El yaman olurmuş vallahi yaman  

Cahile yanaşma dersin el aman  

Aleyhe döner de işlerse zaman  

Seni cenderede sıkar Fadime’m 

 

Çalılıkta ishak kuşu öter mi? 

Deryadan bir damla alsan yeter mi? 

Bu Deli Boran’ın soyu biter mi? 

Daha çok Borani çıkar Fadime’m 
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HEÇ DİYORLAR 

 

Bizim aşkımızın babası yok mu? 

Niye bize piç diyorlar Fadime’m? 

Güzeli sevmesi bizlere çok mu?  

Orasını geç diyorlar Fadime’m 

 

Sevenin gözleri oluyor şaşı  

Her yola bakmamda vururlar taşı  

Gören yok ki gönlümdeki ateşi  

Aşkımıza heç diyorlar Fadime’m 

 

Derdinen gamınan doldu dört yanım  

Kalmadı sarayım yıkıldı hanım  

Derdim kime yanam söyle sultanım? 

Güzel sevmek suç diyorlar Fadime’m 

 

Sarılıyom güzellerin demine  

Hu diyorum gerçeklerin cemine  

Bir yığın çirkini koyup önüme  

Güzelini seç diyorlar Fadime’m 

 

Âşık Borani’yem geldim nazara  

Ben güzeller için çıktım pazara  

Bizim buluşmamız kalmış mezara  

Kavuşmamız güç diyorlar Fadime’m 
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CAHİL DÖNER 

 

Gücün yetiyorsa sıkı dur yanma  

Kuruyunan yaş da yanar Fadime'm  

Cehaletin sözlerine inanma  

Akşam verir sabah döner Fadime’m 

 

Kendini bilmeyen Hakk’ı bilir mi? 

Cahilin yanına arif gelir mi? 

Ölmeden ölenler daha ölür mü? 

İnanma kandili söner Fadime’m 

 

Diline sahip ol deme tersinden  

Gel öğrenme cehaletin kursundan 

Arınmayan nefisiyle hırsından 

Küfür gemisine biner Fadime’m 

 

İçi murdar dışa yapar süsünü 

Göremezsin içindeki pisini  

Ömür boyu duyuraman sesini 

Cahile duyurmak hüner Fadime’m 

 

Borani’yem harı gülle süslesen 

Gene batar gülüm diye seslesen  

Sen yılanı şeker ile beslesen  

O sana zehiri sunar Fadime’m 
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SEVGİ İNSANLIĞIN ANAYASASI 

 

Sevgiyle görenler güzel yüzünü  

Hayallere dalar gider Fadime’m  

Sevgiyle alanlar gönül sazını 

Sevgi ile çalar gider Fadime’m 

 

Sevgi bir tek dalı orman etmez mi? 

Sevgi zehirleri derman etmez mi? 

Seven dosta kendin kurban etmez mi? 

Dost yoluna ölür gider Fadime’m 

 

Sevgidir insana bir anavatan  

Sevgiyle kalkmaz mı sevgiyle yatan? 

Gül eder dikeni sevgiyle tutan 

Çirkinliği yolar gider Fadime’m 

 

İnsan sevgi ile sürse yüzünü  

Herkes sevgi ile dese sözünü  

Sevgiyle yaraya sevgi bezini  

Merhem olur sarar gider Fadime’m 

 

Sevgiyle çekilir güzelin nazı  

Sevgiyle çalınır gönülün sazı  

Borani güzelle sevgi namazı  

Ömür boyu kılar gider Fadime’m 
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MECNUN’DAN BETER 

 

Bir sevdaya düştüm anlarsan eğer  

Gittikçe efkârım artar Fadime’m  

Bir güzel yoluna bin ölüm değer  

Olursun Mecnun’dan beter Fadime’m 

 

Ferhat gibi dağı taşı yarmaya  

Güzel gerek bu gönülü yormaya  

Muhabbetin çadırını kurmaya  

El oba gözüme tüter Fadime’m 

 

Terk edip gelemem gurbet elleri  

Güzeller sılada bekler yolları  

Açıldıkça ilkbaharın gülleri  

Gönül şeyda bülbül öter Fadime’m 

 

Güleni olur mu gurbet yurdunun? 

Gam askeri oldum sefil ordunun  

Ayrılık yoksulluk ölüm derdinin  

Dikeni bağrıma batar Fadime’m 

 

Borani katmalı o canı cana  

Sevgi badesini iç kana kana  

Hasretlik ayrılık ömür ziyana  

Gel gayrı hasretlik yeter Fadime’m 
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SAVAŞA HAYIR 

 

Ölmesin kadınlar çocuklar kalsın 

Savaşa hayır be hayır Fadime’m! 

Bu verdiği canı Allah’ı alsın 

Savaşa hayır be hayır Fadime’m! 

 

Denizden karaya füzeler attı 

Sevgiyi öldürdü aşkı kararttı 

Katiller toprağın yüzünü yırttı 

Savaşa hayır be hayır Fadime’m! 

 

Zalim toplar şimşek şimşek çakmasın 

Kimsenin toprağa kanı akmasın 

Ayak sakat kalıp kollar kopmasın 

Savaşa hayır be hayır Fadime’m! 

 

Domdom kurşununu sıktı kaçına 

Füzeler attılar pazar içine 

Kadınların çocukların suçu ne? 

Savaşa hayır be hayır Fadime’m! 

 

Sevmeyi bilir mi insanlık kısa 

Koskoca dünyayı boğdular yasa 

Söyle şu Saddam’a Bilayir Buş’a 

Savaşa hayır be hayır Fadime’m! 

 

Âşık Borani’yem insanlık suçu 

Mazlumun üstüne gerdiler haçı 

Laftan anlamıyor çıkarcı piçi 

Savaşa hayır be hayır Fadime’m! 
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LAFINI YEDİR 

 

Çiçekler açmıyor bahçemde benim  

Bitmez bunca çile nedir Fadime’m? 

Aşkın ateşiyle kurudu kanım  

Suladı güldürdü dedir Fadime’m 

 

Kimse çözemiyor aşkı esrarı  

Sardı yüreğime gamı efkârı  

Sevgiyle gidenler bulur pazarı  

Sevgi her bir şeye kadir Fadime’m 

 

Kaydı yıldızlarım kayboldu bir bir  

Aktı gözyaşlarım oldu bir nehir  

Kahrolsun dünyaya eyledin kahır  

Elimizden gelen budur Fadime’m 

 

Ben sana muhtaçken yanımda yoktun  

Elin ırmağına karıştın aktın  

Bir bakışta bütün dünyamı yıktın  

Götür teneşirde yudur Fadime’m 

 

Bu yalan dünyada bitmez temaşa  

Ben göçüp giderken sen bensiz yaşa  

Rahmeti bol olsun yazdır bir taşa  

Mezarım başına kodur Fadime’m 

 

Âşık Borani’yem çıkalım düze  

Son defa olsun tek gelip yüz yüze  

Kavuşmaz derlermiş düşmanlar bize  

Şunlara lafını yedir Fadime’m 
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AŞKIN KIVILCIMI 

 

Dostla yenen muhabbetin aşına  

Doydum deme doyulmuyor Fadime’m  

Kör sevdalar karışınca düşüne  

Yoydum deme yoyulmuyor Fadime’m 

 

Kısır bulutlardan yağmur dökülmez  

Toprak tav olmadan tohum ekilmez  

Aşkın kervanına kılıç çekilmez  

Soydum deme soyulmuyor Fadime’m 

 

Sevda fırınları yanar içimde  

Aşk ateşi yakar başka biçimde  

Her yılın hesabı kendi içinde  

Dün bugüne sayılmıyor Fadime’m 

 

Sevgi döşeğine kurma otağı  

Sevdan tutuşturur ıslak yatağı  

Uzak düştük şu gönlümün biteği  

Türkülerin duyulmuyor Fadime’m 

 

Helal olsun sevgiyi sır edene  

Eğer üşüyorsan sen de bir dene  

Aşktan bir kıvılcım düşse bedene  

Üşünmüyor buyulmuyor Fadime’m 

 

Borani yol sorma sevdasız körden  

Gönlü şimşek çakan tutuşur birden  

Aşkın badesini içenler yârden  

Ömür boyu ayılmıyor Fadime'm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



348 
 

DERT OLUYOR 

 

Beşikten mezara okumak güzel  

Bazen ilim dert oluyor Fadime’m 

Sevgi tezgâhında dokumak güzel  

Bazen kilim dert oluyor Fadime’m 

 

Güller açıp karışmadan yazıma  

Düzen veremiyom gönül sazıma  

Heva heves doldurunca azıma  

Bazen dilim dert oluyor Fadime’m 

 

Sevgi sofrasında yiyip tatmıyor  

Rahmet deryasında kirin atmıyor  

Gönül emrediyor elim yapmıyor  

Bazen elim dert oluyor Fadime’m 

 

Edepten düşeni kimse almıyor  

Cesedin başında kimse kalmıyor  

Aklı yarım olan yara sarmıyor  

Bazen zulüm dert oluyor Fadime’m 

 

Mühürlü buluttan yağmur yağar mı? 

Güneş dolanmadan aşıp doğar mı? 

İnsan büyük dizelere sığar mı?  

Bazen filim dert oluyor Fadime’m 

 

Borani’yem kahpe felek duymuyor  

Kara toprak yiyo yiyo doymuyor  

Yaşlıya amenna gence uymuyor  

Bazen ölüm dert oluyor Fadime'm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



349 
 

ŞİİR KARIN DOYURMUYOR   

 

Güvendiğim dağa karlar yağıyor  

Şiir karın doyurmuyor Fadime’m  

Bulutlarım başkasına ağıyor  

Şiir karın doyurmuyor Fadime’m  

 

Güzel sevmesi de bir çare değil  

Gönül eğlencesi avare değil  

Yükselip uçmaya tayyare değil  

Şiir karın doyurmuyor Fadime’m 

 

Duygusuz insana neşe salmıyor  

Yaza yaza akıl beyin kalmıyor  

Paylaşalım diyom kimse almıyor  

Şiir karın doyurmuyor Fadime’m  

 

Şiiri yazmasam dil bana batar  

Bir türlü barışmaz küs olur yatar  

Her şiir yazmamda düşmanım artar  

Şiir karın doyurmuyor Fadime’m  

 

Borani’yi sevgisizlik bitirir  

Aşk acısı yüreğime oturur  

Beni salacaya şiir götürür  

Şiir karın doyurmuyor fadimem 
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YAKIŞMIYOR 

 

Hele bi de Allah’ını seversen  

Keklik neden sekişmiyor Fadime’m? 

Namus şeref vatan millet diyerek  

Kan damarda akışmıyor Fadime’m 

 

Yunus sevgi meşalesin yakmıyor  

Karac’oğlan bizden yana bakmıyor  

Binboğalar Elif Elif kokmuyor  

Burcu burcu kokuşmuyor Fadime’m 

 

Köroğlu yurduna ödlekler doldu  

Türkmenler Yörükler saçını yoldu  

Adalet namerdin elinde kaldı  

Teraziler tokuşmuyor Fadime’m 

 

Ülkem hırsız doldu genci kocası  

Hortumlamak gündüzleri gecesi  

Herkes birbirine soygun hocası  

Neden dürüst okuşmuyor Fadime’m? 

 

Sahtekârlık dövdürmedik biz örste  

Naylon faturayı vermedik kursta  

Banka soymak var mı verdiğim derste? 

Bunlar sana yakışmıyor Fadime’m 

 

Borani’yem bunlar ortak derdimiz  

Avrupa’nın kıskacında yurdumuz  

Üç beş temiz aydın bir de ordumuz  

Bir tek bunlar kokuşmuyor Fadime’m 
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YOL GÖRÜNÜYOR 

 

On beş ile on sekiz yaş arası  

Yalan dünya bal görünür Fadime’m  

Oğlan damat gelinliğin sırası  

Yırtık fistan şal görünür Fadime’m 

 

Durmaz çalışırsın bitmez işlerin  

Genç yaşında kaybedersin dişlerin  

Gerçekleşmez hayallerin düşlerin  

Yorgan ipi dal görünür Fadime’m 

 

Bir tek lokma fazlasını yiyemen  

Yutkunursun son sözünü diyemen  

Beyaz bezden başkasını giyemen  

Gideceksin yol görünür Fadime’m 

 

İki yana el koyacak elini  

Düzeltecek büküldüyse belini  

Sesin çıkmaz çeviremen dilini  

Konuşaman lal görünür Fadime’m 

 

Borani her derde yandıracaklar 

Cennetle huriyle kandıracaklar  

Tabut gemisine bindirecekler 

Gideceksin sal görünür Fadime’m 
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AKIL KALMAZ 

 

Dolu dolu yaşa iyice düşün  

Geçen yıllar geri gelmez Fadime’m   

Kin ile öfkeyle dolarsa başın  

O kafada akıl olmaz Fadime’m 

 

Dost mu olur cehaletin delisi? 

Gül olmaz ki süpürgenin çalısı  

Sevgi verdiyisen kucak dolusu  

Dosta minnet borcun olmaz Fadime’m 

 

Neden karanlıktır günün yarısı  

Karanlıkta gezer cahil sürüsü  

Kovana dolarsa yaban arısı  

Yarım okka balın olmaz Fadime’m 

 

Gizli sırlarını söyleme dışa  

Dermanı olmadık dert açar başa  

Bir hevesin varsa gençlikte yaşa  

Kocayınca halın olmaz Fadime’m 

 

Yolları yollara ulamadıysak  

Hayat yumağını dolamadıysak  

Gönül bahçesini sulamadıysak  

Gezinecek yolun olmaz Fadime’m 

 

Borani dilini sürçtürme sakın 

Gönül dostlarını küstürme sakın 

Hayat ağacını kestirme sakın 

Tutunacak dalın olmaz Fadime’m 
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YETMEZ 

 

İnsanın başında sevda esince 

Kara sevda kolay gitmez Fadime’m 

Eşin dostun muhabbeti kesince 

Selam yaşamaya yetmez Fadime’m 

 

İnsan kendi huzurunu bozdukça  

Kendi ipliğine bela dizdikçe  

Herkes çıkarına kanun yazdıkça  

Bu milletin derdi bitmez Fadime’m 

 

Sağla sol karıştı düzen yozlaştı  

Mafya çete bir noktada uzlaştı  

Çirkinliğin pazarına yerleşti  

Sevginin mayası tutmaz Fadime’m 

 

Felek cefa için bizi seçince  

Cehalet başıma bela açınca  

Elde avuçtaki güzel kaçınca  

İnsanoğlu rahat yatmaz Fadime’m 

 

Soyguncular serbest serbest gezdikçe  

Girip sütün havuzunda yüzdükçe  

Ozan çıkarcıya şiir yazdıkça  

Yoksulun ocağı tütmez Fadime’m 

 

Sevgi güzellikler mezarda öldü 

Yerine çıkarla menfaat doldu 

Dostlukta vefa yok ihanet kaldı 

Düzeltmeye gücün yetmez Fadime’m 

 

Âşık Borani’de sevgi noktası 

Rağbet görür işin yalan sahtesi 

Doktora gider mi gönül hastası? 

Benim yaram dikiş tutmaz Fadime’m 
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BEN VARINCA 

 

Gergin uykularda kör gecelerin  

Mezarını kazacağız Fadime’m  

Dudaktan dökülen tüm hecelerin  

Sevdasını yazacağız Fadime’m 

 

Bazen şiir yazıp bazen bir mektup  

Cebinde kalmasın sakın unutup  

Zaman siciminin ucundan tutup  

Boncuk boncuk dizeceğiz Fadime’m 

 

Ahvali âlemi kafaya takma  

İlmi düstur eyle yad ele bakma  

Çileye sabırı elden bırakma  

Düğümleri çözeceğiz Fadime’m 

 

Âşık Borani’yem böyle kaderim  

Gün günü artıyor gamım kederim  

Selam eder gözlerinden öperim  

Ben varınca gezeceğiz Fadime’m 
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DEĞİŞMEM 

 

Şu Çorum’u kökten bana verseler  

Fadime’yi bin servete değişmem  

Başkentleri ayağıma serseler  

Fadime’yi bin devlete değişmem 

 

Âlem düşman tek başıma kalsam da  

Yokluk perisinden nasip alsam da  

Bir lokma ekmeğe muhtaç olsam da  

Fadime’yi bin nimete değişmem 

 

İnsanı yormaz mı boşa söylenmek? 

Cehaletin sarayında eğlenmek  

Neme gerek düğün dernek evlenmek  

Fadime’yi bin mürvete değişmem 

 

Bir ömür tarlama güneş doğmasa  

Deli yürek kafesine sığmasa  

Toprağıma rahmet yağmur yağmasa  

Fadime’yi bin rahmete değişmem 

 

Bulutları yatak edip serseler  

Bütün hurileri bana verseler  

Al Borani cennet senin deseler  

Fadime’yi bin cennete değişmem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



356 
 

NASIL İSTERSEN 

 

Ferhat gibi dağları mı deleyim? 

Sen nasıl istersen öyl’olsun canım 

Kerem gibi yanarak mı geleyim?  

Sen nasıl istersen öyl’olsun canım 

 

Emir eyle kaleleri yıkayım  

Ferman eyle darağcına çıkayım  

İstersen bağrıma kurşun sıkayım  

Sen nasıl istersen öyl’olsun canım 

 

İster azat eyle ister götür sat  

Götür Yusuf gibi zindanlara at  

Aşkımız yaşasın düşmana inat  

Sen nasıl istersen öyl’olsun canım 

 

Senin için yıldızlara binerim  

Dolunayın dallarına sinerim  

Bulutlardan yağmur gibi inerim  

Sen nasıl istersen öyl’olsun canım 

 

Bitmeyen yılların asırıyım ben  

Aşkın odasının hasırıyım ben  

Karanlık gecenin kusuruyum ben  

Sen nasıl istersen öyl’olsun canım 

 

Ağızsız dudaksız dilsizsen de gel  

Bahçesiz bülbülsüz gülsüzsen de gel  

Düğünsüz duvaksız tülsüzsen de gel  

Sen nasıl istersen öyl’olsun canım   

 

Âşık Borani’yem dolaştı çarşı  

Sevgimiz üstüne çalmadım marşı  

Tan yeri ağarsın sabaha karşı  

Sen nasıl istersen öyl’olsun canım 

 

 

 

 

 

 



357 
 

SENİ İÇERDİM 

 

Eğer verselerdi bir yeşil tapu  

İlk defa deftere seni geçerdim  

Önüme çıksaydı yüz tane kapı  

İçinden bir tane seni açardım 

 

Terk etmem sevginin kahırı olsan  

Sevdamın evveli ahiri olsan  

Sevgi bardağımın zehiri olsan  

Kevseri bırakır seni içerdim 

 

Sözüm söz sevdiğim inadım olsun  

Sana kavuşursam muradım olsun  

Şöyle iki dakka kanadım olsun  

Cenneti bırakır sana uçardım 

 

Seni düşünecek içimdeki his  

Beni hücrelere etseler hapis  

Yüz tane jandarma yüz tane polis  

Hepsini atlatır sana kaçardım 

 

Âşık Borani’yem deneme beni  

Ben senin yoluna koydum bu canı  

Yan yana koysalar kevserle seni  

Kevseri bırakır seni seçerdim 
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VERİRDİM 

 

Dilim tutulmasa seni görünce  

Ne sözler söylerdim ne dil verirdim  

Alıp koklasaydın gülüm verince  

Kaç çiğdem dererdim kaç gül verirdim? 

 

Toplasaydım seni darı misali  

Yağsan Erciyes’in karı misali  

Anzer Yaylası’nda arı misali  

Kaç oğul verirdim kaç bal verirdim? 

 

Gönül değirmenim yapamıyor un  

Şirin’im Ferhat’a güzelini sun  

N’ola kıskanaydı Leyla’yla Mecnun  

Kaç sahra verirdim kaç çöl verirdim? 

 

Gönül mızrabımı sana çalardım  

Gözlerinde mazilere dalardım  

Bir kucak dolusu mektup salardım  

Kaç mektup atardım kaç tel verirdim? 

 

Borani’yim gönlüm sevda pazarı  

Üzerine olsun sevgi nazarı  

Ben güzele kazdırırdım mezarı  

Kaç kefen giyerdim kaç öl verirdim? 
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DÖRT ÖĞÜT   

 

Güzel kızım şu dört şeye dikkat et  

Temizlik doğruluk güzellik ilim  

Elinden kaçırma onu sıkı tut  

Temizlik doğruluk güzellik ilim  

 

Bu dünyada gerçekleri gördüren  

İsteyeni muradına erdiren  

İnsanlığa şeref şanı verdiren  

Temizlik doğruluk güzellik ilim  

 

Kovanın arısı peteğin balı  

Sevgi ağacının yaprağı dalı  

İnsanın tükenmez serveti malı  

Temizlik doğruluk güzellik ilim  

 

Yolundaki engelleri kaldıran  

İnsanlığa gerçekleri bulduran  

Gönülleri sevgi ile dolduran  

Temizlik doğruluk güzellik ilim  

 

Âşık Borani’yem hem vallah billâh  

İnanmayan kişi olur mu iflah? 

İlimle bilimle bulunur Allah  

Temizlik doğruluk güzellik ilim 
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YERLEŞEN YÂRİM 

 

Sabah sabah hile katmaz işine  

Bana gözlü ele körleşen yârim  

Kösnü gibi yumulurdum döşüne  

Döşüme döşüme yerleşen yârim 

 

Sevdamda yılların izi duruyor  

Kendin koyup benim derdim soruyor  

Kara sevdan esrarını koruyor  

Gittikçe muamma sırlaşan yârim 

 

Sevdamın sevgide izini sürdüm  

Yürüdüm kapıdan bahçene girdim  

Perişan halini gözümle gördüm  

Ağarmış saçların kırlaşan yârim 

 

Eksiltmedim ben sevgiyi hecemden  

Dersi öyle aldım gönül hocamdan  

Buram buram duman tüter bacamdan  

Aşkın ateşiyle korlaşan yârim 

 

Bu Borani’n sevgi diye ölecek  

Hal mi kaldı şad olup da gülecek? 

Bilemiyom sonu nasıl olacak? 

Gittikçe ayrılık zorlaşan yârim 
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ÇORUMLU ÇIKTIN 

 

Esrarı aşkımın manasın sorma  

Halin ile tutuşturdun yanıyom  

Boşa üfürüp de kendini yorma  

Dilin ile tutuşturdun yanıyom  

 

Sevmeyi bilmiyon yolumdan çekil  

Konmayı bilmiyon dalımdan çekil  

Bazen zülüf oldun bazen de kâkül  

Telin ile tutuşturdun yanıyom  

 

Sevda çadırında uslu musun sen? 

Karalar giymişsin yaslı mısın sen? 

Kerem’in yandığı Aslı mısın sen? 

Külün ile tutuşturdun yanıyom  

 

Hayat derslerinden sorumlu çıktın  

Sevda ile aşka yorumlu çıktın  

Nerelisin dedim Çorumlu çıktın  

İlin ile tutuşturdun yanıyom  

 

Âşık Borani’yi boşa yoruyon  

Elde avuçta yok hayal kuruyon  

Neden kabahati elde arıyon? 

Elin ile tutuşturdun yanıyom 
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BİR ZAMAN 

 

Ağzımdan çıkardı pişirilmiş söz  

Söz fırınlar pişirirdim bir zaman  

Mızrabım kurşundu zalim döşüne  

Attığımı düşürürdüm bir zaman 

 

O zaman var idi bende tüleklik  

Omuzumda çanta belde tüfeklik  

Yüz tane bıldırcın yüz tane keklik  

Kebap eder pişirirdim bir zaman 

 

Karadutta kara kurdu seçerdim  

Yumruk mezesiyle rakı içerdim  

Çivi gibi çaksan yere geçerdim  

Kör şeytanı şaşırırdım bir zaman 

 

Hele bir gelince mart nisan ayı  

Saz elimde dolaşırdım obayı  

Güzeller görünce yakar abayı  

Çoğun tora düşürürdüm bir zaman 

 

Borani vururdu sazın teline  

Hep türküler yakışırdı dilime  

Bakmayın şimdiki aciz halime  

Yüce dağlar aşırırdım bir zaman 
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NASİBİME GÜZEL YAZDIRIRDIM BEN 

 

Çirkinler gönlümün harmanı olmaz  

Kovar çirkinleri kızdırırdım ben  

Güzele ölümün fermanı olmaz  

Bütün fermanları bozdururdum ben  

 

Çirkinlere zehir verir öldürür  

Âşıklara güzel verir güldürür  

Ceplerimi güzel ile doldurur  

Alırdım yollarda gezdirirdim ben  

 

Tüm dünyayı güzel ile süslerdim  

Güzelleri sevgi ile beslerdim  

Azrail’i güzellerden isterdim  

Mezarım güzele kazdırırdım ben  

 

Güneş şavkı verip güzel doğsaydı  

Bulut sevgi ile yere ağsaydı  

Gökten yağmur değil güzel yağsaydı  

El açar Allah’ı bezdirirdim ben  

 

İstemezdim başka dünya telaşı  

Güzeller uğruna versem savaşı  

Neylesin Borani ekmeği aşı? 

Nasibime güzel yazdırırdım ben 
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SEVDADAN KAÇMAYI DÜŞÜNMEDİM BEN 

 

Sen ellere yaman anlattın beni  

Ağzımı açmayı düşünmedim ben  

Hicranı gam ile ağlattın beni  

Bırakıp kaçmayı düşünmedim ben  

 

Beni hep havayi gördü o gözün  

Aynen hançer gibi saplandı sözün  

Hep haddini aştı sitemin nazın  

Başka yâr seçmeyi düşünmedim ben  

 

Bütün sitemleri bende sınadın  

Sevgi dedim ayıpladın kınadın  

Yoldun teleğimi kırdın kanadım  

Süründüm uçmayı düşünmedim ben  

 

Hep seni bekledim çayhanelerde  

Kaç gece geçirdim viranelerde  

Ağıt gözyaşıyla meyhanelerde  

Kahrımdan içmeyi düşünmedim ben  

 

Hani sinen idi mekânım yurdum  

Ağzını açtıkça gönlümü kırdın  

Hep sana verdiğim sözümde durdum  

Sırrını açmayı düşünmedim ben  

 

Salladın satırı gönül kasabı  

Pişirdin bağrımda yedin kebabı  

Ben senin üstüne yaptım hesabı  

Hiç senden geçmeyi düşünmedim ben  

 

Âşık Borani’yem tükendi sözüm  

Hayatım karıştı bulunmaz çözüm  

Duvarda ağlıyor yaralı sazım  

Kefenim biçmeyi düşünmedim ben 
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DİKENLİ YOLLARDA 

 

Yalancı dünyadan almadım lezzet  

Dikenli yolların yolcusuyum ben  

Yetti kahpe felek yolumu düzelt  

Dikenli yolların yolcusuyum ben 

 

Uzatma kadehi zaten sarhoşum  

Bir dert ortağım yok gönülü boşum  

Ayağım kanıyor yaralı döşüm  

Dikenli yolların yolcusuyum ben 

 

Saatim zehirli zaman vefasız  

Bir mekân arıyom gamsız kavgasız 

Durmadan gidiyom sessiz sedasız  

Dikenli yolların yolcusuyum ben 

 

Âşık Borani’yem kalmadı kuvvet  

Tendeki acıyı ruhunda hisset  

Gönülden gönüle ediyom hicret  

Dikenli yolların yolcusuyum ben 
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SENİN YÜZÜNDEN 

 

Haram ayım oldu gecem  

Senin yüzünden yüzünden  

Şiire sığmıyor hecem  

Senin yüzünden yüzünden  

 

Yüzüme gülmüyor aynam  

Kapkaranlık oldu dünyam  

Başıma dolandı sevdam  

Senin yüzünden yüzünden  

 

Ak olmadın ki karama  

Neşter vurmadın yarama  

Başka bir sebep arama  

Senin yüzünden yüzünden 

 

Kazdım toprağı eledim  

Bir koyun oldum meledim  

Zalımdan aman diledim  

Senin yüzünden yüzünden  

 

Borani’yem yandım tüttüm  

Eridim yok oldum bittim  

Kalan ömrümü tükettim  

Senin yüzünden yüzünden 
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AŞKIN PAZARINDA ZARAR KÂR OLMAZ 

 

Bir gün dükkânında sermaye kalmaz 

Satıp tartmaya bak zamanın varken 

Aşkın pazarında zarar kâr olmaz 

Alıp satmaya bak zamanın varken 

 

İnsanları sevmek Tanrı emiri 

Güler yüz tatlı dil büker demiri 

Mayala şu insan denen çamuru 

Karıp katmaya bak zamanın varken 

 

Güzel yolcu olsa sevgi hancısı 

Sevgisiz insanın bitmez sancısı 

Gönül deryasında sevgi incisi  

Dalıp tutmaya bak zamanın varken 

 

Hangi kitap yazar adam yakmayı? 

Hangi mezhep söyler gönül yıkmayı? 

Kendi kazandığın helal lokmayı 

Varıp yutmaya bak zamanın varken 

 

Sevgisiz tarlaya tohumu saçma  

Cahil pazarına mushafın açma  

Arif sohbetinden usanıp kaçma  

Kalıp tatmaya bak zamanın varken 

 

Öfkeyle ekilen sevgiyle bitmez 

Dalında hoşgörü kuşları ötmez 

Arif pazarında beş para etmez 

Yolup atmaya bak zamanın varken 

 

Borani sevgiyle söyle sen sözü 

Hoşgörü olmaz mı mayası özü? 

Sevgi tezgâhından beş arşın bezi 

Sarıp yatmaya bak zamanın varken 
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AY GİBİSİN SEN 

 

Cenazem kalkarken sen olsan imam  

Karanlık geceme ay gibisin sen  

Ölçüyom biçiyom eksiğin tamam  

Kardeşçe bölünen pay gibisin sen 

 

Bindiğin araba sevgi tekerli  

Sürersin yollarda arlı vakarlı  

Ne açık ne demli orta şekerli  

Dosta uzatılan çay gibisin sen 

 

Kilidin şifreli kapın açılmaz  

Dilin şeker sohbetinden kaçılmaz  

Ağıp dönüşüne paye biçilmez  

Aynen iki yaşlı tay gibisin sen 

 

Gençliğinde sevda çekmiş yorulmuş  

Hem çağlamış hem bulanmış durulmuş  

Yürür iken ortasından kırılmış  

Gönül depreminde fay gibisin sen 

 

Sevgi güzellikler sende birleşmiş  

Helalinden başkasına körleşmiş  

İki kaşın arasına yerleşmiş  

Sevgi kirişinde yay gibisin sen 

 

Sen olsan yarama sargı da em de  

Hoş günler geçirsek muhabbet cemde  

Enel Hak olmuşsun Yaradan sende  

Zikir tespihinde say gibisin sen 

 

Borani’yem dünya sana dönüyor  

Limanında sevgi inip biniyor  

Yüzünde Allah’ın nuru yanıyor  

Karanlık geceme ay gibisin sen  
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KADIN DÜNYANIN SÜSÜDÜR 

 

Bütün kadınları kutluyorum ben  

Erkeğin evinin süsüdür kadın  

Kadınlara çiçek topluyorum ben  

Ozanın türküsü sesidir kadın  

 

Büyüğü anamdır küçüğü bacım  

Ölünceye kadar sana muhtacım  

Senin şefkatine sevgine açım  

Bence insanların hasıdır kadın  

 

Yıldız olup gecelere sığandır  

Güneş olup ufkumuza doğandır  

Rahmet olup tarlamıza yağandır  

Kevser ırmağının tasıdır kadın  

 

Ev içinde kadın çeker çileyi  

Sevgide şefkatte bilmez hileyi  

Sarılır kucaklar hep aileyi  

Ocağı sobası ısıdır kadın  

 

Yumaklar doladı kirman eğirdi 

Sevgi hamurunu kadın yoğurdu 

Bunca evliyayı kadın doğurdu 

İlahi makamın sesidir kadın 

 

Âşık Borani’yi ışıt diyom ben  

Kadın pir-i mugan mürşit diyom ben  

Kadınla erkeğe eşit diyom ben  

Yine de dünyanın asıdır kadın 
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YARAMA BİR TÜTÜN SARAMAZ MIYDIN? 

 

Ben aşk-ı ateşle yanıp inlerken 

Beni kollarınla saramaz mıydın? 

Cana kurulup da gözler dönerken 

Beş dakka başımda duramaz mıydın? 

 

Hayatım kararıp olmadan zindan 

Acık can verseydin damarda kandan 

Azrail gelmiş de can ister benden   

Önüne bir perde kuramaz mıydın? 

 

Gidiyom içimde dert kalıp kalıp  

Ne olur son defa kapımı çalıp  

Bir avuç ter kokun alnından alıp  

Yüzüme gözüme süremez miydin? 

 

İkrar vermiş idik bezmi elestte 

Ben kuş gibi çırpınırken kafeste 

Ayrılıp giderken ben son nefeste 

Şöyle bir hal hatır soramaz mıydın? 

 

Koydun Borani’yi dertler ceminde 

Ben geçip giderim kal âleminde 

Biten sigaranın son kaleminde 

Yarama bir tütün saramaz mıydın? 
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DUYAMAZ MIYDIN? 

 

Hasta yatağımda feryat ederken  

Ah u feryadımı duyamaz mıydın? 

E mailin yoksa küçük bir mesaj  

Yalandan bir alo diyemez miydin? 

 

Gönül ordusuyla açtın savaşı  

Önüne gelene atıyor taşı  

Düğürden olaydı muhabbet aşı  

Oturup benimle yiyemez miydin? 

 

Salıyor sineme hicranı gamı 

İnsan sitem etmez çektikçe canı  

Yok mu anlatacak bir güzel anı? 

Sevgi sözcükleri sayamaz mıydın? 

 

Havalar ısındı cemreler düştü  

Göçmen kuşlar bile geldi yetişti 

Yılkı atlarının huyu değişti  

Sen eski huyundan cayamaz mıydın? 

 

Âşık Borani’yem seni düşlerken  

Zaman benim aleyhime işlerken  

Yastık batıp yorgan beni şişlerken  

Başımı dizine koyamaz mıydın? 
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BİR GÖNÜL BULUR GİRER YATARIM 

 

Dudak kovanından dil balı yerim  

Üzümünü şırasını siz alın  

Ben bir gönül bulur açar girerim  

Dairenin kirasını siz alın  

 

Başımda sevdanın dumanı tüter  

Bana sevgi barış hoşgörü yeter  

Âşığım vuslatım dünyayı tutar  

Rakısını birasını siz alın  

 

Beni güneşlerin ayına koyun  

Sevgi oklarının yayına koyun  

Beni güzellerin payına koyun  

Cehaletin mirasını siz alın  

 

Sevmeyen sevgiyi aşkı ne bilsin? 

Sevginin önünde nasıl eğilsin? 

Sevgiyle güzellik buluttan insin  

Yerin göğün arasını siz alın  

 

Cahilin mecliste olur mu sözü?  

Nasıl görsün kapalıysa can gözü?  

Ne Şam’ın şekeri Arap’ın yüzü  

Siyasetin karasını siz alın  

 

Bu Âşık Borani aşkın delisi  

Aşkın mezhebinde güzel velisi  

Bana sevgi verin kucak dolusu  

Bu dünyanın parasını siz alın 
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DÜNYANIN HALLERİ 

 

Aldanma Fadime saltanatına  

İptida bir başı vardır dünyanın  

Bel bağlama iki tutam otuna  

İçi vardır dışı vardır dünyanın 

 

Elimizde değil gelmemek gelme  

Yollarda tuzakla binlerce çelme  

Sana göz kırpmadan şad dolup gülme  

Boranı var kışı vardır dünyanın 

 

Süsüne aldanıp gezip bezenme  

Hayra yönel şer işlerden kazanma  

Her gördüğün sofrasına uzanma  

Zehir zıkkım aşı vardır dünyanın 

 

Kimi zengin olur kimi aç bakar  

Kimisi söndürür kimisi yakar  

Sen nerden beklersin o nerden çıkar  

Dolusu var boşu vardır dünyanın 

 

Kimisi gelirken kimi gidiyor  

Kimi comart kimi tamah ediyor  

Herkes çöplük gibi onu didiyor  

Göreni var şaşı vardır dünyanın 

 

Borani serveti malı da yalan  

Meyvesi de yalan dalı da yalan  

Ölünceye kadar sen de oyalan  

Tükenmedik işi vardır dünyanın 
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ATEŞTEN TENNURE GİYMEDEN 

 

Ateşten tennure alıp giymeden  

Enel Hakk'a doğru yol alamazsın  

Melâmet çuluna boyun eğmeden  

Muhabbet mahsulün bol alamazsın  

 

Kendin bilen Rabb’in bilir yakından  

Yapmaya bak hayır gelmez yıkımdan  

Ağaca su yörümezse kökünden  

Işkın sürdürüp de dal alamazsın  

 

Sevgi verilir mi eğri dilinen? 

Sır konuşma başa kakar elinen  

Gönül bağı olmaz iki gülünen  

Arı gezdirip de bal alamazsın  

 

Bu dünya imtihan gelip gidene  

Değer verme fitne sözü edene  

Cahil sözü gıda vermez bedene  

Yüz sene dinlesen hal alamazsın  

 

Gerçek ozanların sazı değişmez  

Ömrünün fazlası azı değişmez 

Levhi mahfuzdaki yazı değişmez  

Kaderin üstüne fal alamazsın  

 

Aşkın denizine hemen atıl dal  

Seher vakti iste nasibini al  

Seni yaratanın kapısını çal  

Kapı kitlenince mal alamazsın  

 

Borani’de Hakk’ı görmeyen ahmak  

Açıp da kolunu sarmayan ahmak  

Sen kendin yüzmeyi öğrenmeye bak  

Deryada batarken sal alamazsın 
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RIZASIZ LOKMAYA ELİN VARMASIN 

 

Gönül bir Kâbe’dir yıkma sen onu 

Tamiri zor olur elin vurmasın 

Sözüne sahip ol özünü tanı 

Yürekte kor olur dilin vurmasın 

 

Nefsini öldür de Hakk’a ol yakın 

Temiz rızkın ara haramdan sakın 

Hak sahibi gelip alacak hakkın 

Rızasız lokmaya elin varmasın 

 

Gücün yetmediği taşı kaldırma 

Hal ehli değilse halın bildirme 

Haram kazanç ile hurcun doldurma 

Em olmaz yaraya şifa bulmazsın 

 

Yolda kalman zikrettiğin Hak ise 

Aldırma bu yolda derdin çok ise 

Olduğun mecliste kâmil yok ise 

Gösterme yaranı cahil sarmasın 

 

Âşık Borani der günahtan sakın 

Sen seni bilirsen Hak sana yakın 

Var bir arifandan şirazen takın 

Özü çürük olma Hakk’a varmazsın 
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HANİ NERDE MALI GELİP GİDENİN? 

 

Çok derine dalma tasayı bırak  

Nefisle vicdanı bölüşemezsin  

Erdim diyen yalan Fadime ahmak  

Bu çarkın peşinden erişemezsin 

 

İsterse bu dünya hep olsun senin 

Hesabı bellisiz gelip gidenin 

Hani nerde malı bunca âdemin? 

Yorulma dünyayla yarışamazsın 

 

Toprağın altında yatarsın yetim 

Kefenin cebi yok gitmez servetin 

Ortalıkta kokar çürür cesedin 

Ola ki toprağa karışamazsın 

 

Dünya derin kuyu dibi görünmez 

Azıksız gezene kıymet verilmez 

Ecel nerde gelir sonu bilinmez 

Oğlunla kızınla görüşemezsin 

 

Çekilip oturma yuva kurmadan 

Sevgi gülü dağıt hemen durmadan 

Vicdan kurşunuyla nefsi vurmadan 

Sen kendi kendinle barışamazsın 

 

Borani’yim sevgi ile yatmazsan 

Kin ile kibiri serden atmazsan 

Amel defterini iyi tutmazsan 

Vallahi cennetle buluşamazsın 
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HASRET TÜRKÜSÜ 

 

Bitmeyen hasrete kör sevda dendi 

Muhabbet aşları serildi yendi 

Bahar bulutuyla toprak evlendi 

Kara toprak ana oldu gelmedin 

 

Güneş yalım yalım içimde açtı 

Keklikler evlendi turnalar kaçtı 

Yedi bayram geldi arife geçti 

Bütün eller kına oldu gelmedin 

 

Gönül bağlarına kaç hazan düştü? 

Kaderimle kara sevda öpüştü 

Meleyen kuzular koça dönüştü 

Buzağılar dana oldu gelmedin 

 

Eğer anlar isen derdimi deştim 

Hicranlı dertlerin içine düştüm 

Kahpe felek ile cenge giriştim 

Herkes ondan yana oldu gelmedin 

 

Benim için hasret yeni başlıyor 

Saat diken oldu beni şişliyor 

Zaman benim aleyhimde işliyor 

Hep olanlar bana oldu gelmedin 

 

Borani’yem şu gönlümü yorsalar 

Hasret türküsünü benden sorsalar 

Gönül bağlarında kalan arsalar 

Yedi katlı bina oldu gelmedin 
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HALİ BAŞKA YİĞİDİN 

 

Gerçek yiğitlerin hali başkadır  

Ayağı toprakta köktür yiğidin  

Yiğidin töresi yolu başkadır  

Arkasında hesap yoktur yiğidin 

 

Yiğitler çalışır haylaz yatamaz  

Yiğidin elinden kimse tutamaz  

Mazluma garibe kurşun atamaz  

Yüreğinde sevgi çoktur yiğidin 

 

Yiğit yiğitlikle almıştır adın  

Gerer mazlumlara kolun kanadın  

İşitir mazlumun ahın feryadın  

Anadan kulağı saktır yiğidin 

 

Yiğit yumşak huylu yüzü yerdedir  

Zalimin önünde duran perdedir  

Bazen Köroğlu’yla Çamlıbel’dedir  

Celali cemali haktır yiğidin 

 

Borani yiğidin atından inmez  

Namerdin malının zerresi yenmez  

Yiğit söz verirse sözünden dönmez  

Kitapta hanesi paktır yiğidin 
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NERELERDEYDİN? 

 

Telefonu suratıma kapattın  

Yüreğim yanarken nerelerdeydin? 

Bekledim gecenin çat ayazında  

Ellerim donarken nerelerdeydin? 

 

Seni sevdim diye derbeder oldum  

Beni kurtarmadın hep dertte kaldım  

Günde otuz öğün kapını çaldım  

El beni kınarken nerelerdeydin? 

 

Candan bıktırırken çektiğim çile  

Halin nasıl diye sormadın bile  

Ah u feryat ile gelip de dile  

Yüreğim kanarken nerelerdeydin? 

 

Gönderdin üstüme cefa ordunu  

Viran ettin otağımı yurdumu  

Kahpe felek ayrılığın derdini  

Hep bende denerken nerelerdeydin? 

 

Güldürmedin beni hicrana attın  

Hançer vurdun yüreğimi kanattın 

Yıktın dünyam ışığımı kararttın  

Kandilim sönerken nerelerdeydin? 

 

Borani’yem sesin gelmedi sese  

Sevgi tohumunu ektirdin kise  

Dudağım yanarken vermedin buse  

Adını anarken nerelerdeydin? 
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DÖRT HECELİ KELİME 

 

Sevginin kumaşından mutluluğu biçerdim  

Dudaktan dudağına mühür vurur geçerdim  

Sunduğun zehir olsa kevser diye içerdim  

Bir dil verip dilime geliyorum deseydin  

Dört heceli kelime se vi yo rum deseydin  

 

Bırakıp gitmeseydin olsaydın cana canan  

Söner mi ki bilmiyom sevdaya aşka yanan  

Volkan gibi kaynıyor yanıyor kalbim inan  

Bir dil verip dilime geliyorum deseydin  

Dört heceli kelime se vi yo rum deseydin  

 

Yanıyor deli gönül volkan gibi kaynıyor  

Başkasını sevsem de gönül yârdan saymıyor  

Sevdanın tiyatrosu isyanları oynuyor  

Bir dil verip dilime geliyorum deseydin  

Dört heceli kelime se vi yo rum deseydin  

 

Borani’yem yoluna yüz bin kere ölürdüm  

Sevgiyi yüreğimden söker sana verirdim  

Çile versen çekerdim nere dersen gelirdim  

Bir dil verip dilime geliyorum deseydin  

Dört heceli kelime se vi yo rum deseydin 
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YANINDA OLUYUM YETER 

 

Ben çileye kahıra da razıyım  

Yeter ki yanında oluyum senin  

Sol yanında sıfıra da razıyım  

Yeter ki yanında oluyum senin 

 

Acımdan ölsem de verme bir lokma  

Açlığa razıyım usanıp bıkma  

İstersen dönüp de yüzüme bakma  

Yeter ki yanında oluyum senin 

 

Sonu dram filime de razıyım  

Çile kahır zulüme de razıyım  

Taksit taksit ölüme de razıyım  

Yeter ki yanında oluyum senin 

 

Ani bir hareket şokun da yeter  

Beni yaralayan okun da yeter  

Burcu burcu gelen kokun da yeter  

Yeter ki yanında oluyum senin 

 

Âşık Borani’yem yumasan d’olur  

Oturup bir lokma yemesen d’olur  

Ben seni seviyom demesen d’olur  

Yeter ki yanında oluyum senin 
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AŞKTA GURUR OLMAZ 

 

Bilmem ki ne ettim de darıldın küstün gittin?  

Bu kutsal sevdamızı aniden kestin gittin  

Bulutlarda gürledin yağmadın estin gittin  

Kesin midir kararın dönüşün yok mu senin? 

Gökteki Hüma kuşum inişin yok mu senin? 

 

Tükenmez vadileri dağları aştım derken  

Bu aşkın yollarında kayboldum şaştım derken  

Ben sana canımdan çok yeni alıştım derken  

Kesin midir kararın dönüşün yok mu senin? 

Gökteki Hüma kuşum inişin yok mu senin? 

 

Borani’yem gururu yok edip çiğneseydik  

Oturup sevenlerden bir öğüt dinleseydik  

Bir şans daha verseydin bir daha deneseydik  

Kesin midir kararın dönüşün yok mu senin? 

Gökteki Hüma kuşum inişin yok mu senin? 
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GİTTİ GENÇLİĞİM 

 

Kıymetini bilemedim kocadım  

Yıllar gençliğimi geri getirin  

Bir sevdaynan hovardaca harcadım  

Kullar gençliğimi geri getirin 

 

Kahkahayla pervasızca gülerdim  

Koca dağı kalbur ile elerdim  

Boncuk boncuk terlerimi silerdim  

Yollar gençliğimi geri getirin 

 

Davullar çalmadan halay açardım  

Sinsin ateşinde zorlu kaçardım  

Turna gibi havalanır uçardım  

Eller gençliğimi geri getirin 

 

Sazım elde hovardaca gezerdim  

Güzeller geçerken türkü düzerdim  

Buzu kırar derelerde yüzerdim  

Seller gençliğimi geri getirin 

 

Borani’yem çıkmaz oldu avazım  

Bir ulu dergâha nazım niyazım  

Dilimde türkü yok elimde sazım  

Diller gençliğimi geri getirin 
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MUTLAKA BEKLİYORUM 

 

Bu sefer gelmezsen Allah’ımdan bul  

Bülbül güle konduğu gün gelesin  

Hıdırellez günü cennet Sarimbey  

Çiğdem aşı yendiği gün gelesin 

 

Üveyikler yuvasına yatınca  

Hatap Deresi’nde keklik ötünce  

Çobanlar sürüyü karıp katınca  

Kuzuların emdiği gün gelesin 

 

Turnalar tepişsin keklik ötüşsün  

Çiçekler açılsın güller yetişsin  

Yeryüzünün dikenleri tutuşsun 

 Alev alev yandığı gün gelesin 

 

Sevdalı âşıklar dolsun yöreye  

Sürmeli güzeller gelsin beriye  

Hele cemre düşsün Hatap Dere’ye  

Nazlı yârin andığı gün gelesin 

 

Borani sevgiden nasip almadı  

Güzellerin kapısını çalmadı  

Güzel diye diye aklı kalmadı  

O zırdeli dendiği gün gelesin 
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SEVGİLİLER GÜNÜ 

  

Bitmeyen kavgalı hasım olsak da 

Yine seni seveceğim bilesin 

Oğlan kız everip hısım olsak da  

Yine seni seveceğim bilesin 

 

Başımda sevdalar yürekte yare 

Savrulup gitsem de ben pare pare          

Tek başıma kalsam yalnız biçare 

Yine seni seveceğim bilesin 

 

Sevdalar tutuşsa ciğerim yaksa 

Silerim toprağa gözyaşım aksa 

Yerle gök birleşse kıyamet kopsa 

Yine seni seveceğim bilesin 

 

Deli poyraz gibi kırsan dalımı 

Dinleyip de anlamasan halımı 

Arşa çıksa yüreğimin yalımı 

Yine seni seveceğim bilesin 

 

Türküler değişse sazlar değişse 

Baharlar değişse yazlar değişse 

Sevdalar değişse hazlar değişse 

Yine seni seveceğim bilesin 

 

Bahtım güneşimi tersten doğursa 

Kader beni gam küpünde yoğursa 

Ömrüm bitse Azirail çağırsa 

Yine seni seveceğim bilesin 

 

Borani’yem kanlı ferman yazılsa 

Verdiğimiz berat hükmü bozulsa 

Gayet derin mezarımız kazılsa 

Yine seni seveceğim bilesin 
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HAKİKİ İNSAN OLMAK İÇİN 

 

İnsanların insan demesi için 

Evvela nefsini öldüreceksin 

Rıza lokmasının yenmesi için 

Ağlattığın varsa güldüreceksin 

 

Yâr elinden aşk dolusu içecek 

Tamahlıktan cimrilikten kaçacak 

Cömert olup yardım elin açacak 

Düşenleri tutup kaldıracaksın 

 

İnsanın boş yere akmasın kanı 

Nuru kaplar baştan başa cihanı 

Yola çıktı ise aşkın kervanı 

Onu menziline erdireceksin 

 

İnsan gibi yola gelmeyenlere 

Nefsini Rabb'ini bilmeyenlere 

Ölmeden evveli ölmeyenlere 

Onlara haddini bildireceksin 

 

İnsanlığa yanlış gözle baktıysan 

İnsanları cayır cayır yaktıysan 

Hatıra değip de gönül yıktıysan 

Sevgi tuğlasıyla ördüreceksin 

 

Kanma sakın bu dünyanın süsüne 

Kulağın ver vicdanının sesine 

Haram para koymayacak kesene 

Alın terin ile dolduracaksın 

 

Âşık Borani’yem haram yiyeni 

Mundar olanlara helal diyeni 

Dostlarını yarı yolda koyanı 

Onu defterinden sildireceksin 
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NERDEN GELSİN?  

 

Tufana uğramış gönül arısı  

Arısız kovana bal nerden gelsin? 

Sevgisiz geçtiyse ömrün yarısı  

Gıdasız bedene hal nerden gelsin? 

 

İnsan Hakk'ın nuru gidip taşlama  

Menzili bilinmez yola başlama  

Kurumuş ağacı kesip aşlama  

Nerden şıvgın sürsün dal nerden gelsin? 

 

Dostun cemalinde kendin görmezsen  

O gönül şehrine postu sermezsen  

Takva ile duvarını örmezsen  

Tufana tutulsan sal nerden gelsin? 

 

Bir ulu meclise sersene postun  

İnsanlığı sevmek saymaksa kastın  

Hakk’ı zikretsene sen niye küstün? 

Söylemez ağıza dil nerden gelsin? 

 

Asıl çoban gider yaylasın bulur  

Kokunun çiçeğin âlâsın bulur  

Gönlü Mecnun olan Leyla’sın bulur  

Leyla’sız Mecnun’suz çöl nerden gelsin? 

 

Bu yalan dünyadan murdar gittiysen  

Gidip hurafeye tavaf ettiysen  

İnsanları kırıp can incittiysen  

Tabutun üstüne gül nerden gelsin? 

 

Borani sev sevil minnetsiz yaşa  

Kovu gıybet fitne oktur savaşa  

İki sevda çekmek zordur bir başa  

O pembe poşuya al nerden gelsin? 
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BAHAR BİTTİ YAZ BİTTİ 

 

Ben seni görmesem de aşkımı bitirmedim 

Gönlümün bağlarına kimseyi götürmedim 

Ben hâlâ bekliyorum umudum yitirmedim 

Seni kimden sorayım yıldızlar mı söylesin? 

Bahar bitti yaz bitti daha neyi beklersin? 

 

Nerde bir yıldız kaysa ben seni sanıyorum 

Ayrılık ateşiyle tutuştum yanıyorum 

Hâlâ dilimde sensin ben seni anıyorum 

Seni kime sorayım aydan mı haber gelsin? 

Bahar bitti yaz bitti daha neyi beklersin? 

 

Bitmeyen senelerin ayları yaktı beni 

Gönlümdeki depremin fayları yıktı beni 

Bahtıma küstü yıllar yalnız bıraktı beni 

Seni nerde arayım bulutlar mı söylesin? 

Bahar bitti yaz bitti daha neyi beklersin? 

 

Borani’yem derdimden dünya bir yana ağdı 

Kirpikler dökülüyor saçlarıma kar yağdı 

Duymuyorsun vefasız gönlümdeki feryadı 

Seni kime sorayım söyle canım nerdesin? 

Bahar bitti yaz bitti daha neyi beklersin? 

Yıldızlar mı söylesin aydan mı haber gelsin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



389 
 

İNSANLIK MAYASI 

 

 -Abdullah Ercan’a- 

 

Mayan insanlıkla yoğurulduyusa 

Hayvana karışıp koklaşamazsın 

Düzgün ağaç iyi meyve istersen 

Cahil toprağında kökleşemezsin 

 

Cahilin son sözü olacak gıybet 

Mayan bozuk ise sen de karış et 

İbibik yuvası olursa sohbet 

Biraz kötü kokar yaklaşamazsın 

 

Yobazın hançeri yaraladıysa 

Derdi katar katar sıraladıysa 

Cehalet meclisi karaladıysa 

Deterjan çıkarmaz aklaşamazsın 

 

İnsanın acından ölmüşü var mı? 

Akbabanın kartal olmuşu var mı? 

İt ilen çuvala girmişi var mı? 

Ürer ele verir saklaşamazsın 

 

Hazara da Borani dost hazara 

Malım arif ile döksem pazara 

Bilirim koç yiğit sığmaz mezara 

Eli kolu bağlı bekleşemezsin 
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ÇİNGENE GÖNÜL 

 

Yetmiş iki buçuk diye tutturdun  

Çingene’sin deli gönül buçuksun  

Bana yetmiş yıldır zehir yutturdun  

Kaçıksın be deli gönül kaçıksın  

 

Ben farı değilken hicrandan gamdan  

Hiç mi utanmadın içtiğin demden? 

Yine sabah sabah sermaye kimden?  

Açıksın be deli gönül açıksın  

 

Sabah kuşluk vakti kurmuşsun cemi  

Benim bulunmazken yaramın emi  

Yine kimden aldın badeyi demi? 

İçiksin be deli gönül içiksin  

 

Sevdanın yolunda tepin ha tepin  

Daha usanmadın nedir niyetin? 

Bu kadar güzele yetmez kuvvetin  

Küçüksün be deli gönül küçüksün  

 

Borani’yem akıl ermez işine  

Bahar geç gelirmiş gönül kışına  

Gene düştün güzellerin peşine  

Uçuksun be deli gönül uçuksun 
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BENİ MASKARA ETTİN 

 

Bilemedin değerimi narhımı  

Cahil pazarında beş para ettin  

Tersine çevirdin sevda argımı  

Yoldun çiçekleri hep yara ettin  

 

Cemre rüzgârıyla bağrıma estin  

Azıcık siteme naz edip küstün  

Aldın güneşimi ışığım kestin  

Yalancı dünyamı kapkara ettin  

 

Geçer iken güzellerin sürüsü  

Katılsaydık gelecekti gerisi  

Çevirdin yolumu ecel çerisi  

Çektin kervanımı mezara ettin  

 

Yalancı dünyaya olduk misafir  

Gezdirdin dünyada beni aç sefil  

Sermaye vermedin olmadın kefil  

Eyledin yolumdan avara ettin  

 

Sensiz boğazımdan aşmaz yemiyom  

Çalışıp da taş üstüne komuyom  

Ölünü öpeyim yalan demiyom  

Bütün emeklerim madara ettin  

 

Borani yaşadı içinde sızı  

Güzellerle barışmadı yıldızı  

Halimi mi koydun zalimin kızı? 

Koskoca Çorum’a maskara ettin 
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GİTTİN CANCAĞIZIM YAKIP DA GİTTİN 

 

Kızgın sahraların sam yeli gibi  

Gittin cancağızım yakıp da gittin  

Dönüp de yüzünü bir deli gibi  

Gittin cancağızım bakıp da gittin  

 

Yıldırım düşürdün aşka bir anda  

Sevgin dolaşırken damarda kanda  

Ben seni bıraktım kalp denen handa  

Gittin cancağızım çıkıp da gittin  

 

Sen değil mi idin ömür vadeden? 

İçilmez mi sevgi dolu badeden? 

Ne çabuk usandın söyle be neden? 

Gittin cancağızım bıkıp da gittin  

 

Ben nasıl yaşayım kendi başıma?  

Balı aldın zehir kattın aşıma  

Dayanmadı dünyam cahil taşına  

Gittin cancağızım yıkıp da gittin  

 

Çektiğim çileler gelmiyor dile  

Ölürüm düşünmem sevgiye hile  

Aldın cendereye sen bile bile  

Gittin cancağızım sıkıp da gittin 

 

Hani sevgi derdin son nefesinde  

Hep hayat ölümün arifesinde  

Ben gönül açmıştım can kafesinde  

Gittin cancağızım tıkıp da gittin  

 

Âşık Borani’yi Hizanlara at  

Gene yaşıyorum düşmana inat  

Ardından uçmaya bir kırık kanat  

Gittin cancağızım takıp da gittin 
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ÇÖLE DÖNMÜŞSÜN 

 

Sen bugün gözüme Leyla göründün  

Mecnun’un gezdiği çöle dönmüşsün  

Gelir iken güllere mi süründün? 

Burcum burcum kokan güle dönmüşsün 

 

Yârine kurbandır aşığın canı  

Vermezsem namerdim bölüşek kanı  

Bugün gözlerinde gördüm ummanı  

Kuğunun yüzdüğü göle dönmüşsün 

 

Gönül hicap eder sevgi sarınır  

Hoşgörünün denizinde arınır  

Koca dünya bana Leyla görünür  

Bayramda kınalı ele dönmüşsün 

 

Kulağa hoş gelir sevenin sesi  

Sevgi kokar kalpten çıkan nefesi  

Gönlünde çağlıyor insan sevgisi  

Gürül gürül akan sele dönmüşsün 

 

Cemalinde Hakk'ın nuru okunur  

Zülüfün telinden gamze sakınır  

Gönül tezgâhında sevgi dokunur  

Camlara gerilen tüle dönmüşsün 

 

Borani’yem aşk sarhoşu ayılmaz  

Yâr ile geçmeyen günden sayılmaz  

Ömür boyu lezzetine doyulmaz  

Ucundan bal akan dile dönmüşsün 
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BİR DAHA DÜŞÜN 

 

Yara sarılmazsa kokar kurt düşer  

Aklını başa al bir daha düşün  

Hasret çoksa çile büyür dert düşer  

Aklını başa al bir daha düşün 

 

Kader bizi gam küpünde yoğurur  

Günler hüzün aylar hicran doğurur  

Vakit gelir Azirail çağırır  

Aklını başa al bir daha düşün 

 

Anası ölünce kız yetim kalır  

Hakkı ödenmeyen tuz yetim kalır  

Muhabbet dağılır söz yetim kalır  

Aklını başa al bir daha düşün 

 

Mahkûm gibi kitleyip de odama  

Kollarımı ortasından budama  

Son pişmanlık fayda vermez adama  

Aklını başa al bir daha düşün 

 

Âşık Borani’yem bıkıp da gitme  

İkrardan imandan çıkıp da gitme  

Sebepsiz bir nara yakıp da gitme  

Aklını başa al bir daha düşün  

Bir daha düşün dost bir daha düşün 
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İYİCE DÜŞÜN 

 

Allah akıl vermiş düşünsün diye  

Binaya çatıyı kurmadan düşün  

Sana kız vermezler boşa hediye  

Evvela gerdeğe girmeden düşün 

 

Cahil ile seyrangâhta gezilmez  

Zülüfsüz yanağa şiir yazılmaz  

Çatının altına temel kazılmaz  

Tuğlayı duvara örmeden düşün 

 

Arif kanmaz kırk donaktan süslensen  

Duyan olmaz dört bir yana seslensen  

Sadakan hedefe varsın istersen  

Elini açana vermeden düşün 

 

Rıza şehrindeyse insan darılmaz 

Cahil ile hiç hedefe varılmaz  

Pislik torbasıyla yara sarılmaz  

Merhemi yaraya sürmeden düşün 

 

Dünyada olanı fark etmez misin? 

Sevgiden gönüle ark etmez misin? 

Sen hâlâ düşünüp akletmez misin? 

Eğer insan isen durmadan düşün 

 

Borani Hak sevdiğini yakarmış  

Kör hedefe şaşkın şaşkın bakarmış  

Bilinmez ki yılan çıyan çıkarmış  

Toprağın altına girmeden düşün 
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GÖNÜL TANSİYONUM ÇIKMIŞ YİRMİYE 

 

Kaç kez sarhoş oldum kaç kez ayıldım  

Âşık olduğumu anlamadılar  

Kaç kez şoka girdim kaç kez bayıldım  

Âşık olduğumu anlamadılar  

 

Ateş ile ciğerimi dağladım  

Köşelerde ıssız ıssız ağladım  

Her çalı başına beş dert bağladım  

Âşık olduğumu anlamadılar 

 

Derdim nedir diye sordum baktırdım  

Gele gide doktorları bıktırdım  

Gittim Ankara’da emar çektirdim  

Âşık olduğumu anlamadılar  

 

Arif baktı bunun derdi yâr dedi  

Bunun tedavisi gayet zor dedi  

Cahiller şekeri kalbi var dedi  

Âşık olduğumu anlamadılar  

 

Borani güzele canım vermeye  

Ben hasretim yâr gülünü dermeye  

Gönül tansiyonum çıkmış yirmiye  

Âşık olduğumu anlamadılar 
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BENİM HAYALİMDEKİ TIRNAKLAR 

 

Tırnak deyip geçme hüneri fazla  

Bu dünyada neler duydu tırnaklar  

Alıcı kuşların pençesi gibi  

Kaç yiğidin bağrın oydu tırnaklar  

 

Kiminin gözüne huri göründü  

Bazen ilaçlandı yundu arındı  

Her gün bir bambaşka renge büründü  

Çok öceler yedi doydu tırnaklar  

 

Tarlaların başakladı cebini  

Ağaçların bellediler dibini  

Kater kater getirdiler odunu  

Mutfakta patates soydu tırnaklar  

 

Tırmıkladı tarlaların bağrını  

O tırnaklar çekti yükün ağrını  

Ben o tırnaklara versem varımı  

Beni hicranlara koydu tırnaklar  

 

Borani’yem muhabbete gül atar  

Sevgiyle uyanır sevgiyle yatar  

Bulaşıktan çıkar hamura batar  

Benim gönlümdeki buydu tırnaklar 
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KUŞLAR 

 

Aha size Edirne’den bir top gül  

Götürün Çorum’a uzatın kuşlar  

Gurbetlik çok çetin bulamadım yol  

Yâre iki satır söz edin kuşlar 

 

Destinden de deli gönül destinden  

Kurtulamam bu feleğin kastinden  

Bir yol uçun Sarimbey’in üstünden  

Namusu şerefi gözetin kuşlar 

 

Yıkanın paklanın yola çıkmadan  

Doğru uçun usanmadan bıkmadan  

Selam söylen hatır gönül yıkmadan  

Yolun eğrisini düz edin kuşlar 

 

Duruyor sinemde cahilin taşı  

Deryalara döndü gözümün yaşı  

Sakın ha sönmesin aşkın ataşı  

Yakın ocağını köz edin kuşlar 

 

Âşık Borani’ye gel son nefeste  

Yığıldı dertlerim hep deste deste  

Yaralı aslanım kaldım kafeste  

Sarın yarasını uz edin kuşlar 
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DUDAĞIN DERDİ VAR DİLİN DERDİ VAR 

 

Herkes bir hevesle gelip gidiyor  

Dudağın derdi var dilin derdi var  

Kimin halin sorsam feryat ediyor  

Mızrabın derdi var telin derdi var  

 

Ölüler ağlıyor sağlar ağlıyor  

Tepeler ağlıyor dağlar ağlıyor  

Bahçeler ağlıyor bağlar ağlıyor  

Bülbülün derdi var gülün derdi var  

 

Âşıklar çileden gıda sağlıyor  

Ahu feryatları ciğer dağlıyor  

Mecnun ağıt yakmış Leyla ağlıyor  

Sahranın derdi var çölün derdi var  

 

Gönül ayrı değil hicrandan gamdan  

Dertler ayrılmıyor canandan candan  

Kime derdin sorsam beş beter benden  

Deryanın derdi var selin derdi var  

 

Âşık Borani’yem sefa sürmedim  

Gam elinden başka yatak sermedim  

Ben dünyada dertsiz insan görmedim  

Ayağın derdi var elin derdi var 
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SITMALAR TUTASICA YÂR 

 

Hani sensiz nefes alamam derdin 

Yılanlar akrepler yutasıca yâr 

Ben seni görmeden duramam derdin 

Kırk sene sırt üstü yatasıca yâr 

 

Neden eller ile seyranda gezdin? 

Aşkları kirlettin sevgiyi üzdün 

Ettiğin yemini ikrarı bozdun 

Tam yerin dibine batasıca yâr 

 

Bozulsun kervanın yıkılsın göçün 

Ölmeden dökülsün kirpiğin saçın 

Derdine bir derman aramak için 

Malını mülkünü satasıca yâr 

 

Sevgiden güzelden ayrı kalınmaz 

Öyle her güzele saz da çalınmaz 

İnşallah ölürken adam bulunmaz 

Kendini ateşe atasıca yâr 

 

Ömür boyu su gelmesin bendine 

Akıl ermez düzenine fendine 

Yataklarda çırpın kendi kendine 

İlaç diye zehir yutasıca yâr 

 

Gözlerini ala kargalar oysun 

Zebaniler gelsin evini soysun 

Seni kabirine düşmanlar koysun 

Ekmeğine zehir katasıca yâr 

 

Âşık Borani’yem zehr olsun aşın 

Başından bitmesin boranın kışın 

İnşallah beladan kurtulmaz başın 

Ettiğim beddua tutasıca yâr 
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NE HABER? 

 

Yağmur yağdı toprak damın aktı mı?  

Yataktan yorgandan çuldan ne haber?  

Değirmene uyuz eşek çıktı mı? 

Unu getirdin mi yoldan ne haber? 

 

Yavrularım et yüzünü gördü mü?  

Fidanımız kemaline erdi mi? 

Cıbır inek içecek süt verdi mi?  

Koyundan kuzudan maldan ne haber? 

 

Üç teneke kömür yarım şişe gaz  

Yol parası bulsam varacağım tez  

Gönül ister yâre bir arzuhal yaz  

Kâğıttan kalemden puldan ne haber? 

 

Efkârlanıp yol üstüne çıktın mı? 

Gelir diye yollarıma baktın mı? 

Ova ova çamaşırı bıktın mı? 

Kil şampuan oldu külden ne haber? 

 

Uçuştu mu evimizde pireler? 

Halden anlamıyor yüzü karalar  

Bu gidişle sarılmaz ki yaralar  

Açlık kader değil boldan ne haber? 

 

Borani’yem dayanamam yavruya  

Gözü yaşlı derler yârdan ayrıya  

Azcık çubuk koymuş idim avluya  

Yakıp bitirdin mi daldan ne haber? 
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CAHİLLERE YARAYI SARDIRMA 

 

Ulu ağaç kavuşmazsa rahmete 

Kurutur kökünü dalından eder 

Arı bile düşer ise şehvete 

Arıyı petekten balından eder  

 

Sen sen ol yokuşta kervan eyleme 

Gel başından büyük kem söz söyleme 

Sakın cehaletin sözün dinleme 

Ölüyü tabuttan salından eder 

 

Her güzelin güvenilmez nazına 

Hile karıştırma gönül sazına 

Meylini düşürme sokak kızına 

Hayatını pembe alından eder 

 

İnancını dünya malına satma 

Aşa işe eşe haramı katma 

Mert ol erdemli ol insan aldatma 

Seni kudretinden halından eder 

 

Rızasız lokmadan alınır mı tat? 

Götür köpeklerin önlerine at 

Bin nasihat etsen hayırsız evlat 

İnsanı servetten malından eder 

 

Dünya bir arena hayat bir koşu 

İnsanoğlu görür düzü yokuşu 

Cahile yordurma gördüğün düşü 

İnsanı kahveden falından eder 

 

Aldanırsa bu dünyanın süsüne  

Ses vermezse erenlerin sesine 

İblis gibi uyar ise nefsine 

Âşığı dudaktan dilinden eder 

 

Dost evi Beytullah açma arayı 

Sana ne cahilin tahtı sarayı 

Cehaletle sardırırsan yarayı 

İnsanı kanattan kolundan eder  
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Komşunun kötüsü düşünür hile 

Koğu gıybet ile çektirir çile 

Sakın ha sırrını açma cahile 

Seni edep erkân yolundan eder 

 

Borani ahrete götür bohçayı 

Orda zebaniler kesilir dayı 

Kargalara bırakırsan bahçayı 

Bülbülü şeydayı gülünden eder 
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KİBİRLENME BORANİ 

 

Gurura kapılma Âşık Borani  

İnsan yaşamını yıl alır gider  

Muhabbette seviyeni ayarla  

Büyük söz mağruru dil alır gider 

 

Yükleme hurcuna gurur kibirlik  

Karun olsan fayda vermez zenginlik  

Güvenme dünyaya sonu on günlük  

Bir kasırga gelir yel alır gider 

 

İyi değil kibir benliğin sonu  

Uyarsan nefsine bırakmaz seni  

Veren alır malın isterse canı  

Güvenme malına sel alır gider 

 

Zenginim deyip de çekersin başı  

Allah’la ortak mı yarattın arşı? 

Sonu salacandan tutar dört kişi  

Tabutun elinde el alır gider 

 

Âşık Borani’yem bu dünya fani  

Ölüm ayırt etmez kulu sultanı  

Nefsine hâkim ol bırak şeytanı  

Karınca ağzında fil alır gider 
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KİMLİĞİNDE BİZİM GÜLLÜ YAZIYOR 
 

Önce gazeteye ilan verdiler  

Süklüm püklüm geldin güzel gördüler  

İşte yeni hizmetçimiz dediler  

Kimi Ayşe Fatma Neşe dediler  

Kimisi orospu fahişe dediler  
 

Baba oğul ortaklaşa yattılar  

Ezdiler bedenin neşe tattılar  

En sonunda sokaklara attılar  

Kimi Ayşe Fatma Neşe dediler  

Kimisi orospu fahişe dediler 
 

Kimse demiyordu nedir sorunun  

Hayatın kaymıştı yoktu yarının  

Büyüdükçe büyüyordu karının  

Kimi Ayşe Fatma Neşe dediler  

Kimisi orospu fahişe dediler 
 

Artık bana yaşam haramdır dedi  

İşte yüreğimde yaramdır dedi  

Benim için ölüm çaremdir dedi  

Kimi Ayşe Fatma Neşe dediler  

Kimisi orospu fahişe dediler 
 

Attı kendin taksi altına girdi  

Gerçek orospular gözüyle gördü  

Çırpına çırpına canını verdi  

Kimi Ayşe Fatma Neşe dediler  

Kimisi orospu fahişe dediler 
 

Savcı geldi etrafını süzüyor  

Polis şefi sağa sola kızıyor  

Kimliğinde bizim Güllü yazıyor  

Kimi Ayşe Fatma Neşe dediler  

Kimisi orospu fahişe dediler 
 

Âşık Borani’yem böyle bitti son  

Bir tek iki değil yüz binlerce on  

Kalan bir fistonla bir de kirli don  

Kimi Ayşe Fatma Neşe dediler  

Kimisi orospu fahişe dediler 
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YALANCI DOSTLARIM 

 

Senelerdir güvendiğim dostlarım 

Gözümde yaş ile koyup gittiler 

Bir bir kayıp oldu gitti hislerim 

Akılsız baş ile koyup gittiler 

 

Bir kuyuya düştüm görünmez dibi 

Çırpındım güvercin yavrusu gibi 

Önümde kara kış arkamda tipi 

Boranla kış ile koyup gittiler 

 

Bende yaraların kökü derinde 

Hicranlar akıyor alın terimde 

Çıplak yüreğimle yangın yerinde 

Beni ateş ile koyup gittiler 

 

Böyle mi olmalı gerçeğin payı? 

Herkes çıkarına sermiş sofrayı 

Çıkarcılar yağmalamış dünyayı 

Bir kaşık aş ile koyup gittiler 

 

Âşık Borani’yem hep aldattılar 

Beni dilsiz ordusuna kattılar 

Bütün dostlar son taşını attılar 

Bir yığın taş ile koyup gittiler 
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MAHKÛM 

 

Çilem olsun müebbete razıyım  

Gözlerinin hücresine al yeter  

Elinde gül dilde türkü gezeyim  

Sözlerinin hücresine al yeter 

 

Kıymeti mi olur Mecnun’suz çölün? 

Sevgi ellerine uğrasın yolun  

Benim için açsın çiçeğin gülün  

Yazlarının hücresine al yeter 

 

Dünyayla barışmak istiyorum ben  

Çağlarla yarışmak istiyorum ben  

Kanına karışmak istiyorum ben  

Özlerinin hücresine al yeter 

 

Çirkinlikte vefa yok istemiyom  

Güzelim bahçeyi yık istemiyom  

Kanaat ehliyim çok istemiyom  

Azlarının hücresine al yeter 

 

Kılavuz ol bu Borani şaştıkça  

Sevgi çıksın mezarını eştikçe  

Âşık olan muhabbete düştükçe  

Sazlarının hücresine al yeter 
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BİR YÂR DAHA VERİRSEN 

 

Kadir Mevla’m bir yâr daha verirsen 

Kolu bilezikli eli güzel ver 

Boynum büktüm şu halimi görürsen 

Dudu kumru gibi dili güzel ver 

 

Bulutları çizsin dik olsun başı 

Güzel sofra kursun yenilsin aşı 

Boyu bir yetmiş beş altmış beş yaşı 

İrem bağı gibi gülü güzel ver 

 

Bülbül gibi kuş dilinden okuşsun 

Gelir iken burcum burcum kokuşsun 

Gittiğimiz her meclise yakışsın 

Edepli erkânlı yolu güzel ver 

 

Anadan sürmeli gamzeli yüzü 

İçi dışı temiz pak olsun özü 

Bitmesin ocaktan ateşi közü 

Kerem Aslı gibi külü güzel ver 

 

Bilgili kültürlü kendisi olgun 

Yanak al al olsun istemem solgun 

Pek zayıf olmasın etine dolgun 

Tavus kuşu gibi teli güzel ver 

 

Âşık Borani’yem boynumu büktüm 

Elim açtım Mevla derdimi döktüm 

Bilirsin Allah’ım ben neler çektim 

Leyla Mecnun gibi çölü güzel ver 
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SEVGİ BENİM DİNİM 

 

Bezirgânlar din soruyor  

Sevgi dinim imanımdır  

İnsanoğlu ümmül kitap  

Sevgi benim Kuran’ımdır  

 

Sevgi ile dolsun tasım  

Mezarıma sevgi basın  

Beni sevgi ile asın  

Sevgi ipim urganımdır  

 

Her baktıkça sevgi görün  

Dua diye sevgi verin  

Mezarıma sevgi kürün  

Sevgi benim yorganımdır  

 

Borani’yem hak olurum  

Severek Hakk’ı bulurum  

Güzele kurban olurum  

Sevgi benim kurbanımdır 
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GENİNDE VARDIR 

 

Aslan kocayınca çakala dönmez 

Aslanın yiğitlik geninde vardır 

Kırk davet eylesen meydana gelmez 

Korkaklık çakalın ininde vardır 

 

Tilkiler doğuştan hilebaz olur 

Saksağana sivrisinek saz olur 

Alıcı kuşların ömrü az olur 

İçinde nefsinin kininde vardır 

 

Su vermeden demir gelmez tavına 

Çakıl taşı çıngı vermez kavına 

Şahin bağırarak gitmez avına 

Onun yiğitliği dününde vardır 

 

Şempanze maymunun tüyünü yolmaz 

Turna makamına sığırcık dolmaz 

Eşek derisinden sahtiyan olmaz 

Eşekte eşeklik gönünde vardır 

 

İnsan ölür gider eseri kalır 

Âşıklar ününü severek alır 

Herkes kıblesini kendisi bulur 

Gönül Kâbe’sinin yönünde vardır  

 

Cahil meclisinde arifi yormam 

Laf ayağa düşer beş dakka durmam 

Âşık Borani’ye dinini sormam  

Sevgi mezhebinin dininde vardır  
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GÜZEL KIZIM BÜTÜN YOLLAR TUZAKTIR 

 

Kimi seni artist eder bilemen  

Kimi seni şeytan eder gülemen  

Gitme bataklığa geri gelemen  

Cehaletin meclisinden uzak dur  

Güzel kızım bütün yollar tuzaktır  

 

Yanlış temel atma dayanmaz yapı  

Yolunda binlerce tuzaklı kapı  

Deneme esrarı afyonu hapı  

Cehaletin meclisinden uzak dur  

Güzel kızım bütün yollar tuzaktır  

 

Dost gibi seninle kolunda gezer  

Kötü talih olur kaderin yazar  

Göremen önünde bir kuyu kazar  

Cehaletin meclisinden uzak dur  

Güzel kızım bütün yollar tuzaktır  

 

Sakın ha aldanma sana dil döker  

Getirir beynine pisliği eker  

Gelir darağcına ipini çeker  

Cehaletin meclisinden uzak dur  

Güzel kızım bütün yollar tuzaktır  

 

İçi murdar dışa yapar süsünü  

Göremezsin içindeki sisini  

Onlar duymaz vicdanının sesini  

Cehaletin meclisinden uzak dur  

Güzel kızım bütün yollar tuzaktır  

 

Borani muhabbet aşına kaynar  

Yüzüne dost olur arkandan oynar  

Gittiği yerlerde ayıbın söyler  

Cehaletin meclisinden uzak dur  

Güzel kızım bütün yollar tuzaktır 
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ACI SÖZ 

 

Hele gel sevdiğim hasbihal edek 

Dost dostu kırar mı acı söz nedir? 

Sevgisiz sevdasız dünyayı nidek? 

Cilvene hayranım acep naz nedir? 

 

Kusursuz âşığı gördün mü acep? 

Sevip ayrılmayı eyleme icat 

Ben yanıyom nar ateşe ne hacet 

Sineme koyduğun korla köz nedir? 

 

Dökülmüş omuza kıvrım kıvrım saç 

Bahçe güllerinden öreyim bir taç 

Bırak naz etmeyi kollarını aç 

Bizi hor görecek kemli göz nedir? 

 

Borani’yem yâr yoluna yanarım 

Siyah saçın elim ile tararım 

Dile tambur dile cümbüş çalarım 

Çalıp eğlendiğin telli saz nedir? 
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NASIL AYIRACAKSIN? 

 

Gel kardeşim ayrı görme 

Erkek bahçe kadın güldür 

Ayrı ayrı fetva verme 

Erkek suysa kadın göldür 

 

Çekinme doğruyu söyle 

Geçti günler şöyle böyle 

İster ise kızsın Leyla 

Erkek Mecnun kadın çöldür 

 

Yağmur yağar nemlendirir 

Sinesinde dinlendirir 

Birlik olur çimlendirir 

Erkek tohum kadın döldür 

 

Erkek yara kadın derman 

Erkek adak kadın kurban 

Birlikte savrulur harman 

Erkek yaba kadın yeldir 

 

Borani birlik doğarlar 

Şeytanı birlik kovarlar 

Birlikte eser yağarlar 

Erkek yağmur kadın seldir 
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SANA DA BULUR BAHANE 

 

Niçin gamlanırsın divane gönül? 

Kaderde olanlar yazılır gelir 

Gönder mahkemeyi kübraya derdin 

Belki levhi mahfuz bozulur gelir 

 

Sevgisiz gezenler arada kalır 

Âşıklar muradın severek alır 

Eller yuva kurar şaduman olur 

Bizim gönül kuşu yozulur gelir 

 

Cahile dostluğu eyleme ısrar 

Sevgisiz satanlar edemedi kâr 

Hep mi gizli kalır bu sırrı esrar? 

Belki gizli sırlar çözülür gelir 

 

Çileye sabırım arştan üstündür 

Kaderimle felek bana küskündür 

Ah u figan geziyorum kaç gündür 

Dertler boncuk boncuk dizilir gelir 

 

Borani’yem tutulmuşum tufana 

Çile çekmek için geldim cihana 

Çorumlu bana da bulur bahana 

Borani deriden yüzülür gelir 
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AĞIT GÜNÜ 

 

Gene adres bırakmadan gitmişsin  

Yolcular ağlıyor yollar ağlıyor  

Gönül bağlarımı talan etmişsin  

Bülbüller ağlıyor güller ağlıyor 

 

Hiç mi söz yok idi hatır üstüne? 

Kokuların sinmiş ıtır üstüne 

Kalemler kan kusmuş satır üstüne  

Mektuplar ağlıyor pullar ağlıyor 

 

Bitti arkadaşlık bitti yarenlik  

Bunca yıllık mazi oldu bir anlık  

Gayrı hayatımız zifir karanlık  

Mızraplar ağlıyor teller ağlıyor 

 

Bahtımın güneşi tersten doğuyor  

Kader beni hicranında boğuyor  

Benim gözlerimden yağmur yağıyor  

Deryalar ağlıyor seller ağlıyor 

 

Borânî'yem aşkım gezer dillerde  

Bir garip dervişim giden yollarda  

Mecnun'um Leylâ'sız gurbet ellerde  

Sahralar ağlıyor çöller ağlıyor 
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CAHİLİN ELİNDE KOZA DÖNÜYOR 

 

Hani her gönülde bir aslan yatar  

Âşıklar mızraba saza dönüyor  

Arada selamın gelirse yeter  

Boranım tufanım yaza dönüyor  

 

Gelip masum masum yüzüme bakma  

Ezik ciğerimi yaktıkça yakma  

Gidip burcum burcum ellere kokma  

Cahilin elinde koza dönüyor  

 

Çakal makamına aslan mı yatar? 

Sır verme cahile götürür satar  

Nimet cömertlerin elinde artar  

Namerdin elinde aza dönüyor  

 

Belik örülmüyor kâküle saça  

Sevginin fiyatı sorulmaz kaça  

Kimisi düşünür göbekle kalça  

Kimi gelin ile kıza dönüyor  

 

Borani’yem zehir oldu yediğim  

Cehalete ötmez benim düdüğüm  

Şu benim Çorum’da turna dediğim  

Varıp Ankara’da kaza dönüyor 
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SARİMBEY’İ ŞİMDİ GÖR   

 

Cemre çoktan düşmüş Hatap çayına 

Herkes razı olmuş düşen payına 

Davet ediyorum sizi köyüme 

Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör 

 

Sarimbey köyüne yeni can verdi 

Birlik sofrasını sevgiyle serdi 

Keşkeğin yiyenin kalır mı derdi? 

Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör 

 

Ağaçlar süslemiş kirpiği kaşı 

Çobanlar bozkıra yakmış ataşı 

Bizi kabul etmiş toprağın döşü 

Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör 

 

Çil keklikler tarlaları herk etmiş 

Göçmen kuşlar gelmiş yuvayı yapmış 

Her yer yabani gül çiğdemler bitmiş 

Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör 

 

Mezarlığın içi her taraf zambak 

Gel de doğadaki muhabbete bak 

Dans eder kelebek alkışlar sincap 

Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör 

 

Büyük kıra hicret etmiş sürüler 

İncirli’den su doldurur huriler 

İsteyene abıkevser verirler 

Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör 

 

Borani sevgidir insanın özü 

Arada hatırlan unutman bizi 

Nisanın sonunda beklerim sizi 

Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör 
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EL YAMAN OLUR 

 

Ariflerle muhabbeti kurunca  

İniler bağlama tel yaman olur  

İnsan karşılıklı cemal bulunca  

Coştururlar seni dil yaman olur  

 

Mecliste muhabbet dışına çıkma  

Çok doldur hurcuna güzelden bıkma  

Ben bilirim diye hele hor bakma  

Sustururlar seni el yaman olur  

 

Hak herkeste vardır sakın hor görme  

Destursuz söz deyip çamı devirme  

Sıvayıp paçayı dereye girme  

İlkbahar ayında sel yaman olur  

 

Gönlünde aşk varsa yolda kalmazsın  

Şeytana çağırma nasip almazsın  

Mecnun’um demekle Mecnun olmazsın  

Gel çıkma sahraya çöl yaman olur  

 

Arı uçmayınca balı bulur mu?  

Ötmeyen bülbülün gülü olur mu?  

Cahil ile giden menzil alır mı?  

Varamaz meclise yol yaman olur  

 

Sanma Borani’nin dili tutulur  

Güzel için elden ele atılır  

Nuh’un tufanından yüzer kurtulur  

Âşığın bindiği sal yaman olur 
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BOŞTUR 

 

Herkes bu dünyada kendi işinde  

Güzeller avare yaylalar boştur  

Gel yâri düşünme gerçek dışında  

Her gece gördüğüm rüyalar boştur 

 

Gayri sular tükeniyor kaynaktan  

Türkmen kızı göçer olmuş oymaktan  

Usanmışım güzelleri saymaktan  

Aslılar Senemler Leylalar boştur 

 

Âşık aşka karşı aşık atandır 

Güzelin sinesi ona vatandır  

Yalanım var ise beni utandır  

Gönülde kurulan hülyalar boştur 

 

Âşıklar ah eder yanarak sızlar  

Çile ile geçer baharlar yazlar  

Muhabbet dağılır sağırsa sazlar  

Aldırma be gönül dünyalar boştur 

 

Borani ay bitti seneler döndü  

Kovanlar boşaldı arılar söndü  

Feleğin sillesi sırtıma bindi  

Karada gemiler deryalar boştur 
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YUNUS’UN DİLİNDEN 

 

Bir ulu ağaçta yaprak gibiyim 

Ölüp ölüp diriliyom çok şükür 

Allah’a adanmış toprak gibiyim 

Ekiliyom sürülüyom çok şükür 

 

Gönülden gönüle gizli yol buldum 

Tanrı erlerine misafir oldum 

Dört kapı kırk makam dersimi aldım 

İnsan gibi görülüyom çok şükür 

  

Ben kendimi masivadan sakındım 

Ümmül kitap oldum açtım okundum 

Ariflerin tezgâhında dokundum 

Gönüllere seriliyom çok şükür 

 

Bitirdim yolumu etmedim kusur 

Açıldı gözlerim kalmadı hiç sır 

Çarı unsur oldu bize anasır 

Ben benimle görülüyom çok şükür 

 

Erenler bir temiz sayfa açtılar 

Rıza tarlasına tohum saçtılar 

Hakikatin orakları biçtiler 

Harman oldum sürülüyom çok şükür  

 

Borani açıldı gözümde perde 

Köklerim havada dallarım yerde 

Meyvelerim derman oldu her derde 

Dosttan dosta veriliyom çok şükür 
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YAVAŞ YAVAŞ 

 

Hazırla bahçeni yolun sonu var  

Varacak menzile yaş yavaş yavaş 

İnsan ömrü taştan örülü duvar  

Düşüyor temelden taş yavaş yavaş 

 

Çıkma yükseğine bir gün inersin  

Ecel gemisine sen de binersin  

Bu dünyaya gelmemişe dönersin 

Ayrılır bedenden baş yavaş yavaş 

 

Toprağın altında kalınca yetim  

Ayrılır deriden kemiğin etin  

Malın kalmaz sermayeyi tüketin 

Yoz olur sürüden kuş yavaş yavaş 

 

Fitilsiz kandili yağlayıp yakma  

Hayır amel yoksa geriye bakma  

Boğaza dizili kalacak lokma  

Gidiyor ağızdan diş yavaş yavaş 

 

Acıların irengine boyanın  

Ecelin zulmüne nasıl dayanın  

Son gafletin uykusundan uyanın 

Hakikate döner düş yavaş yavaş 

 

Başucunda ağlar oğulla kızın  

Tükenir takatin kesilir hızın  

Bir gün uçar gider baharın yazın 

Geliyor fırtına kış yavaş yavaş 

 

Âşık Borani’yem ecelim yakın 

Dünyadan ahrete göç akın akın  

Sevgiyle saygıyla gitmeye bakın  

Bitiyor kazanda aş yavaş yavaş 
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VEFA BORCUN FADİME 

 

Ben ölünce öde vefa borcunu 

Sevgi ile kardır mezar harcımı 

Çek kervanı sevgi doldur hurcunu 

Mezarım başına yık da öyle git 

 

Hedef oldum sevdaların okuna 

Uzak durma gel yanıma yakına 

Alıştıydım senin reyhan kokuna 

Mezarım başında kok da öyle git 

 

Gene kavuşuruz mahşeri bekle 

Kalan ömrüm varsa ömrüne ekle 

Seher vakti uğra elde çiçekle 

Perişan halime bak da öyle git 

 

El ayak çekilsin sen sonuna kal 

Ağıt yaktıyısan otur ağla çal 

Seni sevdim gülüm gerisi hayal 

Sel olup kabrime ak da öyle git 

 

Mezarımı gülüm sevgiyle kazdır 

Ne kadar söylesem anlatsam azdır 

Garip Borani de künyemi kazdır 

Mezarım başına çak da öyle git 

 

Hayatımız geçti bir dizi dram 

Başkasına bakma çok günah haram 

Gönlüne sığmazsa bunca hatıram 

Mezarım başında yak da öyle git 

 

Anla Borani'ni kaşları keman 

Geldi geçti gitti ahiri zaman 

Beni yalnız koyma gülüm el aman 

Arada bir gelip yokla öyle git 
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İYİ KOMŞU 

 

Evine gelir oturur 

Öfkeyi kini bitirir 

Herkese neşe getirir 

Gülüştürür iyi komşu 

 

Olmaz kavgası cinneti 

Yalnız yedirmez nimeti 

Ona verseler cenneti 

Bölüştürür iyi komşu 

 

Sevgiyi eker tarlaya 

Gerek bırakmaz kaygıya 

İnsanı sevgi saygıya 

Alıştırır iyi komşu 

 

Allah'ın emrinden çıkmaz 

Asla hatır gönül yıkmaz 

Arkasında küs bırakmaz 

Barıştırır iyi komşu 

 

Sevgi barıştır yolları 

Ağzından akar balları 

Gelir açtırır kolları 

Sarıştırır iyi komşu 

 

Yakındır değil uzakta 

İnsanı koymaz merakta 

Herkesi güzel ahlakta 

Yarıştırır iyi komşu 

 

Eve almaz haramiyi 

Sevgi doldurur gemiyi 

Böyle Âşık Borani’yi 

Kırıştırır iyi komşu 
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İKİYÜZLÜ GÖNÜL 

 

Gönül senin ile yaşaması zor  

Akşam bir türlüsün sabah bir türlü  

Sırtıma giydirdin ateş ile kor  

Akşam bir türlüsün sabah bir türlü 

 

Terazin bozulmuş ayarsız kefen  

Bunca hatalara düşülmez sehven  

Bir hayal uğruna dönük felsefen  

Akşam bir türlüsün sabah bir türlü 

 

Uğraşma terazi kendini tartmaz  

Özünü yansıtmak bahtı karartmaz  

İnsan övündükçe şerefi artmaz  

Akşam bir türlüsün sabah bir türlü 

 

Sazının teline vurmaz mısın sen? 

Dünyayı bir gözle görmez misin sen? 

Verdiğin ikrarda durmaz mısın sen? 

Akşam bir türlüsün sabah bir türlü 

 

Âşık Borani’yem güzeldin baştan  

Şimdi dolanıyon inada dıştan  

Hiç mi arsıkmıyon yaptığın işten? 

Akşam bir türlüsün sabah bir türlü 
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BENİM İLMİHALİM BÖYLE 

 

Halkı cennet vaadiyle uyutma 

Sakın ha sevgiyi dışarı atma 

Cehennemin ateşiyle korkutma 

İnsan sevdiğinden zarar görür mü? 

 

Cennette mi Tuba denilen ağaç? 

Hani meyvesini yediniz mi hiç? 

Söyler misin Allah neyine muhtaç? 

İnsan sevdiğinden zarar görür mü? 

 

Sevgisiz din olmaz yolları dardır 

Sevgisiz bir dünya dikendir hardır 

Herkesin özünde bir dini vardır 

İnsan sevdiğinden zarar görür mü? 

 

Yobaza ısınmaz bir türlü kanım 

Sümme vechullahtır cesedim canım 

Gönül Kâbe’sinden gelir ezanım 

İnsan sevdiğinden zarar görür mü? 

 

Sevgidir saygıdır dinin güneşi 

Harca Hak yoluna üç ile beşi 

Sev ki sönsün cehennemin ateşi 

İnsan sevdiğinden zarar görür mü? 

 

Âşık Borani’yem nereye böyle? 

Var ise ilimin aç da şerh eyle 

Erenlerin esrarından söz söyle 

İnsan sevdiğinden zarar görür mü? 
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BANA KÜSTÜLER 

 

Kadınlar da insan hor bakılmaz ki  

Kadınsız yaşamak zor dedim küstü  

Kadın şeytan deyip hep yakılmaz ki  

Güzeller ozana yâr dedim küstü  

 

Çağın gerisinde gaflete dalmış  

Bilmem ki bu ilmi kimlerden almış? 

Bir erkeğe dokuz kadın helalmiş  

Yok mu sende namus ar dedim küstü  

 

İnsanın gözüne çekmişler perde  

Aklı fikri cennet denilen yerde  

Dedim aradığın huriler burda  

Evdeki hurini sar dedim küstü  

 

Oku dedim doğadaki olayı  

Zora dayan tercih etme kolayı  

İnsanı ayırma dinden dolayı  

İkiliğin yolu har dedim küstü  

 

Âşık Borani’yi ağlatan felek  

Gel şu bağnazlığı defterden silek  

Hayrı Allah şerri şeytandan bilek  

Hepsi insanlarda var dedim küstü 
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ZAR DÜŞTÜ 

 

Bugün yine deli gönül harlandı  

İçime kor düştü kor düştü düştü  

Nazlı yârim kavuşmamız zorlandı  

Yollara kar düştü kar düştü düştü 

 

Kuşlar türkü çalıp çığlık atarken  

Katar katar göç yolunu tutarken  

Çil keklikler yaylalarda öterken  

Bülbüle zar düştü zar düştü düştü 

 

Bir sevda yüzünden düşmüştük yola  

Aşkın limanları satılmış pula  

Hayat zindan oldu bu âşık kula  

Bahçeye bar düştü bar düştü düştü 

 

Kahpe felek benim umudum sattı  

Hayal gemilerim karada battı  

Nereye uzansam elime battı  

Güllere har düştü har düştü düştü 

 

Bu günlerle ben dünleri aldattım  

Acılı günleri sevdama kattım  

Aşkın pazarında zarara sattım  

Payıma kâr düştü kâr düştü düştü 

 

Borani’yem zordur gurbette durmak  

Dökülür gözyaşın olur bir ırmak 

Bugün kolay mıdır sabahı bulmak? 

Aklıma yâr düştü yâr düştü düştü 
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ÖZÜMÜZDE ÇİĞLİK KALMASIN DİYE 

 

Aşkın mektebini bitiremedim 

Her gün yeni başlıyorum Doktor Bey 

Ben insanlık bağlarını bekliyom 

Yabanları taşlıyorum Doktor Bey 

 

Hakk’a mı gidilir hak yiye yiye? 

Bir bir gözlerini oyarlar niye? 

Özümüzde çiğlik kalmasın diye 

Ben kendimi haşlıyorum Doktor Bey 

 

Hep Âdem’den geldik ayrılık niye? 

İnsan aynı kapta benziyor suya 

Tanrı halifesi insandır diye 

İnsanları eşliyorum Doktor Bey 

 

Hayvan yer gülleri ancak genç iken 

İnsan mıdır insan gönlünü yıkan? 

İnsanlık yolunda kalmasın diken 

Dikene gül aşlıyorum Doktor Bey 

 

Dilimin fidyesi ahret azığı 

Kör olası hayat bilmez yazığı 

Feleğin sillesi cahil kazığı 

Azcık erken kışlıyorum Doktor Bey 

 

Dost dostu özlerse kahve bahane 

Kimler gelip geçti bakın bu hane 

Gelen ağam giden paşam bana ne 

Ben dünyayı boşluyorum Doktor Bey 

 

İnsanlık yolunda veririm uğraş 

Cahilin yanına temkinli yanaş 

Dost ehli değilsen dışardan dolaş 

Cehaleti dışlıyorum Doktor Bey 

 

Kim istemez uygarlığa varışı 

Eğer olacaksa sevgi yarışı 

Borani hedefim dünya barışı 

Olur diye düşlüyorum doktor bey 
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BENZEMEZ 

 

Kimi Fatey diyo kimisi Fatık  

Hiç bir güzel Fadime’ye benzemez  

Gözleri sürmeli kaşları çatık  

Hiçbir güzel Fadime’ye benzemez 

 

Yeşil gözlerinde görünür dağlar 

Ölüler ah çeker gülüşür sağlar  

Ak gerdan üstünde yetişir bağlar  

Hiçbir güzel Fadime’ye benzemez 

 

Aynı mercan gibi ağzında dişi  

Avrupa'ya değer bir tek gülüşü  

Kuyumcu Özü’nden andelip kuşu  

Hiçbir güzel Fadime’ye benzemez 

 

Bir ömür anlatsam zülfün telini  

Mühür gibi kınalanmış elini  

Çok aradım gezdim Çorum elini  

Hiçbir güzel Fadime’ye benzemez 

 

Âşık Borani’yem yüreği yara  

Anadan sürmeli gözleri kara  

Alam desem sığdıramam pazara  

Hiçbir güzel Fadime'ye benzemez 
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GÖNÜL DİLİMDEN 

 

-Torunum Özge Çimen’e- 

 

O kadar büyüksün nasıl anlatsam? 

Dilim anlatamaz seni Özge kız 

Dört kapı kırk makam türküler çalsam 

Telim anlatamaz seni Özge kız  

 

Güneş olsan cehalete doğmazsın 

Çok yücesin ele başın eğmezsin 

Yazam dedim kitaplara sığmazsın 

İlim anlatamaz seni Özge kız 

 

Yıkanmış arınmış olmuş dupduru 

Güler yüz tatlı dil kalbinin suru 

Yüzünü kaplamış Allah’ın nuru 

Elim anlatamaz seni Özge kız 

 

Çetin bulmacasın çözülmüyorsun 

Ressamlar bir olsa çizilmiyorsun 

O kadar büyüksün yazılmıyorsun 

Halim anlatamaz seni Özge kız 

 

Okuyup bilirsin sünneti farzı 

Gönülde kılmışsın sevgi namazı 

Sen benim oğlumun biricik kızı 

Dilim anlatamaz seni Özge kız 

 

Borani Dede’nin yıldızısın sen 

Gönül kitabımın yaldızısın sen 

Fotoğraf afişler kaç dizisin sen 

Filim anlatamaz seni Özge kız 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

ÂDEM’İN AYNASI 
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HOŞGÖRÜSÜZ DÜNYA 

 

Çiçeklerde gezip bal yapmaz arı 

Sevgi barış hoşgörüsüz dünyada 

Alıp sattığında bulaman kârı 

Sevgi barış hoşgörüsüz dünyada 

 

Hoşgörü insanın başının tacı 

Sevgi insanlara derdin ilacı 

Yaşamak zehirden olmaz mı acı? 

Sevgi barış hoşgörüsüz dünyada 

 

Aydınlık üstüne atma tortuyu 

Hayatını eder susuz kör kuyu 

Yüreğinden atamazsın korkuyu 

Sevgi barış hoşgörüsüz dünyada 

 

Sevgiye güzele tutsak kaderim 

Karun kadar mal verseniz niderim? 

Âşık Borani'yem kalmaz giderim 

Sevgi barış hoşgörüsüz dünyada 
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DOSTLARDAN İSTEĞİM 

 

Besmeleyle dolsun sofranın başı 

Sevgi ile yensin muhabbet aşı 

Gönüllerden kovun gitsin baykuşu 

Bülbülleri ötüştürün bayramda 

 

Arife günleri konuştur dili 

Bir Fatiha bekler mezarda ölü 

Uzat insanlığa sümbülü gülü 

Dikenleri tutuşturun bayramda 

 

Ağlamak şart mıdır gelin gülelim  

Sevgi ekip ürününü bölelim  

Sevmek için ölüm varsa ölelim  

Küslükleri bitiştirin bayramda 

 

İnsan olan birbirini kucaklar 

Sevgi barış dolsun köşe bucaklar 

İyi bakın söyünmesin ocaklar 

Bacaları tütüştürün bayramda 

 

Herkesin elinde dürüm olmalı 

Sevgiye barışa yerim olmalı 

Tüm insanlar sarım görüm olmalı 

İnsanları katıştırın bayramda 

 

Âşık Borani'yem unutun dünü 

Bayramlar insanın kutlu düğünü 

Kovun gitsin artık öfkeyi kini 

Sevgi ekin yetiştirin bayramda 
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ASLAN MUSTAFA 

 

Bu dünyanın ahreti var 

Kendini düzelt Mustafa 

Allah’ın çok rahmeti var 

Kendini düzelt Mustafa 

Kul hakkı uğramaz affa 

 

Şeytanla değnek atlama 

Haramla servet katlama 

Sonunda yiyip çatlama 

Kendini düzelt Mustafa 

Kul hakkı uğramaz affa 

 

Adalet kalkar mı rafa? 

Aç gözünü bak etrafa 

İnsafa gel gel insafa 

Kendini düzelt Mustafa 

Kul hakkı uğramaz affa 

 

Unutma sevgi barışı 

Bir gün ahrete varışı 

Sorulur malın kuruşu  

Kendini düzelt Mustafa 

Kul hakkı uğramaz affa 

 

Borani belalı başım 

Dostluk bu mu be kardaşım? 

Zehir zıkkım olsun aşın 

Kendini düzelt Mustafa 

Kul hakkı uğramaz affa 
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AŞKIN GİZLİ HESABI 

 

Bir yâr sözü beni deli ediyor 

Yanıyor yüreğim kor Leyla Leyla 

Ruhun bedenimden uçup gidiyor 

Ayrılığın derdi zor Leyla Leyla 

 

Aşkta ölen iki kere ölmüyor 

Ömür boyu şad olup da gülmüyor 

Bu bir gizli hesap kimse bilmiyor 

Aşkta gizli hesap var Leyla Leyla 

 

Aşkımızın yıldızını kaydırdın  

Bu günleri yarınlara saydırdın  

Gecelerin ayazında buydurdun  

Yağdırdın başıma kar Leyla Leyla  

 

Aldanıp muzunun peşine düştün  

Vurdun hançerini yaramı deştin  

Aşkımızı kör inada değiştin  

Olmadın bahtıma yâr Leyla Leyla  

 

Âşık Borani’yem sevda sazıyım  

Uzat kirpiğini mezar kazıyım  

Aşkımıza can vermeye razıyım  

Gel yıka kefenim sar Leyla Leyla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



436 
 

BAYKUŞTAN BÜLBÜL OLMAZ 

 

Al sazını vur tele inim inim inlesin 

Yüreğinde dert olan gelip seni dinlesin 

Ben gönlüne sürgünüm aç kapıyı nerdesin? 

Toparlan gönlüme dol boş boşuna çağlama 

Baykuştan bülbül olmaz boşa gönül bağlama 

 

Aynı kalbe girdik biz ayrı yerlerde kaldık  

Aynı sazı aldık biz ayrı tellerden çaldık  

Tükenmez sevdaları sevdik yârlardan aldık 

Âşıklar dertsiz olmaz için için ağlama 

Baykuştan bülbül olmaz boşa gönül bağlama 

 

Ben sana ak gül dedim neden kara verdin sen? 

Ben sana merhem dedim neden yara verdin sen? 

Ben aşka boyun büktüm neden ara verdin sen? 

Beklemedin oluşsun taş atarsın çağlama 

Baykuştan bülbül olmaz boşa gönül bağlama 

 

Borani zaman geçti olamadık farkında 

Çağlayıp da akmadın neden sevda argında? 

Neden verildi ferman bilemedim hakkımda? 

Gönlüme ateş verip ciğerimi dağlama 

Baykuştan bülbül olmaz boşa gönül bağlama 
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GELİR BİR GÜN 

 

Manda gibi kirli göle dalıp da 

Yıkandım arındım paklandım sanma 

Arsız arsız hazineden çalıp da 

Parmak hesabıyla aklandım sanma 

 

Allah böyle kula ceza veriyor 

Belaları tepesine örüyor 

İnsandan saklansan Allah görüyor 

Allah’ın indinde saklandım sanma 

 

Kötü düzen böyle sürmez efendim 

Kör olan gerçeği görmez efendim 

Karaçalı çiçek vermez efendim 

Gül gibi ellerde koklandım sanma 

 

Âşık Borani’yem indim özüne 

Gayrı millet inanmıyor sözüne 

Bir gün tükürmeye gelir yüzüne 

Tanrı selamıyla yoklandım sanma 
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SÖZÜM İNSANA 

  

Hayvana laf anlatamam 

Sözüm insana insana 

Başka yerlere bakamam 

Gözüm insana insana 

 

Ben insanı Kâbe bildim 

Dünyaya sevmeye geldim 

Döndüm secdeye eğildim 

Yüzüm insana insana 

 

Hakk’ı insanlarda gördüm 

Sevince murada erdim 

Eğildim yüzümü sürdüm 

Bizim insana insana 

 

İnsandan başka bilemem 

Onu kalbimden silemem 

Başkaya gidip gelemem  

İzim insana insana 

 

Hayvanla dostluk kuramam 

Kursam bir işe yaramam 

Hayvana kefen saramam 

Bezim insana insana 

 

Borani’yem olma şaşkın 

İnsana aç gönül köşkün 

İçerimde yanar aşkın 

Közüm insana insana 
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İHTİYARLIK DESTANI 

 

Kendini hazırla yap bir hazırlık 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

Sökmez padişahlık ne de vezirlik 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa   

 

Kimseye diyemen ahvalin halin 

Dudağın lal olur konuşmaz dilin 

Kametin eğilir bükülür belin 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

 

Kalkamazsın oturduğun yerinden 

Of çekersin duyan olmaz derinden 

Fayda olmaz oğlun kızın gelinden 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

 

Kaybolur dilinden tatlı hazların 

Telini koparır gönül sazların 

Bir hoş bakar gelinlerin kızların 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

 

Sana danışmazlar olmaz yorumun 

Ne derdin tükenir ne de sorunun 

Sözün tutmaz o kıymetli torunun  

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

 

Derdin çoktur kimselere diyemen 

Olur olmaz her yemeği yiyemen 

Elin tutup elbiseni giyemen 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

 

İhtiyarken yaşaması güç olur 

Baston ile iki ayak üç olur 

Otursan suç olur kalksan suç olur 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

 

Fayda olmaz kardaşından bacından 

Günden güne zayıflarsın acından  

Allah iman Kuran versin gecinden 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 
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Yastık bulup koyamazsın başını 

Yardım edip yedirmezler aşını 

Çağırsan gelir mi öz kardaşını? 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

 

Nefesi daralır durmaz öksürür 

Karın çocukların bakmaz yüksünür 

Sen yemek yer iken onlar tiksinir 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

 

Sakın bir şey beklemeyin evlattan 

Fayda olmaz sana dayreden kattan 

İnsan düşer hatır hürmet kıymattan 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 

 

Borani kimlere desin halını? 

Getirip de yedirmezler malını 

El ayak tutarken alın canımı 

Bir gün ihtiyarlık gelecek başa 
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GÖTÜRÜR DÜNYA 

 

Ayyaş gibi sarhoş olan sevdamı 

Koluna dolamış götürür dünya 

İnsan ömrü bir bilinmez bilmece 

Falına dolamış götürür dünya 

 

Kör kurşuna dizdi uykularımı 

Öldürdü en güzel duygularımı 

Hasretin büyüttü korkularımı 

Yılına dolamış götürür dünya 

 

Adını anarken son nefesinde 

Çırpınır yüreğim can kafesinde 

Aşılmaz dağların ta ötesinde 

Yoluna dolamış götürür dünya 

 

Bu yalancı dünya durmadan döner 

Bir yanı yanarken bir yanı söner 

Diktiğin ağaçlar tabuta döner 

Salına dolamış götürür dünya 

 

Borani yüreğim sevgi pınarı 

Kimse söndüremez bağrı yanarı 

İnsan denen koskocaman çınarı 

Çuluna dolamış götürür dünya 
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HIRSIZLAR 

 

İnsanın çuluna değer verenler 

Aklına beynine baktınız mı hiç? 

Hayat gidişine kara diyenler 

İki kandil olsun yaktınız mı hiç? 

 

Dolanıp durdunuz hayal peşinde 

Zehir vardı halkın ekmek aşında 

Yığdın servetleri dağlar başında 

Dağın eteğine aktınız mı hiç? 

 

Çalışmadan elde ettin her şeyi 

Asalak yaşamak ettin mesleği 

Mafyayla çeteyle tuttun köşeyi 

Vurgun çemberini yıktınız mı hiç? 

 

Adalet dediniz susma bilmeden 

Kahkaha attınız kimse gülmeden 

Diri diri gömün vakti gelmeden 

Yargısız infaza çıktınız mı hiç? 

 

Yokluk görmediniz ekmek eldeydi 

Susuz kalmadınız sular göldeydi 

İşkence ettiniz masum eldeydi 

Acıdan paçayı sıktınız mı hiç? 

 

Borani’yem dertler bitmez saymakla 

Altın ayar düşmez yere koymakla 

Beslen kendinizi balla kaymakla 

Biz gibi yavandan bıktınız mı hiç? 
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AHU BAKIŞLIM 

 

İşte gidiyorum ahu bakışlım 

Yalancı dünyada kal bayram eyle 

Ceylan yürüyüşlüm sümbül kokuşlum 

Ayrılık türküsün çal bayram eyle 

 

Perişan halimi görürsen düşte 

Anlarsan halimden böyledir işte 

Paralanmadık yer kaldı mı döşte? 

Gel sen de hakkını al bayram eyle 

 

Âşıklar sevdanın kölesi kulu 

Sevda çekmek ulu sevdiğim ulu 

Benim azelerim gam ile dolu 

Sende arı petek bal bayram eyle 

 

Ağlama sevdiğim boşu boşuna 

Yazık olur gözlerinin yaşına 

Arada bir mezarımın başına 

Ecik ziyarete gel bayram eyle 

 

Âşık Borani’yem çekiyom çile 

Beni hasret koydun bülbüle güle 

Unutmam toprağın altında bile 

Görünüyor tabut sal bayram eyle 
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SEÇME 

 

Elindeki oyu atarken düşün 

Yurdumuzu geri koyanı seçme 

Eğer düşünmezsen çok ağrır başın 

Karga gibi gözün oyanı seçme 

 

Sanma ki bu düzen böylece gider 

Ne alın yazındır yok diyom kader 

Senden yana olsun seçtiğin lider 

Ölüden kefeni soyanı seçme 

 

Meclise varınca tez unutmasın 

Helal kazancına haram katmasın 

Şapur şupur kul hakkını yutmasın 

Elin kazancıyla doyanı seçme 

 

İnsanlık ufkuna bir ışık yaksın 

Sömürü vurgunlar aradan kalksın 

Eşit bir göz ile insana baksın 

Bizleri enayi sayanı seçme 

 

İkrar iman yoksa orasını geç 

Bulamazsan kemal yakın olma heç 

Ele dile bele sahibini seç 

Verdiği ikrardan cayanı seçme 

 

Borani’yem sahip olsun özüne 

Güvenelim sohbetine sözüne 

Sonra tükürmeyek onun yüzüne 

Partiden partiye kayanı seçme 
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DOST YOLUNA 

 

Gel gönül nasihat dinle sen benden 

Sevgisiz geçene zamandır deme 

Bir güzel zülfüne bağla özünü 

Sevgiyle koşması yamandır deme 

 

Ecel gelir ise kalmaz zamanın 

Kimseler dinlemez ahtın amanın 

Öfke aklın alır kin de imanın 

İnan sözlerime gümandır deme 

 

Eteğinde taş var ise döküver 

Her yere sevgiden tohum ekiver 

Sevgi kervanını dosta çekiver 

Bundan gayrısına devrandır deme 

 

Otur sofrasına mert oğlu merdin 

Sakın ha aşını yeme namerdin 

Binlere katlanır ızdırap derdin 

Onun gönlündeki imandır deme 

 

Âşık Borani’yem tanı yolunu 

Halden bilmeyene deme halını 

Dost yoluna harca olan malını 

Dosta giden mala ziyandır deme 
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BOŞ BEKLERSİN 

 

Allah’tan hediye şiir mirası 

Ölenecek bitmesini bekleme 

Benim gönlümdeki bülbül yuvası 

Baykuşların ötmesini bekleme 

 

Gül kokan kalemim yazar elimde 

Yaşamak da haktır bize ölüm de 

Edep kemerini taktım belimde 

Çözülüp de yitmesini bekleme 

 

Yârin teri katık biberim tuzum 

Kaç bahar geçse de bozulmaz yazım 

Ölenecek sevgi benim rumuzum 

Başımızdan gitmesini bekleme 

 

İnsanı yücelten edeple hayâ 

İster Mars’a gitsin isterse Ay’a 

Deli Boran çaldı bendeki maya 

Başka türlü tutmasını bekleme 

 

Ben ilmi ledünün içtim gözünden 

Kırk bin türlü mana çıkar sözümden 

Gücüm dört kapıdan sözün özünden 

Şeytanların ütmesini bekleme 

 

Sevdan ile kurşun geçti özümden 

Hayırsız uykular kaçtı gözümden 

Yüzüm ayrılmazken senin yüzünden 

Gözlerin dört etmesini bekleme 

 

Borani sevgiden asla geçemez 

Suyu bulandıran duru içemez 

Serçe ile şahin birlik uçamaz 

Bir çobanın gütmesini bekleme 
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HİÇ GELME 

 

Ananın karnında bir maya suyu 

Eğer insan isen değiştir huyu 

Kendi nefsin için ellere kuyu 

Kazdı isen bu meydana hiç gelme 

 

Sözlerimi dinle kulak ver bana 

Gel kendini düzelt insandan yana 

Bir arif nasihat edince sana 

Kızdı isen bu meydana hiç gelme 

 

Sevgisiz geçtiyse o günler ayıp 

İnsanın ömrüne yazılır kayıp 

Nefsin şerri ile şeytana uyup 

Azdı isen bu meydana hiç gelme 

 

Helalden olmalı insanın payı 

Haram lokma ile sürme sefayı 

Aklı fikri atıp sen o kafayı 

Bozdu isen bu meydana hiç gelme 

 

Borani bilinmez vadide akıp 

Kendini beyhude ateşte yakıp 

İnsanlığın sürüsünü bırakıp 

Yozdu isen bu meydana hiç gelme 
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YAŞA GÜVENME  

 

Eğer insan isen kendini düzelt 

Duvara eğilip taşa güvenme 

Sen de insanlığa gülünü uzat 

Çalıya dikene boşa güvenme 

 

Kötü kişi yoktur dünya yüzünde 

Kötü olur gezen nefsin izinde 

Herkesin lokması kendi özünde 

Dudaktan yediğin aşa güvenme 

 

Arifler bakidir bir zaman ölmez 

Cehalet dünyayı kaç kulaç bilmez 

Ürken gönül kuşu bir daha gelmez 

Sürüden yozduysa kuşa güvenme 

 

Kolay değil yakın olmak Allah’a 

Şeytanın şerrine uyma bir daha 

Ölmeden kendine oku Fatiha 

Salacada giden na’şa güvenme 

 

Âşık Borani’yem eyleme minnet 

İnsan gibi yaşa gidecek zimmet 

Arife fark etmez cehennem cennet 

Akıl başta olur yaşa güvenme 
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BİLSENE 

 

Ahu gözlerine bakamadığım 

Korkum hançer gibi kaştan bilsene 

Gönül sobasını yakamadığım 

Kirpiklerden akan yaştan bilsene 

 

El gibi bayramlık giyemediğim 

Muhabbet aşını yiyemediğim 

Yutkunup yutkunup diyemediğim 

Oğlumdan kızımdan eşten bilsene 

 

Söz içinde boğuluyor dillerim 

Koparmaya kıyamıyor ellerim 

Açmadan soluyor gonca güllerim 

Yağmurdan borandan kıştan bilsene 

 

Gölgelik olur mu yakan güneşte? 

Doğru bulunur mu yanlış gidişte? 

Fedakârlık aranmıyor her eşte 

Başıma atılan taştan bilsene 

 

Âşık Borani’nin âşık olması 

Gözün yumup deryalara dalması 

Şu dünyada yapayalnız kalması 

Çektiği akılsız baştan bilsene 
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PARE PARE 

 

Gene siyim siyim döktü bulutlar 

Rüzgâr pare pare yel pare pare 

Yeşilden sarıya döndü umutlar 

Gönül pare pare dil pare pare 

 

Rüyamda görüyom pembeyi alı 

Gene berbat çıktı kaderin falı 

Gönül bağlarını kaplamış çalı 

Bülbül pare pare gül pare pare 

 

Yazdığım şiire sığmıyor hece 

Bahtımın yıldızı kaydı iyice 

Hayıra alamet değil bu gece 

Aylar pare pare yıl pare pare 

 

Ne desem Borani dert deste deste 

Yâri bekliyorum ben son nefeste 

Hasret şiir oldu acılar beste 

Mızrap pare pare tel pare pare 
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VAR MI? 

 

Yatan gider musallanın taşına 

Hani hiç kalkıp da oturan var mı? 

Niçin su katıyon gönül aşına? 

Öteye bir hapaz götüren var mı? 

 

Sanma gönül ağzımızın tadı var 

Sefanın neşenin sade adı var 

El âlemin türlü türlü derdi var 

Hani uç ucuna getiren var mı? 

 

Düşün gönül musallanın taşını 

Dosta yedir muhabbetin aşını 

Kucaklarsın bu dünyanın işini 

Bitmez bitiremen bitiren var mı? 

 

Yazık gönül senin haline yazık 

Şu dünya mı yoksa insan mı bozuk? 

Kefenle gidersin komazlar azık 

Hani hiç dizine yatıran var mı? 

 

Borani ak taşa künye asılır 

Üstümüze ayak toprak basılır 

Mektup gelmez telefonlar kesilir 

Hani hiçbir haber getiren var mı? 
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HABERİN VAR MI? 

 

Kara gözlüm tuz ekmeğin hakkını 

Yabana attılar haberin var mı? 

Bilmiyorlar tebessümün farkını 

Kaşları çattılar haberin var mı? 

 

Suların başını çeteler tuttu 

Deveyi hamudu birlikte yuttu 

İnsan euzu besmeleyi unuttu 

Şeytanı kattılar haberin var mı? 

 

İnsanlar şeytana uyup azdılar 

Kendi çıkarına ferman yazdılar 

Sıratı müstakim yolu bozdular 

Çamura battılar haberin var mı? 

 

Kokuşmuşluk irakibe yaradı 

Namus bekçiliği bizden ıradı 

Fitne mezhebinde kullar töredi 

Sevgiyi sattılar haberin var mı? 

 

Borani’yem bakamıyom ardıma 

Kimse ortak olmaz benim derdime 

Cahiller doldular güzel yurduma 

Dikeni attılar haberin var mı? 
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ALTMIŞINDA YÂR SEVENİN 

 

Zemheri de gelen yazın 

Gülü hileli olmaz mı? 

Riya ile çalan sazın 

Teli hileli olmaz mı? 

 

Sevgiye aşka sövenin 

Durmadan kendin övenin 

Altmışında yâr sevenin 

Dölü hileli olmaz mı? 

 

Cahil asili kovarsa 

Ana yavruyu boğarsa 

Baykuştan bülbül doğarsa 

Dili hileli olmaz mı? 

 

Şeytanı sarıp yatanın 

Selama hile katanın 

Riya ile uzatanın 

Eli hileli olmaz mı? 

 

Borani mürvet basanın 

Sevgiye aşka küsenin 

Arada yağıp esenin 

Seli hileli olmaz mı? 
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DOST YARASI 

 

Derdimi yazsa idim olacak koca destan 

Kurudu gönül bağım ne üzüm var ne bostan 

Dünyada düşmanım yok benim çektiğim dosttan 

İlacın bulamadım kanar gönül yarası 

İnim inim inletir insanı dost yarası 

 

Bilemedim nasıl dost yaktı ateşe nara 

Derdin içine düştüm geziyorum avara 

Hiçbir şeye benzemez dostun açtığı yara 

İlacın bulamadım kanar gönül yarası 

İnim inim inletir insanı dost yarası 

 

Borani dost yarası girdi sineme böyle 

Derde derman ararsan git de Lokman’a söyle 

Sana kötülük etsin gene iyilik eyle 

İlacın bulamadım kanar gönül yarası  

İnim inim inletir insanı dost yarası 
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RAMAZAN DUASI 

 

İnsanlık ufkuna bir güneş doğdur 

Karanlığı var eyleme Yarabbi 

Biraz da kurtları kuzuya boğdur 

Hep birini yâr eyleme Yarabbi 

 

Çiftçilerin tarlasına yağmur ver 

Fırıncının teknesine hamur ver 

Ramazanda meleklere emir ver 

Elimizi dar eyleme Yarabbi 

 

Ağlamasın gülsün herkesin yüzü 

Sevgiyle söyleyip bir etsin sözü 

Bir çatı altında birleştir bizi 

Barışmayı zor eyleme Yarabbi 

 

İMF’ye muhtaç olduk vay bize 

Derya gitti düşmez oldu çay bize 

Çalışmayı ibadetten say bize 

Utandırıp ar eyleme Yarabbi 

 

Göster Borani’ye rızvan bağını 

Dolama başıma kader ağını 

Afat boran edip gönül dağını 

Yedi mevsim kar eyleme Yarabbi 
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SENİ ANLATAMADIM  

 

Bütün evrendeki sazları aldım 

Seni anlatmaya telim yetmedi 

Dört kapı kırk makam türküler çaldım 

Seni anlatmaya dilim yetmedi 

 

Seni gök kubbemin yıldızı yaptım 

Gönül kitabımın yaldızı yaptım 

Kaç fotoğraf çektim kaç dizi yaptım 

Seni anlatmaya filim yetmedi 

 

Arşimet Pisagor çözemediler 

Nakkaşlar bir oldu çizemediler 

Bütün matbaalar yazamadılar 

Seni anlatmaya bilim yetmedi 

 

Özümden özüne yollar yaptırdım  

Zerre zerre kâinata tattırdım  

Bütün tezgâhlara ilmek attırdım  

Seni anlatmaya kilim yetmedi 

 

Darvin evrim dedi epey terledi 

Barkley papaz yoktur diye zorladı 

Mendel papazı da neler eyledi? 

Seni anlatmaya gülüm yetmedi 

 

Hegel’in Engels’in Marks’ın kuramı 

Teorem denklemle kurdum harmanı 

Simyası kimyası hadis Kuran’ı 

Seni anlatmaya ilim yetmedi 

 

Gel de şimdi Eflatun’u arama 

Skolâstik Aristo’yu kınama 

Hipokrat’tan ilaç geldi yarama 

Seni anlatmaya halim yetmedi 

 

Seni sende ölçtüm biçtim dekledim 

Gelir diye galaksiden bekledim 

Dünyada kolları bir bir ekledim 

Sana uzanmaya elim yetmedi 
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Borani durur mu hayat koşusu? 

Beni sarhoş etti Türkmen poşusu  

Allah'ım eylesin ahret komşusu  

Senden ayrılmaya ölüm yetmedi 
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GÖNÜLE GİRMEKTİR SEVGİ  

 

Neyin var ise hepsinden 

Almadan vermektir sevgi 

Kırıp döşün kafesinden 

Gönüle girmektir sevgi 

 

Tane tane karlar gibi 

Meyve yüklü dallar gibi 

Arı gibi ballar gibi 

Çiçekten dermektir sevgi 

 

Papatyada fala bakmak 

Güllerde mana aramak 

Sevgi gülüm akan ırmak 

Menzile ermektir sevgi 

 

Anlatmaya yetmez sayı 

Dostla bölüşürken payı 

Geceleri dolunayı 

Yatıp seyretmektir sevgi 

 

Sohbet ederken gerçekle 

İşim yok silah bıçakla 

Borani elde çiçekle 

Yüzünden öpmektir sevgi 
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BAŞI SEVGİ 

 

Bak efendim bahçe bağa 

Ay ile güneşi sevgi 

Lazım olan ölü sağa 

Kâinatın başı sevgi 

 

Yıldız dolu gecelerin 

Duman duman pecelerin 

Şiirdeki hecelerin 

Ekmek ile aşı sevgi 

 

Dünya sevgi ile döner 

Ateş sevgi ile söner 

Severek ölmesi hüner 

İnsanların eşi sevgi 

 

Muhabbette yenen aşın 

Değirmende dönen taşın 

Dünyadaki kurdun kuşun 

Hep hayali düşü sevgi 

 

Borani sevgi götürür 

Meyveyi sevgi yetirir 

Savaşı sevgi bitirir 

Kesmez mi dövüşü sevgi? 
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MUTLULUK PARADA PULDA DEĞİL Kİ 

 

Bir günde on taksi on da kat alsan 

Mutluluk parada pulda değil ki 

Yarış tayı kısrak arap at alsan 

Mutluluk yanında yolda değil ki 

 

Büyük ikramiye çıksa lotoda  

Mutluluk olur mu evde otoda? 

İster sarayda gez ister şatoda  

Mutluluk odada holde değil ki  

 

Yemede içmede damak lezzeti  

Mutluluk kaynağı sanma nimeti  

Bırak eller yesin et ile sütü  

Mutluluk kaymakta balda değil ki  

 

Âdem’le Hava’yı bir yaprak örttü  

Bak bu dünya nice insan öğüttü  

Hepsi de beş arşın bez ile gitti  

Mutluluk ipekte şalda değil ki  

 

Boşuna uğraşma hiçi hiçine 

İki lokma ekmek yeter geçime 

Renkli dünyaların girsen içine 

Mutluluk pembede alda değil ki 

 

Dünya baki değil geçip gidersin 

Arkası yok mutluluğu nidersin? 

Sağa sola bakma hata edersin 

Mutluluk ağaçta dalda değil ki 

 

Ummadığın bir gün ömürün biter 

Bir dalga evirir çevirir yutar 

Gönül denizinde yüzersen yeter 

Mutluluk kayıkta salda değil ki 

 

Mutluluk ara bul kendi özünde  

Bakmayı bilirsen kendi gözünde 

Mutluluk yatarken yârin dizinde 

Mutluluk kuvvette kolda değil ki 
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Âşık Borani’yim düşmem yalana  

Arayıp da sarılmayın yılana  

Helal olsun mutluluğu bulana  

Mutluluk Allah’ta kulda değil ki 
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ÖYLE ORUÇ TUTACAKSIN 

 

Orucun hikmeti nefsi terbiye 

Elin ile oruç tutmalısın ki 

Dilini kilitle gezme haybiye 

Dilin ile oruç tutmalısın ki 

 

İçinde aşk yoksa boştur o kalıp 

Kanın özsuyundan abdestin alıp 

Girip gönüllerde namazın kılıp 

Belin ile oruç tutmalısın ki 

 

Öksüzün yetimin ahın almadan 

Düşüp aşk atından yaya kalmadan 

Gönül sazın riya ile çalmadan 

Telin ile oruç tutmalısın ki 

 

Kör şeytanı besmeleyle ipleyip 

O nefsini vicdanına kitleyip 

İnsanlığa sevgi gülü toplayıp 

Gülün ile oruç tutmalısın ki 

 

Gece gündüz Yaradan’ı anarak 

Özünden özüne sevgi sunarak 

Allah’ın aşkıyla nara yanarak 

Külün ile oruç tutmalısın ki 

 

Borani orucu özünde bulur 

Hikmetin bilmeyen arada kalır 

Yarın mahşer günü davacı olur 

Ölün ile oruç tutmalısın ki 
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YOBAZ SÖZ ANLAMAZ 

 

Ruhsuz bir dünyada bakarkör gibi  

Anlatıyom sözü anlamıyor ki 

Severim demesi sanki zor gibi 

Anlatıyom sözü anlamıyor ki 

 

Kilisede doğru konuşmaz papaz 

Nereden türedi bu kadar yobaz? 

Şeytan Hak sözüyle olur mu ikaz? 

Anlatıyom sözü anlamıyor ki 

 

Yanaşmadı sevgi ile bakışa 

Paha yetmez insan gibi kokuşa 

Sevgi kervanını sürdü yokuşa 

Anlatıyom sözü anlamıyor ki 

 

İnsanlık yoluna akar gözyaşım 

Softaya yobaza eğilmez başım 

İnsansan insanı yakma kardeşim 

Anlatıyom sözü anlamıyor ki 

 

Haham hoca dede derviş ne varsa 

Gidip küfrün denizine dolmasa 

Açsa da kulağın sözü anlasa 

Anlatıyom sözü anlamıyor ki 

 

Fitne neden geldi bu zamanlara? 

Kuyular kazarak kahramanlara 

Niçin zulmettiler Pir Sultanlara 

Anlatıyom sözü anlamıyor ki 

 

Harama bakarken körleşin diyom 

Bir gönül şehrine yerleşin diyom 

Yunus sevgisinde birleşin diyom 

Anlatıyom sözü anlamıyor ki 

 

Borani sevgiyle eyle sen hitap 

Sevgide birleş der hep gelen kitap 

Bakarsın orada karışır hesap 

Anlatıyom sözü anlamıyor ki 
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KOKASI SENİ 

 

Yata yata azelerin çürüsün 

Ağular zehirler yutası seni 

Ağzından burnundan hicran yürüsün 

Etleri çürüyüp kokası seni 

 

İnsan yaptığından hiç mi utanmaz? 

Kimsenin ettiği yanına kalmaz 

İnşallah ölürken adam bulunmaz 

Gözleri tavana bakası seni 

 

Gönlü buruk yaşa boyun eğerek 

Deli desin oğlun kızın döverek 

Her öğün sofranda zehir yiyerek 

Hayattan yaşamdan bıkası seni 

 

Mahşerde sorulur günahın suçun 

Bozulsun kervanın yıkılsın göçün 

Ölmeden dökülsün kirpiğin saçın 

Gözü iki yana akası seni 

 

Âşık Borani’yem lal olsun dilin 

Bir hayır amele uzanmaz elin 

İnşallah dünyaya yayılmaz dölün 

Yılanlar akrepler sokası seni 
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ÇORUM ÇATAK’TA SEVDİM 

 

Gün günü artıyor derdim ayyuka çıktı çilem 

Satamadım alan yok günlerim doldu elem 

Aşkın dilinin ucu ne dese yazar kalem 

Bülbülün güle döktüğü canda aradım seni 

Aşkın damardan öptüğü kanda aradım seni 

 

Dilin yarası acı söylese de dinleme 

Vurulup zehir okuna inim inim inleme 

Hep seni soracağım akıllanmaz gönlüme 

Vurdum sazımın teline bamda aradım seni 

Leyla’nın ağıt yaktığı handa aradım seni 

 

Ben çaresiz bir âşık hayalinde gezerken 

Aşkımı kefenleyip mezarını kazarken 

Hangi ilham vesile bu şiiri yazarken 

Esmedi bahtıma rüzgâr samda aradım seni 

Ruhuma azap doldurdum gamda aradım seni 

 

Borani sevgiyle gezdim karışmadım kavgaya 

Çorum Çatak’ta sevdim düştüm kara sevdaya 

Sen Kayseri Talas’ta fink atarken dünyaya 

Erzurum Palandöken’de Van’da aradım seni 

Aşkın damardan öptüğü kanda aradım seni 
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AMENTÜ BİLLÂHTIR  

 

Deli gönül kaygılanıp gam yeme 

Bulunur her derdin dermanı heri 

Gel sakla sırrını nadana deme 

Büyük dağın büyük dumanı heri 

 

Kaldır gönül kaldır nikabı kaldır 

Aşkın deryasında yolunu buldur 

Var yörü güzelden kabını doldur 

Olur mu âşığın gümanı heri? 

 

Güzel sunam yaylalardan inmesin 

Ayrılığın türküleri denmesin 

Söz verenler ikrarından dönmesin 

Bekliyorum kaşı kemanı heri 

 

Âşık Borani’yem günahım çoktur 

Affı marifette umudum haktır 

Suçum güzel sevmek şer işim yoktur 

Amentü billâhtır imanı heri 
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DOĞURUYOM ŞİİRİ 

 

Bir sancı geliyor inceden ince 

Ihınıyom doğuruyom şiiri 

Mısraları kaynaşmamış görünce 

Hamur gibi yoğuruyom şiiri 

 

Bazen kalem aynen ateş oluyor 

Kerem’e Mecnun’a bir eş oluyor 

Gönül ayıkmayan sarhoş oluyor 

Haykırıyom bağırıyom şiiri 

 

Usanmam şiirden ne kadar yorsa 

İsterse ölümün bezine sarsa 

Bazen hecelerde acıkan varsa 

Emziriyom doyuruyom şiiri 

 

Borani’yem ben sevgiye bakıyom 

Şiirleri iplik gibi dokuyom 

Bazen gidip insanlara okuyom 

Ben topluma duyuruyom şiiri 
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EVRENİN SAATİ 

 

Songüz dökülen yaprak ilkbahar yeşerecek 

Tohum toprakta saklı oda şıvgın verecek 

İnsanda kalp gözü yok olanları görecek 

Acele et yola git her şeyin vardır vakti 

Vakti gelince çalar kuran kurmuş saati 

 

İlkbahar ferman vermeden toprak sırrını açmaz 

Ağaçlar yaprak veremez havada kuşlar uçmaz 

Arifler bakar görürler gözünden zerre kaçmaz 

Acele et yola git her şeyin vardır vakti 

Vakti gelince çalar kuran kurmuş saati  

 

Unutup da ruhunu boş kalıba kananlar 

Aldanıp şeytan şerrine cayır cayır yananlar 

Aldanıyor dünyada her şeyi boş sananlar 

Acele et yola git her şeyin vardır vakti 

Vakti gelince çalar kuran kurmuş saati 

 

Borani dünyaya bak hepsi başka biçimde 

Koca kâinat bende döner kendi içimde 

Duyulacak zil sesi bilmem ayın kaçında 

Acele et yola git her şeyin vardır vakti 

Vakti gelince çalar kuran kurmuş saati 
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AŞKI SEVGİYİ BİLMİYOR 

 

Aşkı sevgiyi bilmiyor  

Sevgisize yârsıza bak  

İnsana değer vermiyor  

Edepsize arsıza bak 

 

Denizin dibine vurmuş 

Dalga boynuzunu kırmış 

Diplomalı hırsız olmuş 

Vurguncuya hırsıza bak 

 

Sevgiyi yüzen derici 

Kalmış sevginin harici 

İblis kafalı gerici 

Sevgisize nursuza bak 

 

Sevgi sözcüğünü anmaz 

Aşkın ateşine yanmaz    

Dalına bülbüller konmaz 

Bahçesize barsıza bak 

 

Borani yüzüne tükür 

Utanmadan eder şükür 

Gene bildiğini okur 

Nasipsize varsıza bak 
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VİCDAN İLE GEZENE BAK 

 

Bu tip insanlığa yara 

İki dünya yüzü kara 

İlahları olmuş para 

Cüzdan ile gezene bak 

 

Gerçekleri fark edenler 

Sevgiye yol ark edenler 

Düşünüp de akledenler 

İzan ile gezene bak 

 

Yalan katmamış sözüne 

Sevgiyi sarmış yüzüne 

Hakkını almış özüne 

Yezdan ile gezene bak 

 

Borani gider hoşuma 

Haram katmamış aşına 

Elini koyup döşüne 

Vicdan ile gezene bak 
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ÇEKİÇ GÜÇ’E ATTIRDIK APO’NUN SİLAHINI  
 

Yıllardır bu millete gölek suyu içirdik 

Hayalet denizinde kıl köprüden geçirdik 

Sevgi barış gelmedi hoşgörüyü kaçırdık 

Bu günlere erken dedik yarınlara geç kaldık 

Rüyamızda havyar yedik uyanınca aç kaldık 
 

Silinmedi alnımdan siyasetin karası 

Kabuk tuttu halkımın sırtındaki yarası 

Gittikçe çoğalıyor kuyrukların sırası 

Sabahı sabra sattık ikindiye geç kaldık 

Rüyamızda havyar yedik uyanınca aç kaldık 
 

Avrupa para versin İMF’den akıl al 

Bağrımızı taş ettin dön de biraz çakıl al 

El değişsin değişme ölenece öyle kal 

Esmedi baht rüzgârı sürülmedik çeç kaldık 

Rüyamızda havyar yedik uyanınca aç kaldık 
 

Avrupa’dan gelecek paramız gocuğumuz 

Kimi beklerken ölüp kalacak acığımız 

Eşek eti at eti kemikten sucuğumuz 

Alanlar aldı sattı biz ortada piç kaldık 

Rüyamızda havyar yedik uyanınca aç kaldık 
 

Dünyayı ışıtmaya biri çıkmış mum yakar 

Gizli yapılan işin kokusu sonra çıkar 

Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar 

Soydu bizi mafyalar cımcıbılak kıç kaldık 

Rüyamızda havyar yedik uyanınca aç kaldık 
 

Çekiç Güç’e attırdık Apo’nun silahını 

Gözyaşı sele döndü aldık şehit ahını 

Unutturdu dolar mark insana Allahı’nı 

Namuslu vatansever hele sayın kaç kaldık? 

Rüyamızda havyar yedik uyanınca aç kaldık 
 

Bir türlü çözemedik siyasetin işini 

Özel diyet seçtirdik ekmeğini aşını 

İmralı’da besledik o yılanın başını 

Yurdumuz sevdik diye arkamızda suç kaldık 

Rüyamızda havyar yedik uyanınca aç kaldık 
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Borani söyleyecek bitenecek nefesi 

Olacak bundan sonra halkının haklı sesi 

Ne zaman duyar bizi Ankara’nın efesi 

Gelin birlik olalım iki avuç güç kaldık 

Rüyamızda havyar yedik uyanınca aç kaldık 
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ESKİ DEFTER 

 

Yolun açık olsun güle güle git 

Ben eski defteri kapattım artık 

Ne gelse razıyım Allah’ım şahit 

Ben eski defteri kapattım artık 

 

Dert ile gam ile eyledin aciz 

Aşk böyle mi biter böyle mi ucuz? 

Alacak verecek kalmadı haciz 

Ben eski defteri kapattım artık 

 

Sevgiye ömrümü boşa mı verdim? 

Seviyom dedikçe katlandı derdim 

Ayrılığa ah edersem namerdim 

Ben eski defteri kapattım artık 

 

Hiç günüm geçmedi gamsız gaygısız 

Günler geçirdim ki güne saygısız 

Yörü meymenetsiz kalbi duygusuz 

Ben eski defteri kapattım artık 

 

Aşkın gemisinde olmadın tayfa 

Bırak utanmayı gerek yok hayfa 

İşte yeni defter tertemiz sayfa 

Ben eski defteri kapattım artık 

 

Âşık Borani’ye aşk oldu öcüm 

Yüreğimden çıkmaz kitlendi acım 

Yeni baştan denemeye yok gücüm 

Ben eski defteri kapattım artık 
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ÖNCE YOK OLMADAN VARA YAĞMA YOK 

 

Ey âşık ölmeden evvel ölmeden 

Önce yok olmadan vara yağma yok 

Gonca gülün etrafında dönmeden 

Uzaktan uzağa zara yağma yok 

 

Yâr ile ağyarı eleştirmezsen 

Sevgi ile aşkı birleştirmezsen 

Dertlerini bir babana deşmezsen 

Gönül bağlarında bara yağma yok 

 

Kalp parlamaz cilasını yapmadan 

Güller kokmaz bülbül ile yatmadan 

Arif pazarında alıp satmadan 

Hemen zarar ile kâra yağma yok 

 

Âşık kaba sığmaz yanıp pişmeden 

Yolu erken bitmez kalkıp koşmadan 

Sen kendi kendinle hesaplaşmadan 

Bir mürşit önünde dara yağma yok 

 

İlkbahar ayında durulmaz dere 

Berrak su arama göz göre göre 

Aşkın kıvılcımı düşmeden sere 

Yanıp tutuşmadan yâre yağma yok 

 

Borani arifsen cahile çatma 

Lafı ölçülü de kafadan atma 

Ben aşığım diye kendin aldatma 

Tahmin ile boş karara yağma yok 
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ONUN SOYU BELLİ SOYUNA ÇEKER 

 

Aldırma cahilin palavrasına 

Onun gerçekleri göreceği yok 

Allah zehir sürmüş dil arasına 

Zehirinden gayrı vereceği yok 

 

Onun soyu belli soyuna çeker  

Koyma meclisine pisliği döker 

Uzatma yaranı alır tuz eker 

Onun tuzdan gayrı süreceği yok 

 

Cahil cahil ile hemen anlaşır 

Fitnede fesatta kaynar karışır 

Arif sohbetinden hemen sıvışır 

Hakikat bağından dereceği yok 

 

Borani gül gülü har harı derer 

Arifler gönlünü severek yorar 

Sen gönül açarsın o nerden girer? 

Bir gönül şehrine gireceği yok 
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AŞKIN DERGÂHINI TAŞA TUTTULAR 

 

Dövüşler oluyor değnekli taşlı 

Böyle bir dünyaya geliyor çocuk 

Eller yedi içti sen oldun borçlu 

Böyle bir dünyaya geliyor çocuk 

 

Teraziye oturtmuşlar zorbayı 

Keyfe göre dolduruyor torbayı 

Adalet yürekten yedi darbeyi 

Böyle bir dünyaya geliyor çocuk 

 

Kin kervanı ortalıkta duruyor 

Uyuz itler derisini sürüyor 

Vurguncu soyguncu takdir görüyor 

Böyle bir dünyaya geliyor çocuk 

 

Nikâhsız akitsiz yuva bozuyor 

Utanmadan gazetede yazıyor 

Herkes birbirine kuyu kazıyor 

Böyle bir dünyaya geliyor çocuk 

 

Âşık Borani’yem fitne sattılar 

Sevgiyi güzeli dışa attılar 

Aşkın dergâhını taşa tuttular 

Böyle bir dünyaya geliyor çocuk 
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DURMA GEL 

 

Bana ayrılıksın bana çilesin 

Artık hasretliğin yetti durma gel 

Sitemim yok iki dünya gülesin 

Sayılı günlerim bitti durma gel 

 

Yola bakar iç çekerim özlerim 

Yağmur gibi akar oldu gözlerim 

Takati yok yürümüyor dizlerim 

 Felek bana neler etti durma gel 

 

Baka baka gözün ferleri söndü 

Dertler ayaklandı sırtıma bindi 

O güllü bahçeler çöllere döndü 

Dalında kargalar öttü durma gel 

 

Seni sayıklıyor yastıkta başım 

Sel oldu akıyor gözümden yaşım 

Sen oldun bu günler ekmeğim aşım 

Ocak yandı duman tüttü durma gel 

 

Kimseye diyemem dert bende kaldı 

Ecel çerileri kapımı çaldı 

Ölüm benim ile randevu aldı  

Borani’nin ömrü bitti durma gel 
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AY BACAYI DOLAŞMADAN GERİ GEL 

 

Sevip de ayrılan bir sen değilsin  

Şafak söküp ay aşmadan geri gel  

Aşkımıza nice yıllar eğilsin  

Ay bacayı dolaşmadan geri gel  

 

Ayrılık hasretlik yaman mı yaman  

Gene aleyhimde işliyor zaman  

Yüreğimde ateş ağzımda duman  

Dudağımda süt taşmadan geri gel  

 

Kara sevdan boğazıma dolandı  

Aylar geçti yıllar yıla ulandı  

Bir fiskeden gönül suyum bulandı  

Gözyaşıma bulaşmadan geri gel  

 

Beni etme ayrılığın kurbanı  

Sen olmadan döndüremem devranı  

Üstüme örtülüp ölüm yorganı  

Oğul uşak ağlaşmadan geri gel  

 

Yaktın Borani'yi naz ile yaktın  

Sevdalar içinde yalnız bıraktın  

Geldin kanser gibi beynime aktın  

Yüreğime ulaşmadan geri gel 
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ÖYLE GEL 

 

Kanaat mülkünde huzuru bulup 

Erenler cemine girdi isen gel 

Tevekkel gemisin deryaya salıp 

Nefsin askerini kırdı isen gel 

 

Şeytanın izini eyleme takip 

Sevgiye güzele olursun rakip 

Edep kemerini beline takıp 

El dil bele kilit vurdu isen gel 

 

Alışma ha haylaz haylaz yatmaya 

Gül bulaman dost yoluna atmaya 

Arif pazarında alıp satmaya 

Vicdanına pazar kurdu isen gel 

 

Borani aradı gönlünde buldu 

Âdem seyfullahtır sır ile doldu 

Hu Allah deyince iki bir oldu 

Özünden divana durdu isen gel 
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KIBRIS DESTANI 

 

Türk doğuştan asker yoktur teskere 

Tarihte şanımız bakın kaç kere 

Yirmi Temmuz günü bütün askere 

İleri komutun verişe selam 

 

Havadan indirdik denizden çıktık 

Dalgalar halinde adaya aktık 

Yunan mevzisini çiğnedik yıktık 

Allah Allah diye vuruşa selam 

 

Güvercin misali uçak kaldırdık 

Gemileri Akdeniz’e daldırdık 

Her tarafı asker ile doldurduk 

Selam dost Girne’ye varışa selam 

 

Kimisinde çapa kiminde gürzü 

Ulusça haykırdık doldurduk arzı 

Biz tarihten aldık imanı hızı 

Selam hazır kıta duruşa selam 

 

Kim demiş Türk’te var asker kaçağı? 

Köyüm kentim şimdi asker ocağı 

Dedem ninem mermi dolu kucağı 

Cepheye koşmaya yarışa selam 

 

Neden anlamıyor Urum’un körü? 

Dünya tarihinde Türklerin yeri 

Barıştan kaçarsan harbe gel beri 

Yunan’ın alnında karışa selam 

 

Borani’yem kazandık biz yarışı 

Yakın Türk’ün Atina’ya varışı 

Gördü Yunan alnındaki karışı 

Selam insanlığa barışa selam 
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SEN BENİM RUHUMU ÖLDÜRSEN BİLE 

 

İdam veremezdim aşk sarhoşuna 

Leyla’ya Mecnun’a çöle kıyamam 

Bırak dil dökmeyi boşu boşuna 

Aslı’ya Kerem’e küle kıyamam 

 

Hüküm verip kıyamazdım bir cana 

Kendi nefsim gönderirdim idama 

Bir tek balta vurdurmazdım fidana 

Bülbüle sümbüle güle kıyamam 

 

Bir çiçek kokusu bedeldir ömre 

Isıtır toprağı havayı cemre 

Bırak anlamasın o cahil zümre 

Ben bana kıyarım ele kıyamam 

 

Sen gelip öfkeyle saldırsan bile 

Vücudum ortadan kaldırsan bile 

Sen benim ruhumu öldürsen bile 

Ben senin saçında tele kıyamam 

 

Âşık Borani’yem sözümden düşmem 

Sevgi varken nefret ile döğüşmem 

Sevgi aşkı dünyalara değişmem 

Hiçbir mahlûkata kula kıyamam 
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KADEHLERE SARILMAM 

 

Bu gönül sana aktı isterse daha aksın 

Yola yıldırım düşsün isterse şimşek çaksın 

Beni yakan ayrılık biraz da seni yaksın 

Acı ızdırap gelsin ben çekmekten yorulmam 

Bıraktın gittin diye kadehlere sarılmam 

 

Gönlümü yüreğimi kitledim açmam aşka 

Ayrılığı istedin gelip girmedin köşke 

Birçok cefalar çektim hasret acısı başka 

Daha var ise gönder ben çekmekten yorulmam 

Bıraktın gittin diye kadehlere sarılmam 

 

Borani’yem yanılıp seni yâr seçmişim ben 

Bu aşkın şerbetini nefessiz içmişim ben 

Aşkın tılısımıyla sıratı geçmişim ben 

Acı ızdırap gelsin ben çekmekten yorulmam 

Bıraktın gittin diye kadehlere sarılmam  
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İSTEMEM 

 

Değirmene taş olurum cahil bakar unu bilmez 

Bu günlere inanamaz yarınları dünü bilmez 

Manevi bir gücüm vardır cahil bakar bunu bilmez 

Güneşe ışık verirken ayı yük etme istemem 

İçinde sevgi olmayan payı yük etme istemem 

 

Kudret havuzuna dalan kirli ellerde aklanmaz 

Dost evini mekân tutan cahil evinde yoklanmaz 

Göğsünü gerip gezenler duvar dibine saklanmaz 

Sazım silah sözüm mermi yayı yük etme istemem 

İçinde sevgi olmayan payı yük etme istemem 

 

Söz mülkünün ustasıyım şeyda bülbül gibi dilim 

Girin bakın dost bağına yedi renkli açar gülüm 

Küçük balıklar yüzemez koskoca deryadır ilim 

Ben deryada yüzüyorum çayı yük etme istemem 

İçinde sevgi olmayan payı yük etme istemem 

 

Borani aynaya baktım ben kendimde seni gördüm 

Küfür deryasından kaçtım gönül deryasına girdim 

Aşkın vuslatı içinde gönüllerden mana derdim 

Kendisini bilemeyen toyu yük etme istemem 

İçinde sevgi olmayan payı yük etme istemem 
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GÜZEL ALLAH’IM   

 

Yanan ışığım karartma  

Güzel Allah’ım Allah’ım 

Dert verip derman aratma  

Güzel Allah’ım Allah’ım  

 

Sensin evvel sensin ahir 

Sensin batın sensin zahir 

Ekmeğimi etme zehir 

Güzel Allah’ım Allah’ım 

 

Bizi yolundan şaşırma  

Bilinmez yere aşırma  

Ele avuca düşürme 

Güzel Allah’ım Allah’ım 

 

Yaklaş uzatma aramız 

Işıt ak olsun karamız 

Melekler sarsın yaramız 

Güzel Allah’ım Allah’ım  

 

Meleklere emir eyle 

Rahmetini yağmur eyle 

İki dünyam mamur eyle  

Güzel Allah’ım Allah’ım 

 

Borani’yi kuş et uçur 

Sırat köprüsünden geçir 

Abıhayat suyu içir 

Güzel Allah’ım Allah’ım 
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YAKMA ALLAH’IM 

 

Aşka yandım Allah’ım Kerem’im küle geldim 

Cennetin bahçesinden bir tutam güle geldim 

Sevdalar Leyla’sına Mecnun’um çöle geldim 

Gam küpünde yaşarım bitmez feryadım ahım 

Ahretine varınca bizi affet Allah’ım 

 

Bu yalancı dünyada kalmak değil marifet 

Azığı hazırla git bakkal değil ahiret 

Allah’ım sana geldim senden affı mağfiret 

Dereler vadi almaz dökülüyor günahım 

Ahretine varınca bizi affet Allah’ım 

  

Emrine şükür derim böyle yazmış kaderim 

Bu yalancı dünyaya böyle geldim giderim 

Sen şefaat etmezsen söyle nasıl ederim? 

Uzat bize elini bitsin feryadım ahım 

Ahretine varınca bizi affet Allah’ım 

 

Borani’yem sevdanın baharında kışladım 

Tövbe ettim günaha şeytanları taşladım 

Rahmanı rahimsin sen nice suç bağışladın 

Gam küpünde yaşarım bitmez feryadım ahım 

Ahretine varınca bizi affet Allah’ım  
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SIRTIMDAN VURDULAR SAHTE DOSTLARIM 

 

Ömrümden çıkarıp toprağa gömdüm 

Gönlümü kırdılar sahte dostlarım 

Yanıldım bir kere arkamı döndüm 

Sırtımdan vurdular sahte dostlarım 

 

Boynuma dertlerden küpe taktılar 

En güzel yıllarım yakıp yıktılar 

Arkada bir yığın dert bıraktılar 

Uzakta durdular sahte dostlarım 

 

Kendim bile yanamadım halıma 

Bülbül gibi zarım gülün dalına 

Dostluğa uzanan gönül yoluma 

Hep tuzak kurdular sahte dostlarım 

 

Çileli yıllarım geçti boş yere 

Gözümün yaşını almıyor dere 

Darıldım şansıma küstüm kadere 

Hep belli oldular sahte dostlarım 

 

Borani’yem dert doladı başıma 

Zehir kattı ekmeğime aşıma 

Ölünce yazdırın mezar taşıma 

Gönlümü yordular sahte dostlarım 
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AŞKIN KÖRÜ 

 

Yaralandı bu gönül damla damla kanıyor 

Tutuştu alevlendi koygun koygun yanıyor  

Herkes vurup kapıma beni hancı sanıyor 

Ben aşkın yollarının körüyüm topalıyım 

Boşa çalma kapımı bir süre kapalıyım 

 

Benim için vursan da mızrabını sazlara 

Kapattım gönül kapım çaldırmam hırsızlara 

Aşktan yana garibim duyur vefasızlara 

Sevgi dinim mezhebim sevginin tapanıyım 

Boşa çalma kapımı bir süre kapalıyım 

 

Aşk yakarmış insanı acısına bakılmaz 

Aşk acısı tatlıdır usanılıp bıkılmaz 

Çıldırmış yüreğim var birkaç aşktan yıkılmaz 

Güzelin deryasına tuzak ağ atanıyım 

Boşa çalma kapımı bir süre kapalıyım 

 

Borani vur tellere mahşerecek dinlensin 

Sevgiler sevdaların ölenecek söylensin 

Benim gönlüm han değil gelen geçen eğlensin 

Asla gönül kıramam gönüller yapanıyım 

Boşa çalma kapımı bir süre kapalıyım 
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AŞKIN KANDİLİNDE YANDIM YAĞ GİBİ 

 

Hep başım dumanlı karlı dağ gibi 

Kürüdüm yolları bitiremedim 

Aşkın kandilinde yandım yağ gibi 

Eridim yolları bitiremedim 

 

Ben aşkın yoluna erkenden çıktım  

Yağmur gibi yağdım sel gibi aktım  

Aşkın girdabında bağrımı yaktım  

Yürüdüm yolları bitiremedim 

 

Eller ata bindi sürdü atlandı 

Bizim kervan bataklığa saplandı 

Dünyanın dertleri bende toplandı 

Çürüdüm yolları bitiremedim 

 

Bu günlere katık eyledim dünü 

Bayram edip göremedim düğünü 

Sardım çarşaflara öfkeyi kini 

Bürüdüm yolları bitiremedim 

 

Borani'yem ayrı düştüm eşimden 

Haberi yok hayalimden düşümden 

Bu yalan dünyayı aldım peşimden 

Sürüdüm yolları bitiremedim 
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AŞKI ÖĞRENDİM 

 

Bülbül güle gücenmedi küsmedi 

Aşkı bülbül ile gülden öğrendim 

Ömür boyu muhabbeti kesmedi 

Aşkı bülbül ile gülden öğrendim 

 

Gül yüzlüm diyerek başladım söze 

Eğildim güllere vardım niyaza 

Şeyda bülbül gibi sarıldım saza 

Aşkı bülbül ile gülden öğrendim 

 

Hoşgörü dünyası sevgiye bakış 

Lalelerin rengi sümbülde kokuş 

Ceylandan sürmeyi keklikten sekiş 

Aşkı bülbül ile gülden öğrendim 

 

Aşk sevgi var ise masal gerisi 

İster ise gelsin ölüm çerisi 

Uçmayı öğretti turna sürüsü 

Aşkı bülbül ile gülden öğrendim 

 

Borani’yem güzellere maşallah 

Sevmeyenler cezalanır inşallah 

Sevmeyi emretti o kadir Allah 

Aşkı bülbül ile gülden öğrendim 
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GÜCÜM YETSEYDİ 

 

Sevgisiz dünyada beş dakka durmam 

Ellere bırakır çıkar giderdim 

Cahil sözü ile arifi yormam 

Cahil meclisini yakar giderdim 

 

Ateş var der kul hakkını yemezdim 

Yeryüzünde taraf insan komazdım 

İnsanlara gâvur Müslim demezdim 

Âleme bir gözle bakar giderdim 

 

Bu dünyada ağlayana gülenin 

Akıl edip düşünmeden ölenin 

İnsanları fırka fırka bölenin 

Vurur binasını yıkar giderdim 

 

Gerçeğin sesini duymayanları 

Karnından yiyip de doymayanları 

Edebe erkâna uymayanları 

Ateşin narında yakar giderdim 

 

Borani’yem sevgi dağı yığardım 

Barış ülkesinde güzel doğardım 

Bulutlardan hoşgörüyle yağardım 

Sevgi denizine akar giderdim 
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BENİ SEN BATIRDIN 

 

Bütün sermayemi sana yatırdım 

Günlerdir yüzünü göremediğim 

Bir sen değil ikimizi batırdın 

Yarasına merhem süremediğim 

 

Ben seni görünce kendimden geçtim 

Aşkın badesini elinden içtim 

Güzeller içinde ben seni seçtim 

Gönül bağlarına giremediğim 

 

Başımıza yığdın sevda karını  

Döve döve kütük ettim bağrımı  

Karayele verdin bütün varımı  

Gonca güllerini deremediğim 

 

Yine sabah sabah çatma kaşını 

Zehir eden ekmeğimi aşımı 

Yatırıp dizime alıp başını 

Sırma saçlarını öremediğim 

 

Sevdalar başıma sardı gitmiyor 

Yazıyom yazıyom derdim bitmiyor 

Vuruyom mızraba sazım ötmüyor 

Tellerine düzen veremediğim 

 

Ayrılıp giderken bakma arkana 

Ben ne deyim aşka kurşun sıkana 

Mahşer günü yapışırım yakana 

Gönül defterini düremediğim 

 

Âşık Borani’yem ciğer büzülür 

Kirpiğinden akan yaşlar süzülür 

Bu aşkın düğümü nasıl çözülür 

Gizli sırlarına eremediğim 
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CAVCAVLI GÜNLER 

 

Saat gibi kurulurdum 

Cilveli nazlı günlerim 

Ne durur ne yorulurdum  

Baharlı yazlı günlerim 

 

Suyun gözünden içerdim 

Çaksalar yere geçerdim 

Güzele kıymet biçerdim 

Gelinli kızlı günlerim 

 

Daldan elma düşürürdüm 

Kör şeytanı şaşırırdım 

Gönlü yakıp pişirirdim 

Biberli tuzlu günlerim 

 

Borani girer cemlere 

Kıvam ederdim demlere 

Sığmazdım dizgin gemlere 

Türkülü sazlı günlerim 
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NE DEYİM? 

 

Uyarmak gerekir birilerini 

El sırtından doyanlara ne deyim? 

İşçinin köylünün derilerini 

Tulum gibi soyanlara ne deyim? 

 

Gürültüye ninni deyip susanlar 

Korkusundan seslerini kısanlar 

Oğul balı yiyip zehir kusanlar 

Bizi geri koyanlara ne deyim? 

 

Çiçekler içinde çile çeken var 

Vatan için kanlarını döken var 

Diri diri insanları yakan var 

Diri cana kıyanlara ne deyim? 

 

Hiç bitmiyor sermayenin pilanı 

Bir yıl sonra duyuyoruz olanı 

Isıtılmış pişirilmiş yalanı 

Sinsi sinsi yayanlara ne deyim? 

 

Borani’yem al kanımız içenler 

İnsanın çuluna değer biçenler 

Hani nerde ikrar iman göçenler? 

Yarı yolda cayanlara ne deyim? 
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BİZİ ARIYOM 

 

Bulamadım bataklığın gölünde 

İnsandan insana özü arıyom 

Sevgi barış insanlığın gönlünde 

Sohbeti arıyom sözü arıyom 

 

İnsan sevgisinden dışa çıkmayan 

Hasretliğin ateşini yakmayan 

Her bakışı yılan gibi sokmayan 

Sürmeyi arıyom gözü arıyom 

 

Kendi asaletin inkâr etmeyen 

Yanılıp da yanlış yerde bitmeyen 

Âşıkların sinesinde gitmeyen 

Ateşi arıyom közü arıyom 

 

Kutsaldır sevdanın her bir karışı 

Sevgiye güzele eder yarışı 

Her adımı sevgi dünya barışı 

Ayağı arıyom izi arıyom 

 

Borani duygular hislerim gitti 

Zaman değirmeni aldı öğüttü 

Komşuluk insanlık dostluklar bitti 

Zaman tünelinde bizi arıyom 
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BİZ SEVGİ ÜSTÜNE KILDIK NAMAZLAR 

 

Ne senedi kaldı ne çeki kaldı 

Dünyayla hesabı sildim gidiyom 

Her ne aradıysam kendimde buldum 

Ben kendi kendimi bildim gidiyom 

 

Şerefsize şeref sattı gammazlar 

Ne edalar gördüm ne deli nazlar 

Biz sevgi üstüne kıldık namazlar 

Yobaz sürüsüne güldüm gidiyom 

 

Ben sazımı riya ile çalmadım 

Sevgiden barıştan geri kalmadım 

Hiçbir zaman nefsin kulu olmadım 

Gönlümü ortadan böldüm gidiyom 

 

Zehirler yuttum ki acı mı acı 

Ben kendi kendime oldum duacı 

Kâbe bildim dostu sarıldım haccı 

Böyle bir dünyaya geldim gidiyom 

 

Âşık Borani’yem düşmen çabaya 

Sevgi harmanını taktım yabaya 

Benden selam söylen bizim obaya 

İnsan geldim insan öldüm gidiyom 
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YAKINIMDAKİ UZAKLAR 

 

Azap dağlarında yakamadığım 

Çile yüklü kızaklardan korkuyom 

Her gün yanımdayken bakamadığım 

Yanımdaki uzaklardan korkuyom 

 

Yaşantım yıldızsız bir gece gibi 

Şiire sığmayan ters hece gibi 

Bakışın çözülmez bilmece gibi 

Gözündeki tuzaklardan korkuyom 

 

Biliyorum bir gün olacaksın el 

Leyla’sız Mecnun’suz neye yarar çöl? 

Ne poyraz korkutur ne de karayel 

İçimdeki sazaklardan korkuyom 

 

Uğursuz gecenin kandili yanmaz 

Gerçekten sevenler şeytana kanmaz 

Bilmezler ki aşk sarhoşu uyanmaz 

Mezarımı kazaklardan korkuyom 

 

Borani’yem bu acıyı ne keser? 

Biraz sitem etsem yâr bana küser 

Ayrılık rüzgârı nereden eser? 

Zülfündeki tozaklardan korkuyom 
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MÜSLÜMAN ARIYORUM 

 

Elif mim manasını derininden bilecek 

Be altında noktada ehlibeyti görecek 

Muhammed Ali yolu mahşerece sürecek 

Belki bulurum diye gönlümü yoruyorum 

Özü doğru dosdoğru Müslüman arıyorum 

 

El Rad suresinde var başına bakıp gören 

El Maun suresinde okuyup sırra eren 

Öksüz yetim garibin hakkını temiz veren 

Belki bulurum diye gönlümü yoruyorum 

Özü doğru dosdoğru Müslüman arıyorum 

 

Hurafeye din deyip fasıklığı övmeyen 

Hoş gören insanları asıp kesip dövmeyen 

Ağzı küfürle dolu ona buna sövmeyen 

Belki bulurum diye gönlümü yoruyorum 

Özü doğru dosdoğru Müslüman arıyorum 

 

Borani cahil olup arife kin gütmeyen 

Kör nefsine kanıp da insana al etmeyen 

Bu dünyadan oraya kul hakkıyla gitmeyen 

Belki bulurum diye gönlümü yoruyorum 

Özü doğru dosdoğru Müslüman arıyorum 
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BEN AŞIĞIM DİYE KAFADAN ATMA   

 

Ben aşığım diye kafadan atma 

İrfan meclisinde sözün olmadan 

Kendi yalanınla kendin aldatma 

Gönül bahçesinde izin olmadan 

 

Açık söylüyorum sözümden anla 

Gönlünde kin varsa olmaz bir damla 

Meydana gelemen dişinde kanla 

Elinde doktoran tezin olmadan 

 

Tartışmam cahille arifi yorar 

Arif muhabbeti gönüle kurar 

Gerçek âşık halkın yarasın sarar 

Hiç gelme ilacın bezin olmadan 

 

Arifi yolundan şaşıramazsın 

Sevgi kervanını aşıramazsın 

Çiğ kalır gönülü pişiremezsin 

Aşkın ateşinden közün olmadan 

 

Borani kendini görür aynada 

Dünya ariflere bir küçük oda 

Sere serpe gezemezsin dünyada 

Meydana gelmeye yüzün olmadan 
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HOCA İLE TOPRAK KOYMAM ARAYA 

 

Hoca ile toprak koymam araya 

Talkını almadan gitmem dünyadan 

Öteki dünyada gelen soruya 

Cevabı bulmadan gitmem dünyadan 

 

Sırat köprüsünden dünyada geçip 

Kevser şarabını dünyada içip 

Ölmeden evveli ahrete göçüp 

Cennete girmeden gitmem dünyadan 

 

Basireti âmâ görmeyen kördür 

Yetmiş iki millet manada birdir 

Âdem seyfullahtır vechinde nurdur 

O nuru görmeden gitmem dünyadan 

 

Borani insana biçilmez paha 

Enel Hak ol karış sırrı Allah’a 

Kendi ruhun için oku Fatiha 

Selayı vermeden gitmem dünyadan 
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HACI OLUNMAZ MI? 

 

Yolun insanlığın iline ise 

Her vardıkça hacı olmaz mı insan? 

Benim Kâbe’m insanlığın durağı 

Her durdukça hacı olmaz mı insan? 

 

Boşuna çırpınma ahiri ölüm 

İnsan ayrılır mı hepsi bir dilim? 

Öksüzün yetimin yoksulun halin 

Her sordukça hacı olmaz mı insan? 

 

İncinmesin insanların hatırın 

Saygı sermayemdir sevgi yatırım 

Nefisle vicdana açık oturum 

Her kurdukça hacı olmaz mı insan? 

 

Zikri fikri çürük işe yaramaz 

Yunus çok ya herkes Yunus olamaz 

İnsan bir camidir içinde namaz 

Her kıldıkça hacı olmaz mı insan 

 

Borani insandır insanla işi 

Şeytan içinizde bırakın düşü 

Kendi nefsindeki şeytana taşı 

Her vurdukça hacı olmaz mı insan? 
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HERKES BİR CAN 

 

Senelerdir saramadık yarayı 

Dermanı yok bu dert hicrandır hicran 

Hep Âdem’den geldik belle burayı 

Yerin halifesi insandır insan 

 

Yaratılmış hoş gör yaratan Hakk’tır 

İnsan aynı insan takvada farktır 

İnsanın kâfiri Müslim’i yoktur 

Sen nasıl can isen onlar da bir can 

 

Dünyada insandan asili var mı? 

Gönlüne sevgiden başka sığar mı? 

Doğan çocuk gâvur Müslim doğar mı? 

İnsanı ayıran şeytandır şeytan 

 

Siyah esmer sarı beyaz tenleri 

Damara bak hep kırmızı kanları 

Söyle nasıl ayırırsın bunları? 

Bölünür mü damardaki asil kan? 

 

Borani paşa ol istersen vali 

Değişmez dünyanın ahvali hali 

Evliya enbiya Muhammed Ali 

Hep Allah yarattı odur yaratan 
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BAHANESİZ ÖLÜM MÜ VAR? 

 

İşim derken aşım derken 

Gelecek ölüm yavaştan 

Dişim derken başım derken 

Gelecek ölüm yavaştan 

 

Kuruyacak yaprak dalın 

Kimseye diyemen halın 

Başına yük olur malın 

Gelecek ölüm yavaştan 

 

Ayak gitmez tutmaz dizin 

Perdelenir ela gözün 

Boğazında kalır sözün 

Gelecek ölüm yavaştan 

 

Kimi der oynadı üttü 

Kimisi der kepek bitti 

Kimisi der erken gitti 

Ölüm gelecek yavaştan 

 

Borani’yem gülen mi var? 

Yarınını bilen mi var? 

Bahanesiz ölen mi var? 

Ölüm gelecek yavaştan 
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UYGARLIĞA GİDEN YOLDUR ÖĞRETMEN 

 

Şu müspet ilmin kapısın açan 

Uygarlığa giden yoldur öğretmen 

Bu vatana en çok emeği geçen 

İlim ağacında daldır öğretmen 

 

Orta Çağ’ın karanlığın yıkarak 

Önder Atatürk’e sahip çıkarak 

Öğrenciyi kovanına tıkarak 

İşte tıklım tıklım baldır öğretmen 

 

Didinirler sınıflarda bıkmadan 

Öğretirler hatır gönül yıkmadan 

Atatürkçü ilkelerden çıkmadan 

Kıvançta tasada birdir öğretmen 

 

Hak bildiğin yola doğru gidensin 

Ezik gönülleri birlik edensin 

Bu kutsal hizmetin nasıl ödensin? 

İlim bahçesinde güldür öğretmen 

 

Sayfalar dolusu nazım nesirden 

Hoşgörün var bahsetmezsin kusurdan 

Anlat insanlığa çağ çağ asırdan 

İlimle kafayı doldur öğretmen 

 

Allah kuvvet versin kalem yazına  

Ozanların düzen versin sazına  

Bu ülkenin oğuluna kızına  

Çağdaş bir eğitim aldır öğretmen 

 

Borani kurbandır bilim ordumuz 

Cehaletle savaş büyük derdimiz 

Ellerinde yükselecek yurdumuz 

Tutuş el ele de kaldır öğretmen 

 

 

 

 

 

 



504 
 

GÖRMEDİN Kİ SEN   

 

Dostça baktım parmak dürttün gözüme 

Hayatta gerçeği görmedin ki sen 

Çok dil döktüm inanmadın sözüme 

Gizli sırlarıma ermedin ki sen 

 

Birikti dertlerim çileye döndü 

Bağdaki güllerim çalıya döndü 

Güzel bayat sevgi ölüye döndü 

Sevgi çiçeğini dermedin ki sen 

 

Dağda yattın mı hiç üstün çiseyip? 

Göbelek yedin mi köze döşeyip? 

Parmağını kesip dönüp işeyip 

Yüzünü ekşitip burmadın ki sen 

 

Hakir gördün bizi kardeş demedin 

Gölek suyu içip yüzün yumadın 

Tandır yakıp bazlamayı yemedin 

Yufkaya çökelek dürmedin ki sen 

 

Biz gibi umudun hiç boş çıktı mı? 

Kahpe felek hayallerin yıktı mı? 

Otumsu otumsu elin koktu mu? 

Söğütlerden sele örmedin ki sen 

 

Gecekondun elin ile yıktın mı? 

Ev sahibi kovup kışın çıktın mı? 

Odun kömür alıp soba yaktın mı? 

Ekmeğine biber sürmedin ki sen 

 

Borani’yem soyanları kaçırdın 

Çıkarına yasaları geçirdin 

Yıllardır halkıma zehir içirdin 

Verdiğin ikrarda durmadın ki sen 
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RAZI MISIN SEN? 

 

Duyup dinlemeden ben bülbülleri 

Sabah olmasına razı mısın sen? 

Sana topladığım sarı gülleri 

Susuz solmasına razı mısın sen? 

 

Sensiz yaşamaya dayanmaz bu can 

İnan damarımda kuruyacak kan 

Bir hal hatır sorup geldiğin zaman 

Gönül almasına razı mısın sen? 

 

Gönül atım dizgin kırdı ovada 

Kader mahkûm etti ulu davada 

Kör baykuşun tepemizde yuvada 

Davul çalmasına razı mısın sen? 

 

Bir deli sevdaya canımı verdim 

Her kimi sevdiysem ayrılık gördüm 

Dünyada ne kadar var ise derdin 

Beni bulmasına razı mısın sen? 

 

Aşk ciddiyet ister olmaz deneme 

Kurşun atman yakışır mı sineme? 

Mektupların ulaşmadan elime 

Yolda kalmasına razı mısın sen? 

 

Âşık Borani’yem sevda başımda 

Hasretin pişiyor gönül aşımda 

Murada ermeden bu genç yaşımda 

Ömrün dolmasına razı mısın sen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



506 
 

SABIR KÜPÜ 

 

Gönlümü bağladın sarı saçına 

Çözüyüm diyorum dur diyorsun sen 

Seni ressam gibi kalbim içine 

Çiziyim diyorum dur diyorsun sen 

 

Çorum’da sevdadan ünümüz kaldı 

Sanma dertsiz geçen günümüz kaldı 

Arkada bir yığın anımız kaldı 

Yazıyım diyorum dur diyorsun sen 

 

Bin mana çıkmaz mı bir tek bakıştan? 

Haber verir kalbindeki nakıştan 

Felek kaderimi silmedi baştan 

Kızıyım diyorum dur diyorsun sen 

 

Bir bahçe arıyom çiçek ekmeye 

Gül dalına dertlerimi dökmeye 

Bir ömür seninle çile çekmeye 

Razıyım diyorum dur diyorsun sen 

 

Borani ne deyim bu kaderime 

Beni dertli yazdı aşk defterine 

Bu vefasız aşkı gayet derine 

Kazıyım diyorum dur diyorsun sen 
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CEFA ÇEKER MİYDİM SEN OLMASAYDIN 

 

Vefası olmayan kısır yıllara  

Tohum eker miydim sen olmasaydın? 

Sevgisiz saygısız nankör kullara  

Boyun büker miydim sen olmasaydın? 

 

Meyvelerim olgunlaşır yeterdi  

Dallarında kumru kuşlar öterdi  

Gam kasavet gider çilem biterdi  

Cefa çeker miydim sen olmasaydın? 

 

Başım dik olurdu karlı dağ gibi 

Güllük gülistanlık bahçe bağ gibi 

Hep üste çıkardım zeytinyağ gibi 

Dibe çöker miydim sen olmasaydın? 

 

Bir türbe eyledim mezar taşını  

Gece gündüz bekliyorum başını  

Her gün höykürerek gözüm yaşını  

Ağlar döker miydim sen olmasaydın? 

 

Borani'yim gidiyor mu hoşuna? 

Beni koydun cehaletin taşına  

Bir sefa sürmeden boşu boşuna  

Ömrü söker miydim sen olmasaydın? 
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APTAL KAFAM HAM KAFAM 

 

Gördüğünü dost sanıp oturursun dizine 

Birisi laf söylese inanırsın sözüne 

Karşıdan kervan geçse düşüyorsun izine 

Aptal kafam ham kafam yok mudur senin aklın? 

Sorana sır söylenmez olmaz mı senin saklın? 

 

Senin yüzünden çektim kalsın yanına kalsın 

Benim gibi yananlar haberi benden alsın 

Vefalı yâr seçmedin anladım ki abdalsın 

Aptal kafam ham kafam yok mudur senin aklın? 

Sorana sır söylenmez olmaz mı senin saklın? 

 

Yanlış yaptın hesabı el vermedin paydaya 

Hesaplar yanlış çıktı gene düştün kaygıya 

Âlem sevgi barış der sen karıştın kavgaya 

Aptal kafam ham kafam yok mudur senin aklın? 

Sorana sır söylenmez olmaz mı senin saklın? 

 

Ne çağrıldın sohbete ne soruldun arandın 

Yıkanıp arınmadan çalım yaptın tarandın 

Ali’ye mi Veli’ye mi hani kime yarandın? 

Aptal kafam ham kafam yok mudur senin aklın? 

Sorana sır söylenmez olmaz mı senin saklın? 

 

Borani bir can dedin bin can aldın ne diye? 

Güzellerden dert topladın yüreğime hediye 

Sonunda muhtaç olduk sevdiğim Fadime’ye 

Aptal kafam ham kafam yok mudur senin aklın? 

Sorana sır söylenmez olmaz mı senin saklın? 
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EMMOĞLU KARDEŞİZ 

 

Âdem’den başlıyor insanın ilki 

Başka soyumuz yok inan ki bil ki 

Hepimiz kardeşiz ayrı değil ki 

Niçin böyle insanlıktan uzaksın? 

 

Tanrı ümmet yapmış barışın demiş 

Bacı kardeş olun sarışın demiş 

Hep iyi işlerde yarışın demiş 

İnanmayan gitsin kitaba baksın 

 

İnsan olan birbirini kucaklar 

Bir hiçin uğruna söndü ocaklar 

Sevgi saygı dolsun köşe bucaklar 

Kul cezayı Allah’ına bıraksın 

 

Borani kaderim bilinir mi hiç? 

Cehalet karası silinir mi hiç? 

Kardeş kan ağlarken gülünür mü hiç? 

Bırak yanacaksa Allah’ı yaksın 
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BİR İYİLİK SEVGİ KALSIN 

 

Sabahları erkenden kalk gönüllere bir ışık yak  

Bulutlardan sevgi yağsın gönüllere sevgiyle ak  

İnsanlar çiçek tarlası al da kokla sevgiyle bak  

Ne vurguncu talan olsun ne hırsızlık çalan olsun  

Geriye dönüp bakınca bir iyilik sevgi kalsın  

 

İnsanların kaderine acı zulümler yazmasak  

Geçeceği yollarına tuzak kuyular kazmasak  

Sevgi barış hoşgörüyle öğüt verene kızmasak  

Ne yalancı yalan olsun ne vurguncu talan olsun  

Geriye dönüp bakınca bir iyilik sevgi kalsın  

 

İnsanlar haram katmasın tertemiz emdiği süte  

Kimileri aç yatarken kimi saldırmasa ete  

İnsanları fırka fırka ayırıp da itme öte  

Ne hırsızlık çalan olsun ne vurguncu talan olsun  

Geriye dönüp bakınca bir iyilik sevgi kalsın  

 

Borani’ye atmasalar hurafeye tapmasalar  

Yiğidin alın terini çalıp çırpıp yutmasalar  

Mafya çete örgüt kurup yanlış yola sapmasalar  

Ne saldıran salan olsun ne vurulan ölen olsun  

Geriye dönüp bakınca bir iyilik sevgi kalsın 
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KALANLARA SELAM OLSUN 

 

Aşkın ateşine düştüm kendimi nara yaktım 

Ömrüm su gibi aktı yıldızlardan fal baktım 

Ömrüm bitti gidiyom alın size bıraktım 

Ölene iman Kuran kalana selam olsun 

İsterim ki dünyada iyilik sevgi kalsın 

 

Deli gönül alevli yanar can kafesinde 

Ağzım lav püskürüyor çıkan her nefesinde 

Ahrete uzak değil gönül arefesinde 

Ölene iman Kuran kalana selam olsun 

İsterim ki dünyada iyilik sevgi kalsın 

 

Yüzün gösterdi ölüm göz göze geldi gönül 

Anlaştık helalleştik yüz yüze geldi gönül 

Dünyanın boş olduğun sonunda bildi gönül 

Ölene iman Kuran kalana selam olsun 

İsterim ki dünyada iyilik sevgi kalsın 

 

Borani gidiyorum ben yârin kurbanıyım 

İçerimde iki can hangisinin canıyım 

Atın ateşe beni cayır cayır yanıyım 

Ölene iman Kuran kalana selam olsun 

İsterim ki dünyada iyilik sevgi kalsın 
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AYRI AYRI HEPİSİNDE SEN VARSIN 

 

Kün emriyle yaratılan dünyanın 

Ta ezelden yapısında sen varsın 

Neresinden baksam kendi aynamın  

Temelinde çatısında sen varsın  

 

Ne kadar görürsem dağın deryanın 

Ormanın ırmağın çölün sahranın 

Canlının cansızın her bir eşyanın 

Ayrı ayrı hepisinde sen varsın 

 

Kuran’da insanın yüce unvanı 

Mekânı boş değil gönülü tanı 

Nurun kaplar baştan başa cihanı 

Dünyanın beş kıtasında sen varsın  

 

Âşık Borani’yem ben bende gördüm 

Ben beni bilince murada erdim 

Yetmez mi Allah’ım gönlümü verdim?  

Yüreğimin ortasında sen varsın 
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DURUŞMAYA GELMEDİN 

 

Tebligat çıkardım şanına layık 

Gönlümdeki duruşmaya gelmedin 

Birimiz sarhoşsa birimiz ayık 

Tenhalarda görüşmeye gelmedin 

 

Manalı gözlerin dumandı sisti 

Yola baka baka gözlerim küstü 

Seni çok bekledim bir akşamüstü 

Arsız arsız gülüşmeye gelmedin 

 

Tığ gibi örmüşün sarı saçları 

Müjgan oku yaptın karakaşları 

Ortalıkta kaldı gönül aşları 

Oturup da bölüşmeye gelmedin 

 

Âşık Borani’yem sözlerim özden 

Eğer anlar isen arifçe sözden 

Bir kavga çıkardın ayrıldın bizden 

Çok bekledim barışmaya gelmedin 
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BİR TEŞEKKÜR ETMEDİN 

 

Gönlüme kar yağdırdın ne aktın ne erittin 

Acılar kervanını sen bağrımda yürüttün 

Ben bu aşkın yüzünden olan ömrü çürüttüm 

Sevgiyle sevda dedim seni koyup gitmedim 

Bunca nazını çektim bir teşekkür etmedin 

 

Senden vefa görmedim bir işe yaramadın 

Kaç kere derde düştüm bir kere aramadın 

Geçen gün burdan geçtin niye hiç uğramadın? 

Sevgiyle sevda dedim seni koyup gitmedim 

Bunca nazını çektim bir teşekkür etmedin 

 

Anla beni vefasız ne olur artık anla 

Geçiyor bütün günler acı ızdırap gamla 

Akıyor gözyaşarım baksana damla damla 

Sevgiyle sevda dedim seni koyup gitmedim 

Bunca nazını çektim bir teşekkür etmedin 

 

Acılar yüreğime mühür gibi vuruldu 

Ah u figan feryadım dünyalara duyuldu 

Senin ile bu gönül yaşamaktan yoruldu 

Sevgiyle sevda dedim seni koyup gitmedim 

Bunca nazını çektim bir teşekkür etmedin 

 

Borani güzel günler olacaktı bizlerin 

Aşka ihanet ettin yalan çıktı sözlerin 

Beni tutsak eyledi o buğulu gözlerin 

Sevgiyle sevda dedim seni koyup gitmedim 

Bunca nazını çektim bir teşekkür etmedin 
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GERÇEKTEN SEVSE İDİN 

 

Bu can sana kurbandı sevgi sevdayı bilsen 

Gül açardı yanağın cilve edayı bilsen 

Ben sana koşar idim sen yarım adım gelsen 

Beni koyup giderken elveda dese idin 

Hiç yoktan ayrılmazdık gerçekten sevse idin 

 

Tütüyorsun gözümde sana ulaşamıyom 

Gül gibi dikenlisin sana yaklaşamıyom 

Uzatıyom ellerim sana kavuşamıyom 

Beni koyup giderken elveda dese idin 

Hiç yoktan ayrılmazdık gerçekten sevse idin 

 

Bahçendeki gülleri uzanıp deremedim 

Geçtiğin yollarına gönlümü seremedim 

Gönlümden gül kopardım uzatıp veremedim 

Beni koyup giderken elveda dese idin 

Hiç yoktan ayrılmazdık gerçekten sevse idin 

 

Sineme ayrılığın dikenleri batıyor 

Kahrolsun böyle yaşam ölümü aratıyor 

Zamansız bir ayrılık insanı yıpratıyor 

Beni koyup giderken elveda dese idin 

Hiç yoktan ayrılmazdık gerçekten sevse idin 

 

Borani’yem ayrılık düşmezdi gözlerime 

Kirpiğimden süzülüp yaş düştü yüzlerime 

Allah’a ısmarladık katsaydın sözlerine 

Beni koyup giderken elveda dese idin 

Hiç yoktan ayrılmazdık gerçekten sevse idin  
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SÖZ IMF’NİN 

 

Anadolu’m ocağını yakıyor 

Çorba bizim çorba tuz İMF’nin 

Baştakiler angut gibi bakıyor 

Kafa bizim kafa göz İMF’nin 

 

Anadolu’m har var zülfün telinde 

Demet demet bağlı zulüm belinde 

Davul bizde çomak onun elinde 

Ağız bizim ağız söz İMF’nin 

 

İMF gitmeden Avrupa çıkar 

Soyar Anadolu’m canını yakar 

Kulağımız dinler gözümüz bakar 

Mızrap bizim mızrap saz İMF’nin 

 

Akşam yatar sabah kalkar inleriz 

Her gün siyasetten nutuk dinleriz 

Hep sofra başında zehiri yeriz 

Bize talih kader poz İMF’nin 

 

Borani’yem nere gider yolumuz? 

Orta yerden bükülmüştür kolumuz 

Korkarım açıkta kalır ölümüz 

Tabut bizim tabut bez İMF’nin 
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AŞKIMI YOLLAR SÖYLESİN 

 

Kara gözlüm sana olan aşkımı 

Ağaçlar yapraklar dallar söylesin 

Yalnız sana açtım gönül köşkümü 

Arılar çiçekler ballar söylesin 

 

Aşkın kefenini sardım büründüm 

Mecnun ile Leyla ile göründüm 

Aşkın yollarında gezdim yürüdüm 

Vadiler sahralar yollar söylesin 

 

İşte görünüyor ortada halim 

Ben sana ne deyim zalimsin zalim 

Bırak konuşmasın lal olsun dilim 

Tenhada sardığım kollar söylesin 

 

Asil sevdamızı dışarı attın 

Apaydınlık bu dünyamı kararttın 

Kara gözlüm ayrılığı yarattın 

Tabutlar kefenler sallar söylesin 

 

Borani’yem sır olduğun aynamdan 

Her gün seni görüyorum bir yandan 

Sana selamımı renkli dünyamdan 

Pembeler yeşiller allar söylesin 
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GÖRENLER GELSİN  

 

Toparlan kardeşim etrafına bak 

Hakk’ın cemalini görenler gelsin 

İncil Tevrat Zebur Kuran emri Hak 

Ledünden dersini alanlar gelsin 

 

Oruç namaz hac zekât bir de şahadet 

İmanın tam ise şarta ne hacet 

Kuru secdelerden olmaz hidayet 

Özünden divana duranlar gelsin 

 

Her gün niyaz edip didarı yâra 

Hakk'ı arıyorsan kendinde ara 

Bir mürşit önünde çekilip dara 

Cemalde namazı kılanlar gelsin 

 

Arifler arifin bağında öter 

Cahil tarlasında kötülük biter 

Bırak gerisini üç farz da yeter 

El dil bele sahip olanlar gelsin 

 

Borani'yem ak olmadın karama 

Neden hançer vuruyorsun yarama? 

Doğuda batıda kıble arama 

Kâbe’yi gönlüne bulanlar gelsin 
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SENİ ASLA AFFETMEM 

 

Seni görmez olaydım ateş düştü içime 

Dünyalarım değişti döndüm başka biçime 

Nice tatlı dil döktüm yanaşmadın geçime 

Kurtar beni Allah'ım artık bu çile bitsin 

Çalma benim kapımı seni Allah affetsin 

 

Kara bulutlar sarsın evlerinin damını 

Vampir yarasa emsin damardaki kanını 

Azrail’in beklesin almak için canını 

Mezarının üstünde çakırdikeni bitsin 

Çalma benim kapımı seni Allah affetsin  

 

Dikenlerin üstünde cenazeni yusunlar 

Mezarının içine yılan çıyan kosunlar 

Ölüp ölüp diril ki sana hortlak desinler 

Virane olsun yurdun kara baykuşlar ötsün 

Çalma benim kapımı seni Allah affetsin 

 

En sevdiğin kıyafet tabutuna sarılsın 

Rahmet yağmur yağmasın toprakların yarılsın 

Ne kadar günah varsa hepsi senden sorulsun 

Kurtar beni Allah'ım artık bu çile bitsin 

Çalma benim kapımı seni Allah affetsin 

 

Borani’yem dertleri sen doladın başıma 

Benim yanıp inlemem gidiyor mu hoşuna? 

Beni hasret bıraktın muhabbetin aşına 

Sendeki olan hakkım varsın mahşere gitsin 

Çalma benim kapımı seni Allah affetsin 
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SÖZ GELSİN GİTSİN 

 

Nemli gözlerine kurban olduğum 

Kurulsun muhabbet söz gelsin gitsin 

Aşkın tandırından gönder bu yana 

Buz tuttu yüreğim köz gelsin gitsin 

 

Döner gözlerinde garip ahenkler 

Âşıklar dünyada sevgiyi bekler 

Bir beyaz üstüne dizilmiş renkler 

Baksın seher vakti göz gelsin gitsin 

 

Bir gün nazar etsem dost otağına 

Aklım uçar gider sevgi bağına 

Bülbül yuva yaptı gül yaprağına 

Söyle nazlı yâre hiz gelsin gitsin 

 

Sevdamızı fısıldasın yellere  

Aşkımızı düşürmesin dillere  

Eğilmesin bükülmesin ellere  

Dik tutsun başını düz gelsin gitsin 

 

Seherin vaktinde güneş doğmadan 

Gönül uyumuyor kini koğmadan 

Bulutlardan yağmur tufan yağmadan 

Gönülden gönüle iz gelsin gitsin    

 

Kapanmaz aşığa sevgi kapısı 

Benim oldu güzellerin tapusu 

Kıskanıyor Çorumlunun hepisi 

Ellere bakmasın biz gelsin gitsin 

 

Borani kabire girmek üzere 

Ömür defterini dürmek üzere 

Bir başka dünyada görmek üzere 

Açsın kollarını tez gelsin gitsin 
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KÂR EDEMEZSİN 

 

Cahil pazarında mal alıp satma 

Hep zarar edersin kâr edemezsin 

Yanılıp malını malına katma 

Oynaş tutamazsın yâr edemezsin 

 

Saldırdı cahilin koca tümeni 

Kaldırmış özünden dini imanı 

Ariflerde şaşıraman dümeni 

Pavyona götürüp bar edemezsin 

 

Herkes arayınca bulur dengini 

El yerine koyamaz ki kendini 

Gönlü fakir olup malca zengini 

Gönlü zengin ile bir edemezsin 

 

Cahil la dediyse lo mu diyecek? 

Ariflerin sözüne mi uyacak? 

Cahil ne bulursa onu giyecek 

Geniş edemezsin dar edemezsin 

 

Dosta giden ayak aşınmaz imiş 

Kalbur ile ilim taşınmaz imiş 

Azıcık ziyaynan ışınmaz imiş 

Bırak karanlığı nur edemezsin 

 

Şeytanın sırtında değnek atlamış 

Sevgiye kinini dörde katlamış 

Yüzündeki ar damarı çatlamış 

Ona namus hayâ ar edemezsin 

 

Âşık Borani’yem hakkı bulmak zor 

Sevgi denizine akıp dolmak zor 

Bu devirde iyi insan olmak zor 

Boşuna uğraşma var edemezsin 
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BUĞULU GÖZLER 

 

Nemli gözlerine kurban olduğum 

Neden sabahaca ağladın gittin? 

Bulutlar mı indi yüzüne senin? 

Ela gözlerini buğladın gittin 

 

Karakaş üstüne kâkülü yığdın 

Giderken aynıma gün gibi doğdun 

Gözlerimden çıktın beynimde yağdın 

Sinemin üstünde çağladın gittin 

 

Bağrıma basıyor ayağın izi 

Beni deli etti ayrılık sözü 

İçerime koydun ateşi közü 

Yaktın yüreğimi dağladın gittin 

 

Bir hiçin uğruna selamı kestin 

Yağmur gibi yağdın yel gibi estin 

Beni öldürmek mi ne senin kastın? 

Lal ettin dilimi bağladın gittin 

 

Zehir oldu Borani’nin yarını 

Yağdırdın başıma boran karını 

Saklamadın gönlündeki sırrını 

Beni cehalete koğladın gittin 
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YAKIŞIYO ÇORUM’A 

 

Kış ayları bile bahar yaz gibi 

Burcum burcum kokuşuyor Çorum’un 

Aynen on beşinde gelin kız gibi 

Caddeleri yakışıyor Çorum’un 

 

Çomar'ını Çatak'ını görmeli 

Cennet gibi parklarına girmeli 

Halbır gibi gözleri var sürmeli 

Güzelleri bakışıyor Çorum’un 

 

Tarihi mirastır saat kulesi 

Hititleri büyülüyor herkesi 

Sevgiye çağırır o kutsal sesi 

Bülbülleri okuşuyor Çorum’un 

 

Gam kasavet yoktur kadın bayında 

Çorumlu yaşıyor bayram ayında 

Bakın baştan başa Derinçay’ında 

Balıkları akışıyor Çorum’un 

 

Çekil gel Çorum’a olma derbeder 

Ne dert kalsın sende ne gam ne keder 

Ağlayarak gelen gülerek gider 

Kadehleri tokuşuyor Çorum’un 

 

Borani dertlere derman olacak 

Yiğitler koçaklar harman olacak 

Çorum’da hoşgörü sevgi kalacak 

Çirkinleri sıkışıyor Çorum’un 
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KELİME-İ TEVHİT 

 

Kendisini bilmeyenler hepsi cahil kaldılar  

Gittiler bez parçasın ipek diye aldılar  

Şeytanlara esir olup yanlış kapı çaldılar  

Ol ki Kuran-ı natıka ilim sende sır olsun  

Oku dilinden tevhidi kalbin nur ile dolsun  

 

On iki tarikin hepsi yürür bir yola çıkar  

Dostuna sevgiyle bakan hepsi bir gözle bakar  

Nehirler ırmaklar çaylar hepsi deryaya akar  

Zatını bil kendine gel can içinde bir cansın  

Oku dilinden tevhidi kalbin nur ile dolsun  

 

Borani’yem vahdete gel görünen dem o demdir  

Evvel zahir batın olan yine âdem âdemdir  

Sırrını deme cahile bilmeyene mahremdir  

Gir erenler bahçesine gönül güle boyansın  

Oku dilinden tevhidi gönül nur ile dolsun 
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BOYUN BÜKMEM 

 

Bir Allah’a eğilecek bu başım 

Kula boyun eğer isem yuh olsun 

Kendi emeğimle kaynıyor aşım 

Pula boyun eğer isem yuh olsun 

 

Dükkân aldım gönül alıp satmaya 

Ben alıştım dost yoluna batmaya 

Takva elbisem var açık örtmeye 

Çula boyun eğer isem yuh olsun 

 

Küntü kenzle men areften okurum 

Aynel cemin bülbülüyüm şakırım 

Mana tezgâhında libas dokurum 

Kıla boyun eğer isem yuh olsun 

 

Âşık Borani’yem vururum saza 

Güzelin cefası alıştım naza 

Hiç boyun bükmedim geline kıza 

Dula boyun eğer isem yuh olsun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



526 
 

NEYE GÜVENİYORSUN? 

 

Ben üstünde dönerim dünya içimde döner  

Tayfasız gemi gibi kim iner kimi biner 

Şeytana esir olma kalbindeki nur söner 

Aslı yalancı dünya neye güveniyorsun? 

Alanlar almış satmış sen boşa yanıyorsun 

 

Güvenme sarayına sonunda olur viran 

Ahretini unutur dünya ile dost olan 

İçi yalan dışı yalan biraz da sen oyalan 

Aslı yalancı dünya neye güveniyorsun? 

Alanlar almış satmış sen boşa yanıyorsun 

 

Borani gelen gider bulunur bir bahane 

Kimler geldi geçtiler görmedin mi bu hana? 

Bunca evliya bile sığmaz iken cihana 

Dünyanın limanında sen yeni iniyorsun 

Alanlar almış satmış sen boşa yanıyorsun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



527 
 

BENİ SORUYOR MUSUN? 

 

Hani bana verdiğin sözde duruyor musun? 

Bülbül gibi dallara yuva kuruyor musun? 

Sen de garip gönlünü çölde yoruyor musun? 

Dert adamı ağlatır aşk adamı söyletir 

Beni Leyla Mecnun’a çöle soruyor musun? 

 

Ben kuru sevdan için dağlara ateş yaktım 

Yüz kere rüya gördüm yüz kere fala baktım 

O içtiğim kahvemin fincanında sen çıktın 

Yaralanmış gönlümü alıp sarıyor musun? 

Beni Kerem Aslı’ya küle soruyor musun? 

 

Borani delik teknem yelken açtım aşkına  

Derya içinde kaldım yol göster bu şaşkına 

Yoz oldu gönül kuşum uğramıyor köşküne 

Beni lale sümbüle güle soruyor musun? 

Verdiğin ikrar iman sözde duruyor musun? 
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BENDEN BİR DEMET GÜL VERDİ TURNALAR 

 

Gizli gizli plan yapıldı handa  

Atatürk o hali gördü turnalar  

Vatan hainleri istedi manda  

Onlar Atatürk’ü yordu turnalar  

 

Üzüldü Atatürk dişini sıktı  

Bütün engelleri eliyle yıktı  

On Dokuz Mayıs’ta Samsun’a çıktı  

Kurtuluşa dernek kurdu turnalar  

 

Samsun’dan Havza’ya yürüdü yorgun  

Memleket işgalde gönüller kırgın  

Ordusunu dağıtanlara dargın  

Ordan Amasya’ya vardı turnalar  

 

Amasya’da genelgeyi yazdılar  

Yurdu işgal edenlere kızdılar  

Düşmana orada kuyu kazdılar  

Vatanın yarasın sardı turnalar  

 

Yurdun seven aydın çekiyor tasa  

Memleket kapkara bürünmüş yasa  

Gitti paşam Erzurum’a Sivas’a  

Bütün millet ona yârdı turnalar 

 

Kayseri hattından trene bindi 

Kırşehir’de Hacı Bektaş’a indi 

Bizler senin arkandayız denildi 

Oradan ekmeği dürdü turnalar 

 

Ankara’ya geldi meclisi açtı 

Mandacılar ordan daralıp kaçtı 

Atam yedi düvel ile savaştı 

O temiz meclise erdi turnalar 

 

Düşmanı kovunca bitmedi işi 

Uygarlık çağdaşlık kurmaktı düşü 

Karşısına çıktı çok yobaz kişi 

Gericiye kanat vurdu turnalar 

 



529 
 

İlim irfan ordusunu kurdular 

Memleketin yarasını sardılar 

Çabuk toplandılar çok yol aldılar 

Atam cumhuriyet kurdu turnalar 

 

Okullara alfabeyi getirdi 

Falakayı Arapçayı bitirdi 

Kıyafetler yer yerine oturdu 

Atam imar etti yurdu turnalar 

 

Kadınlara hak vermekti emeli  

Nice fabrikaya attı temeli  

İnsanoğlu yapılanı görmeli  

İkilik zincirin kırdı turnalar  

 

Borani severek gider kabire  

Gidi yobaz zorlatıyor habire  

Yirmi Dokuz Ekim Anıtkabir’e  

Benden bir demet gül verdi turnalar 
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DİLİ YALAN KALBİ FESATLAR 

 

Söz ile sohbete tutkusu olmaz 

Dili yalan kalbi fesat olanlar 

Sevgiye güzele katkısı olmaz 

Dili yalan kalbi fesat olanlar 

 

Meclise giremez arada kalır 

Herkes özündeki mayayı bulur 

Arif meclisinde acuze olur 

Dili yalan kalbi fesat olanlar 

 

Ağzının içinde dil terse döner 

Gönül kandilinin ateşi söner 

Kalbinin içine şeytanlar tüner 

Dili yalan kalbi fesat olanlar 

 

Cahil ile iki çift laf konuşma 

Muhabbet ehliysen ariften şaşma 

Gerçeği söylemez boşa uğraşma 

Dili yalan kalbi fesat olanlar 

 

Âşık Borani’yem derdim bitmiyor 

Tabibin ilacı tesir etmiyor 

İnsanlığın mayasından tutmuyor 

Dili yalan kalbi fesat olanlar 
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KİTAPLAR 

 

Ben de eller gibi harman kaldırır  

Duman tozum olur idi kitaplar  

Muhabbetin kazanına daldırır  

Tadım tuzum olur idi kitaplar 

 

Ağacı gösterir dalı öğretir 

Arıyı çiçeği balı öğretir 

Mürşit olur doğru yolu öğretir 

Gören gözüm olur idi kitaplar 

 

Tereklere sıra sıra dizseydim 

İçindeki bilgileri sezseydim 

Arı gibi içlerinde gezseydim 

Söyler sözüm olur idi kitaplar 

 

Sevinirdim ekmek aşım var diye 

Ayırırdım dikenini har diye 

Kitap ile evlenirdim yâr diye 

Oğlum kızım olur idi kitaplar 

 

Borani’yem cehaleti batırsam 

Kitap ile yatıp kalkıp otursam 

Varlığımı kitaplara yatırsam 

Elim yüzüm olur idi kitaplar 
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NEYE YARAR? 

 

Giyilen bedene uymuyor darsa 

İpek neye yarar şal neye yarar? 

İçinde minnacık kul hakkı varsa 

Servet neye yarar mal neye yarar? 

 

İnsanoğlu dertli dertli gezdikçe 

Yumruklayıp kendi bağrın ezdikçe 

Benim kaderimi eller yazdıkça 

Kahve neye yarar fal neye yarar? 

 

Gam kervanı dallarında yürümüş 

Gamlı gamlı of çekerek farimiş 

Kökünden kurumuş özü çürümüş 

Ağaç neye yarar dal neye yarar? 

 

Bazen arsız arsız övdüler beni 

Vurdular başıma dövdüler beni 

Bir tek kaşık suda boğdular beni 

Kayık neye yarar sal neye yarar? 

 

Feleğin sillesi bağrıma battı 

Yüzüme gülerek dertleri sattı 

Aldı ışığımı bahtım kararttı 

Pembe neye yarar al neye yarar? 

 

Borani dertlerim ekiz kuzladı 

Deli gönül yandı yandı sızladı 

Çiçeksiz bahçede boşa vızladı 

Arı neye yarar bal neye yarar? 
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SEVGİ DÜNYASI   

 

Kim demiş ki kaderi güreş tutsam yenerim 

Kim demiş ki dünya at üzerine binerim 

Ömrün bittiği yerde attan düşer inerim 

Zerreyse de aklımız cihan gönüle sığar 

Bu aklın ötesinde bir sevgi dünyası var 

 

Yolcu yolunda gerek dünyada neler gördük 

İsteyene at verdik her duyguya tat verdik 

Yağmur ile ıslandık güneşle hayat verdik 

Zerreyse de aklımız cihan gönüle sığar 

Bu aklın ötesinde bir sevgi dünyası var 

 

Kervana sevgi yükle hoşgörüye doğru çek 

Dünyada her şey boştur bir tek ölümdür gerçek 

Her canlıya ölüm var yaşayanlar ölecek 

Zerreyse de aklımız cihan gönüle sığar 

Bu aklın ötesinde bir sevgi dünyası var 

 

Her türlü kötülükler savaşlar yok olmalı 

Yollara gül dikmeli dikenler kurumalı 

Tüm kâinat sevgiyle barış ile dolmalı 

Zerreyse de aklımız cihan gönüle sığar 

Bu aklın ötesinde bir sevgi dünyası var 

 

Borani Allah verdi hediye bir candır bu 

Tüm sırların içinde yaşayan insandır bu 

Allah’ını gönlünde taşıyan insandır bu 

Zerreyse de aklımız cihan gönüle sığar 

Bu aklın ötesinde bir sevgi dünyası var 
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SEVGİ VAR 

 

Sevgisiz yaşamak olur mu dostum? 

Muhabbetin temelinde sevgi var 

Sevenler hiç mahrum kalır mı dostum? 

Kerametin temelinde sevgi var 

 

Sevgi gönüllerin cilası süsü 

İnsanı sevenler olur mu asi? 

Sevmek insanlığın ilk vazifesi 

Her milletin temelinde sevgi var 

 

Sevgisiz rüyayı edemen tabir 

Sevgisiz gidene dar gelir kabir 

Şükürden ekmeğin çileye sabır 

Adaletin temelinde sevgi var 

 

İnsan dört varlıktır ama bir vücut 

Hadis tasdik etti ayette sücut 

İyilik kötülük insanda mevcut 

Merhametin temelinde sevgi var 

 

Borani mecliste güzel söz ara 

Sevgiye güzele sarıl gez ara 

Ölünce yalınız girme mezara 

Ol cennetin temelinde sevgi var 
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ARARSAN 

 

Belki arzulayıp ararsan canım 

Sanma ki dünyayla hoş oldum yâr yâr 

Yedi süngü saplı bağrımda benim 

Katılaştı yürek taş oldum yâr yâr 

 

Katıksız yazıyom sözlerim yavan 

Derdimi dinlemez başından savan 

Arısı sönerse neylesin kovan? 

Söndü arılarım boş oldum yâr yâr 

 

Özüm dara çektim ciğer dağlıyom 

Alları çıkardım kara bağlıyom 

Ağıt tuttum insanlığa ağlıyom 

Gözü sulu sepken yaş oldum yâr yâr 

 

Yıkılan insana ne eder çelme? 

Sen de sitem edip bağrımı delme 

Gel de Borani’ye gül deyi gelme 

Dondu bağım bahçem kış oldum yâr yâr 
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SIKI TUT UÇAR 

 

Yüksekten Hüma’yı tutuyum deme 

Bakarsın alçaktan kuş uçar gider 

Elin çevirdiği kuzuyu yeme 

Muhabbet bulgurda aş uçar gider 

 

Var yörü engine çadırını kur 

Vicdan oku ile nefisini vur 

Cehaletin meclisinden uzak dur 

Vurdurur boynunu baş uçar gider 

 

Haram ise gözlerini kör eyle 

Ört kapını girmesini zor eyle 

Dört mevsimi gönülüne yâr eyle 

Baharı beklerken kış uçar gider 

 

Borani’yem neler gelir başına 

İçim kan ağlıyor bakma dışına 

Çare bulamazsan çeşmin yaşına 

Dökülür gözünden yaş uçar gider 
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AŞKIN YOLLARINA İHANET EDER 

 

Cahil sohbetinin olmaz azığı  

Konuşmayı bilmez sözü lekeler  

Koyma meclisine kanı bozuğu  

Ruhunu kirletir özü lekeler  

 

Şeytanın sırtında değnek atlayan  

Servetini kul hakkıyla katlayan  

Yüzündeki ar damarı çatlayan  

Utanmayı bilmez yüzü lekeler  

 

Olamaz sevgiye cahilden lider  

Dünyada boş yaşar boş gelir gider  

Aşkın yollarına ihanet eder  

Tepeyi karalar düzü lekeler  

 

Hiçbir şey vermiyor aşkın tadını  

İnsan dürüstlükle alır adını  

Yakma ocağında eğri odunu  

Dumanı kirletir közü lekeler  

 

Arif gelir arif gider ulumuz  

Tartıda denk gelir sağ ve solumuz  

Kılıçtan keskindir bizim yolumuz  

Getirme cahili izi lekeler  

 

Borani âşıklar yolda kalır mı? 

Vicdansıza edep satsan alır mı? 

Yayla köçeğinden âşık olur mu? 

Koyma meclisine bizi lekeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 
 

İNSAN DESİNLER   

 

Ufacık bir gölün dalgası olmaz 

Ummana karış ki insan desinler 

Dostsuz gezen derdin çaresin bulmaz 

Dost ile sarış ki insan desinler 

 

Gurur kibir yaklaştırma yurduna 

Bencil olup kendin yanma derdine 

Sen de emir eyle vicdan orduna 

Nefisle yarış ki insan desinler 

 

Kurumuş ağacın gölgesi olmaz 

Dökülür yaprağı dalında kalmaz 

Cahiller yaraya dermanı bulmaz 

Arifle buluş ki insan desinler 

 

Bahar gelmeyince bülbüller ötmez 

Güneşi görmeyen ham kalır yetmez 

Dinleme cahilin boş sözü bitmez 

Arifle konuş ki insan desinler 

 

Borani gark oldu feryada aha 

Dayanmaz derdime sahralar vaha 

Nefsini kurban et yüce Allah’a 

Dünyayla barış ki insan desinler 
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BU VATAN KİMİN? 

 

Yoksulu aç koyup derde düşürüp 

Zenginin elinden tutanlarındır 

İşçinin boynunda boza pişirip 

Memuru sokağa atanlarındır 

 

Susurluk yolunun kısalarından 

Mafya çete soygun yasalarından 

Bu vatan devletin kasalarından 

Deveyi hamutla yutanlarındır 

 

Sözde demokrasi diye tutturan 

Despotluğun borusunu öttüren 

Düşünüyor diye zehir yutturan 

Utanmadan çalım satanlarındır 

 

Hani bir tarihte servet tartanlar 

Dindaş soyup kazançları artanlar 

Hapsanede turist gibi yatanlar 

Hücrede bar keyfi çatanlarındır 

 

Din dedikçe güldüğümüz haline  

Sahip değil ele bele diline 

Kalemini süngü yapıp eline 

Milletin bağrına batanlarındır 

 

Âşık Borani’yem bilmem ki niçin? 

Anadolu içim yanıyor içim 

Yüz yıllık Sevir’i hortlatmak için  

Yıllardır pusuda yatanlarındır 
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UTANIR 

 

Muhabbet bağları sevgisiz kaldı 

Âşık hicap eder elden utanır 

Yağmurlar bulutta asılı kaldı 

Bulutlar bülbülden gülden utanır 

 

Gönül dolaşıyor ağlaya yana 

Onun için düştü hicrana gama 

Ben aşığım diye çıkmaz meydana 

Leyla’dan Mecnun’dan çölden utanır 

 

Nasıl anlatayım dert dilim dilim 

Eğer anlar isen görünür halim 

Sana anlatamam halim ahvalim 

Söylemez dudağım dilden utanır 

 

Arzumanım anlatamam o yâre 

Dertlere karıştım göz göre göre 

Artık çağlayıp da bulanmaz dere 

Gözlerimden akan selden utanır 

 

Borani’yem aşka eğdim başımı 

O yâr sürmelesin kirpik kaşını 

Korkutup uçurmuş gönül kuşunu 

Diyemez kimseye elden utanır 
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HERİ DEĞİLDİR 

 

Yalancı dünyaya güzel doldurdum 

Değnek ile taşın yeri değildir 

Hakk’a şükür ben nefsimi öldürdüm 

Ölmeden ölenler diri değildir 

 

Ben ölüme namaz kıldım kaldırdım 

Güzellere gül vererek güldürdüm 

Gönül telim ile yâre bildirdim 

Her âşık mananın eri değildir 

 

Âşık dil vermeli hem sazlı sözlü 

Ağızda pişen söz olmuyor özlü 

Hakikatin sırrı emekte gizli 

Yediğin alnının teri değildir 

 

Yetmedi mi koğu kaybet yaptığın? 

Pazar pazar fitne fesat sattığın 

Geçip karşısına maval attığın 

Öyle pek sıradan biri değildir 

 

Gönül ocağında sevgi yakarız 

Sevgiyle oturur sever kalkarız 

Biz insanın mayasına bakarız 

Öyle her Çorumlu heri değildir 

 

Borani’yem Hakk’ı halktan dermesi 

Can gözüyle gerçekleri görmesi 

Diken atanlara çiçek vermesi 

Öyle her âşığın kârı değildir 
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İLİMDİR FENDİR 

 

Sen de candan iste geçmeden demi 

Seni kurtaracak ilimdir fendir 

İlimle yapıldı uçakla gemi 

Seni kurtaracak ilimdir fendir 

 

İnsanlar tekniği ilimden aldı 

Daldı derinlere madenler buldu 

Kazançları arttı huzurlu oldu 

Seni kurtaracak ilimdir fendir 

 

İlime yol olsun gönül otağı 

İlim çiçek yapar dikenli bağı 

Yerinden kaldırır koskoca dağı 

Seni kurtaracak ilimdir fendir 

 

Cahilin gönlünü ilim yoracak 

Şeytanın belini ilim kıracak 

Ahrete cenneti ilim kuracak 

Seni kurtaracak ilimdir fendir 

 

Olur mu Borani ilme hor bakmak? 

İlimle mümkündür zindandan çıkmak 

İlimle yoluna gitmeyen ahmak 

Seni kurtaracak ilimdir fendir 
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SONGÜZ ÇİÇEKLER 

 

Çiçekler yâr için dünyaya geldi 

Güzeller kokladı doydu gidiyor 

Vurdu pençesini toprağı deldi 

Toprağın bağrını oydu gidiyor 

 

Kimisi sevginin saltanatında 

Çiçek çok makbuldür Tanrı katında 

Kimi çile çeker yerin altında 

Kimi günlerini saydı gidiyor 

 

Ancak çiçek anlar benim ahımı 

Çiçekler zikreder hep Allah’ımı 

Toprağın bağrına koydu tohumu 

Kendini kılıftan soydu gidiyor 

 

Bülbül uyanır mı gülün dizinden? 

Rüzgârlar öpüyor gülün yüzünden 

Seven usanır mı aşkın sazından? 

Sevgi sözlerini duydu gidiyor 

 

Çiçeksiz gidemem bahçeye bağa 

Sarardım çiçeği kucak kucağa 

Âşık Borani’nin söndü ocağa 

Beni yapayalnız koydu gidiyor 
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HABER YOK 

 

Ayrılık türküsünü felek bir gün çalacak 

Acı tatlı hatıram hep geride kalacak 

Ayrılması bizlere birazcık zor olacak 

Giden geri gelmiyor kimse sırı bilmiyor 

Memnun musun yerinden bir selamın gelmiyor? 

 

Kalktı ömür vapuru hayat denen limandan 

Vur emrini sen verdin sevdalara kumandan 

Anlamaz kahpe felek gayrı ahtan amandan 

Giden geri gelmiyor kimse sırrı bilmiyor 

Memnun musun yerinden bir selamın gelmiyor? 

 

Bayramda beni seçtin aşkımızın kurbanı 

Rüzgârlar boşa geçti savurmadın harmanı 

İnsafın yok mu senin gönder Tanrı selamı 

Giden geri gelmiyor kimse sırrı bilmiyor 

Memnun musun yerinden bir selamın gelmiyor? 

 

Borani yandı gönül iniliyor derinden 

Sevdalar esiriyim silemedim serimden 

Neden haber salmıyon memnun musun yerinden? 

Giden geri gelmiyor kimse sırrı bilmiyor  

Memnun musun yerinden bir selamın gelmiyor? 
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SABIR KÜPÜ 

 

Sabrın sonu selamet sabır eyle be gönül 

Bunca rüzgâr tufanlar duruluyor baksana 

Sabreden murat almış nazlı yâre de gönül 

Bizi sıkan feleğin kolları yoruluyor 

Kader güldü yüzüme halimiz soruluyor 

 

Senin güzel gözlerin alev alev bakıyor 

Şavkın düştü içime cayır cayır yakıyor 

Baksana gönül suyu gayrı duru akıyor 

Bulanık akan sular baksana duruluyor 

Kader güldü yüzüme halimiz soruluyor 

 

Borani yaktı ateş korkum kalmadı nardan 

Vuslata tren kalktı gönlümdeki bu gardan 

Sevenler katlanırmış cefa gelse de yârdan 

Yoruluyor a gönül sevenler yoruluyor 

Kader güldü yüzüme halimiz soruluyor 
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SENİ ANLAMAYAN YÂRDAN UZAK DUR 

 

Yola çıkacaksan kâmile danış  

Soğuk tipilerden kardan uzak dur  

Aslını ara da asille konuş  

Seni anlamayan yârdan uzak dur  

 

Başından gülmeyen sonundan gülmez  

Yozan gönül kuşu bir daha gelmez  

Cehalet arifin kıymetin bilmez  

Girme bahçesine bardan uzak dur  

 

Kara sevda çekmek ölümün eşi  

İnsanı yaralar hayali düşü  

Tutuşursa sönmez aşkın ateşi  

Ateşten dumandan nardan uzak dur  

 

Dünyadan gitmeden düşünmek gerek  

Alın terin olsun yediğin çörek  

Mezarına yeter bir kazma kürek  

Kul hakkı var ise vardan uzak dur 

 

Borani dostluğa hile katılmaz 

Cehaletin sarayında yatılmaz 

Dostluk pazarında kara satılmaz 

Alıp satacaksan kârdan uzak dur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



547 
 

BİZİMKİ NAMUSLA AR DOSTLUĞUDUR 

 

Evliyanın enbiyanın dostluğu 

Gönül yarasını sar dostluğudur 

Cahil gelir ise dost pazarına 

Aldırma sözüne kâr dostluğudur 

 

Arı kendi için yapar balını 

Güzel kendi için örer şalını 

Bülbül boş beklemez gülün dalını 

Gülün kokusuna zar dostluğudur 

 

Bir etmeden kısa ile uzunu 

Katamazsın muhabbetin tuzunu 

Âşık boşa çalmaz gönül sazını 

Telin inlemesi yâr dostluğudur 

 

Reva mı insanın bağrın dövmesi? 

İnsanın insana boyun eğmesi 

El âlemin beyim paşam demesi 

Senin elindeki var dostluğudur 

 

Biz hesap vermişiz dara durarak 

Yola gidilir mi gönül kırarak? 

Ele dile bele kilit vurarak 

Bizimki namusla ar dostluğudur 

 

Borani nefisten ayrıldık çoktan 

Kurtulduk dövüşten kavga nifaktan 

Biz kevser şarabın içmişik Hakk’tan 

Sanmayın meyhane bar dostluğudur 
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İKİ KERE İKİ 

 

Erkekler arıysa kadınlar baldır 

Ne arısız olur ne balsız olur 

Ağacı süsleyen yapraktır daldır 

Ne yapraksız olur ne dalsız olur 

 

Elesti birabbüküm buyurdu Allah 

İyi bak cemale sümme vechullah 

Sıratı müstakim yemini billâh 

Ne tariksiz olur ne yolsuz olur 

 

Vahdeti vucutta enel Hak olmak 

Gir gönül evine cemul ceme bak 

Gönül deryasında hedefe varmak 

Ne kanatsız olur ne kolsuz olur 

 

Hoş görülmez erin eri yorması 

Reva mıdır gönülünü kırması 

Yetmiş iki ile kardeş olması 

Ne parasız olur ne pulsuz olur 

 

Borani yaşamdan masivayı at 

İnsanlığa sevgi ile sarıl yat 

İncinmesin senden asla mahlûkat 

Ne Allah’sız olur ne kulsuz olur 
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DOLANIR DURUR 

 

Ali gibi kan kalesin yıkmayan 

Nefsinin gölünde dolanır durur 

Cehaletin meclisinden çıkmayan 

Kötülük dilinde dolanır durur 

 

Cahilin dostluğu vefalı olmaz 

Gittiği mecliste itibar bulmaz 

Bin nasihat etsen birini almaz 

Nefsinin yolunda dolanır durur 

 

Gerçeklerin meclisine varmayan 

İkrar verip ikrarında durmayan 

Hakikat bağında gülü görmeyen 

Çalının dalında dolanır durur 

 

Cahiller özünü koymaz meydana 

Nasıl dostum dersin böyle adama 

Geçirir boynunu ipten urgana 

Urganı elinde dolanır durur 

 

Borani’yem yalan demez ozanlar 

Huzur bulmaz el huzurun bozanlar 

İlimle gitmeyip yoldan azanlar 

Cehalet çölünde dolanır durur 
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ÂDEMİN AYNASI 

 

Dünya insanın dünyası 

Dümeni insanla yürür 

İnsan âdemin aynası 

Dönüp bakan kendin görür 

 

Âdemsiz dünya mı olur? 

Arayan başka ne bulur? 

İnsansız gidemez durur 

Dünyayı peşinden sürür 

 

Evveli ahiri insan 

Değişmez değişse lisan 

Eğer varsa akıl izan 

Kendini Rabb’ini bilir 

 

Baksana ölü sağlara 

O diker gülü bağlara 

Çıkılmaz yüce dağlara 

Kendi yağar kendi erir 

 

Olgunlaşır hamı yeter 

Sayılıdır ömür biter 

Bir gün musallaya yatar 

Kendi doğar kendi ölür 

 

İnsansa insanı arar 

Kendine eder dualar 

Namazını kendi kılar 

Selasını kendi verir 

 

Bana baktım seni gördüm 

Sana baktım beni gördüm 

Borani’yem karar verdim 

İnsan doğan insan ölür 
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DÜNYAYI DİKEN GÖRÜR 

 

Allah düşünsün diye bak sana akıl vermiş 

Gül düşünüp bakanlar dünyayı gülşen görmüş 

Kendisini bilenler hepsi murada ermiş 

Kendisini bilmeyen Yaradan’ı ne bilir  

Gül düşünüp bakmayan dünyayı diken görür 

 

Kargalar bülbül olmaz tüylerini tarasa 

Şeytanlar gelir tüner Hak gönülden ırasa 

Herkes kendini bulur her ki neyi ararsa 

Kendisini bilmeyen Yaradan’ı ne bilir 

Gül düşünüp bakmayan dünyayı diken görür 

 

Borani’yem dünyada bir tek iyilik kalır 

Acizler etek öper hurafeye çağırır 

Karga koyma bahçene tohumları çıkarır 

Kendisini bilmeyen Yaradan’ı ne bilir 

Gül düşünüp bakmayan dünyayı diken görür 
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DUDAĞINDA KALIR SÖZ YAVAŞ YAVAŞ 

 

Deli gönül ömür biter yaşlanın 

Dudağında kalır söz yavaş yavaş 

Güzellerin meclisinden dışlanın 

Kaybolur bedende öz yavaş yavaş 

 

Dostlarınla uzatırsın arayı 

Saran olmaz gönlündeki yarayı 

Gözün seçmez olur akı karayı 

Göstermez dünyayı göz yavaş yavaş 

 

Kara toprak alır cesedin canın 

Dünyada kalacak servetin malın 

Ne odunun kalır ne de dumanın 

Tükenir ocaktan köz yavaş yavaş 

 

Kilit vurmuş gibi konuşmaz dilin  

Sofraya otursan uzanmaz elin  

Kametin doğrulmaz bükülür belin  

Bu gizli sırları çöz yavaş yavaş 

 

Kader seni elden ellere atar 

Hayat diken olur bağrına batar 

Gençlik elden gider kocalık çatar 

Tepeye dönüşür düz yavaş yavaş 

 

Âşık Borani'yem nöbet bitince 

Felek kumarında seni ütünce  

Uzanıp da musallaya yatınca 

Gönül dostlarını üz yavaş yavaş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



553 
 

TAŞ GELMEZ 

 

Gönül hırsızların elinde kaldı 

Kapımızı çalan boş gelmez yahu 

Bilmem gönül bağlarıma ne oldu? 

Kör baykuştan gayrı kuş gelmez yahu 

 

Gönlünde hoşgörü sevgi olanın 

Kendi yarasını kendi saranın 

Ömür boyu cahillikte kalanın 

Onun dağlarına kış gelmez yahu 

 

Azesine kurt düşüp de kokası 

Sitemim bu ateşlerin yakası 

İnanma cahilin olmaz şakası 

Gelir ya yanına hoş gelmez yahu 

 

Ne gelirse dosttan gelir başına 

Alıştır sineni dostun taşına 

Aldırma cahilin gözün yaşına 

Özden ağlamadan yaş gelmez yahu 

 

Âşığı kim ağlattıysa güldürür 

Bir gün felek tebligatı bildirir 

Borani’yi dostun oku öldürür 

Bana başkasından taş gelmez yahu 
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YORULMAZ DÜNYA  

 

Meşin yuvarlağa sığmaz ki dünya 

Yedi düvel saraç olsa emmoğlu 

Yıkılıp bir yana ağmaz ki dünya 

Bütün eller araç olsa Emmoğlu 

 

Her akıl gerçeğe ermez bilesin 

Karanlıklar ışık vermez bilesin 

Cahil Hak yüzünü görmez bilesin 

Geçen günler miraç olsa Emmoğlu 

 

Cehalet ariften sır olur kaçar 

Hangi dalı tutsa kalıyor naçar 

Sabır ile diken bile gül açar 

Tüm topraklar kıraç olsa Emmoğlu 

 

Ne kadar yörüsen yorulmaz dünya 

Pis nefis var iken durulmaz dünya 

Boşa kucaklama sarılmaz dünya 

Bütün kollar kulaç olsa Emmoğlu 

 

Borani şafaksız horoz öter mi? 

Yanmayan ocaktan duman tüter mi? 

Zengin çalımına paye yeter mi? 

Cehennemde haraç olsa Emmoğlu 
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SEVGİSİZ İNSANLAR 

 

Sevgisiz insanlar diken gibidir 

Batar gelir batar gider Emmoğlu 

Ölüsü dirisi beş para etmez 

Yatar gelir yatar gider Emmoğlu 

 

Gözü bakar hedefini göremez 

Bin söz verir birisinde duramaz 

Hiçbir zaman sürüsü bulamaz 

Katar gelir katar gider Emmoğlu 

 

Kendi çıkarına yola koyulur 

Haram yerken lezzetine bayılır 

Hayvan gibi sınırlarda yayılır 

Yutar gelir yutar gider Emmoğlu 

 

Ahretine yoktur elinde azık 

Böyle insanların haline yazık 

Vicdanları yoktur insana kazık 

Atar gelir atar gider Emmoğlu 

 

Âşık Borani'yem yanına kalır 

Aciz etek öper yalvar yakarır 

Çimlenen tohumu yerden çıkarır 

Yutar gelir yutar gider Emmoğlu 
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DOĞRU SÖYLEYEN YOK ALLAH AŞKINA 

 

Doğru söyleyen yok Allah aşkına 

Yalan batıracak Anadolu’mu 

İşçi köylü memur döndü şaşkına 

Yalan batıracak Anadolu’mu 

 

Düşünce de yalan fikir de yalan 

İbadet de yalan zikir de yalan 

Yarabbi de yalan şükür de yalan 

Yalan batıracak Anadolu’mu 

 

Bir yararı dokunmuyor ülkeye 

Kimi açık diyor kimi takiyye 

Yalanın yüzünden battı Türkiye 

Yalan batıracak Anadolu’mu 

 

Yediler özünü kabuğu kaldı 

Soydular çırptılar çalanlar çaldı 

Çeteler mafyalar evliya oldu 

Yalan batıracak Anadolu’mu 

 

Anadolu’m seni seven sakınsın 

Sevenlere can evinden yakınsın 

Ey Allah’ım inayetin dokunsun 

Yalan batıracak Anadolu’mu 

 

Mestine de Borani dost mestine 

Bu yalanın bizim ile kastı ne? 

Yalan kâbus gibi çöktü üstüne 

Yalan batıracak Anadolu’mu 
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PİSBOĞAZ DESTANI 

 

Bu zalim nefise yetmez kuvvetim 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

On yumurta sucuk sabah kahvaltım 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Bir kazan yoğurttan yapıyom ayran 

Yanına kırıyom on tane soğan 

Beş ekmek de yiyom katıksız yavan 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Çökeleği bazlamaya dürünce 

Çöreklere tereyağı sürünce 

Bayılırım uzatıp da verince 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Pirzola biftekler giriyor düşe 

Acılı köfteyi takıyom şişe 

Makarna mantıyı saklamam kışa 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Midem hiç durmadan çalıyor marşı 

Koşuyom mutfağa ekmeğe karşı 

Buğün öğlen yedim beş sahan turşu 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Bizim evde şu bamıya pişince 

Beş ekmekle yiyip karnım şişince 

Uyku tutmaz lor aklıma düşünce 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Karım çağırıyor elinde gülle 

Ağzından bal akan o tatlı dille 

Bugün yedim iki kazan fasulye 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Kolesterol yağım olmuş yedi yüz 

Ayak karıncalı kataraklı göz 

Şeytan dürtüklüyor veremiyom söz 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 
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Hormonları yedim yedim ağladım 

Karaciğer hem büyüdü yağladım 

Ben ömrümü yataklara bağladım 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Gücüm yetmez nefis denen kâfire 

Beni alıp götürecek kabire 

Altmış beş yetmişe dayandı üre 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Her yerim ağrıyor halimi sorma 

Mide bağırsakta dert burma burma 

Ben perhiz edemem kendini yorma 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 

 

Borani’yem kilom yüz on beş kadar 

Boyum atmış sekiz neyleyim kader 

Herhal yiyeceğim ölene kadar 

Beni boğaz öldürecek Doktur Bey 
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HERKES BİLEMEZ 

 

Her âşık güzele gitmek arzular 

Yola çıkar yol almayı bilemez 

Yaban arıları boşa vızılar 

Çiçeklerden bal almayı bilemez 

 

Sevgiyi güzeli sanırlar öcü 

Bir işe yaramaz cahilin gücü 

Bir dal için keser koca ağacı 

İncitmeden dal almayı bilemez 

 

Cahil arif meclisinden kovulur 

Ömrü boşa geçer boşa yorulur 

İki kaşık suya girse boğulur 

Ahretine sal almayı bilemez 

 

Taş atar çalıya bir elma düşmez 

Tüm dünya değişir cahil değişmez 

Beslemez gönlünü hamdır gelişmez 

Muhabbetten hal almayı bilemez 

 

Borani güzelin yâri olmayan 

Arayıp da sevgi barış bulmayan 

Âşık olmaz sevda eri kalmayan 

Güzellere şal almayı bilemez 
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İNSAN OLMAK İÇİN EMEK GEREKİR 

 

İnsan olmak için emek gerekir 

Başıboş gezene insan denilmez 

Önce sen kendini bilmek gerekir 

İnsanı üzene insan denilmez 

 

Gururu kibiri kaldırmak gerek 

Yerine sevgiyi doldurmak gerek 

Nefis ejderhasın öldürmek gerek 

Nefsiyle gezene insan denilmez 

 

Yâr elinden aşk dolusu içmeyen 

Tamahlıktan cimrilikten kaçmayan 

Comart olup yardım elin açmayan 

Beyhude gezene insan denilmez 

 

Borani güvenme geçmişe soya 

Bulursan pak insan sev doya doya 

Güzel ahlak ile uy güzel huya 

İnsanı üzene insan denilmez 
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BORANİ’NİN OYU DEĞİŞMEZ 

 

Şeytana sarılıp yatan ananın 

Çocuğu iblistir soyu değişmez 

Irgatlık yaparken doğan dananın 

İnanma ahlakı huyu değişmez 

 

Kalp öküze nodul vursan aldırmaz 

Yekinip de azasını kaldırmaz 

Yarış atı sana kamçı vurdurmaz 

Yiğit küheylanın tayı değişmez 

 

Ey âşık sözümü iyice dinle  

Kalp işe yaramaz öfkeyle kinle  

İnsan zengin olmaz beş yüzle binle  

Kadere yazılan sayı değişmez 

 

Âşığın sevgidir gündüz gecesi 

Sevgi dolu şiirinin hecesi 

Yetmiş yıllık insanların cücesi 

Bir günde uzayıp boyu değişmez 

 

Doğruyu söylersin dilini keser  

Nasihat edersin darılır küser  

Sen nerden beklersin o nerden eser  

Cahilin senesi ayı değişmez 

 

Cahil kerameti kendinde sanmış  

Yanılmış şeytanın sözüne kanmış  

Elesti bezminden torbana konmuş  

İnanma insanın payı değişmez 

 

Âşık Borani’yem bakın ezele  

Hoşgörünün pazarında gezele  

Benim bir oyum var sevgi güzele  

Âşık Borani'nin oyu değişmez 
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SON PİŞMANLIK 

 

Hayat yolu yokuşsa gitmez yorulur dizin 

Dil dönüp söyleyemen dudakta kalır sözün 

Aklın başına topla dinle be iki gözüm 

Ayrılsak çile bitmez acı bağrımdan gitmez 

Aklın başına topla pişmanlık fayda etmez 

 

Hatır gönülü yıkma Allah emrinden çıkma 

İnsan gönlü Kâbe’dir sakın gönülü yıkma 

Nasip bittiği yerde boğaza durur lokma 

Ayrılsak çile bitmez acı bağrımdan gitmez 

Aklın başına topla pişmanlık fayda etmez 

 

Borani’yem güzelsiz geçiremen zamanı 

Kan kokar kara toprak çiçekler içer kanı 

Ziyaret eden olmaz yıkık virane hanı 

Ayrılsak çile bitmez acı bağrımdan gitmez 

Aklın başına topla pişmanlık fayda etmez 
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DÜNYANIN FALI  

 

Dün falına baktım kahpe dünyanın 

Bugünü bellisiz dünü bellisiz 

Kalbi garez dolu insanoğlunun 

İmanı bellisiz dini bellisiz 

 

Doğmadan ölenler na’şa yaşamış 

Kimi yarım avuç aşa yaşamış 

Hilkat çamurunu boşa taşımış 

Hücresi bellisiz geni bellisiz 

 

İnsanları zehir gibi içilmez 

Sevgi köprüsünden dosta geçilmez 

Terzi olsan bir top kumaş biçilmez 

Uzunu bellisiz eni bellisiz 

 

Hayat kumarını mertçe oynamaz 

Ocağı yanmıyor kazan kaynamaz 

Alışmış yalana hak söz söylemez 

Sevgisi bellisiz kini bellisiz 

 

Neylesin Borani ozanlık serde 

Vurguncu soyguncu dolmuş her yerde 

Boşa gelip gittim her seferinde 

Mergadı bellisiz sini bellisiz 
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BÜTÜN UMUTLARI VURDURDUNUZ SİZ 

 

Tavşana kaç tazıya tut diyerek 

Ölüm panayırı kurdurdunuz siz 

Yalana dolana umut diyerek 

Bütün umutları vurdurdunuz siz 

 

Halkımdan korktunuz öcü diyerek 

Yediniz haramı acı diyerek 

Bunlar cumhuriyet gücü diyerek 

Sinsi emellerle saldırdınız siz 

 

Boş boşuna gitti bütün arzular 

Ağlıyor şehitler bütün gaziler 

Atatürk’ün kemikleri sızılar 

Eli halimize güldürdünüz siz 

 

Sermayeye hizmet ettiniz niye? 

Zenginin davasın güttünüz niye? 

Dimyat’a pirince gittiniz niye? 

Evdeki bulguru aldırdınız siz 

 

Borani’yem bizi hakir gördünüz 

Süründürüp muradına erdiniz 

İlaç diye yaraya tuz sürdünüz 

Bizi diri diri öldürdünüz siz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


