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BEŞİNCİ BÖLÜM
SÖZ İNSANA SÖYLENİR
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İKİ DAKKA DURUR İSEM NAMERDİM
İnsanların derdi başından aşar
Sevgisiz sevdasız aşksız dünyada
Ne yaşadı ne yaşamış ne yaşar?
Sevgisiz sevdasız aşksız dünyada
Toprak tava gelip güller açar mı?
Bahçeler şenlenip kuşlar uçar mı?
Gönülden gönüle kervan geçer mi?
Sevgisiz sevdasız aşksız dünyada
Nasıl anlatayım size halimi?
Sevgisizlik büker gider belimi
Döl verir mi sevdaların gelini?
Sevgisiz sevdasız aşksız dünyada
Sevgisiz erir mi dağların karı?
Sevgisiz gelir mi ömrün baharı?
Nerden çiçek bulsun bal yapsın arı?
Sevgisiz sevdasız aşksız dünyada
Âşık Borani’yem bitmiyor derdim
Ben gönümü sevgi aşkla everdim
İki dakka durur isem namerdim
Sevgisiz sevdasız aşksız dünyada
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GİDİYORSUN HA
Dert keder koymayıp başıma dizip
Ayrılığı yazıp gidiyorsun ha
Bunca hatıranın üstünü çizip
Yuvamızı bozup gidiyorsun ha
Başımdaki acı günler geçmeden
Bahtımdaki sarı güller açmadan
Kanatlanıp yuvasından uçmadan
Yavruları yozup gidiyorsun ha
Ecel fermanını aldın eline
Ayrılığı ezber ettin diline
Zehirini döküp aşkın gülüne
Yağıp esip tozup gidiyorsun ha
Sen korkulu rüyam hasret nöbetim
Sevda çeke çeke bitti servetim
Derdimle baş başa bırakıp yetim
Bir hiç için kızıp gidiyorsun ha
Âşık Borani’yem kırık kol kanat
Hâlâ seviyorum düşmana inat
Viran oldu yuvam bitti saltanat
Mezarımı kazıp gidiyorsun ha
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NE MUTLU BANA
Ne haram yedirdim ne haram yedim
Dürüst yaşadıysam ne mutlu bana
Her yerde sözümü erkekçe dedim
Dürüst yaşadıysam ne mutlu bana
Nice haksızlıklar gördüm direndim
Sabır kalkanıyla nefsimi yendim
Eskiler kullandım yamalı giydim
Dürüst yaşadıysam ne mutlu bana
Dosdoğru yürüdüm asla yılmadım
Hoşgörü sevgiden ayrı kalmadım
Şükür sazım riya ile çalmadım
Dürüst yaşadıysam ne mutlu bana
Hep öyle yaşadım bağrımda yara
Akına ak oldum karana kara
Böyle ölüp gideceğim mezara
Dürüst yaşadıysam ne mutlu bana
Âşık Borani’yem sevgi avazım
Hoşgörü sevgiden baharım yazım
Kırk yıldır çalarım kınalı sazım
Dürüst yaşadıysam ne mutlu bana
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SEVGİYLE YENEN AŞ
Aylarım hicran doldu yıllar geçti vefasız
Nasıl yaşasın insan sevgi aşksız sevdasız
Bir dünya düşler iken herkes mutlu kavgasız
Sevgi hoşgörü bitti dertle kaldım baş başa
Ben hasretim sevdaya sevgiyle yenen aşa
Bir avuç sevgi diye yanar gönüllerimiz
Seviyorum demiyor lal oldu dillerimiz
Bir demet gül veren yok boş kaldı ellerimiz
Sevgi hoşgörü bitti dertle kaldım baş başa
Ben hasretim sevdaya sevgiyle yenen aşa
Yağmur sevgiyle yağsın ırmak sevgiyle aksın
Kulak sevgiyle duysun gözler sevgiyle baksın
Sevgisiz gezenleri güzel Allah’ım yaksın
Sevgi hoşgörü bitti dertle kaldım baş başa
Ben hasretim sevdaya sevgiyle yenen aşa
Nerdesin sevgi barış söyle bana nerdesin?
Bir ılık meltem gibi neden çıkmıyor sesin?
Sevgi evrensel gülüm sevgi barış herkesin
Sevgi hoşgörü bitti dertle kaldım baş başa
Ben hasretim sevdaya sevgiyle yenen aşa
Borani’yem korkarsam lanet olsun ölümden
Sevgiye şiir yazdım çaldım sazın telinden
Sevgisiz sevdasızlar anlamadı dilimden
Sevgi hoşgörü bitti dertle kaldım baş başa
Ben hasretim sevdaya sevgiyle yenen aşa
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BENİ YORDUN YALAN DÜNYA
Zamanın tik tak sesine
Kurdun beni yalan dünya
Verdin zulmün pençesine
Yordun beni yalan dünya
Meyveye ermeden dalım
Anlamadın ahval halım
Emdin kanım yalım yalım
Sordun beni yalan dünya
Derdim oldu derya deniz
Uçtu gitti soldu beniz
Daha tomurcukken henüz
Kırdın beni yalan dünya
Geçtim çarkıfeleğinden
Elendim sık eleğinden
Ciğerimden can evimden
Vurdun beni yalan dünya
Borani’yi attın köze
Vurdun yolum yokuş düze
En sonunda bir top beze
Sardın beni yalan dünya
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SEVGİNİN OLDUĞU YERDE
Domur domur güller açar
Sevginin olduğu yerde
Fitne barınamaz kaçar
Sevginin olduğu yerde
Sevmeyen insan darılır
Sevgiyle Hakk’a varılır
Yeni bir dünya kurulur
Sevginin olduğu yerde
Herkes aradığın bulur
Tüm gönüller birlik olur
Cehalet arada kalır
Sevginin olduğu yerde
Borani Hakk’a akılır
Zulüme karşı çıkılır
Cehalet kökten yıkılır
Sevginin olduğu yerde
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BİR GÖNÜL ALAYIM MÜSAADENİZLE
Ozanın sazından başka neyi var?
Size saz çalayım müsaadenizle
Küs ölüp gitmesi ne işe yarar?
Bir gönül alayım müsaadenizle
Çiçekler içinde sümbül kokuşlum
Güzeller içinde yüzü nakışlım
Seni kim doğurdu leylek bakışlım?
Bir selam salayım müsaadenizle
Dünya güzel ile dolsaydı keşke
Severek yaşayıp ölmesi başka
Katıksız sevgiye tertemiz aşka
Kul köle olayım müsaadenizle
Allah canım sevgi diyerek alsın
Sevgisiz gezeni taşlara çalsın
İsterim ki dünya güllere kalsın
Dikeni yolayım müsaadenizle
Borani’yem boşa gitti sözlerim
Kabuğumla uyuşmuyor özlerim
Yıllardır sevgiyi arar gözlerim
Ben nasıl bulayım müsaadenizle?
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VAH VAH
Yunus sevgisinde birleşemedik
Sen bir gülde ben bir gülde kaldık vah
Bir gönül şehrine yerleşemedik
Sen bir dilde ben bir dilde kaldık vah
Hep âdemden geldik âdemden bittik
Söyle ikilikle kaç adım gittik?
Biz neden dövüştük niçin harp ettik?
Sen bir ölde ben bir ölde kaldık vah
Neden şad olup da birlik gülmedik?
Can dostluğun kıymetini bilmedik
Aynı yerden çıktık birlik gelmedik
Sen bir dölde ben bir dölde kaldık vah
Silip parlatmadık kalp denen evi
Niçin öldürmedik nefs denen devi?
Sana Sünni dendi bana Alevi
Sen bir bölde ben bir bölde kaldık vah
Bu nefsin başını ezemez miydik?
Hepimiz kol kola gezemez miydik?
Gönül denizinde yüzemez miydik?
Sen bir gölde ben bir gölde kaldık vah
Borani’yem gemi aldık azıya
Merhem olamadık bir tek sızıya
Sevgi kitabında kalan yazıya
Sen bir silde ben bir silde kaldık vah
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CUMHURİYET KADINI
Ay yıldızlı bayrak elde geziyor
Atatürk’ün Cumhuriyet kadını
Türk’e yeni baştan destan yazıyor
Atatürk’ün Cumhuriyet kadını
Çağdaş uygarlıktan almış adını
Tırnaklar ojeli dudak boyalı
Giysileri dantel dantel oyalı
Namuslu iffetli edep hayâlı
Atatürk’ün Cumhuriyet kadını
Çağdaş uygarlıktan almış adını
Yurdundaki tehlikeyi görüyor
Kahırlanıp sessiz sessiz yürüyor
Anlayana ültimatom veriyor
Atatürk’ün Cumhuriyet kadını
Çağdaş uygarlıktan almış adını
Atatürk’ün emaneti Çankaya
Yatır onu gönlündeki bankaya
Gerekirse katılacak kavgaya
Atatürk’ün Cumhuriyet kadını
Çağdaş uygarlıktan almış adını
Borani’nin şehidinin anası
Laikliğin omurgası binası
Elvan elvan ellerinin kınası
Atatürk’ün Cumhuriyet kadını
Çağdaş uygarlıktan almış adını
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BARIŞMAM GAYRI
Yıkıp viran ettin gönül sarayı
Çekil git seninle konuşmam gayrı
Neden çektin gittin açtın arayı?
Peşinden koşup da yarışmam gayrı
Bundan sonra güllerimi koklama
Açık konuş sırlarımı saklama
Kıyamete kadar beni bekleme
Kırıldı şu gönlüm barışmam gayrı
Zamansız terk ettin ağlattın beni
Aşkın ateşiyle dağlattın beni
Gönlünden çıkardın candan seveni
Ne yapsan işine karışmam gayrı
Benim için yanıp yanıp tütsen de
Bülbül gibi ah u feryat etsen de
Boynu bükük sen beni beklesen de
Kırıldım seninle buluşmam gayrı
Sam yelleri ile büktün belimi
Hoyrata yoldurdun sarı gülümü
Yad eller tarasın zülfün telini
Kırılsın kollarım sarışmam gayrı
Âşık Borani’yem dert verdin bana
Eli misafir et kalp denen hana
Mahkeme kurdursan ulu divana
Yüzüne bakıp da barışmam gayrı
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BİLGİSAYAR DEĞİL FESAT TORBASI
Bilen var mı bu erkek mi dişimi?
Bilgisayar değil fesat torbası
Karıştırdı hayalimi düşümü
Bilgisayar değil fesat torbası
Kimi çet yaparken saklıyor adın
On beşlik kız olur altmışlık kadın
Hesabı yok şu attığı tokadın
Bilgisayar değil fesat torbası
Bir eli yazıyor bir eli silgi
İnsandan istiyor tertemiz ilgi
Karnına doldurmuş bir çuval bilgi
Bilgisayar değil fesat torbası
Neyim var neyim yok içinde saklı
Bahise giriyor çıkıyor haklı
Ecik benden fazla vallahi aklı
Bilgisayar değil fesat torbası
Borani’yem mesaj alıp veriyor
Kendi doğrulttuğu yolda yürüyor
Virüs kapmış katır gibi kiriyor
Bilgisayar değil fesat torbası
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YUT DİYORLAR YEDİ BAŞLI YILANI
Kekik gözlü Amerikan yosması
Som altından boynundaki tasması
Reva mıdır sırtımıza kusması?
Bunu bize kim anlatsın Borani?
Hiç bitmiyor Avrupa’nın planı
Dillerine sur etmişler yalanı
Yut diyorlar yedi başlı yılanı
Yutkunuyor nasıl yutsun Borani?
Vücuduna girmiş iki kanlı bit
Deri kemik kalmış koskoca yiğit
Her köşe başında ürüyor bir it
Hangisine taşın atsın Borani?
Çalıştı terledi hep oluk oluk
Yoldular tüyünü ettiler yoluk
Hayat denizi yok karada balık
Hangi gölde balık tutsun Borani?
Ölüsü geziyor bakmam sağ gibi
Gelen yok giden yok gülsüz bağ gibi
Birikmiş dertleri olmuş dağ gibi
Alanı yok kime satsın Borani?
Der Âşık Borani halimiz yaman
Gönül dağlarından gitmiyor duman
Her zaman ağladık güldük ne zaman?
Böyle hayat yere batsın Borani
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DİKKAT ET BORANİ
Bundan sonra yaşantına dikkat et
Kocamamız hızlanıyor Borani
Yolun yokuşunu düzü ayırt et
Hayat yolu buzlanıyor Borani
Ne bağlaman kaldı ne de kudümün
Uçurum başına vardı adımın
Son kadehte kaldı iki yudumun
Hâlâ gönül nazlanıyor Borani
Senin de açardı gonca güllerin
Çok âşığa örnek idi hallerin
Hani nerde o güzelim dillerin?
Gönül aşın tuzlanıyor Borani
Ayrılık yakışmaz Çorum’un gülü
Erken mi susturduk o tatlı dili?
Mızraba dayanmaz koparır teli
Hâlâ gönül sazlanıyor Borani
Borani’yem anlatamaz dillerim
Erkenden soluyor gonca güllerim
Aklıma düştükçe gençlik yılların
İnan içim sızlanıyor Borani
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ASIR DEĞİŞTİ
Yola vakitli çık geride kalma
Seneler değişti asır değişti
Uyan aç gözünü gaflete dalma
Kabahat değişti kusur değişti
Meydanı boş buldu çıktı hainler
O doğru sözünü senin kim dinler?
Sazım yaralandı durmadan inler
Sürgünler değişti esir değişti
Eti karıştırdı hileci kasap
Lafı uzatmadan yerinde kes at
Çarşıya uymuyor evdeki hesap
Avroda dolarda küsur değişti
Hangisini yazsam dönmüyor dilim
Bahçeler değişti kokmuyor gülüm
Aşı tutmaz oldu bir yıllık gelin
Kimse aşermiyor kısır değişti
Borani’yem sazda fasıl açardım
Konuştukça ben kendimden geçerdim
Çay kaynatır tütünümü içerdim
O eski sedirler hasır değişti
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TAŞ ETTİLER İŞE BAK
Anasırdan gelen koca dünyayı
İçerisin boş ettiler işe bak
Besmelesiz bıraktılar sofrayı
Şeytanları eş ettiler işe bak
Kırıldı kanadım yüksek uçarken
Günler kasavetli gelip geçerken
Suyu bile üfleyerek içerken
Bizi ayyaş keş ettiler işe bak
Ben sana gerçeği söyledim baştan
Gel katıl sürüye dolanma dıştan
Haramdan mundardan haksız kazançtan
Sofralara aş ettiler işe bak
Çalıştım didindim boşu boşuna
Ölürsem yazılsın mezar taşıma
Şu kahpe feleğin bakın işine
Yazımızı kış ettiler işe bak
Bunca yıldır sırrımızı saklarken
Kader dert üstüne derdi eklerken
Kara gözlüm kavuşmayı beklerken
Bizi hayal düş ettiler işe bak
Hoşgörüden devlet sevgi lideri
Değişmedi Türkiye’nin kaderi
Bir türlü bitmiyor şehit haberi
Gözümüzü yaş ettiler işe bak
Borani’nin sevgi akar arkında
Olanlardan haberi var farkında
Gülen çehre koymadılar yurdumda
Bağrımızı taş ettiler işe bak
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MEVLA’SINI BULUR BU YÜREK
Aklıma düştükçe efsane adın
Kuş gibi çırpınır vurur bu yürek
Sevdana gezdirir hep adım adım
Hep başıma bela olur bu yürek
Gâhi yüksek gâhi engine iner
Yanan ile yanar sönenle söner
Çırpına çırpına deliye döner
Arar Mevla’sını bulur bu yürek
Göğüs kafesinde sevda fırını
Kim söndürür bu yüreğin harını
Belli değil bu günleri yarını
Bir gün belasını bulur bu yürek
Allah sevgi için yaratmış arşı
Sevenlerin gönlü bedesten çarşı
Yobaza bağnaza cahile karşı
Sur olur sevgiyi korur bu yürek
Benim derdim böyle işte sultanım
Dert ile gam ile doldu dört yanım
Bir gün damarımdan çekilir kanım
Aynen gonca gibi kurur bu yürek
Borani güzele yapılmaz hile
Âşıklar şükreder düştüğü hale
Aşk yaksa kül etse savursa bile
Sevgisiz yaşamaz durur bu yürek
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ARZU
Ne gam kalır idi ne de kasavet
Dost düşman yan yana oturabilsek
Sarılırdık barışırdık yan yana
Gidenleri geri getirebilsek
Oylum oylum yansa sinemin odu
Cahilde ar olmaz arifin udu
Ne gammaz kalırdı ne dedikodu
Yalan gemisini batırabilsek
Bunca insanları asıp kesmesek
Nice darağcında canlar asmasak
Açılan yaraya tuzlar basmasak
Alıp dizimize yatırabilsek
Düşünen insan ol olma korkuluk
Çalış bir gün olur belki de bolluk
Rençberin belini büken şu yokluk
Geliri gidere yetirebilsek
Sakın içme namert çorbası ekşi
Borani vicdanda bulursun aşkı
Yıkma sırça saray insanlık köşkü
İnsanı gönüle götürebilsek
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PİRİ TÜRKİSTAN’DAN GELDİK
Biz erenler Horasan’dan
Piri Türkistan’dan geldik
İnsanları sevdik candan
Piri Türkistan’dan geldik
Geldik Türklüğü anlattık
İnsanlığa maya kattık
Dergâhlarda aş kaynattık
Piri Türkistan’dan geldik
Karac’oğlan yâri ile
Koca Yunus piri ile
Hacı Bektaş Veli ile
Piri Türkistan’dan geldik
Alperenlerden ozanım
Sevgi okurum yazarım
Yesi’de kaynar kazanım
Piri Türkistan’dan geldik
Bizi diri diri yaktı
Oluk oluk kanım aktı
Tek suçumuz Türk olmaktı
Piri Türkistan’dan geldik
Borani’yem anı ile
Asil Türklük kanı ile
Şaman baksı kamı ile
Piri Türkistan’dan geldik
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HAKKI YOK
Pir Sultan Abdal’ı asan kadı'nın
Söz içinde söz sormaya hakkı yok
İnsanlığa nifak sokan cadının
Öz içinde öz sormaya hakkı yok
Düşmanı olur mu kardeş kardeşin?
Ölçüp biçmeden de konuşma peşin
Sözü söylemeden iyice düşün
Köz içinde köz sormaya hakkı yok
El sırtından yiyip içip kananlar
Saray deyip viraneye konanlar
Atılan pisliği rahmet sananlar
Yüz içinde yüz sormaya hakkı yok
Arıdan esirge balı peteği
Eşe dosta yedir yağlı keteyi
İki adım görmeyenler öteyi
Göz içinde göz sormaya hakkı yok
Baştakiler yesin ballı böreği
Nasıl çarpmaz haksızlığa yüreği?
Bir yana ayırıp orta direği
Biz içinde biz sormaya hakkı yok
Borani halkının asker neferi
Sevgi kazanacak köyde zaferi
Bir beni de düşün ecik dur heri
İz içinde iz sormaya hakkı yok
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İNADINA SEVGİ İNADINA AŞK
İlaç diye zehir sürse hekimler
İnadına sevgi inadına aşk
İdamıma hüküm verse hâkimler
İnadına sevgi inadına aşk
Sevdalar tutuşsa ciğerim yaksa
Silerim toprağa gözyaşım aksa
Yerle gök birleşse kıyamet kopsa
İnadına sevgi inadına aşk
Bulutlar devrilip bir yana ağsa
Bahtımın güneşi tersinden doğsa
Cehalet cellâdı yüz kere boğsa
İnadına sevgi inadına aşk
Mecnun gibi ateş yaksam çöllere
Gecelerim kurşun sıksa güllere
Türkülerim esir olsa dillere
İnadına sevgi inadına aşk
Denizler göl olsa göller kurusa
İnsan vazgeçer mi yâri bulursa?
Yıkılsın bu dünya yârsız olursa
İnadına sevgi inadına aşk
Âşık Borani’yim boynumu büktüm
Ben ne çektim ise sevdadan çektim
Ben kalbe sevgiyi ömürlük ektim
İnadına sevgi inadına aşk
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HER KÖYDE ZÜBÜK
Yıkayıp da arıtmadan kirini
Her tarafa bulaştırdın şerrini
Okumadan dört kitaptan birini
Güneşi tersinden doğdurdun zübük
Pay almamış ariflerin sözünden
İnsani düşünce yoktur özünden
Gidiyorsun şeytanların izinden
Aslanı çakala boğdurdun zübük
Böyle zübüklere insan denemez
Savaş açıp pis nefsini yenemez
Bir elifin manasını bilemez
Bülbülü kargaya koğdurdun zübük
Kendi çıkarına gezersin arsız
Allah’ın nuru yok yüzünde nursuz
İnsan haklarını çalansın hırsız
Kantarı bir yana ağdırdın zübük
Zübük diken gibi batar insana
Bilmiyorsan bir bilene sorsana
İnsanlar sığar mı dile lisana
Mızrağı kılıfa sığdırdın zübük
Dolar ile yatar mark ile kalkar
Tefecilik yapar serveti artar
Gözü Allah diye avroya bakar
Başımıza taşlar yağdırdın zübük
Âşık Borani’yem her yerde zübük
Kimseyi dinlemez dediği dedik
Zübüğün yüzünden ayvayı yedik
File karıncayı sağdırdın zübük
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SOR DA GEL
İki yüz elli üç yirmi on dokuz
Beni alo diyen tele sor da gel
Adım Halil Çimen mahlas Borani
Köroğlu’nun Çamlıbel’e sor da gel
Hurafede kalmam derim yenilik
Şen şakrak gezerim değilim sülük
Anam Firdevs Çimen babamsa Sülük
Babamdaki asil döle sor da gel
Çok sürü otlattım inek sağdım ben
Nefsimden kin kibri attım kovdum ben
Bin dokuz yüz kırk üç yılı doğdum ben
Anamdaki asil döle sor da gel
Benim ciğerimi güzeller yaktı
Beynime sevginin iksiri aktı
Karac’oğlan sözü bana bıraktı
Mecnun’a Leyla’ya çöle sor da gel
Borani’yem selam söylen yârime
Aşkın acısını aldım serime
Ben bağrımı dövdüm sazın yerine
İster bülbül ister güle sor da gel
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KÖLE VERDİN BENİ GÜZEL
Aşkıma yalan söyledin
Dile verdin beni güzel
Sevdana Mecnun eyledin
Çöle verdin beni güzel
Sevdanın olur mu kârı
Görmeden yazı baharı
Doldurdun ateşi narı
Küle verdin beni güzel
Bağladın zülfün teline
Kelepçe vurdun dilime
Ne olursun bak halime
Güle verdin beni güzel
Girdim ömrün ortasına
Düşürdün gönül yasına
Dertli gönül hastasına
Çile verdin beni güzel
Borani’yem aşk sazıma
Karıştın bahar yazıma
Bitmez tükenmez nazına
Köle verdin beni güzel
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HEMİ GELDİ HEMİ GEÇTİ YENİ YIL
Benim bir beklentim özentim yoktu
Az zamlı zulümlü geldi yeni yıl
Bizim oğlan harçlığını savurmuş
Bütçemin dibini deldi yeni yıl
Gene hesap şaştı ortada kaldım
Nidek komşuların kapısın çaldım
İkinci gün komşulardan borç aldım
Sanki halimizden bildi yeni yıl
Toto oynamadım bilet almadım
Ben kumarın yanına da varmadım
Bir zenginlik hayali de kurmadım
Kapımı çalmadan öldü yeni yıl
Mana âleminin erliği dedim
Savaş cehaletin körlüğü dedim
Sevgide insanın birliği dedim
Gene insanlığı böldü yeni yıl
Âşık Borani'yem yaşam bir tadım
Sevda defterinde var benim adım
Bankamatiklerde güzel aradım
İnsanlık haline güldü yeni yıl
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FARKINDA DEĞİL
Karada yürümüş denizde yüzmüş
Ömrü boşa geçmiş farkında değil
Destanları yazmış şiirler düzmüş
Saçına kır düşmüş farkında değil
Gurbet hasret bükmüş onun belini
Nasıl anlatmalı size halini
Bir koku kaplamış sağı solunu
Gül terini dökmüş farkında değil
Yavru ceylan gibi gezer sallanır
Onu seven âşık tümden dellenir
Konuştukça şeker olur ballanır
Abıkevser içmiş farkında değil
İnsanoğlu vazgeçer mi davadan?
Hâlâ usanmadı dövüş kavgadan
Gönül kuşu hicret etmiş yuvadan
Yozmuş uçmuş gitmiş farkında değil
Yetmişinde sevda neye yarıyor?
Yakışmıyor hâlâ gönül kırıyor
Çıkmış sokaklarda güzel arıyor
Sevgi güzel kaçmış farkında değil
Doğru bakıp hedefini görmüyor
Selamını emsaline vermiyor
Hâlâ sevgi diyor güzel yâr diyor
Ömrü boşa geçmiş farkında değil
Âşık Borani’yem döndüm şaşkına
Bana yardım edin Allah aşkına
Misafir etmeye gönül köşküne
Hâlâ beni seçmiş farkında değil
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BENİM DERDİM SÖYLENECEK DERT DEĞİL
-Kadir Boztepe'yeGüzel dostlar sakın beni kınaman
Benim derdim söylenecek dert değil
Düşmana diyemem dosta yanamam
Benim derdim söylenecek dert değil
Avcı kurşun attı gönül kuşuma
Felek zehir kattı tatlı aşıma
Yanamam derdimi öz kardaşıma
Benim derdim söylenecek dert değil
Gönül bahçem viran yok gül derenim
Hani nerde kaldı canın verenim?
Bir gaflette kaçtı sevda trenim
Benim derdim söylenecek dert değil
Dünyada herkesten ben bir dert aldım
Gönül kuşum uçtu uzağa saldım
Cahiller almadı yükünen kaldım
Benim derdim söylenecek dert değil
Onun bunun hatırına değerek
Yaşanmıyor zulme boyun eğerek
Göğüs kafesine sığmıyor yürek
Benim derdim söylenecek dert değil
Mezarımı benim derin kazdırın
Ağu katın dertlerimi azdırın
Dertlerimi kefenime yazdırın
Benim derdim söylenecek dert değil
Borani'ye her taraftan dert geldi
El âlem güldü de şaduman oldu
Derdim mahşer günü huzura kaldı
Benim derdim söylenecek dert değil
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YÂRİ ARA BUL
İnsan ümmül kitap oku özünü
İnsan vechindeki nuru ara bul
Hakikat bağına çevir yüzünü
İman kalesinde suru ara bul
Alıştık feryada ah ile vaha
Nazı niyazımız Hazreti Şah’a
Yakın olmak istiyorsan Allah’a
Kırklar meydanın darı ara bul
İnsan ümmül kitap Natık-ı Kuran
Gönülden gönüle yol bulup varan
Gönül yarasına ilacı saran
Bir gerçek dostunla varı ara bul
Hak yoluna giden yolcu yorulmaz
Sel deryaya ulaşmadan durulmaz
Rehbersiz mürşitsiz Hakk’a varılmaz
Gönülden gönüle turu ara bul
Can kafesi bu gördüğün bedende
Dünyadaki gizli sırlar âdemde
Sen de ötmek ister isen bahçende
Şeyda bülbül gibi zarı ara bul
Ölmeden ölenler geri dirilmez
Can gözü olmadan gerçek görülmez
Öyle her güzele meyil verilmez
Bir ahdine sadık yâri ara bul
Âşık Borani’yem güle zar eyle
Seni yâre yâri sana yâr eyle
Zarar etme bu meydanda kâr eyle
Zararın için içinde kârı ara bul
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BÜLBÜLÜN FERYADI
Nedir bu feryadın nedir bu çile?
Neden âşık oldun dikenli güle?
Ne desem ne yapsam hepsi nafile
Aşkın ateşine yanadur bülbül
Geceli gündüzlü hep zar satarsın
Dikenler içine girer yatarsın
Dikenli güllere yuva yaparsın
Onun'çin her yanın yaradır bülbül
Âşıklar bülbüller çeker dilinden
Kimse şikâyetçi olmaz halinden
Bir gün hazan olur gider elinden
Kurumadan güller konadur bülbül
Biz de ereceğiz bir gün murada
Arada dertleşek beni ara da
Nasıl dayanırsın böyle feryada
Cehaletin kastı canadır bülbül
Bizim sitemimiz nazlı yâredir
Onun için ciğer pare paredir
Neden ikimizin bahtı karadır?
Cevap ver sualim sanadır bülbül
Borani’yem bir şey gelmez elimden
Nasıl kurtuluruz böyle zulümden
Ben mi ayırdım da seni gülünden?
Senin de sitemin banadır bülbül
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ÖLDÜR NEFİS DENEN YILANI GÖNÜL
Sen de ettiğine olman mı pişman?
Sur ettin diline yalanı gönül
Bilmez misin nefsin hep sana düşman
Öldür nefis denen yılanı gönül
Gene yorulmuş bu nereden indi?
Ne gözyaşı bitti feryadı dindi
Çıldırmış bu gönül deliye döndü
Yâr deyi dolanı dolanı gönül
Dostluklar vefasız insanlık ölmüş
Sevgi bahçesine kargalar dolmuş
Var mı bu dünyada şad olup gülmüş?
Göster mutluluğu bulanı gönül
Nice yiğitleri zaman öğüttü
Ummadığı bir gün kepeği bitti
Hepsi de beş arşın bez ile gitti
Var mı bu dünyada kalanı gönül?
Bu dünya bir handır gelen gidiyor
Kalanlar gidene selam ediyor
Kime derdin sorsam feryat ediyor
Hiç gördün mü mutlu olanı gönül?
Borani’yem gönül kuşu ötmez mi?
Alçak gönül kasavetin bitmez mi?
Yâr demeye bir Fadime yetmez mi?
Neylersin filanı falanı gönül
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DAHA NİCE SEVDA ALIR GÖTÜRÜR
Daha nice sevda alır götürür
Hâlâ yorulmadı taş gibi gönül
Aşkın yollarında çile bitirir
Bitmiyor boranı kış gibi gönül
Aşkın tuzağından sıyrılır düşer
Hâlâ sevdaların bağrını deşer
Gönül kandilinde can kaynar pişer
Muhabbet ceminde aş gibi gönül
Nasıl yoracaksan bu gönlümü yor
Dışı alaz alaz içi kızıl kor
Bu gönlüme sahip olmak gayet zor
Sevda ordusuna baş gibi gönül
İki bin on dörtte bahtım uyandı
Yaşım geldi yetmişlere dayandı
Güzel dedi sevdalara boyandı
Kurumaz gözümde yaş gibi gönül
Çıldırmış bu gönül beni takmıyor
Eve gelip ocağını yakmıyor
Sevgi aşktan gayrısına bakmıyor
Sevgisiz dünyada şaş gibi gönül
Borani gönülden ayvayı yedik
Kalmadı gönülden başa gelmedik
Yorulmaz dürzünün dediği dedik
Oturdu sineme taş gibi gönül
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OLMAZ BE GÖNÜL
Yine dizgin kırdın şaha mı kalktın?
Yoruldun eşini eşini gönül
Dertlerin içinde yalnız bıraktın
İnsan unutur mu eşini gönül?
İncel ama sakın ortadan kopma
Gerçeklere sarıl yanlış iş yapma
Allah’ı unutup şeytana tapma
Neylersin üçünü beşini gönül?
Ne işin olacak muzu muzırla
Bizim işimiz yok şahla nazırla
Ahret azığını iyi hazırla
Bir gün çekecekler fişini gönül
Görmezsin gerçeği gözü şaş gibi
Oturdun sineme kara taş gibi
Kalın ortalıkta haram aş gibi
Sana eğdirirler başını gönül
Lafı ölçülü de kafadan atma
Melâmet ol elin çulunda yatma
Haramı mındarı malına katma
Çamurda sürürler leşini gönül
Borani’yem bir meçhule yürürsün
Umutsuz yollarda boşa çürürsün
Beni de yanında süründürürsün
Niçin bırakmazsın peşimi gönül?
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ANAM
Yatağım başında şefkat duyarak
Kaldırırdın hal hatırım sorarak
Önlüğünden kesip yama vurarak
Beni bayramlarda süsleyen anam
Ninni söyler benim için ağlardın
Yavrum der de ciğerini dağlardın
Beşiğime nazarlıklar bağlardın
Beni iliğiyle besleyen anam
Çapa sallarıdın dünyanın hali
Evimiz kovandı yapardın balı
Daima güler yüz tatlıydı dili
Kurban olam diye sesleyen anam
Borani’yem çok yedirdin aşımı
Ben uyurken sen görürdün işini
Alıp kucağına benim başımı
Kurbanım sineye yaslayan anam
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YUSUF PEYGAMBER Mİ ÇALDI MAYANI?
Zülüfler gamzeyi sarmış bir yandan
Saçların bir âlem yüzün bir âlem
Bir benzerin yoktur koca cihanda
Sohbetin bir âlem sözün bir âlem
Çağlayan sel misin akışlarında?
Gül kokuyor yüzün nakışlarında
Yürekler yanıyor bakışlarında
Ateşin bir âlem közün bir âlem
Aşkın hırsızından hesap sorulmaz
Sel deryaya ulaşmadan durulmaz
Senin ile yola giden yorulmaz
Yokuşun bir âlem düzün bir âlem
Söyle kimden aldın sen bu payanı
Boşa telef oldu ömrün bir yanı
Yusuf peygamber mi çaldı mayanı?
Kabuğun bir âlem özün bir âlem
Borani aradım burda yoğudun
Geldin yüreğime sevda dokudun
Aşkın mektebini nerde okudun?
Doktoran bir âlem tezin bir âlem
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ADINI DEMEM
El hayâyı iman ile süslenmiş
Gönül bir dost buldu adını demem
İnsanlığa rahmanından seslenmiş
Gönül bir dost buldu tadını demem
Hep ilmi ledünden ağızda sözü
Vechen enel Hakk’ı görüyor gözü
Takva esvabıyla bürülü yüzü
Gönül bir dost buldu udunu demem
Nuş edip engürü içip doymuşlar
Dostlukta zararı kârdan saymışlar
Borani ahrete komşu olmuşlar
Doğadan içtiği sütünü demem

599

SABIR EVLADIM
Yalan dünya uçsuz bucaksız handır
Gelene geçene bir imtihandır
Bu dünyanın bir adı da yalandır
Çaresize çare sabır evladım
Tahammülle sabır büker demiri
İnsanları sevmek Tanrı emiri
Yıkılan gönülün zordur tamiri
Çaresize çare sabır evladım
Bu dertler hayatın biber tuzudur
Bize yol gösteren ışık mazidir
Düşenin dostu yok atasözüdür
Çaresize çare sabır evladım
Köpürüp akan su bendini yıkar
Mülayimin suyu çağlayıp akar
Öfkeyle oturan zararla kalkar
Çaresize çare sabır evladım
Borani sabırla bulur cenneti
Sabır ile yıkar büyük cinneti
Metin ol namerde etme minneti
Çaresize çare sabır evladım
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DOST ARADIM
Gönülde seyran edecek
Dost aradım bulamadım
Görünce bayram edecek
Dost aradım bulamadım
Sevgi saygı temiz anı
Canıma katacak canı
Birlik dolaşacak kanı
Dost aradım bulamadım
Dost dosta verir mi acı?
Dost dostun derdin ilacı
Bir ömür başımın tacı
Dost aradım bulamadım
Bedenime baş olacak
Kazanımda aş olacak
Sırrıma sırdaş olacak
Dost aradım bulamadım
Borani sevgiye kanık
Benim gibi bağrı yanık
Bir ömür gönlüme konuk
Dost aradım bulamadım
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UNUTMAK KOLAY MI?
Sabahlara kadar kendimi yordum
Seni sevdiğimi unutamadım
Ay ile konuştum yıldıza sordum
Seni sevdiğimi unutamadım
Kırk yıllık maziyi bir yana atmak
Hasret yatağına sarılıp yatmak
Unutmak kolay mı gönül aldatmak?
Seni sevdiğimi unutamadım
Kim demiş ki aşka eski bir masal
İstersen gördüğün o düş ile kal
İstersen göğsümden kalbimi sök al
Seni sevdiğimi unutamadım
Silinmez kalbime yazılmış adın
Dünya zevklerinde yok senin adın
Diline müptela olduğum kadın
Seni sevdiğimi unutamadım
Borani başımda sevdalar döner
Gönül gâh yükselir gâh düze iner
Çıldırmış gönülle unutmak hüner
Seni sevdiğimi unutamadım

602

AŞKIN DERGÂHINI KURSAM YENİDEN
On dört şubat baktım sevgili günü
Ellerdeki naylon gülden utandım
Bir taksi bir kata etmiş düğünü
Leyla’dan Mecnun’dan çölden utandım
Bir göz göremedim sevgi bakışır
Bir yâr bulamadım yâre yakışır
Bir sevda yok burcum burcum kokuşur
Kerem’den Aslı’dan külden utandım
Ferhat’ın dağları deldiği yerde
Eskiden sevdalar dermandı derde
Hani Karac’oğlan Elifler nerde?
Kâkülden zülüften tülden utandım
Ne yaylalar kalmış ne de çam dibi
Nerde Şah Senem’i Âşık Garib’i
Yüzmüyor sevdalar eskisi gibi
Irmaktan nehirden gölden utandım
Borani sevdayla gelip de giden
Aşkın dergâhını kursam yeniden
Bu mu doğmalıydı koca sevgiden?
Aşkların verdiği dölden utandım
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DUA ŞİİR
Hastalara şifalar ver derde derman ver Allah’ım
Sıratından geçmek için bize ferman ver Allah’ım
Çok olsun saman sapımız bize harman ver Allah’ım
Hem rahmansın hem rahimsin her yerde hazır Allah’ım
Kaftan kafa hükmedersin boz atlı Hızır Allah’ım
Ölmesin bir tekçik canlı savaşı bitir Allah’ım
Bize sevgi hoşgörü ver barışı getir Allah’ım
İçimizde kin bırakma öfkeyi götür Allah’ım
Hem rahmansın hem rahimsin her yerde hazır Allah’ım
Kaftan kafa hükmedersin boz atlı Hızır Allah’ım
Bize güzel ahlakı ver takvada yarıştır bizi
Bizleri getir yan yana su gibi karıştır bizi
Aramızda küs kalmasın topyekûn barıştır bizi
Hem rahmansın hem rahimsin her yerde hazır Allah’ım
Kaftan kafa hükmedersin boz atlı Hızır Allah’ım
Allah’ına dost olanlar masivadan sakınsın
Sen bizim kalbimizdesin şah damardan yakınsın
Senin sırrı hakikatin dört kitaptan okunsun
Hem rahmansın hem rahimsin her yerde hazır Allah’ım
Kaftan kafa hükmedersin boz atlı Hızır Allah’ım
Borani’yem ölürsem güzel kabir ver Allah’ım
Rüyamızı yoydur bize güzel tabir ver Allah’ım
Duamızı kabul eyle bize sabır ver Allah’ım
Hem rahmansın hem rahimsin her yerde hazır Allah’ım
Kaftan kafa hükmedersin boz atlı Hızır Allah'ım
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SEVDA BAKIŞLIM
Gözlerimle odamdaki duvara
Seni kazıyorum sevda bakışlım
Adın zikrederim yirmi dört saat
Seni yazıyorum sevda bakışlım
Beni bırakırken boran tipine
Elleri bindirdin sevda cipine
Her gün gece gündüz zikir ipine
Seni diziyorum sevda bakışlım
Yüreğimi yaktın hasret bırakıp
Ne istiyon benden kavurup yakıp
Elimdeki yırtık resmine bakıp
Seni çiziyorum sevda bakışlım
Sana sevdam benim ta eski çağdan
Nasıl kurtulayım kurduğun ağdan?
Gönlüme ektiğin üzümsüz bağdan
Seni süzüyorum sevda bakışlım
Borani ruhum aşk işkencesinde
Sensiz gündüzlerin her gecesinde
Sevdanın bu çetin bilmecesinde
Seni çözüyorum sevda bakışlım
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TATLIM KIYMATLIM 1
Yollar yüreğime soktu sancıyı
Çok uzadı aram tatlım kıymatlım
Razı edemedim haksız hancıyı
Sana nasıl varam tatlım kıymatlım?
Bir hatır soran yok selam gelmiyor
Dilim ayaz kesti çehrem gülmüyor
Yolcular bilmiyor yollar bilmiyor
Seni kime soram tatlım kıymatlım?
Nerde güzel görsem seni sanırım
Seni düşünürüm seni anarım
Hasretinle alaz alaz yanarım
Göz göz oldu yaram tatlım kıymatlım
Seven sevdiğini aldı haklaştı
Sevdalar evlendi aşk kucaklaştı
Benim ateş ciğerime yaklaştı
Nasıl sakin duram tatlım kıymatlım?
Borani umudum yere serilmiş
Gülen âşık var mı nerde görülmüş?
Bana yârsiz yaşam hükmü verilmiş
Bana sevda haram tatlım kıymatlım
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TATLIM KIYMATLIM 2
On beş sene bakıştık da cam cama
Sana varamadım tatlım kıymatlım
Bir adını bile demedin bana
Sana soramadım tatlım kıymatlım
Kaç baharlar geçti o nice kışlar
Hepsi gerçek oldu hayaller düşler
Cırnağını taktı alıcı kuşlar
Seni alamadım tatlım kıymatlım
Yudum yudum abıkevser içmişsin
Cehennemin sıratından geçmişsin
Sabahleyin kalktım baktım gitmişsin
Seni bulamadım tatlım kıymatlım
Nasıl gittin beni yalnız bırakıp?
Aslı’nın Kerem’in narına yakıp
Seni bir kez olsun koluma takıp
Murat alamadım tatlım kıymatlım
Borani yaşamım döndü drama
Arada görüşek gözden ırama
Seni ilaç diye gönül yarama
Alıp saramadım tatlım kıymatlım
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BENİM SÖZÜM İNSANADIR
İnsan ümmül kitap açtım okudum
Benim özüm insanadır sultanım
Gönül tezgâhımda sevgi dokudum
Benim bezim insanadır sultanım
Aşkı ilah bildim sevgiye taptım
Kin kibir nefreti kalbimden attım
İnsanlık üstüne doktora yaptım
Benim tezim insanadır sultanım
Özüme sevgiden başka katmadım
Çıkar için vicdanımı satmadım
İnsandan gayriye adım atmadım
Benim izim insanadır sultanım
Elim dilim belim kitledim hayâm
Verdiğim ikrardan geri mi cayam?
Ta Âdem’den beri insana mayam
Benim gizim insanadır sultanım
Ölünceye kadar sevgi aşk derim
İnsan gelir insanlığa giderim
Eğilir insana secde ederim
Benim yüzüm insanadır sultanım
Borani sevgiye insan kanar mı?
Sevgisiz lambada fitil yanar mı?
Bin söylesem hayvan bir tek anlar mı?
Benim sözüm insanadır sultanım
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SÖZ İNSANIN AYNASIDIR
Bir söz vardır kökü gayet derinde
Bir söz vardır bekler kavil yerinde
Bir söz vardır denir günün birinde
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır her meclise yakışır
Bir söz vardır burcum burcum kokuşur
Bir söz vardır insan gönlünde taşır
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır ataların sözüdür
Bir söz vardır muhabbetin özüdür
Bir söz vardır insanın can gözüdür
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır tam bakire kız gibi
Bir söz vardır sekiz telli saz gibi
Bir söz vardır çiçek açar yaz gibi
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır dağdan aşırır seni
Bir söz vardır yakar pişirir seni
Bir söz vardır laftan düşürür seni
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır insan dostu yarandır
Bir söz vardır hadis ayet Kuran’dır
Bir söz vardır derde derman olandır
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır iman eder küfürü
Bir söz vardır mümin eder kâfiri
Bir söz vardır şeker eder zehiri
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır Hakk’ın Esmahüsnası
Bir söz vardır ismi azam duası
Bir söz vardır gönüllerin cilası
Söz insanın aynasıdır sultanım
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Bir söz vardır bizi yarattı Allah
Bir söz vardır Kâbe oldu Beytullah
Bir söz vardır şefaat resulullah
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır onla başlar muhabbet
Bir söz vardır evini eder cennet
Bir söz vardır cümle âleme rahmet
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır vezir eder adamı
Bir söz vardır Hızır eder adamı
Bir söz vardır rezil eder adamı
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır yenilip de yutulmaz
Bir söz vardır yüksek uçar tutulmaz
Bir söz vardır pazarlarda satılmaz
Söz insanın aynasıdır sultanım
Bir söz vardır besmelesiz başlanmaz
Bir söz vardır gölgesinde kışlanmaz
Bir söz vardır söyle söyle yaşlanmaz
Söz insanın aynasıdır sultanım
Borani sevenler kalır mı naçar?
Bir söz vardır suyun gözünden içer
Bir söz vardır binlerce kapı açar
Söz insanın aynasıdır sultanım
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CAHİLİ ÇAĞIRMA
Cahili çağırma sevgi zamanı
Sevgi aşkta öz bırakmaz sultanım
Doldurur gönlüne sapı samanı
Yanar gider köz bırakmaz sultanım
Güpegündüz eşkıyaya soydurur
Sevgi aşkı ayazlarda buydurur
Minareyi kılıfına uydurur
Yavuz hırsız iz bırakmaz sultanım
Cahiller sevgiye karşı çıkarlar
İnsanları böler nifak sokarlar
Nerde haram varsa ona bakarlar
Sevgi bakar göz bırakmaz sultanım
Sözü yoktur muhabbete yakışa
Gülü yoktur burcum burcum kokuşa
Cahil Hak yolunu sürer yokuşa
Yolu büker düz bırakmaz sultanım
Âşıklar ne deli ne de kaçıktır
Pir elinden dolu bade içiktir
Sofrası açıktır alnı açıktır
Utanacak yüz bırakmaz sultanım
Borani’yem doğru söze kızanlar
Huzur bulmaz el huzurun bozanlar
Anasından yiğit doğan ozanlar
Söylenecek söz bırakmaz sultanım
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BİR DOST BULDUM DERKEN
Bir dost buldum diye heveslenirken
Dili zehir yüklü yılana çattım
Düğün bayram edip ev süslenirken
Bitmez tükenmez bir plana çattım
Gururdan kibirden nasibin almış
İnsan sevgisinden sınıfta kalmış
Bu dünyada ne alırsan helalmış
Yetimin hakkını çalana çattım
Duyuyor mu diye bağır ha bağır
Gözleri görmüyor kulağı sağır
Onda hüner var ki okkası ağır
Yanıldım yıkıldım yalana çattım
Atayım istersin kolay atılmaz
Satayım istersin kolay satılmaz
Yozulmuş o bir sürüye katılmaz
Kıyıda köşede kalana çattım
Borani dostluğu zaman öğütmüş
İnsan onurunu çoktan unutmuş
Baktım son kullanma tarihi bitmiş
Dostlukta ömürü dolana çattım
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NASIL ÜZÜLMEYİM NASIL YANMAYIM?
Dövüşler oluyor değnekli taşlı
Hepsi düşman oldu gamalı haçlı
Eller yedi içti biz olduk borçlu
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Yunus’un sözünü ikiz kuzlattık
Nesimi’nin derisini tuzlattık
Pir sultan’ın kemiğini sızlattık
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Avrupalı at vermedi binmiyok
Siyaset kirlendi yalan dinliyok
Avrupa’nın kıskacında inliyok
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Kaplumbağa tazı ile yarıştı
Bu düzende boğa koçla vuruştu
Sap samana saman sapa karıştı
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Kurt kuzu postunda esip tozuyor
Tilki tavuk kümesinde geziyor
Kimi fetva verip muska yazıyor
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Bağırıyok sesimizi duyan yok
Kanunlara yasalara uyan yok
Mide delik yiyor yiyor doyan yok
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
İnsanın sırtında yükleri ağır
Bükülmüş belleri yanıyor bağır
Duyan yok gören yok kulağı sağır
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Doğuda terörist ölüm saçıyor
Kıyıda el âlem yelken açıyor
Avrupa bizimle dalga geçiyor
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
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Herkesin dilinde bin türlü yalan
Cebinde yazılı bir başka plan
Birbirine düşman oldu Müslüman
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Diyecek çok ama Borani sustu
Bilemez olduk biz düşmanı dostu
Çağ dışı yobazlar zehrini kustu
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
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BAŞTAN BİLDİM
Cahil ışık yakmaz kara günüme
Söze başlamadan başından bildim
Ben tas uzatmadım körün önüne
Yedim muhabbetin aşından bildim
İnsan sevdiğini arada yoklar
Senin de başına düşecek aklar
Her öğün sineme atılan oklar
Yârin kirpiğinden kaşından bildim
Gönlüme kurmuştum sana sarayı
Bir kuru inada açtın arayı
Gönlümdeki iy’olmayan yarayı
Cahilin attığı taşından bildim
Derdin havuzunda yan yatıyorum
Her gün bin derdime bin katıyorum
Bülbül misaliyim zar satıyorum
Onu da akılsız başımdan bildim
Âşık Borani’yem dokundum saza
Tamahkâr değilim razıyım aza
Ben meyil vermedim geline kıza
Nefsi meclisimin dışından bildim
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ALEV ALEV BAKIŞINI ÇOK SEVDİM
Razılığım tamdır işin doğrusu
Burcum burcum kokuşunu çok sevdim
Seni seviyorum gönül dolusu
Alev alev bakışını çok sevdim
Gözlerin gözüme bakıp doyuyor
Kulağın benimle aynı duyuyor
Kalbimin kalbine ritmi uyuyor
Damardaki akışını çok sevdim
Zülüfler gamzeyi salmış engine
Tenimiz tıpatıp benzer rengine
Boyumuz huyumuz dengi dengine
Yüzündeki nakışını çok sevdim
Kokunu salmışsın bütün kırlara
Düşlerin düşümde vakıf sırlara
Sevdayı taşırken ta asırlara
Oturup da kalkışını çok sevdim
Borani yanılmaz yerinde seçim
Kolay mı kusursuz bir ömür geçim?
Ben seni görünce ısındı içim
Ilık ılık yakışını çok sevdim
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GÖRMEDİĞİM YÂR
Bir selam salmadan koyup gitmişsin
Günlerdir yüzünü göremediğim
Gönül bağlarını talan etmişsin
Gonca güllerini deremediğim
Uğrayıp da birkaç dakka kalsaydın
Bir hal hatır sorup gönül alsaydın
Bağrıma basardım selam salsaydın
Gizli sırlarına eremediğim
Elleri koynumda kaldım biçare
Gönlüm kan ağlıyor yürekte yare
Lokman Hekim gerek yaranı sara
Yarasına merhem süremediğim
Aslımız neslimiz tertemiz paktır
Her iki dünyada yüzümüz aktır
Benim yüreğimde dertlerim çoktur
Gönlümü yoluna seremediğim
Âşık Borani’yem döndüm şaşkına
Bana yardım edin Allah aşkına
Bir kerecik olsun gönül köşküne
Açıp kapısını giremediğim
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BUL ZALİM ZALİM
Genç yaşımda kırdın kanadım kolum
Koymadın gövdemde dal zalim zalim
Bir çarkıfeleğin içinde mahkûm
Bırakmadın çıkar yol zalim zalim
Bağrımda yaradır mazinin izi
Bahtıma gülmedi yaşamın yüzü
Yediğim ekmeğin yok tadı tuzu
Zehir oldu bana bal zalim zalim
Yattığım yataklar döndü dikene
Kimse bilmez derdi sorun çekene
Hazan değdi yaprağıma bu sene
Bırakmadı bende hal zalim zalim
Bir derde düştüm ki dumanım tüter
Sevda çeken kuşlar yüz yüze öter
Ne çile son bulur ne derdim biter
Çekil gel iki gün kal zalim zalim
Âşık Borani’yem yaktın canları
Deli gönül hak etmedi bunları
Hatır için olsun eski günleri
Haydi geri getir bul zalim zalim
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SEVGİ DÜNYASI
Gelin sevgi dünyasını kuralım
Hoş görelim sevilelim sevelim
Yalancı dünyada küs mü olalım?
Hoş görelim sevilelim sevelim
Ayrılıp gitmesek hep başka yönde
Kafayı yoralım akılda fende
İkilik kalmasın mezhepte dinde
Hoş görelim sevilelim sevelim
İnsan gibi iyi işte yarışak
Sevgi yollarında birlikte koşak
Bitsin düşmanlıklar gelin barışak
Hoş görelim sevilelim sevelim
Borani açılsın sevgi musluğu
Sevgi hoşgörüyle edek dostluğu
Benim dünyam kabul etmez küslüğü
Hoş görelim sevilelim sevelim
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TATLIM KIYMETLİM
Bir tek daha gelir m’ola cihana
İyi komşuyudun tatlım kıymetlim
Emmi der derdimi sorardın bana
İyi komşuyudun tatlım kıymetlim
Sabah kalkar inekleri sağardın
Zülüfleri al gerdana yığardın
Güneş gibi yamacımdan doğardın
İyi komşuyudun tatlım kıymetlim
Senin yerin Sarimbey’de özeldi
Kimi boş laf eder seni üzerdi
Konuştuğun yalan bile güzeldi
İyi komşuyudun tatlım kıymetlim
Hiç gönül yıkmadın göz göre göre
Neşe götürürdün gittiğin yere
Kol kanat gererdin garip fakire
İyi komşuyudun tatlım kıymetlim
Âşık Borani’yem şimdi nerdesin?
Kayıp oldun gittin çıkmıyor sesin
Gene yapıyon mu o eski süsün
İyi komşuyudun tatlım kıymetlim
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BENİMLE UĞRAŞMA
Benden ne istersin yalancı yobaz
İmanım dinimle uğraşma benim
Basireti bağlı işe yaramaz
Yolumla yönümle uğraşma benim
Gözler göre göre haramı yersin
İbadet etmeden cennet istersin
Hem şarabın haram sahura dersin
İçkimle demimle uğraşma benim
Elesti bezminden ikrarı verdim
O günden bugüne ikrarda durdum
Millinin Sülük’le Firdevs’ten geldim
Hücremle genimle uğraşma benim
Ben sazı Allah’ın aşkıyla çaldım
Kırkların ceminde ummana daldım
Gittiğimiz yolu Ali’den aldım
İbadet cemimle uğraşma benim
Kendimi Rabb’imi bildim geldim ben
Ölmeden evveli öldüm geldim ben
İnsanın gönlüne girdim geldim ben
Mezarla sinimle uğraşma benim
Kahpe felek ağu sürdü yarama
Yaşantım hayatım döndü drama
Biz kâmil insanız kavga arama
Öfkemle kinimle uğraşma benim
Âşık Borani’ye oynama oyun
İnsanlık yoluna olur mu doyum?
Evveli ne isem şimdi de oyum
Bugünle dünümle uğraşma benim
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BAŞKA YÂRİ SEÇME HAKKIM YOK
Bir ateş tutuşup yansa da kanım
Abıhayat içme hakkım yok benim
Sen de şu gönlümü yıkma sultanım
Başka yâri seçme hakkım yok benim
Aşkın zehirinden aldım bir yudum
Dermansız dertleri gönlüme kodum
Mayın tarlasına döndü umudum
Kanat kırık uçma hakkım yok benim
Felek sırtımızda büktü demiri
Bir kuru hayale verdim ömürü
Yazmışlar kadere böyle emiri
Bu kaderden kaçma hakkım yok benim
Aşkın cellâtları doymuyor kana
Çaresiz gezerim ben yana yana
Biçare çekilip gelsem kapına
Kilidini açma hakkım yok benim
Gönlümü gönlüne sardım berk ettim
Kötü huylarımdan caydım terk ettim
Gönül tarlasını sürdüm herk ettim
Tohumunu saçma hakkım yok benim
Âşık Borani’yem gönlümü yordum
Didarı cemale uzaktan durdum
Gönülden gönüle bir köprü kurdum
Öte yana geçme hakkım yok benim
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HADDİNİ BİL
Yanardağ misali yürek tepiyor
Aşkın ateşinde közüm var benim
Meyvelerim dallarımı öpüyor
Aşkın ağacında özüm var benim
Ben beni okurum beni bilirim
Adam gibi gerçekleri görürüm
Bir heceye bin bir mana veririm
İbretli hikmetli sözüm var benim
Kara kadılara vermem davayı
Başıma yıktırma koca dünyayı
Her an karşısında görür Mevla’yı
Hem zahir hem batın gözüm var benim
Kuduretten ilmi ledün okurum
Aynel cemin bülbülüyüm şakırım
Kendi kefenimi kendim dokurum
Aç bak tabutumda bezim var benim
Kendimi nefsimi haddimi bildim
Men aref sırrına çok çabuk erdim
Gönülden gönüle çok gidip geldim
Aşkın dergâhında izim var benim
Adam gibi konuş olma serseri
Hakikat yolunda kalma ha geri
Gönülden gönüle bulmaya seni
Sırrı hakikatte düzüm var benim
Âşık Borani’yem gönül eriyim
Cehaletin âmâsıyım körüyüm
Varsa sualiniz cevap veriyim
Yüz dört kitap bende cüzüm var benim
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SENİ ARIYORUM
İyi olmaz yaram gayet derinde
Bu aşk öldürecek günün birinde
Çıplak yüreğimle yangın yerinde
Seni arıyorum nerdesin yârim?
Tül tül olmuş ayım yeniden doğmuş
Kör olsun geceler güneşi boğmuş
Ayaz gecelerde yatağım soğmuş
Seni arıyorum nerdesin yârim?
Hicranlı yarama çile sararak
Bir ömür biter mi boyun burarak?
Başımı taşlardan taşa vurarak
Seni arıyorum nerdesin yârim?
Sevdalar başımda kaldı hediye
Bunca yıldır bağrım dövdüm yâr diye
Haber bırakmadan gittin nereye?
Seni arıyorum nerdesin yârim?
Bu yalan dünyada yoktur hevesim
Çok mu uzaktasın duyulmaz sesin
Nerde kaldın gönül yaylam güneşim?
Seni arıyorum nerdesin yârim?
Âşık Borani’yem başım belası
Mecnun etti gözlerinin elası
Nere gittin şu gönlümün Leyla’sı?
Seni arıyorum nerdesin yârim?
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GÜLÜ SEVERİM
İnsanlığa yara açana küsen
Dostça uzatılan eli severim
Yerinde konuşup yerinde susan
İrfan meclisinde dili severim
Dağlar üzerinden karı atınca
Yamaçlarda mor menekşe bitince
Tabiat yeşerip renge batınca
Bülbülün konduğu gülü severim
Hava gürlemeli şimşek çakmalı
Arkasından hemen yağmur dökmeli
Çağlamadan hazin hazin akmalı
Argından taşmayan seli severim
Sevgi ile giden yoldan çıkmayan
Yılan gibi sülaleden sokmayan
Tayfun gibi sağı solu yıkmayan
Ilgıt ılgıt esen yeli severim
Âşık Borani’ye kurmazsa tuzak
Adını yaldızlı tarihe yazak
Fitne dedikodu riyadan uzak
Dostça uzatılan eli severim
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ÂŞIK AHVALİMİ NERDEN SORUYON?
Âşık ahvalimi nerden soruyon?
Aşkın hecesinin abecesiyim
Cahil misin arifleri yoruyon?
Aşkın kitabının alfabesiyim
Acemi âşıklar bende yetişti
Kimisi koklaştı kimi öpüştü
Kimisi çiğ kaldı kimisi pişti
Âşıkla dertleşen pastanesiyim
Bunca yıldır ben Hak ile yaşıyom
Bazı yanıyorum bazı üşüyom
Âşık kör mü olur ona şaşıyom
Bir güzelin kulu mestanesiyim
Zem ederken dilin dolaşmadı mı?
Cehalet arifle uğraşmadı mı?
Mektubun yârine ulaşmadı mı?
Âşık kervanının postanesiyim
Âşıkların şeker akar dilinden
İnsanca kokular gonca gülünden
Hal ehliyse anlar âşık halinden
Misafir bekleyen dosthanesiyim
Âşık âşığınan kaynaşır kanı
Yâr yoluna verir âşıklar canı
Korkma cehaletten saklarım seni
Cehalet çıkamaz sarphanesiyim
Bu dünyada kendi kefenin biçen
Bir güzel yoluna canından geçen
Aşkı azalana kredi açan
Sevgi bankasının darphanesiyim
Âşık Borani'yem dertlerim çoktur
Benim boş sevgiye gönülüm yoktur
Derdime bir çare bulamaz doktor
Üşüten âşıklar hastanesiyim
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İNSANLIK DAVASI
Hakikat libasın giymişiz çoktan
Başa gelenleri biliriz Hakk’tan
Biz elimiz çektik kavga nifaktan
Mahkemede yoktur davamız bizim
Biz insanın mayasına bakarız
Mayası bozuksa karşı çıkarız
Güreşiriz nefsimizi yıkarız
Başkasıyla olmaz kavgamız bizim
Fitnenin fesadın içinde durmam
Sevgi hoşgörüden asla usanmam
İnsanları dinli dinsiz ayırmam
Daha başka yoktur dünyamız bizim
Kâmillerin sözü Kuran’dır bize
Hikmetli sözleri irfandır bize
Hakikatin yolu erkândır bize
Yunus’tan geliyor sevdamız bizim
Âşık Boran’iyem kemale erdim
Kendimi nefsimi Rabb’imi bildim
Ele dile bele bir kilit vurdum
Cihana örnektir hayâmız bizim
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NERDE O GÜNLER?
İnsanlar sevgiyle tutup el ele
Hiç kimse kimseye olmadan köle
Zenginin fakirin gönül gönüle
Karıştığı günler görmek istiyom
Bu memleket türküsüyle sazıyla
Cennet Anadolu’m bahar yazıyla
Avrupa’ya karşı oğul kızıyla
Kırıştığı günler görmek istiyom
Sevgi verin içsem ben kana kana
İkiliği teklif etmeyin bana
Bütün insanların gelip yan yana
Barıştığı günler görmek istiyom
Bir yanı kayırmak ağrıma gider
Bir dünya ki koyun kurtları güder
Hoşgörüden devlet sevgiden lider
Eriştiği günler görmek istiyom
Âşık Borani’yem bitmez hatırım
Sevgiye güzele büyük yatırım
Nefisle vicdana açık oturum
Görüştüğü günler görmek istiyom
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OĞLUM UMUT’A
Babanı dinler de alırsan öğüt
Selvinin yerine dikilmez söğüt
Sineği kovana kırk yıl hapis et
Kovanda bir hapaz bal olmaz oğlum
Cahil oturduğu yeri paklamaz
Cahile gül verme alıp koklamaz
Cahilin gölgesi yiğit saklamaz
Cahillerde gölge dal olmaz oğlum
Garez eder muhabbetten koğdurur
Doğru tartmaz hep bir yana ağdırır
Ufacık bir gölde seni boğdurur
Cehaletten kayık sal olmaz oğlum
Âşık isen ver düzeni sazına
Senden olur merhem ağrı sızına
Sakın ha aldanma Çingen kızına
Kahvesiz fincanda fal olmaz oğlum
Şafakta evine gelir oturur
Muhabbete hile katar bitirir
Evinizde huzur koymaz götürür
Cahilin adabı yol olmaz oğlum
Sözüme kulak ver dinlersen beni
Cehaletin olmaz imanı dini
Uzatıp kolunu kurtarmaz seni
Cahillerde kanat kol olmaz oğlum
Sözün fazlasını yaratan bilir
Gerçek insan olan ölmeden ölür
Cehalete ne giydirsen dar gelir
İpekli yün kumaş şal olmaz oğlum
Helalinden kazanması hoş olur
Turna sandıkların hepsi kuş olur
Avarenin ambarları boş olur
Sofrası boşuna dol’olmaz oğlum
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Bu Borani baban kaç dolu içti?
Başından nice bir sevdalar geçti
Yaşı yetmiş saçlarına kır düştü
Borani babanda hal olmaz oğlum
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ÖRÜMCEKLER KÖSTEBEKLER
Ormanın içinde biraz seyrettim
Arı kovanını ballarken gördüm
Bir kısmına baktım yanına gittim
Karıncalar fili nallarken gördüm
Örümcek ağ örmüş boşa çabası
Akşamaca iki sinek gıdası
Köstebeğin yer altında odası
Yarasaya selam yollarken gördüm
En masumu içlerinde güvercin
Nuh’un gemisinde oydu habercin
Akbabaya biat vermiş bıldırcın
Akrepler yılanı kollarken gördüm
Çok dinledim kekliklerin sesini
İshak kuşu giymiş süslü fesini
Tavus kuşu yapmış sabah süsünü
Parlatmış tüyünü pullarken gördüm
Parsel parsel eylemişler doğayı
Eti kokutmadan yemiyor ayı
Salyangozla yarıştırdım tosbayı
Salyangoz tosbayı sollarken gördüm
Çekirge yaşıyor kendi başına
Beyleri yok ortak olsun aşına
Sincaplar gem vurmuş deve kuşuna
Zürafa domuzu yallarken gördüm
Borani yakıyor sevgi kavını
Toprak kolay kolay vermez tavını
Aslan yakalamış kendi avını
Çakal leşe kuyruk sallarken gördüm
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NE GÖTÜRDÜN DÜNYADAN?
Sığmadı bir başın binalar kurdun
Hani ne götürdün yalan dünyadan?
Zengin olam diye kendini yordun
Hani ne götürdün yalan dünyadan?
Bu kadar tamahla ne idi derdin?
Ne güler yüz ne de tatlı dil verdin
Bu yalancı dünya hep benim derdin
Hani ne götürdün yalan dünyadan?
Hiç yüzün gülmedi ne idi hıncın?
Pis nefsin yüzünden bitmedi sancın
Beş arşın bez miydi bütün kazancın?
Hani ne götürdün yalan dünyadan?
Kârsız geçen günü günden saymadın
Hep bana Rabbena ele koymadın
Ölünceye kadar açtın doymadın
Hani ne götürdün yalan dünyadan?
Âşık Borani’yem dönüş yok kesin
Sevgi barış paylaşılır herkesin
Sana lazım olan Fatiha, Yasin
Hani ne götürdün yalan dünyadan?
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DÜNYA BİR PAZAR YERİ
Sakın kumara oturma bu yalancı dünya kanmaz
Herkes ecirini çeker el elin yerine yanmaz
Çok doldur sevgi hurcunu hazıra define dayanmaz
Azığını hazırla git bu dünyanın pazarından
Nasıl çıkıp geleceksin kapısı yok mezarından?
Girince tabut gemiye etrafını göremezsin
Kimsenin hatırın sorup yüzüne yüz süremezsin
Açılır amel defterin hesabını veremezsin
Azığını hazırla git bu dünyanın pazarından
Nasıl çıkıp geleceksin kapısı yok mezarından?
Bu dünyada görmeyenler o dünyada şaş olacak
Bitmeyecek ızdırabı dertlere yoldaş olacak
Gide gide yolun sonu bir mezara taş olacak
Azığını hazırla git bu dünyanın pazarından
Nasıl çıkıp geleceksin kapısı yok mezarından?
Borani’yem kimi bakır kimi inci mercan alır
İyilik seninle gider malın mülkün burda kalır
Dünya bir âdem aynası boş gözle bakan aldanır
Azığını hazırla git bu dünyanın pazarından
Nasıl çıkıp geleceksin kapısı yok mezarından?
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AŞKIN YOLU
Gidip menzile eremez
Bakar hedefi göremez
Gül açıp da gül veremez
Gönlü diken harlık olan
Her âşık yola gidemez
Alıp yoksulu yedemez
Gönülleri bir edemez
Yüreğinde darlık olan
Ağaç olsa dal yapamaz
Yiyip içer hal yapamaz
Arı olsa bal yapamaz
Yaşamında zorluk olan
Sevgisiz âşık olur mu?
Arayıp Hakk’ı bulur mu?
Borani yolda kalır mı?
Gönlünde o varlık olan
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SEVGİ ZAMANI
İnsanların sevgi olur mezhebi
Can içinde canı bulduğu zaman
Öteki dünyaya kalmaz hesabı
Verdiği ikrarda durduğu zaman
Çalış kazan yetim hakkını yeme
Sözün özlü olsun yüzünden deme
Ne hâkim kalırdı ne de mahkeme
Vicdana mahkeme kurduğu zaman
Sevgisiz geçtiyse o günler eyvah
Sevin diyor bize o yüce Allah
Ordular dağılır kalmazdı silah
İnsanlar kavgasız kaldığı zaman
Ne sarayı olur ne tacı olur
Ne soyguncu olur ne pacı olur
Ne ayrılık kalır ne acı olur
Yollardan dikeni yolduğu zaman
Borani acımaz insanın aşı
Herkes nefsi ile etse savaşı
Kimsenin kimseye eğilmez başı
Gönüllere sevgi dolduğu zaman
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SARİMBEYLİ SAYMAM BEN
Yeter ki kimliğin etmesin kayıp
Sarimbeyli nasıl bilmemek ayıp
Eline diline beline sahip
Değil ise Sarimbeyli saymam ben
Bizim Sarimbey’de olmaz vukuat
Gönülden gönüle eder seyahat
Sözleri ukala kendi avukat
Değil ise Sarimbeyli saymam ben
Sofraları açık ekmekli aşlı
İsterse genç olsun isterse yaşlı
Gururlu vakarlı hem de dik başlı
Değil ise Sarimbeyli saymam ben
Kadınları huri cennettir yeri
Herkesin sevgiden vardır haberi
Sohbetine sadık sözünün eri
Değil ise Sarimbeyli saymam ben
Kostak gezmiyorsa düşmana inat
Götür cehaletin çöplüğüne at
Saygılı hürmetli hayırlı evlat
Değil ise Sarimbeyli saymam ben
Takım elbiseli hem kravatlı
Hep gülen çehreli nurlu suratlı
Ağzı şeker gibi dilleri tatlı
Değil ise Sarimbeyli saymam ben
Âşık Borani’yem kızları ferik
Yüzleri gamzeli gözleri erik
Kendi deli dolu ayağna yörük
Değil ise Sarimbeyli saymam ben
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BEN BUYUM
Hiçbir zaman nefisime uymadım
Gönül suyum boşa kaynatmadım ben
Onun bunun kazancından doymadım
Fakir fukarayı ağlatmadım ben
Ölçülü yaşadım kendimi bildim
Kötülük koymadım defterden sildim
İnsan sevdim insanlığa eğildim
Mert yaşadım kendim yağlatmadım ben
Gölbez mi olurmuş aslan düşünce?
Arif mi olacak cahil pişince?
Gönlümüzde bahar seli coşunca
Biriktirdim boşa çağlatmadım ben
Servet yeter miymiş gönül açına?
Toprak doldurmuşlar açık kıçına
Gebelerde Topraklık'ın içine
İnek gibi kendim bağlatmadım ben
Borani insanı bir gözle gördüm
Diken atanlara bile gül verdim
Ben kendi yarama neşteri vurdum
Başkasına yaram bağlatmadım ben
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YAŞIM GELDİ YETMİŞLERE DAYANDI
Biri gelme diyor biri gel diyor
Kaş ile göz arasında kaldım ben
Biri çalma diyor biri çal diyor
Mızrapla saz arasında kaldım ben
Biri pembe giymiş biri al gibi
Biri şıvga gibi biri dal gibi
Biri petek gibi biri bal gibi
Gelinle kız arasında kaldım ben
Biri bende diyor benden kaçıyor
Biri kanatlanıp biri uçuyor
Birisi tomurcuk biri açıyor
Baharla yaz arasında kaldım ben
Yaşım geldi yetmişlere dayandı
İçimdeki kara sevda uyandı
Sinem alaz alaz yandıkça yandı
Alevle köz arasında kaldım ben
Âşık Borani'yem yaş oldu yetmiş
Hangi sevda var ki başaca gitmiş
Bendeki sevdayı zaman öğütmüş
Cilveyle naz arasında kaldım ben
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DEVRİYE
Cihan var olmadan yer gök su iken
Yeşil kubbedeki nurda idim ben
Cebrail’le nice uçtum dolaştım
Bütün meleklerle sırda idim ben
Ruhlar yaratıldı meydana saldık
Var olan ruhlardan ikrarı aldık
Levhi mahfuza hep ırazı olduk
Gördüm şahit oldum orda idim ben
Altı günde tamam oldu kâinat
Bütün dağlar taşlar var oldu nebat
Aç gözünü eksik var mı ona bak
Böyle koskoca bir şarda idim ben
Topraktan balçıktan âdem yarattık
Bütün meleklerle secdeye yattık
Âdem kemiğinden Havva yarattık
İşte öyle bir diyarda idim ben
Yunus’la balığın karnına düştüm
Sultan Süleyman’la dağlardan aştım
Lokman Hekim oldum çok yara deştim
Nefsin kalesinde surda idim ben
İbrahim nebiyle Kâbe’yi yaptık
Yusuf peygamberi kuyuya attık
Hazreti Musa’ya Tevrat yarattık
Aldım asasını Tur’da idim ben
Ruhül kudüs oldum Meryem’e vardım
Babasız İsa’yı dünyaya saldım
İsa’nın eline İncil’i verdim
Muhammed Mustafa’yla sırda idim ben
Hazreti Muhammed dünyaya geldi
Bütün bir kâinat şad oldu güldü
Kuran ayet ayet yazıldı indi
Açtım da okudum orda idim ben
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Ali’ye Zülfikar Düldül’ü verdim
Hayber’i fethetti gözümle gördüm
Hazreti Muhammed’le hicrete erdim
Turaba yüzümü sürdü idim ben
Bütün müminlere haber ilettik
Toplandık birlikte veda hac ettik
Kadirihum’da Ali’yi vasi tayin ettik
Orda kararımı verdi idim ben
Ali’yi camide şehit ettiler
İmamı Hasan’ı zehirlettiler
İmam Hüseyin’e neler ettiler?
Zeynel Abidin’e erdi idim ben
Muhammed Bakır’ın emrine şükür
İmam Cafer ilmi ledünü okur
Musa’yı Kazım’la çok çektik zikir
İmam Ali Taki’yi gördü idim ben
İmam Ali Rıza Naki'yle tamam
Hasan Askeri Mehdi sahip zaman
Bütün ehlibeyte kalmadı güman
Zalimin defterin dürdü idim ben
Gel Borani kimliğini unutma
Aslın bir katredir ummanı tutma
İlmi destur eyle kafadan atma
Sonunda murada erdi idim ben
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HAYAT BİR TİYATRO
Deli çağlarımda hayata boyun
Büktüm geldim büktüm gidiyorum ben
Hayat bataklıkta tiyatro oyun
Çöktüm geldim çöktüm gidiyorum ben
Kader dallarıma zulüm aşladı
Meyvelerim oluşmadan taşladı
Bizim kervan kar tipiyle başladı
Çektim geldim çektim gidiyorum ben
Çile çeke çeke ömrüm faridi
Umutlarım mum misali eridi
Damla damla gözyaşlarım yürüdü
Döktüm geldim döktüm gidiyorum ben
Başıma uğursuz taşlar döküldü
Damarımda kan kalmadı çekildi
Hayat elbisesi her gün söküldü
Diktim geldim diktim gidiyorum ben
Ay ile güneşe sorun ahımı
Yıldızlar söylesin size vahımı
Vefasız yıllara sevgi tohumu
Ektim geldim ektim gidiyorum ben
Âşık Borani’yem kardeşim bacım
Bitip tükenmedi gönlümde acım
Hiç yemiş vermedi hayat ağacım
Söktüm geldim söktüm gidiyorum ben
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POZA DÖNDÜM BEN
Yaşım varıp yetmiş üçe çıkınca
Gayrı düzen tutmaz saza döndüm ben
Boşa geçip giden ömre bakınca
Tüyleri yolunmuş kaza döndüm ben
Aşkın ateşiyle bağrım kavrulmuş
Elden ele gide gele yorulmuş
Yel estikçe elden ele savrulmuş
Yollardaki duman toza döndüm ben
Akmıyor ırmağım suları durgun
Ömür boşa geçti yüreğim yorgun
Gönül bahçesinin gülleri solgun
Faydası olmadık yaza döndüm ben
Ne gözde fer kaldı ne dizde derman
Tükenmiş ömrümüz verilmiş ferman
Ekinler kurumuş sürülmez harman
Kimse beğenmeyen kıza döndüm ben
Çalıştım didindim boş imiş meğer
Bir tatlı tebessüm dünyaya değer
Sen nasılsın diye sorarsan eğer
Cahilin elinde koza döndüm ben
Ham armut gibiyim kimse dişlemez
Kimse gelip sinemizde kışlamaz
Süreyim deseler saban işlemez
Sürülmemiş hozan boza döndüm ben
Gamların kervanı sırtında yürür
Kader seni elden ellere sürür
Her organım ayrı ayrı ses verir
Sirtaki söyleyen caza döndüm ben
Benim hayatımı zaman öğütmüş
Ömrün son kullanma tarihi bitmiş
Bir hamlede her şeyini kaybetmiş
Kumar masasında cıza döndüm ben
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Ben de sevdaların oğluyum derken
Yaş yetmişe vardı kocadık erken
Eskiden ambarlar hep dolu iken
Tükendi sermayem aza döndüm ben
Borani'yem felek bakmaz amana
Karıştı hayatım toza dumana
Nasıl oldun diye hiç sorma bana
Şimali bozulmuş poza döndüm ben
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DOST ARARKEN
Dost ararken sen ırakta
Dost seni bekler durakta
Bir ateş yaktın yürekte
Dost ararken dost ararken
Yüreğime ateş verdin
Beni yaktın nedir derdin?
Aşkın vuslatına erdim
Dost ararken dost ararken
Hesaplara küsur oldum
Günahlara kusur oldum
Gözlerine esir oldum
Dost ararken dost ararken
Borani’yem kapın çaldım
Derdin havuzuna daldım
İnan beni benden aldın
Dost ararken dost ararken
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YUVA YAPACAĞIM DALI KESTİRDİN
Bir hiçin yüzünden temiz aşkımı
Tarumar eyledin sen varsın ya sen
Yarım saat açtım gönül köşkümü
Ateş nar eyledin sen varsın ya sen
Kartal gibi yuva yaptın tepeye
Yaklaştıkça gidiyorsun öteye
Gönül bağlarımı tuttun tipiye
Boran kar eyledin sen varsın ya sen
Yuva yapacağım dalı kestirdin
Ayrılığın sam yelini estirdin
Bülbül ah ediyor gülü küstürdün
Güle zar eyledin sen varsın ya sen
Dara düştüm uzatmadın kolunu
Güldürmedin bu sevdanın kulunu
Yâr ile gezdiğim aşkın yolunu
Diken har eyledin sen varsın ya sen
Başıma doladın kara sevdayı
Bir hiç için sen çıkardın kavgayı
Ele geniş olan koca dünyayı
Bana dar eyledin sen varsın ya sen
Seviyorum diye beni aldattın
Ben sevmekten başka sana ne yaptım?
Götürdün sevdamı pazarda sattın
Sanki kâr eyledin sen varsın ya sen
Borani’yem dertli geldim gidiyom
Yâr yâr diye dağı taşı didiyom
Seni Yaradan’a haval’ediyom
Eli yâr eyledin sen varsın ya sen
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İNSANLARA HANÇER VURMAYACAKSIN
Bir eline alıp tespihle Kuran
Öbürüyle hançer vurmayacaksın
Böyle emretmedi Hazreti Süphan
Söz dinle arifi yormayacaksın
Şeriat doğruluk doğru gitmektir
Tarikat Hak ile yolu yedmektir
Marifet kötüyü ıslah etmektir
Hakikatte gönül kırmayacaksın
Ben de arif insan oluyum dersen
İlim irfan ile doluyum dersen
Ben de hakikati buluyum dersen
Menzile varmadan durmayacaksın
Hakkı zikir eyle her dem dilinde
Sen de yıkan insanlığın gölünde
Sahte şeyhin sahtekârın önünde
Boyununu büküp burmayacaksın
Borani’yem sevgi verip kullara
Arılar uçuşsun dalsın ballara
İnsanların geçeceği yollara
Yalan köprüsünü kurmayacaksın
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ARSIZ EDENLER UTANSIN
Sevgisiz koyup milleti
Yârsız edenler utansın
Vermeyip temiz nimeti
Arsız edenler utansın
Kendileri yiyip doyup
Hayâları olmuş kayıp
Halkımı aç açık koyup
Hırsız edenler utansın
Eller gider iken aya
Benim halkım kaldı yaya
Öğretmeyip edep hayâ
Nursuz edenler utansın
İyi anla niyetimi
Ağlatma garip yetimi
Benim asil milletimi
Varsız edenler utansın
Dost Borani mezarında
Kıymeti yok nazarımda
Bizi aşkın pazarında
Kârsız edenler utansın
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CAHİLİN KULAĞI
Cahilin kulağı sağır kalacak
Yetmiş yıl bağırsan duyuramazsın
Ambar ambar kiler kiler ver yesin
Kursağı deliktir doyuramazsın
Gelmiş gitmiş pişmiş aşa su katmış
Ta ana rahminde küfürle yatmış
Hak değil batıldan bir etek tutmuş
Boşuna zorlama ayıramazsın
Gerçekleri hayal düşe döndürür
Yaz bahar ayını kışa döndürür
Değirmenin bentsiz taşa döndürür
Düzeltelim diye buyuramazsın
Cahillik insanlık bağrın yarası
İlim ile yıkmak bunun çaresi
Cahilin yüzünde tava karası
Yüz bidon su döksen sıyıramazsın
Borani alana sandığın açar
Alan ariflere cevherin saçar
Cahil olan kişi gerçekten kaçar
O bizden deyip de kayıramazsın
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BECERİKSİZ DOST
Ben öfkenin tarlasını yakarken
Sen mezar kazmayı beceremedin
Bulutlarda şimşek şimşek çakarken
Sen yerde tozmayı beceremedin
Yoluna öldüğüm gül yüzlü dostum
Sevgiye güzele olmadı kastım
Çürük selamını bağrıma bastım
Bir mektup yazmayı beceremedin
Küsülür mü doğruları yazana?
Bir gün göstermedin garip ozana
Muzuluk yapıp da ara bozana
Darılıp kızmayı beceremedin
Allah hikmet verir sevdiği kula
Dönüp de bakmadın sen sağa sola
Şeytan yuva yaptı geçtiğin yola
Dağıtıp bozmayı beceremedin
Borani'yem sevgim yüce dağ gibi
Sevgisizlik ayaklara bağ gibi
Hep üste çıkıyon sıvı yağ gibi
Gönlüme sızmayı beceremedin
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YİNE GELMEDİN
Geçeceğin yola ben sevgi saçtım
Gelmedin güzelim yine gelmedin
Ebedi gönlümü ben sana açtım
Gelmedin güzelim yine gelmedin
Erikler tomurcuk badem açıyor
Koyunlar kuzladı keklik uçuyor
Ömrümün baharı geldi geçiyor
Gelmedin güzelim yine gelmedin
Aşkınla dolaştım âlâyı arşı
Dilimde sevginin güzelin marşı
Beni mahcup ettin ellere karşı
Gelmedin güzelim yine gelmedin
Bitmez sevdaların yolunda mısın?
Pembe rüyaların alında mısın?
Yoksa başkasının kolunda mısın?
Gelmedin güzelim yine gelmedin
Âşık Borani’yem bitti hevesim
Kaç hazan dolaştı kaçıncı mevsim
Ne kadar tel çektim bu kaçıncı sim?
Gelmedin güzelim yine gelmedin
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AŞK-I MUHABBET
Evvela nefsini öldürmediysen
Döktüğün varısa doldurmadıysan
Ağlattığın varsa güldürmediysen
Benim meclisimde işin yok senin
İnsanlığa haram gözle baktıysan
Komşuların mahsulünü yaktıysan
Hatırlara değip gönül yıktıysan
Benim meclisimde işin yok senin
Yâr elinden dolu bade içmeden
Tamahkârlık cimrilikten kaçmadan
Comart olup yardım elin açmadan
Benim meclisimde işin yok senin
Eğer insan isen iyice düşün
Ahiret veresi dünyası peşin
Yarasın sarmadan yaralı kuşun
Benim meclisimde işin yok senin
Aldanma dünyanın yalan süsüne
Kulağın ver vicdanının sesine
Haram para koydu isen kesene
Benim meclisimde işin yok senin
Düşenleri tutup kaldırmadıkça
Onu menziline vardırmadıkça
Cebi terin ile doldurmadıkça
Benim meclisimde işin yok senin
Borani erdemli adam olmadan
Sen sende arayıp seni bulmadan
Hakikatin çeşmesinden dolmadan
Benim meclisimde işin yok senin
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BU KAVGAYI BİTİRİN
Akmasın gözyaşı durdurun kanı
Yeter artık bu kavgayı bitirin
İnsanın bedende güzeldir canı
Yeter artık bu kavgayı bitirin
Savaşı götürün barış getirin
Durdurun bu kanı savaş olmasın
Kimsenin ömrünü kimse çalmasın
Analar bacılar saçın yolmasın
Yeter artık bu kavgayı bitirin
Savaşı götürün barış getirin
Ne sizin derdiniz akılsız başlar?
Ağlıyor topraklar kayalar taşlar
Göklerdeki uçan turnalar kuşlar
Yeter artık bu kavgayı bitirin
Savaşı götürün barış getirin
Borani özgürlük marşını çalsın
Ölmesin çocuklar kadınlar kalsın
Bu verdiği canı Allah’ı alsın
Yeter artık bu kavgayı bitirin
Savaşı götürün barış getirin
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İNSAN OLAN GELSİN
Alıp sabır bıçağını nefisi kurban edenler
Giyinip takva esvabın yüzüne türban edenler
Aşkın ateşine yanıp sineyi püryan edenler
Gönlü Kâbe yüzü secde kıblegâh olanlar gelsin
Cemalde namazı kılıp önce insan olan gelsin
Ezip üzüm tanesi keşküle engür edenler
Vechi vechullaha bakıp yüzlerini nur edenler
Ali gibi kan kalesini yıkıp tarumar edenler
Gönlü Kâbe yüzü secde kıblegâh olanlar gelsin
Cemalde namazı kılıp önce insan olan gelsin
Okuyup ismi azamı Muhammed’e yâr olanlar
İki baş bir vücut olup lahmekede sır olanlar
La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar olanlar
Gönlü Kâbe yüzü secde kıblegâh olanlar gelsin
Cemalde namazı kılıp önce insan olan gelsin
Tevella teberra deyip zalime lanet edenler
Ehlibeyte sahip çıkıp onun davasın güdenler
Allah’ın emrine uyup masivayı terk edenler
Gönlü Kâbe yüzü secde kıblegâh olanlar gelsin
Cemalde namazı kılıp önce insan olan gelsin
Muhammed’e ümmet olup Allah’ına kul olanlar
Sıratel müstakim deyip doğru yolu bulanlar
Marifette arı olup hakikatte bal olanlar
Gönlü Kâbe yüzü secde kıblegâh olanlar gelsin
Cemalde namazı kılıp önce insan olan gelsin
Muhammed’le miraç edip Musa ile tur edenler
Zararda kârı arayıp küfürü iman edenler
Harama kulağı sağır gözlerini kör edenler
Gönlü Kâbe yüzü secde kıblegâh olanlar gelsin
Cemalde namazı kılıp önce insan olan gelsin
Gelmesinler meclisime ellerinde kan olanlar
Elesti bezmini unutup ikrarı hayvan olanlar
Ayrılsın gitsin buradan hımarı Mervan olanlar
Gönlü Kâbe yüzü secde kıblegâh olanlar gelsin
Cemalde namazı kılıp önce insan olan gelsin
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Borani paraya tapıp cüzdana esir olanlar
Hakikatte açılıyor ilmi ledün sır olanlar
Gelmesinler meclisime vicdanda kusur olanlar
Gönlü Kâbe yüzü secde kıblegâh olanlar gelsin
Cemalde namazı kılıp önce insan olan gelsin
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İNSANOĞLU KENDİNİ BİL
İnsanoğlu kendini bil
Hâlâ damla göl değilsin
İnsana neden batıyon?
Hâlâ diken gül değilsin
Hatır gönül yıkma sakın
Sevgiye sevmeye bakın
Allah şah damardan yakın
Komşusun sen el değilsin
Tatlı dil lazım lisana
Ben ne deyim kin kusana?
Sözün batıyor insana
Hâlâ yumşak dil değilsin
Enel Hak’ta ilim dolup
Tarikatta yolu bulup
Marifette arı olup
Hakikatte bal değilsin
Ele bele dile sahip
Sen de ara bul musahip
Nerde darı Mansur olup
Edep erkân yol değilsin
Geçti yıllar geçti asır
Sevmede edemem kusur
Hâlâ çiçeklerin kısır
Meyve yüklü dal değilsin
Borani insana eğil
Git yüzünü yüzüne sür
İnsanoğlu kendini bil
Sen altınsın pul değilsin

655

SARİMBEY’İN ZÜBÜĞÜ
Hiç bitmiyor dünya ile sorunu
Fitne fesat ile dolu karını
Böyle m’olur evliyanın torunu
Nasıl insan dersin nasıl dost dersin?
Haramı mındarı malına katar
Seni kandırmaya pusuya yatar
Koskoca vicdanı beş pula satar
Nasıl insan dersin nasıl dost dersin?
Gerçekten dostluklar öyle değil ki
İnsan isen gel insana eğil ki
Karnında geziyor kırk tane tilki
Nasıl insan dersin nasıl dost dersin?
Arifin sohbeti âlimin sözü
Sıtkı sadakatle bağlıdır özü
Allah’ım kayırsın şerrinden bizi
Nasıl insan dersin nasıl dost dersin?
Borani başımda sayısız derdim
Zübüğün fikrini ortaya serdim
Daha boyun eğer isem namerdim
Nasıl insan dersin nasıl dost dersin?
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CAHİLLER
Kendine yüksekten paha biçeni
Ne yapsan aşağı indiremezsin
Şeytan gibi insanlardan kaçanı
Sevgi gemisine bindiremezsin
Yalana yatırır olan varını
Fesat torbasından alır kârını
Onun gönlündeki fitne fırını
Denizleri döksen söndüremezsin
Cahilden muhabbet adamı olmaz
Karaçalılardan meyve umulmaz
Bin desen gönlüne bir damla dolmaz
Yolundan bir adım döndüremezsin
Sır verme cahile götürür döker
Gittiği meclise pisliği çöker
Cinsine çarptığım cinsine çeker
Hakikat yoluna gönderemezsin
Borani yanaşma cahil çeteye
Gül uzatın onlar kaçar öteye
Gönül bağlarını tutar tipiye
Gözünün yaşını dindiremezsin
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HER ÂŞIK MANANIN ERİ OLAMAZ
Her âşık mananın eri olamaz
Bu aşkın yoluna başlatamazsın
Kedi fare arkadaşlık kuramaz
İkisin bir evde kışlatamazsın
Arif ile cahil yan yana gelmez
Tenekesi altın kıymeti bilmez
Karaçalı sana bir tek gül vermez
Kesip de başından aşlatamazsın
Saman ateşinde pirzola pişmez
Ağacın gölgesi kendine düşmez
Deniz plajında çiğdem yetişmez
Bozkırın gülünü dışlatamazsın
Gönül evin yıkayıp da paklayan
İnsanlığa sevgi barış saklayan
Dostlarını sevip sayıp koklayan
Onu yobazlara taşlatamazsın
Arifler yaparlar ona yorumu
İki gözüm anlasana durumu
Yol verir mi dar bacanın kurumu?
Ocaktan dumanı işletemezsin
Borani sevgiyi kendinde bulur
Kavağı söğüde aşlatma kurur
Yayla köçeğinden âşık mı olur?
Güzel muhabbeti heşletemezsin
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ÖYLESİNİ SEV
Gönül seveceksen ara bul da sev
Yüce dağ başının maralı olsun
Oğul balı gibi tatlı mı tatlı
Yanağında benler sıralı olsun
Kültürlü görgülü kendisi olgun
Yanağı kırmızı istemem solgun
Boyu bir yetmiş beş etine dolgun
Çorum'un içinden buralı olsun
Neşe olsun konuşurken sesinde
Hurileri kıskandırsın süsünde
Sözü okka dövsün dost meclisinde
Biraz etli butlu daralı olsun
Birlikte ağlayıp birlik gülelim
Birlikte can çekip birlik ölelim
Oturup diz dize derdi bölelim
Ben gibi yüreği yaralı olsun
Borani’yem burcum burcum kokuşsun
Bülbül gibi kuş dilinden okuşsun
Gittiğimiz her meclise yakışsın
Gönül sarayımın kıralı olsun

659

YA MUHAMMED DİNDARLARA BAK
Mümin elinden dilinden zarar gelmeyendir dedin
Yalan ile iman bir arada durmayandır dedin
Zulme karşı susanlar dilsiz şeytanlardır dedin
Sen Allah’ım insanlara şah damardan yakınsın
Zorbalardan kurtar bizi inayetin dokunsun
Haklı bir sebep olmadan cana kıymayın dedin
O Allah’tan başkasının kulu olmayın dedin
Ne cimri hasis olun saçıp savurmayın dedin
Sen Allah’ım insanlara şah damardan yakınsın
Zorbalardan kurtar bizi inayetin dokunsun
Ölçüyü tartıyı iyi yap eksik tartmayın dedin
Malını elinden alıp yetimi ağlatmayın dedin
Ölü eti çiğner gibi kovu gıybet yapmayın dedin
Sen Allah’ım insanlara şah damardan yakınsın
Zorbalardan kurtar bizi inayetin dokunsun
Kadınlara köle gibi bakmayın dedi Muhammed
İnsanları cayır cayır yakmayın dedi Muhammed
İki emanetin sözünden çıkmayın dedi Muhammed
Sen Allah’ım insanlara şah damardan yakınsın
Zorbalardan kurtar bizi inayetin dokunsun
Ehlibeyti unuttular Kuran’ı rafa kaldırdılar
Hurafeyi din yaptılar Müslüman’a saldırdılar
Her tarafı kanla kinle yalan plan doldurdular
Sen Allah’ım insanlara şah damardan yakınsın
Zorbalardan kurtar bizi inayetin dokunsun
Köle pazarı kurdular on yaşında kız satıyor
Utanmadan kara yobaz alıp koynuna yatıyor
Yeni şeriat kurdular hurafeyi din yapıyor
Sen Allah’ım insanlara şah damardan yakınsın
Zorbalardan kurtar bizi inayetin dokunsun
Borani görmüyor yobaz dünyaya kör bakıyor
Utanmadan insanları cayır cayır yakıyor
Küffar ile bir olmuş İslamiyet’i yıkıyor
Sen Allah’ım insanlara şah damardan yakınsın
Zorbalardan kurtar bizi inayetin dokunsun
660

FİREZLİ TARLA
Gel bana gücenme şeherli kardaş
Firezli tarladan geçtin mi acep?
Pazarlara varın alın hazır aş
Yediğin buğdayı biçtin mi acep?
Köylü gece gündüz demez çalışır
Tarlalarda yana yana dolaşır
Seni doyurmaya durmaz uğraşır
Elinde şemsiye geçtin mi acep?
Köylü Ayşe’m inekleri sağarken
Yağı çökeleği alıp sen yerken
Benim köylüm ağustosta yanarken
Dışarıya kapı açtın mı acep?
Borani sözlerim açık zahiri
Ne kızıyor Ayşe ne bizim Huri
Sen de bizim gibi acı zehiri
Eline aldın da içtin mi acep

661

KUNDAĞIM DERT İLE BELELİ DAĞLAR
Acep şu dünyada bir benim gibi
Var mıdır ki başı belalı dağlar?
Karıştır bulunmaz dünyanın dibi
Başım eğik değil geleli dağlar
Sıcak sevgi göremedim hasretim
N'olur dinlen derdim yanmak niyetim
Ne derdim bitiyor ne kasavetim
Dört yanım dert dolu çileli dağlar
Dert öldürür beni demeyip sussam
Hileli sevgiyi elimle assam
Kime dost deyip de bağrıma bassam
Sıcak sevgi yok ki hileli dağlar
Yaşamaksa yaşıyorum vardayım
Yâri göremezsem o gün zordayım
Gözü yaşlı ah u figan zardayım
Düşmanlar halime güleli dağlar
Dünyanın dertleri beni bulalı
Gecemle gündüzüm figan olalı
Borani anamdan doğdum doğalı
Kundağım dert ile beleli dağlar

662

İDAM
Cahil meclisinde dillendik diye
Diller idamıma ferman yazdılar
Zemheri ayında güllendik diye
Güller idamıma ferman yazdılar
Cahilinen katmam kanı kanıma
Sarmaş dolaş olmaz canı canıma
İki adım gittim cahil yoluna
Yollar idamıma ferman yazdılar
Gönül istemiyor sahte duacı
Öyle her kadına denilmez bacı
Kurtlar kemiriyor koca ağacı
Dallar idamıma ferman yazdılar
Gamzelerin burcu burcu kokutun
Nice âlimlere dersin okutun
Yaşmağına gergef gergef dokutun
Pullar idamıma ferman yazdılar
Âşık Borani'yem bir ince yolda
Arıdayım çiçekteyim hem balda
Hor görme rahmanın kudreti kulda
Kullar idamıma ferman yazdılar

663

MERHABA ÂŞIKLAR
Her çağda toplumun derdini çeken
Merhaba ey kesesi boş âşıklar
İnsanlığa sevgi tohumu eken
Merhaba ey neşesi boş âşıklar
Kovanını sevgi ile dolduran
Ağlayana neşe verip güldüren
Mızrabıyla haksızları yıldıran
Merhaba ey köşesi boş âşıklar
Terazide adaletin önünde
Sevgi vardır bugününde dününde
Dimdik gider insanlığın yönünde
Merhaba ey şişesi boş âşıklar
Hoşgörülü kimseleri kınamaz
Doğru gider sağa sola oynamaz
Ocağında dolu kazan kaynamaz
Merhaba ey bişesi boş âşıklar
Borani ozana hesap sorulmaz
Gerçek ozan hak yolunda yorulmaz
Çalarlar söylerler kesesi dolmaz
Merhaba ey kesesi boş âşıklar
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KARA TOPRAK
İnsan ömrü kerpiç duvara benzer
Örülmeye kara topraktan başlar
İlk tuğlası iki damla menidir
Dirilmeye kara topraktan başlar
Örüle örüle yükselir duvar
O kadar toprağı sırtına yığar
Ne ana karnına rahmine sığar
Sürülmeye kara topraktan başlar
Her şey sırasıyla gününü bekler
Bir zamanlar sürünerek emekler
Ayağından çözülür o ilmekler
Yürümeye kara topraktan başlar
Sığmaz bir başına binalar kurar
Çalışır çabalar kendini yorar
Bazen sevdalanır eşini arar
Farımaya kara topraktan başlar
Ahiri tutulur gönül kışına
Çırpınır çabalar boşu boşuna
Zaman kar yağdırır yığar başına
Erimeye kara topraktan başlar
Borani damardan kanı çekilir
Sıvaları lime lime dökülür
Aslı olan ham toprağa ekilir
Çürümeye kara topraktan başlar

665

SÖZ NEYE YARAR?
Lafı ölçülü de kafadan atma
Yerinde denmeyen söz neye yarar?
Hayali düş ile insan aldatma
Gerçeği görmeyen göz neye yarar?
Çağdaşça yaşayıp ufka bakmayan
Yolundaki engelleri yıkmayan
Haklı davasına sahip çıkmayan
Mertçe çalınmayan saz neye yarar?
Çakal girmiş aslanların postuna
Derdi katar katar yığar üstüne
Zemheride gül vermeyen dostuna
Vefası olmadık yaz neye yarar?
İnsanı dinleyip almazsa öğüt
Selvinin yerine yakışmaz söğüt
Namerde boynunu eğerse yiğit
Soldurur gülleri güz neye yarar?
Allah’ın sırları insanda saklı
İnsanın her şeye ermiyor aklı
İçine girdiyse ecik kul hakkı
Rızasız yenilen tuz neye yarar?
Borani’yem işte böyle sultanım
Dert ile gam ile doldu dört yanım
Bana küsmüş can içinde cananım
Cilve neye yarar naz neye yarar?
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ECELİ YENEMEZSİN
O tabuttan gemiye binince inemezsin
Kapısı yok mezarın çıkıp da gelemezsin
Ne kadar zengin olsan eceli yenemezsin
Zengin olsan dünyada kral olsan ne yazar?
Senin de olacağın sonunda toprak mezar
Kızsan da sözlerime bunlar olacak ahir
Sevgi hayat incisi zaman ise cevahir
Bilmez misin dünyada tüm insanlar misafir
Zengin olsan dünyada kral olsan ne yazar?
Senin de olacağın sonunda toprak mezar
Kuruyacak ağacın dallarında yapraklar
O nazik bedenini saracaktır topraklar
Seni ancak bağrında o kara toprak saklar
Zengin olsan dünyada kral olsan ne yazar?
Senin de olacağın sonunda toprak mezar
Borani bu dünyada sen de biraz oyalan
Aslında dünya değil insanoğludur yalan
Şöyle bir bak mazine nedir geride kalan?
Zengin olsan dünyada kral olsan ne yazar?
Senin de olacağın sonunda toprak mezar

667

CAHİLE GÜVENME
Sevgiyi güzeli gönülden silme
Başa iş gelince komşuna gülme
Cahille konuşup sırını verme
Başına bin türlü hal eder gider
Cahil meclisinde gerçek bulunmaz
Yılkı atıyınan yarış alınmaz
Cahille oturup muhabbet olmaz
Konuşturmaz seni lal eder gider
İnsan sevgisidir her şeyin başı
Dünyanın serveti etmesin şaşı
Arifler sofranda zehirli aşı
Tatlı dili ile bal eder gider
Borani okumak gelen ilk emir
Yıkılan gönüller olmuyor tamir
Helal lokma arif kâmille yenir
Cehalet sofranı yal eder gider

668

İRFAN MEKTEBİNDEN DERSLER
Şeriatın kapısından girecek
Tarikatta gonca güller derecek
Marifette sen kendini bilecek
Hakikatte insan olacaksın der
Derslerini oku doldur zeynine
Şeytanları sakın koyma beynine
Tarikat libasın giyip eğnine
Bir mürşide ikrar vereceksin der
İnsan sevgisinde topla herkesi
Kulağın aç dinle Hak olan sesi
İrfan mektebinde bitirip dersi
Sırrı hakikate ereceksin der
Burda hoca yoktur ne de bir hacı
Ne muskacı vardır ne de bir falcı
Burada bulunan Güruh-u Naci
Ölmeden evveli öleceksin der
Âşık Borani’yem sevgi zamanı
İlmi ledün oku bulun kemali
Dört kapı kırk makam dersin tamamı
Kendini Rabb’ini bileceksin der
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APTAL KENDİNİ BİLMİYOR
Basiretsiz bakar şeytana yarar
Gönlündeki gözü fark etmeyenler
Ruhunu kaybetmiş kendini arar
Kendindeki özü fark etmeyenler
Akıl yol gösterir vicdan emreder
Herkes yola çıkar aklınca gider
İnsanı hem cahil hem zalim eder
Söylediği sözü fark etmeyenler
Dünya bir elektir hamlar geçemez
Kimse elin fikri ile göçemez
Asla insanlığa kıymet biçemez
Kendindeki gizi fark etmeyenler
Herkes bir söz söyler bir fikir atar
İsteyenler alır kendi de katar
Kimisi göremez çamura batar
Gönlündeki izi fark etmeyenler
Borani dertlerim baştan ulanır
Sevgisiz göl bir fiskeden bulanır
Dağların başında çalı dolanır
Yollardaki düzü fark etmeyenler

670

ANADOLU’M CENNET
Anadolu’m cennet comart ezeli
Ekmeği başkadır tuzu başkadır
Her çeşmenin vardır üç beş güzeli
Gelini başkadır kızı başkadır
Erkeği kadını dor’ata biner
Saçına rüzgârın kokusu siner
Türkmen güzelleri yayladan iner
Cilvesi başkadır nazı başkadır
Güzeller türküyle yola giderler
Çobanlar sevgiyle sürü güderler
Âşıklar toplanır meydan ederler
Mızrabı başkadır sazı başkadır
Her sabah sevgiyle kurulur pazar
Alanı satanı hep ediyor kâr
Bülbül dua okur gül sevap yazar
Baharı başkadır yazı başkadır
Hey dedikçe yüce dağlar hey atar
Güzeller dizilir hep katar katar
Kuşların avazı dünyayı tutar
Ördeği başkadır kazı başkadır
Kartallar eğlenir kayalarında
Kuzular meleşir yaylalarında
Atlar cirit atar ovalarında
Tepesi başkadır düzü başkadır
Borani gönlünde bir kızıl lale
Âşık oldum düştüm ben halden hale
Aşkın şarabını döktüm hayale
Dolusu başkadır azı başkadır
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DUDAK YARALIDIR DİL YARALIDIR
Sam yelleri esti ayrıldık dosttan
Dudak yaralıdır dil yaralıdır
Hoyrat girmiş harap olmuş gülistan
Bülbül yaralıdır gül yaralıdır
Gönül sana hasret yollarım ırak
Sana ermek için nerde son durak?
Bu aşkın saçına işlemez tarak
Akar gözyaşlarım sil yaralıdır
Ayrılık dertleri yüzlere katlar
Yeşilden sarıya döndü umutlar
Gökyüzünde pare pare bulutlar
Deniz yaralıdır göl yaralıdır
Kerem et Allah’ım bu çile bitsin
Başımdaki dertler belalar gitsin
Leyla ağıt yaksın Mecnun ah etsin
Sahra yaralıdır çöl yaralıdır
O yâr ile ayıralı aramı
Hiç kimse sarmıyor gönül yaramı
Bundan sonra şad olamaz Borani
O da pare pare bil yaralıdır

672

CAHİLİN PALAVRASI
Aldırma cahilin palavrasına
Toprağı hileli dölü yalandır
Alıp zehir sürmüş dil arasına
Dudağı zehirli dili yalandır
İrfan mektebinden tahsil alamaz
Namaz kılsa kıblesini bulamaz
Dalgıç olsa deryalara dalamaz
Irmağı hileli gölü yalandır
Cahil yüz karası tüm kâinatın
Cahille ilgisi olmaz sanatın
İnanma cahilin aldığı atın
Tırnağı hileli nalı yalandır
Dört kapıdan kırk makamdan geçse de
Yârini cennetten huri seçse de
Varıp sırat köprüsünden uçsa da
Kanadı hileli kolu yalandır
Haberi olur mu ekmekten aştan?
Katılmaz sürüye dolanır dıştan
Nasip aldım dese Hacı Bektaş’tan
İkrarı hileli eli yalandır
Borani cehalet kadir bilir mi?
Ölen hayvan olur insan ölür mü?
Yıkılmış virana bülbül gelir mi?
Bahçesi hileli gülü yalandır
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ÇALDIM BU SAZI
Kırk yıldır boşa mı çaldım bu sazı?
Benim de gönlümün hurisi vardır
Yüreğimden bitmez cilvesi nazı
Bana sevda veren birisi vardır
Yıllardır aşkıyla dolandım gezdim
Nice hesap yaptım muamma çözdüm
Türküler söyledim şiirler yazdım
Gönlümde ilhamın perisi vardır
Güzel diye diye günleri saydım
Aşkta rüya gördüm sevdaya yoydum
Nerde güzel görsem gönlüme koydum
Orda güzellerin sürüsü vardır
Aşkın ateşiyle kavruldum yandım
Acılar içinde gezdim dolandım
Bu sevda burada biter mi sandın?
Sevdalar biter mi gerisi vardır
Karac’oğlan nasıl oldu görmemiş
Kerem’in Aslı’nın aklı ermemiş
Kimsenin eline eli değmemiş
Orda Binboğa’nın merisi vardır
Âşık Borani’yem sazımı astım
İnsan olmak insan sevmektir kastım
En son bir Çorumlu bağrıma bastım
Orada Çorum’un herisi vardır

674

ASLINI ARA DA ASİLLE KONUŞ
Yola gideceksen kâmile danış
Dikkat sözüne yapma ha yanlış
Aslını ara da asille konuş
Yahşi yiğit yareninden bellidir
Yaranı kendin sar kalmasın acın
Sen kendine olmalısın duacın
Meyve yüklü olsun dalın ağacın
Comart insan vereninden bellidir
Bir işe yaramaz kavga ile kan
Sen nasıl can isen o da öyle can
Koksun âlemlere o güzel reyhan
Arif insan göreninden bellidir
Oruç namaz zekât hacla şahadet
İmanın tam ise şarta ne hacet
Kuru secdelerden olmaz hidayet
O secdeyi sereninden bellidir
Borani’yem bülbül gibi zar eyle
Yâre yâr ol yâri sana yâr eyle
Zarar etme bu meydanda kâr eyle
Hakikate ereninden bellidir

675

SEVGİ BARIŞ NE GÜZELDİR
Sevgi topla etek etek
Yolda barış ne güzeldir
Kovanlarda petek petek
Balda barış ne güzeldir
Sevgiyle yücelir başlar
Sevgi ister dağlar taşlar
Yuvasında öten kuşlar
Dalda barış ne güzeldir
Selam olsun yarınlara
Sevgiye vermeyin ara
Yakışır maviye mora
Alda barış ne güzeldir
Mezarım sevgiyle kazın
Sevgiyle çalınsın sazım
Kefenime sevgi yazın
Salda barış ne güzeldir
Borani barışa muhtaç
Herkes doysun kalmasın aç
Ekmek su kadar ihtiyaç
Solda barış ne güzeldir

676

SÖZ İNSANA SÖYLENİR
Kimi ağlar kimi güler eğlenir
Dünya bu ağlayıp gülmek gerekir
Anlar isen söz insana söylenir
Gerçeği arayıp görmek gerekir
Argını bulmadan su doğru akmaz
İnsan gibi yaşa Hak seni yakmaz
İyi insan arkada söz bırakmaz
Ölmeden hesabı silmek gerekir
Koğunun gıybetin var mı yararı?
İyi düşün dosdoğru ver kararı
Acı sirke küpe verir zararı
Düşünüp gerçeği bilmek gerekir
Sevgi ile azmış yara sarılır
Sevgi ile Hakk’a doğru varılır
Hak deyince akan sular durulur
Bütünü ortadan bölmek gerekir
Borani doğru söz bükermiş demri
Çok saçıp savurma ne de ol cimri
Ölmeden ölmesi Allah’ın emri
Öyle adam gibi ölmek gerekir
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DİN DEMEK SEVGİ DEMEKTİR
Sevenler öfkeyi koymaz yanına
Sevgisiz yaşamak gider ağrıma
Neden cevap vermiyorsun çağrıma?
En büyük ibadet kendin bilmektir
Din demek sevilmek sevgi demektir
Yeniye bakalım bırakın dünü
Sevgi insanlığın kutlu düğünü
Ben kabul edemem sevgisiz dini
En büyük ibadet kendin bilmektir
Din demek sevilmek sevgi demektir
Şiirlerde sevgi dolsun heceler
Kandillerde nurla dolsun geceler
Enginlerle eşit olsun yüceler
En büyük ibadet kendin bilmektir
Din demek sevilmek sevgi demektir
Borani sevelim kavgaya inat
Sevgi için yaratıldı kâinat
Sevgi açsın gönüllerde yedi kat
En büyük ibadet kendin bilmektir
Din demek sevilmek sevgi demektir
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ÖMÜR BİTİYOR
Bu yalancı dünya kimseye kalmaz
Ay dolanıp gün de aşıp gidiyor
Bu dünya ölümlü ölmeyen olmaz
Kimisi yolundan şaşıp gidiyor
Ağacı süsleyen yaprağı dalı
Arının da bir gün bitiyor balı
Seni aldatmasın dünyanın malı
Elden ele bak dolaşıp gidiyor
Yalan dünya göbeğinden bağlatır
Yakar bağrın ateşlere dağlatır
Bir gün güldürürse beş gün ağlatır
Kimi ağır kimi koşup gidiyor
Bu dünyanın göreni var körü var
Bakarsınız türlü türlü zarı var
Bakarsınız kırcı kırcısı var karı var
Kimisi sel gibi taşıp gidiyor
Kapatmış kapıyı gönül hancısı
Gerçeği görenler bak yabancısı
Aşkın yarasının bitmez sancısı
Kimi yarıp kimi deşip gidiyor
Dünya herkes ile atbaşı gitmez
Atılan taşı da gülü de bitmez
Kim gelirse gelsin alır reddetmez
Kör de gelip şaş da göçüp gidiyor
Borani’yem başa gelen çekilir
Kametin doğrulmaz belin bükülür
Ölüm tarlasına ruhun ekilir
Kimisi gülerek coşup gidiyor
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BENİM DOSTUMDUR
Muhabbet mülkünü sürüp herk etmiş
Hemen sevgi eken benim dostumdur
Gururu kibri bir yana atmış
Zulme karşı çıkan benim dostumdur
Sevgi tezgâhında aşkı dokuyup
Gülistanda bülbül olup şakıyıp
İlim irfanı mektebinde okuyup
Cehaleti yıkan benim dostumdur
Sallamış uyutmuş gönül beşiği
İnsanların dostu insan âşığı
Kıblegâhı olmuş dostun eşiği
Sevgi ile bakan benim dostumdur
Ebemkuşağından almış rengini
Kendi fakir ama gönlü zengini
Yüklemiş kervanı sarmış dengini
Erken yola çıkan benim dostumdur
Muhabbet tatlıysa laf lafı açar
Arifler mest olur cahiller kaçar
Gittiği yerlere kokusun saçar
Burcum burcum kokan benim dostumdur
Gönül dergâhına postunu sermiş
Varını güzele sevgiye vermiş
Çağlamış durulmuş nice gün görmüş
Bir kararda akan benim dostumdur
Borani’yem insanlığa seslenmiş
Güzel ahlak terbiyeyle süslenmiş
Destek olmuş insanlığa yaslanmış
Ocağını yakan benim dostumdur

680

İNSAN SEVGİSİNDE BİRLEŞEK
Mademki hepimiz Hakk’ın kuluyuz
İnsan sevgisinde birleşek n'olur
Neden husumetle kinle doluyuz?
İnsan sevgisinde birleşek n'olur
Sevgi ilaç olur kanserli derde
Sevgisiz yaşanmaz görülmüş nerde?
Tüm savaşlar dursun olduğu yerde
İnsan sevgisinde birleşek n'olur
İnsanın yüreği olmasın katı
Mazlumu ezmesin zalimin atı
Ayırt edilmesin doğuyla batı
İnsan sevgisinde birleşek n'olur
Sevginin değeri ölçülmez sonsuz
İnsan yaşayamaz inan ki onsuz
Bir dünya kuralım kavgasız kansız
İnsan sevgisinde birleşek n'olur
Âşık Borani’yem bitsin bu dava
Neden değişmiyor bu çirkin hava?
Bütün insanlığa selam merhaba
İnsan sevgisinde birleşek n'olur
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KERBELA’DAN BELLİ ASLI ŞİMİR'İN
Âşık olmuş filan yerin köçeği
İrfan meclisinde sözü mü olur?
Ömür boyu bulamaz ki çiçeği
Gönül bahçesinde izi mi olur?
Bırak âşıklığı sen haline yan
İnsan ısırmışsın dişlerinde kan
Yolu cehalete yobaza çıkan
Ortaya sürecek tezi mi olur?
Sevgi ile kalkıp yatamadıysan
Muhabbet kuşunu tutamadıysan
Mayana insanlık katamadıysan
Mayasız hamurun özü mü olur?
Tartışmam cahille adamı yorar
Arif arif ile muhabbet kurar
Kâmil bir söz söyler bin yara sarar
Yobazın sargısı bezi mi olur?
Borani’ye sökmez çirkin emirin
İnsanlığa beşik olmaz demirin
Kerbela’dan belli aslı Şimir’in
Meydana gelmeye yüzü mü olur?
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ARİFLE MUHABBET
Ne zaman arifler muhabbet kursa
İnsandan Allah’tan nurdan konuşur
Sevgiyi güzeli bağrına basar
İnsandaki gizli sırdan konuşur
Âşıklar usanmaz çaldığı sazdan
Güzeller ayrılmaz cilveden nazdan
Arifler dergâhtan ocaktan közden
İsa’dan, Musa’dan, Tur’dan konuşur
Dosta ziyareti Kâbe hac sayar
Sevgiyi saygıyı cebine koyar
İnsan kısım kısım yer damar damar
Miraçtan kırklardan dardan konuşur
İrfan mektebinin yücedir soyu
Arifle yapılan muhabbet koyu
Oğulu uşağı kadını bayı
İlahi sevgiden pirden konuşur
Küfrü iman eder zararı da kâr
Tüm dünyaya yeter muhabbeti var
Arif yana yana dostunu arar
İkiliği yıkar birden konuşur
Arif kaypak olmaz sözünde durur
Sözü tartar söyler okkalı olur
Mihenk taşı gibi yerini bulur
Arif elindeki vardan konuşur
Borani arifle muhabbet kurar
Cahil ile sohbet insana zarar
Arif bir söz söyler bin yara sarar
Arif yaraları sardan konuşur
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HUZUR İSTİYOR MİLLET
Bu millet dövüşten kavgadan bıktı
Sevgi barış huzur istiyor millet
Boşa birbirinin gönlünü yıktı
Sevgi barış huzur istiyor millet
Siz kavga ettikçe düşman gülüyor
Masaya planlı güçlü geliyor
İçimizi bizden iyi biliyor
Sevgi barış huzur istiyor millet
Tüm insanlık huzur mutluluk arar
İnsan gönlü kırmak ne işe yarar
İyi düşün taşın doğru ver karar
Sevgi barış huzur istiyor millet
Masum insanlara garez atmayın
Dini siyasete alet yapmayın
Çıkar için vicdanınız satmayın
Sevgi barış huzur istiyor millet
Bütün millet türküsüyle sazıyla
Cennet Anadolu’m bahar yazıyla
Ana baba oğuluyla kızıyla
Sevgi barış huzur istiyor millet
Sevgisiz insana dar gelir kabir
Çile alay alay dert tabur tabur
Tükendi kalmadı tahammül sabır
Sevgi barış huzur istiyor millet
Borani insani farzlara uyun
Fakir fukaranın sesini duyun
Elimizi vicdan üstüne koyun
Sevgi barış huzur istiyor millet
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MOR SEVDALAR
Masum gecelere günah yazdırma
Mor sevdalar dolaşmadan gülüm git
Çatal dilli yılanları azdırma
Kör şeytanlar yallaşmadan gülüm git
Gönül kuşum seda verir her daldan
Kolay mı ayırmak arıyı baldan?
Eğer anlar isen ahvaldan haldan
Nefsin devi dağlaşmadan gülüm git
Hak dedi Nesimi yüzüldü deri
Yunus ikna edemedi körleri
Ahval böyle şu gönlümün dilberi
Tan yerleri ağlaşmadan gülüm git
Boş göz ile sonsuzluğa bakılır
Rüyasız geceye hayal takılır
Unutulmuş umut erken yıkılır
Ay bacayı dolaşmadan gülüm git
Beni anladın mı gönül perisi?
Hüsranla bitmesin aşkın gerisi
Kuşanmış silahı nefsin çerisi
Bizim ile uğraşmadan gülüm git
Borani’yim bir teline kıyamam
Aşk şarabı içtim kolay ayamam
Melül melül bakışına doyamam
Yangın bize ulaşmadan gülüm git
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ABDEST SUYU YOBAZI PAKLAMAZ
Yobazdan âlim olmaz kuş dilinden okutsan
Çulha olmaz ipliği ibrişimden dokutsan
Tepesinden aşağı ırmakları akıtsan
Damarda kanı kirli asla değişmez huyu
Gönlü kirli yobazı paklamaz abdest suyu
İsterse saray yapsın isterse şato kursun
Açsın kitaba baksın kime sorarsa sorsun
İçi kirli bir testi kırk yıl denizde dursun
Damarda kanı kirli asla değişmez huyu
Gönlü kirli yobazı paklamaz abdest suyu
Yalan yanlış öğrenme hurafeci dayından
Yeter artık usandık o gerici oyundan
Abdestin gerçek suyu kanının öz suyundan
Damarda kanı kirli asla değişmez huyu
Gönlü kirli yobazı paklamaz abdest suyu
Borani kafası boş doğru söze gülenin
İnsanları ayırıp fırka fırka bölenin
Hayvan gibi yaşayıp hayvan gibi ölenin
Damarda kanı kirli asla değişmez huyu
Gönlü kirli yobazı paklamaz abdest suyu
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KALAN ÖMÜR
Gelin sevgi dünyasını kuralım
Severek yaşayak kalan ömürü
Hepimiz kardeşiz küs mü olalım?
Severek yaşayak kalan ömürü
İnsanlar layıktır gülün hasına
Düşmesin insanlık gönül yasına
Gamı hicran dökme sevgi tasına
Severek yaşayak kalan ömürü
Gel söz dinle ömrü vurma yokuşa
Yaz bahar ayını döndürme kışa
Sevgi tezgâhını yatır nakışa
Severek yaşayak kalan ömürü
Borani’yem zaman ile yarışak
Bitsin düşmanlıklar hemen barışak
Sevgi yollarında birlikte koşak
Severek yaşayak kalan ömürü
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NASIL ARİF OLACAĞIZ?
Benim bu beynimde yanlış kayıt var
Söyle nasıl sileceğiz Doktor Bey?
Ben arif diyorum o cahil diyo
Bunu nasıl bileceğiz Doktor Bey?
Arif diyom kalem cahil yazıyo
Altın diyom kalem bakır yazıyo
Cahile alerji ailem kızıyo
Biz küsülü öleceğiz Doktor Bey?
Sözcüğüm az gelir edemem tarif
Ben diyorum kaba o diyor zarif
Bir alay cahille bir avuç arif
Biz arada kalacağız Doktor Bey?
Ben diyorum gelin o diyo oğlan
Ben diyorum artan o diyo kalan
Siyaset pis diyom o diyo yalan
Temiz nasıl bulacağız Doktor Bey?
İnsanca yaşamak gayretim çabam
Cahilin üstüne örtülmez abam
Ben neşelen diyom o ah u figan
Söyle nasıl güleceğiz Doktor Bey?
Ben diyorum çörek o diyo kete
Ben yavan diyorum o diyo ete
Ben diyorum mafya o diyo çete
Biz nereye dolacağız Doktor Bey?
Bazı karanlık der güneş doğarken
Düzgün diyo kantar yana ağarken
İnsanlık yoluna dolu yağarken
Nasıl çıkıp geleceğiz Doktor Bey?
Ben yergi diyorum o diyo yüzlü
Cehalet kör diyom o diyo gözlü
Ben sevgi diyorum o diyo gizli
Onu nasıl çalacağız Doktor Bey?
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Borani'yem insanlığa bakmışım
Özümdeki cehaleti yıkmışım
Diplomalı cahillerden bıkmışım
Nasıl arif olacağız Doktor Bey?
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İNSAN SAYILMAZ
Verdiğin sözleri tutmak gerekir
İkrarı bozanlar insan sayılmaz
Nefsin kalesini yıkmak gerekir
Nefsiyle gezenler insan sayılmaz
Hicap perdesini çekmez yüzüne
Hile katar mayasına özüne
Doğru olan ariflerin sözüne
Darılıp kızanlar insan sayılmaz
Sözüm iyi dinle ey insanoğlu
İpek atlas etme eldeki çulu
Sıratel müstakim insanın yolu
Yolundan azanlar insan sayılmaz
Silmediyse gönlündeki pasını
Cahil nasıl duysun Hakk’ın sesini?
Dolu diye içip şap sirkesini
Yatıp da sızanlar insan sayılmaz
Düşkün olup dergâhından atılan
Arif pazarında pula satılan
Nerde kavga görse gidip katılan
Garibi ezenler insan sayılmaz
Cahil gelir muhabbete bakmaya
Fırsat arar zehirini dökmeye
İnsanları asıp kesip yakmaya
Fermanı yazanlar insan sayılmaz
Borani gör vay onların haline
Sahip değil ele dile beline
Tuzak kurup insanların yoluna
Kuyusun kazanlar insan sayılmaz
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UZAK DUR CAHİLDE NAMUS AR OLMAZ
Gel kardeşim sözüm yabana atma
Uzak dur cahilde namus ar olmaz
Ben bilirim diye kendin aldatma
Her güzel insana sadık yâr olmaz
Ağacın gölgesi kendine düşmez
Gönülde pişmeden dilde söz pişmez
Dünyalar değişse cahil değişmez
Cahil yaptığına tövbekâr olmaz
Zaman tünelinde aşınır beden
Sana ibret olsun babanla deden
Vicdanın temizse yap muhaseben
Boşuna yorulma yoktan var olmaz
Yanaşma namerdin sofra başına
Dürüst olmaz hile katar aşına
Yüce dağın mağrurluğu boşuna
Ağustosta tepesinde kar olmaz
Sakın ha cahile sırrını verme
Gidip meclisine çulunu serme
Alçakgönüllü ol çok gidip gelme
Çok gidilen yerde itibar olmaz
Otur sofrasına mert oğlu merdin
Yediğin aş olur dermanı derdin
Elmanın içinde yaşayan kurdun
Ona bu dünyadan bir haber olmaz
Arı sorumludur balın tadından
Sakın üfürükçü falcı kadından
Doğru duman çıkmaz eğri odundan
Her odundan iyi ateş nar olmaz
Kendisini bilen Rabb’ini bilir
Gerçek er olanlar ölmeden ölür
Ummadığın zaman mutluluk gelir
Her zamanda dünya başa dar olmaz
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Borani aç ölsen yıkma fırını
Servet unutturur namus arını
Var sevgiye yatır olan varını
Daha bundan özge tatlı kâr olmaz
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GÖREMEZ
Bir lokma et için bülbül kesenler
Ömür boyu ötüşünü göremez
Önce bir güneşi doğdurmak gerek
Doğuş yoksa batışını göremez
Bülbülün gagası elimde kalem
Dertle beslenirim gıdamdır çilem
Halkına halk gibi vermeyen selam
Elin nasır tutuşunu göremez
Yaban olur dost bağında ötmeyen
Kirli dudak olur dostu öpmeyen
Arada bir alıp zarar etmeyen
Sermayenin artışını göremez
Arif çulu ile çullanmayanlar
İnsan yazmasına pullanmayanlar
Ömrünü ölçülü kullanmayanlar
Son yarışın bitişini göremez
Âşık Borani’yem gelmem nazara
İlimsiz bir yaşam döner mezara
Ariflerle giremeyen pazara
Fikir alıp satışını göremez
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İNSAFSIZ
Güllerim kurudu gönül kışından
Solduğumdan haberin yok insafsız
Saçlarımı birer birer başımdan
Yolduğumdan haberin yok insafsız
İnsanın sevmesi olur mu kusur?
Günlerim geçmiyor oldu bir asır
Nemli gözlerine bağlanan esir
Olduğumdan haberin yok insafsız
Yıllar yılı geliyorum izinden
Her gün incinirim acı sözünden
Bu derdi çileyi senin yüzünden
Aldığımdan haberin yok insafsız
Ağlarım inlerim her yanım dertte
Ben hakkımı alacağım ahrette
Yıllar yılı senin için gurbette
Kaldığımdan haberin yok insafsız
Borani’yem bitti baharım yazım
Yaralı bülbüle döndü avazım
Yıllardır aşkınla kınalı sazım
Çaldığımdan haberin yok insafsız
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ALTINCI BÖLÜM
BOZKIRIN GÜLLERİ
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HABERİN OLSUN
Bu dünyada iyi olmaz yaraya
Merhem sürülmüyor öbür dünyada
Nefsin ile set çekmezsen araya
Duvar örülmüyor öbür dünyada
Hiç aklım ermiyor böyle düzene
İnsan denilir mi insan üzene?
İnsanları asıp kesip yüzene
Ödül verilmiyor öbür dünyada
Hazırlıksız gitme kalırsın darda
Bohçanı hazırla gitmeden burda
Kalırsın tipide boranda karda
Çiçek derilmiyor öbür dünyada
Hiç kimse gönüllü girmez mezara
Yeter ki sabreyle bu kadar zora
Gül yüzlü sevdiğim bütün yollara
Halı serilmiyor öbür dünyada
Kendini bilmektir derdin dermanı
Burada kalıyor dini imanı
Ruhunu unutma kendini tanı
İnsan dirilmiyor öbür dünyada
Âşık Borani’yem halim perişan
Doğmamış geline takılmaz nişan
Bağdat'a ulaşmaz bağlarda şaşan
Yollar görülmüyor öbür dünyada
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DÜŞMAN OLUR
Onu koyup başkasını seversen
Yâri bile düşman olur adama
Gün göstermez hep işkence edersen
Karı bile düşman olur adama
Karıncaya bakın şahit istersen
Laf da kâr etmiyor anadan körsen
Hiç emek vermeden balını yersen
Arı bile düşman olur adama
Çalış gece gündüz avını avla
Bu günün işini yarına koyma
Oturur kahvede oynarsan tavla
Zarı bile düşman olur adama
Yatağında şeytan ile yatanın
Helal kazancına hile katanın
Para diye vicdanını satanın
Kârı bile düşman olur adama
Yüklerler sırtında taşır yorulur
Şuursuzca mala mülke sarılır
Öteki dünyada hesap sorulur
Varı bile düşman olur adama
Borani çalışıp görmeli önü
Emeksiz yemenin kötüdür sonu
Durur kursağına öldürür onu
Darı bile düşman olur adama
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BENİ GÖNÜLDE ARA
Ben ölmeden öldüm gönle gömüldüm
Beni mezarlarda sinde arama
Katletmedim ben bir katil değilim
Beni öfke ile kinde arama
Bizim sohbetimiz hep tatlı dilli
Gönül bahçeleri sümbüllü güllü
Bizim mekânımız insanın gönlü
Beni mağarada inde arama
İnsan sevgisiyle aldık ünümüz
İnsana bakıyor bizim yönümüz
İnsandır kıblemiz sevgi dinimiz
Beni adam yakan dinde arama
Sevgidir dinimiz insandır Kâbe’m
İnsan anam babam insandı dedem
Koyup öz yurdumu nereye gidem?
Beni Hindistan’da Çin’de arama
Ben bir ozan âşık hemi de şair
Tek bildiğim barış sevgiye dair
Tüm servetim bir saz binlerce şiir
Beni şöhret ile ünde arama
Hiçbir zaman vicdanımı satmadım
Helal kazancıma haram katmadım
Yatağımda şeytan ile yatmadım
Beni perilerde cinde arama
Âşık Borani’yem sevilmesi hoş
Sevmeyi bilirsen insanlığa koş
Gönlüm zengin ama kesemiz bomboş
Beni beş yüzlerde binde arama
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MEYDANA GELSİN
Muhammed’e ümmet olup Allah’ına kul olanlar
Sıratel müstakim deyip doğru yolu bulanlar
Marifette arı olup hakikatte bal olanlar
Hayber kalesini yıkıp bent olan Şahı Merdan’a
Nefsi ile güreş tutup yıkanlar gelsin meydana
Var mı küfrü iman edip nefse cihat açanlar?
İsa gibi çarmıha gerilip varsa kanı akanlar
Gelmesin içi kâfir dışı Müslüman olanlar
Hayber kalesini yıkıp bent olan Şahı Merdan’a
Nefsi ile güreş tutup yıkanlar gelsin meydana
Muhabbet mahsulün biçip tarlasını herk edenler
Sevgiyle buluttan yağıp sineye bent ark edenler
Gelmesinler meclisime Allah’ına şirk edenler
Hayber kalesini yıkıp bent olan Şahı Merdan’a
Nefsi ile güreş tutup yıkanlar gelsin meydana
Hamza’nın ciğerini yiyip kulağına küpe edenler
Yetimin hakkın çalıp ev yapıp site edenler
Gelmesinler bu meydana kendinden şüphe edenler
Hayber kalesini yıkıp bent olan Şahı Merdan’a
Nefsi ile güreş tutup yıkanlar gelsin meydana
Borani paraya tapıp cüzdana esir olanlar
Hakikatte açılıyor ilmi ledün sır olanlar
Teraziyi doğru tartsın vicdanında kusur olanlar
Hayber kalesini yıkıp bent olan Şahı Merdan’a
Nefsi ile güreş tutup yıkanlar gelsin meydana
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SEVGİ RAHMET YAĞMURU
Sevgi gönül işidir asla alınmaz satın
Hoşgörü tezgâhıdır sevgi denen sanatın
Sevgi rahmet yağmuru koskoca kâinatın
Ne mutlu bu dünyada sevip aşkı bulana
Sevgi evrensel gülüm gerçek insan olana
Gelin sevgi okuyak gelin sevgiyle yazak
Sevgiye yakın olan nefrete olur uzak
Nefretin mezarını gelin sevgiyle kazak
Ne mutlu bu dünyada sevip aşkı bulana
Sevgi evrensel gülüm gerçek insan olana
Hazır mısın sevmeye hazır mısın yârlığa?
Seven gönül daralmaz asla düşmez darlığa
Herkes sevgiye muhtaç sevgi göster varlığa
Ne mutlu bu dünyada sevip aşkı bulana
Sevgi evrensel gülüm gerçek insan olana
Sevgisiz ekildiyse aşk tohumu bitmiyor
Sevgisiz yaralara merhem tesir etmiyor
Bir ömür tükeniyor sevgi aşka yetmiyor
Ne mutlu bu dünyada sevip aşkı bulana
Sevgi evrensel gülüm gerçek insan olana
Bu Âşık Borani’nin sevgi çarpar yüreği
Sevgi aşk gök kubbenin inan orta direği
Sevelim sevilelim insanlığın gereği
Ne mutlu bu dünyada sevip aşkı bulana
Sevgi evrensel gülüm gerçek insan olana
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BİR BAKIŞ BİN SÖZ SÖYLER
Yerinde söyle sözü yerinde konuşma dur
Nefsin yırtıcı kuştur kuşan silahını vur
El eli yur derler el de döner yüzü yur
Taşı eritir sular dikkat et damlayana
Bir bakış bin söz söyler bakıştan anlayana
Cahilin meclisinde çul olur atlas halı
Rızvan bağına diksen gül vermez karaçalı
Söğütlükten toplanmaz yaylanın Anzer balı
Çamda Anzer balı olmaz gerek var mı beyana?
Bir bakış bin söz söyler bakıştan anlayana
Borani’yem bin gönül bir tek gönüle sığar
Bulutlar haykırınca şiddetli yağmur yağar
Unutma gökkuşağı yağmurdan sonra doğar
Ne mutlu bu dünyada sevip aşka doyana
Bir bakış bin söz söyler bakıştan anlayana
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NE ÇIKARSA BAHTINA
Kusursuz dost arayan ebedi dost bulamaz
Laklak ile geçer ömrü bulsa işe yaramaz
Mahkeme kadıya mülk mü o da gider kalamaz
Ahdine vefalı olsun girsin gönül tahtına
Sen oltanı at denize ne çıkarsa bahtına
Değirmen iki taştan muhabbet iki baştan olur
Deve boynuz ararken kulaktan baştan olur
Kazanırsan dost kazan düşmanı anan doğurur
Ahdine vefalı olsun girsin gönül tahtına
Sen oltanı at denize ne çıkarsa bahtına
Domuz derisinden post eski düşman dost olmaz
Malını saçıp savurma hazıra dağlar dayanmaz
Arifler yüzüne söyler arkasından laf kalmaz
Ahdine vefalı olsun girsin gönül tahtına
Sen oltanı at denize ne çıkarsa bahtına
Dostun attığı taş insanın başını yarmaz
Cambaz ipsiz oynamaz aslan ipe bağlanmaz
Kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz
Ahdine vefalı olsun girsin gönül tahtına
Sen oltanı at denize ne çıkarsa bahtına
Âşık Borani mertlikte gözü yiğitlikte kalır
Horoz olan ölür gider gözü çöplükte kalır
Terzinin gözü makasta kumaşta iplikte kalır
Ahdine vefalı olsun girsin gönül tahtına
Sen oltanı at denize ne çıkarsa bahtına
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ASLANI ÇAKALA BOĞDURAN DÜNYA
Ormanlara baş edip de tilkiyi
Aslanı çakala boğduran dünya
Kargalara öğretip de türküyü
Bülbülü bahçeden kovduran dünya
Teraziye oturtmuşlar zorbayı
Keyfe göre dolduruyor torbayı
Adalet yürekten yemiş darbeyi
Kantarı bir yana ağdıran dünya
Ormandaki eski düzen değişti
Sincaplar başının derdine düştü
Tilki kokarcayı danışman seçti
File yüreğini ovduran dünya
Tazı sardı tavşandaki yarayı
Kedi fare ile buldu arayı
Terazide unuttular darayı
Kantarı bir yana ağdıran dünya
Maymunlar toplanıp dernek kurunca
Baba goril konuşmacı olunca
Konuşmayı boykot etti karınca
Başımıza taşlar yağdıran dünya
Öne çıktı tilkilerin pilanı
Dillerine sur ettiler yalanı
Zehir yüklü çıngıraklı yılanı
Sütlü inek gibi sağdıran dünya
Borani kalmadı o eski tatlar
Zemheride kendin yedi aç kurtlar
Eşeklere nikâh atınca atlar
Yavruları üçüz doğduran dünya

703

KUSTURUR DÜNYA
Onulmadık işler açar başına
Seni tuzağına bastırır dünya
Pek güvenme ekmeğine aşına
Yedirir içirir kusturur dünya
Dünyanın malı dünyada gider
Malına aldanan bedelin öder
Dünya seni bakar ama kör eder
Götürür duvara tosturur dünya
Bilemeyen dünya ile dost olur
Çoğunun hevesi yarıda kalır
Bir gün silahını eline alır
Bir köşe başında kıstırır dünya
Bilemezsin akıllı mı deli mi?
Pek samimi olma verme elini
Bakarsın lal eder tatlı dilini
Seni konuşturmaz susturur dünya
Esas mıdır yoksa yalan dünya mı?
Gücüm yetip yapamadım kavgamı
Yolar tüylerini bozar yuvanı
Bir çalı dibine pıstırır dünya
Borani dünyada olmadım rahat
Oturdum suç oldu kalktım kabahat
Savunmanı yapsa yüz bin avukat
Seni darağcına astırır dünya
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HERK ETMEYİNCE
Muhabbet ekilmez anız tarlaya
O tarlayı sürüp herk etmeyince
Bahçe teslim olmaz ala kargaya
Kötü huylarını terk etmeyince
Muhannetin aşı bal olsa yenmez
Sevgi ile yanan ocak hiç sönmez
Taşıma su ile değirmen dönmez
Bendini tutup da ark etmeyince
Güzel ahlak derman olur her derde
Canım kurban olsun mert oğlu merde
Sözünden düşersin olduğun yerde
Konuştuğun sözü fark etmeyince
Benim aradığım ikinin biri
Yediğim her nimet alnımın teri
Biter mi insanın içinin kiri?
Yedi deryalara gark etmeyince
Gel ey zahit bizim ile didişme
Kaynağı kurumuş akar mı çeşme?
Gördüğün kervanın peşine düşme
Doğru yolu bulup çark etmeyince
Borani ikrarsız imansız olmaz
Kalbi fasıklarda iman bulunmaz
Kılavuzsuz kervan menzile varmaz
Gönlünü Allah'a berk etmeyince
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SABIR AKLIN SİLAHIDIR
Kuran’ın bütün ayetleri edepten ibarettir
İnsanı hayvandan ayıran el dil bel edeptir
İnsanın okuyup yazması düşüncesi ibadettir
Vücut denen kan kalesin yık da tarumar eyle
Sabır aklın silahıdır sıkma sabreyle sabreyle
İbadetin gayesi temiz toplum yaratmak
Dergâhı âliden gelmiş aslı temiz gönlü pak
İnsan olmak kolay değil senliği benliği bırak
Vücut denen kan kalesin yık da tarumar eyle
Sabır aklın silahıdır sıkma sabreyle sabreyle
İnsanın kalbini kırma kalp kıranı Allah sevmez
Kalbin tamiri yoktur kırılan kalp tamir olmaz
Arifler ummandan çıkmaz oturup kalkması namaz
Vücut denen kan kalesin yık da tarumar eyle
Sabır aklın silahıdır sıkma sabreyle sabreyle
Cahil ile yoldaş olup güzel ahlakı unutma
Yanında arif yok ise cahile söz anlatma
Aslın bir damla menidir şımarıp ummanı tutma
Vücut denen kan kalesin yık da tarumar eyle
Sabır aklın silahıdır sıkma sabreyle sabreyle
Borani mütevazı ol rüzgârda çıra yanmaz
Malını saçıp savurma hazıra define dayanmaz
Aşkın sırrını ele deme sözünde itibar kalmaz
Vücut denen kan kalesin yık da tarumar eyle
Sabır aklın silahıdır sıkma sabreyle sabreyle
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GÖZÜNÜN YAŞIYLA GELME
Vade yetip bu dünyadan giderken
Ağlama gözünde yaşınla gelme
Beni eller topraklara belerken
Boynun bükük eğik başınla gelme
Sakın ha kimsenin gönlünü yıkma
Sözüne sadık ol vefasız çıkma
Yaşamaya devam kimseden korkma
Sakin ol o çatık kaşınla gelme
İnsanları sev ki insan sayıl sen
Dosta gideceksen yola koyul sen
Benden ayrılmaya hazır değilsen
Sakın boranınla kışınla gelme
Yaşam süremedik hayat diyecek
Güneş gibi cemallere doğacak
Sevgi getir bana sen kucak kucak
Bırak ekmek ile aşınla gelme
Çok cefa çekerek geldik bu vakte
İnsanoğlu kalleş sözleri sahte
Hep gül açsın gülsün o güzel çehre
Gerçeklere sarıl düşünle gelme
Âşıklar sadıklar coşsun seslensin
Bahçelerde kumru kuşlar beslensin
Bütün dostlar melek gibi süslensin
O eski üstünle başınla gelme
Borani’yem günler gelip geçecek
Ecel tırpanları bir gün biçecek
Olsun mezarımın her yanı çiçek
Başıma dikmeye taşınla gelme
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VAY HALİMİZE
Yalancılık düzenbazlık her yerde
İnsanın gözüne çekmişler perde
O eski dostluklar insanlık nerde?
Ne günlere kaldık vay halimize!
Gayrı dostlar düşmanları aratır
Her iki dünyada yüzü karadır
Allah'ları peygamberi paradır
Ne günlere kaldık vay halimize!
İnsanların fitne dolu karını
Nedense insanın bitmez sorunu
Herkes düşünüyor öz çıkarını
Ne günlere kaldık vay halimize!
Öyle her gelene dost denilmiyor
Yok eski muhabbet aş yenilmiyor
Dost kim düşman kim hiç bilinmiyor
Ne günlere kaldık vay halimize!
Borani dostlara derdin duyurur
Hak erenler doğru yolu buyurur
Ana kardeş diye düşman doğurur
Ne günlere kaldık vay halimize!
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ASMALARA BEN DÜŞTÜ
Kara gözlüm asmalara ben düştü
Acı koruk tatlanmaya başladı
Yılkıdaki doru taylar yetişti
Koç yiğitler atlanmaya başladı
Çiçekli yaylalar doğanın süsü
Beni sarhoş etti kekliğin sesi
Doğada şenlik var çağır herkesi
Güz mantarı toplanmaya başladı
Herkes kışa doğru hazırlık yaptı
Kimi gitti yola yurdunu kaptı
Çobanlar kuzuyu sürüye kattı
Mor kuzular otlamaya başladı
Kurudu her taraf ayva sarısı
Hicret etti gitti kuşun yarısı
Son hazırlık yaptı gönül arısı
Petekleri katlamaya başladı
Borani’yem selam olsun sağlara
Balıklar giriyor tozlu ağlara
Tüm avcılar hücum etti dağlara
Yağlı tüfek patlamaya başladı
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GÖNÜLDE BULUŞMAK
Çağdaş ile çağdaşlığa kavuşmak
Gönül ırmağımda sallarım vardı
Bin gönülle bir gönülde buluşmak
Dostları saracak kollarım vardı
Sendeledim ama düşmedim neden?
İnsan mı kavgaya dalaşa giden?
İnkâr edemezdim çürüse beden
Dostla yürüyecek yollarım vardı
Sevgi toprağında sarılıp yatan
Özünden özüme mayalar katan
İstedikçe dostlarıma uzatan
Sırtı meyve yüklü dallarım vardı
Kimselere diyemedim arımdan
Dağlar bile ah ettiler zarımdan
İlham peteğimde gönül arımdan
Dostlara verecek ballarım vardı
Âşık Borani'yem gitmem ırağa
Dostlar yeni geldi indi durağa
Nasıl karışırdım kara toprağa
Dostla paylaşacak yıllarım vardı
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SUÇLU ARANIYOR
Göre göre bataklığa batarken
Kabahat gölde mi karada mıydı?
Sen beş pula vicdanını satarken
Kabahat sende mi parada mıydı?
Öyle palavraya benim karnım tok
Ara bul suçluyu zindanlara sok
Neşter vuranların hiç mi suçu yok?
Kabahat sargıda yarada mıydı?
Hırsızların para para dertleri
Para için viran ettik yurtları
O mu hormonladı bütün etleri?
Kabahat çayırda merada mıydı?
Hiç dikkat ettin mi alıp satarken
Bütün besinlere hile katarken
Sen her şeyi eksik eksik tartarken
Kabahat kantarda darada mıydı?
Arılar çırpınıp balı yaparken
Hiç emek vermeden alıp yutarken
O güzelim bala hile katarken
Kabahat kovanda arıda mıydı?
Sen cüzdana paraları yığarken
Açlık benim boğazımda boğarken
Zemheride ev sahibi kovarken
Kabahat evde mi kirada mıydı?
Öksüzün malına yanaşma derken
Yetimin malını alıp yutarken
Beytülmaldan çalıp hacca giderken
Kabahat Mina’da Hira’da mıydı?
Döllü diye satar iken kısırı
Kimse kendisinde görmez kusuru
O mu zehirledi bunca mahsulü
Kabahat sırıkta serada mıydı?
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Hâlâ Kerbela’da akar kanlarım
Madımak’ta yanar iken canlarım
Hiç mi kabahati yoktu onların?
Kabahat ateşte çırada mıydı?
Borani azıcık sevgi yetmiyor
Sevgisiz ekilen tohum bitmiyor
Kimse kabahati kabul etmiyor
Kabahat bende mi burada mıydı?

712

SEVMİYOR YARASALAR
Hiç yüzün gülmez mi senin nedir bu gurur kibir?
Sevgisiz ölüp gidene inan dar gelir kabir
Sevgi hoşgörü var iken bu dövüş kavga nedir?
Gel sevelim sevilelim sevgi insanlık yasası
Hâlâ dövüş kavga diyor Orta Çağ'ın yarasası
Asık surat yakışmıyor gel güldür şu çehreni
Vicdanına mahkeme kur zincirle şu öfkeni
Allah bize sevgi için yaratmıştır bu âlemi
Gel sevelim sevilelim sevgi insanlık yasası
Hâlâ dövüş kavga diyor Orta Çağ'ın yarasası
Sevgi haktır sevenlere verecek Allah cenneti
Sevmeyi bilmeyenlerin olur mu hiç merhameti?
Adaletli paylaşalım severek yesek nimeti
Gel sevelim sevilelim sevgi insanlık yasası
Hâlâ dövüş kavga diyor Orta Çağ'ın yarasası
Hırsı gururu atalım gelin sevgiye bakalım
Nefis denilen şeytanı gelin birlikte yakalım
Akşam sevgiyle yatalım sabah sevgiyle kalkalım
Gel sevelim sevilelim sevgi insanlık yasası
Hâlâ dövüş kavga diyor Orta Çağ'ın yarasası
Borani bırak kavgayı öldür şu nefis denen devi
Hoş görüp de sevmek için yarattı Allah âdemi
Asık çehre güleni yok sanki dünya ölü evi
Gel sevelim sevilelim sevgi insanlık yasası
Hâlâ dövüş kavga diyor Orta Çağ'ın yarasası
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SÖZ GELİP GİTMİYOR
Ocaklar yanmıyor ateşi sönmüş
Köz gelip gitmiyor eskisi gibi
O eski dostluklar komşuluk ölmüş
Söz gelip gitmiyor eskisi gibi
Muhabbetsiz kaldı sofranın başı
Dostsuz yenilmiyor muhabbet aşı
İnsanlar gülmüyor çatıldı kaşı
Yüz gülüp gitmiyor eskisi gibi
Ana yola bakar pencere camım
El âlem gezerken artıyor gamım
Dertlerin içinde kaldım sultanım
Diz gelip gitmiyor eskisi gibi
O eski dostluklar arada kalmış
Muhabbetsiz vardı adını almış
Dosttan dosta giden yollar kapanmış
İz gelip gitmiyor eskisi gibi
Burcum burcum tüter gözümde sıla
Her geçen dakikam sığmaz bir yıla
Bir dost bekliyorum yana yakıla
Siz gelip gitmiyor eskisi gibi
Borani’yem ne olacak hallerim?
Gücüm olsa her gün seni bellerim
Ellerimde kaldı bozkır güllerim
Biz gelip gitmiyor eskisi gibi
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GÜLÜN VARDI BORANİ
Bülbül gibi öter idin dallarda
Hani senin dilin vardı Borani
Saz elinde gezer idin yollarda
Hani senin telin vardı Borani
İnsan mı insanı bırakıp kaçan?
İnsan mı insanın arasın açan?
Her mevsime göre kokusun saçan
Hani senin gülün vardı Borani
Seven gönül asla olmaz ki asi
Sevgi esas gelin sevin herkesi
Sende çözüldüydü aşkın şifresi
Leyla Mecnun çölün vardı Borani
Bahçelerde üveyikler öterdi
Dosttan bir tek selam gelse yeterdi
Sevdalılar yanar yanar tüterdi
Aslı Kerem külün vardı Borani
Dostun vardı hatır gönül yıkmayan
Allah’ın emrine uyup çıkmayan
Azgın akıp sağı solu yıkmayan
Hani senin selin vardı Borani
Sürülerin yayılırdı otlakta
Türkülerin dağılırdı her hafta
Yiğit idin çalışırdın şafakta
Hani senin halın vardı Borani
Borani’yem insanlığın kurbanı
Hiç kalmadı dizlerimin dermanı
Güz gelince savururdun harmanı
Hani senin yelin vardı Borani
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SÖZÜNÜN ERİ BORANİ
Sıfatım ne ise özüm de odur
Et kemikle dolu deri Borani
Sohbetim ne ise sözüm de odur
Hakikat yolunun eri Borani
Dertten derde boyanırım gezerim
Acılara dayanırım gezerim
Uyur uyur uyanırım gezerim
Gâhi ölü gâhi diri Borani
İlim öğrenmektir benim muradım
Ben benim içimde beni aradım
Yalancı dünyada bir insan adım
Hak yoluna koydu seri Borani
Sevgi tezgâhında aşkı dokumuş
Gülistanda bülbül olup şakımış
İlim irfan mektebinde okumuş
Yiğidin alnının teri Borani
Hem sıvıyım hem kuruyum katıyım
Sevgisiz gönülde nasıl yatıyım?
İçi sırlar dolu ben bir kutuyum
Ezik gönüllerin feri Borani
Âşık Borani'yem dertten dert kapan
Sevdaya inanıp sevgiye tapan
Acıyı zehiri içip bal yapan
Sizin içinizden biri Borani
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BORANİ KİMSEYİ İNCİTMEDİ
Hacı Bektaş Veli incitme dedi
Kulu incitmedi Âşık Borani
Kadına çocuğa çok değer verdi
Dulu incitmedi Âşık Borani
Kendini nefsini Rabb'ini bildi
Hakk'ın emri ile ölmeden öldü
Gönülden gönüle çok gitti geldi
Yolu incitmedi Âşık Borani
İnsanları hep birliğe çağırdı
Sevgi dedi barış dedi bağırdı
Sevgi hamurunu birlik yoğurdu
Kolu incitmedi Âşık Borani
Sevgi dedi barış dedi yürüdü
Gariplere kanat gerdi korudu
Aşkın potasında yandı eridi
Külü incitmedi Âşık Borani
İlahi bir sevgi girince cana
Kibiri nefreti attı bir yana
Açtı yelkenini daldı ummana
Gölü incitmedi Âşık Borani
Bazen dalgalanır coşardı bazı
Çoğu ele verir alırdı azı
Elli yıldır çaldı kınalı sazı
Teli incitmedi Âşık Borani
Borani saz çaldı kuru tayına
Eşitlik getirdi insan soyuna
Dokunmadı bir canlının tüyüne
Kulu incitmedi Âşık Borani
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KENDİNİ BİLMELİSİN BORANİ
Hakkı arıyorsan sen sende ara
Sen kendine varmalısın Borani
Cevabı bulmadan girme mezara
Sen kendine sormalısın Borani
Hakikat kapısın açmak istersen
Kevser şarabından içmek istersen
Sıratı burada geçmek istersen
Sen kendini yormalısın borani
Sen sana niyazsın sen sana sücut
Allah sende sen Allah’ta bir vücut
Her ne arar isen kendinde mevcut
İkrarında durmalısın Borani
Yazık oldu iyi insan denile
İnsan insan gibi ölüp gömüle
Saatin durmadan pili yenile
Sen kendini kurmalısın Borani
Selayı vermeden gitme mezara
Malını cahille dökme pazara
Her ne arıyorsan kendinde ara
Sen kendine varmalısın Borani
İnsan insan gibi tavır takına
Dünyanın şerrinden kendin sakına
Sen hedef olmadan elin okuna
Sen kendini vurmalısın Borani
Yık varlık evini hane harap ol
Gurur kibir gidilmiyor ulu yol
Mağrur olma kibir olma turap ol
Gururunu kırmalısın Borani
Borani şer işi cahile bırak
Öteki dünyada gevriyor orak
Sende başlar sende biter son durak
Sen kendinde durmalısın Borani
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SEN DE GİDECEKSİN BORANİ
Eşine dostuna sen sevgi dağıt
Sen de geçip gideceksin Borani
Ne şiir kalacak ne kalem kâğıt
Sen de geçip gideceksin Borani
Ecel gelip kapımızı çalacak
Hak sahibi emaneti alacak
O çakır gözlerin toprak dolacak
Sen de geçip gideceksin Borani
Pek daldırdın bu dünyanın işine
Bir kuru sevdanın düştün peşine
Madalya mı takacaklar döşüne?
Sen de geçip gideceksin Borani
Bakacaksın bir gün ömür bitecek
Azığı hazırla orda yetecek
Mezarın taşında baykuş ötecek
Sen de geçip gideceksin Borani
Sana olan son borcunu öderler
Hepsi Allah rahmet eylesin derler
Bir taşlı tarlaya atar giderler
Sen de geçip gideceksin Borani
Borani başına künyen asılır
Üstümüze ayrık toprak basılır
Mektup gelmez telefonlar kesilir
Sen de geçip gideceksin Borani
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BALA DÖNDÜ BORANİ
Bozkırın gülleri kitap olunca
Aradığı dostlarını bulunca
Yetmişinden sonra bahtı gülünce
Pembe yeşil ala döndü Borani
Hecesi kafiye hem vezin uyak
Atasözlerinden oluyor dayak
Mecaz vecizeyi eyledi bayrak
Kovandaki bala döndü Borani
Bir yanı Karacaoğlan Elif’le
Bir kısmı da kâmillerle arifle
Kimisi gamzeyle kimi zülüfle
Meyve yüklü dala döndü Borani
Şiirleri gönül düşüyle yoydu
İçine sevgiyle barışı koydu
Yetmişinden sonra güzele doydu
Genişledi bola döndü Borani
Borani şiiri ördü dokudu
Bülbül gibi dallarında şakıdı
Gelene geçene şiir okudu
Hakikatli kula döndü Borani
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TUTAMADIM BEN BENİ
Bir ben varmış bende benden içeri
Kovaladım tutamadım ben beni
Bekledim çıkmadı sözünün eri
Bir kervana katamadım ben beni
Neresinden baksam yaralı bahtım
Sevgi dünyasında kurulu tahtım
Neyim var neyim yok hepsini yaktım
Bir dergâha atamadım ben beni
Ölmeden ölmüşüm daha ölemem
Kaderimde yazılıyı silemem
Hak yanında değerimi bilemem
Vicdanımda tartamadım ben beni
Garip bülbül gibi düşürdü zara
Benim ile gidecek bu mezara
Boyadım süsledim çektim pazara
Alanım yok satamadım ben beni
Bendeki ben bildiğinden şaşmadı
Çok kucak açtım ya o yaklaşmadı
Lokma serdim boğazımdan aşmadı
Çiğ kalmışım yutamadım ben beni
Âşık Borani’yem yana ağmadım
Güneş oldum cehalete doğmadım
Erenlerin dergâhına sığmadım
Törpüleyip yontamadım ben beni
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SENİ BEKLİYORUM
Nerde kaldın ataşlara yanası?
Baharın yazınla bekliyom seni
Ellerinde Türkmenlerin kınası
Cilvenle nazınla bekliyom seni
Gönül kuşlarıma kurşunu sıktın
Ne çabuk usandın ne çabuk bıktın?
El âlem toplandı bir tek sen yoktun
Türkünle sazınla bekliyom seni
Gönlümün evine kiracım ol gel
Gönülden gönüle miracım ol gel
Yarama merhemim ilacım ol gel
Elimde bezimle bekliyom seni
Bilirsin sultanım ayrılık acı
Gönül yarasının yoktur ilacı
Neyin var neyin yok başımın tacı
Oğlunla kızınla bekliyom seni
Sevda başlayalı kırk sene geçti
Gönül seni sevdi hep seni seçti
İkimizin saçlarına ak düştü
Gamzeli yüzünle bekliyom seni
Ben kalbime yazdım güzel adını
Allah’ım bozmasın ağız tadını
Olacaksan evimizin kadını
Tadınla tuzunla bekliyom seni
Borani'yem eller tatmış balından
Çok yavrular uçmuş gitmiş dalından
Hiç eser yok ise eski halinden
Sürmeli gözünle bekliyom seni
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BOZKIR GÜLLERİ
Gittiği yerlere sevgi götürsün
Barış gelsin küslükleri bitirsin
Sevenler gönlüne alsın yatırsın
Sahipsiz kalmasın bozkır gülleri
Kökü ilmi ledün gövdesi Kuran
Dalları dört kapı din ile iman
Onun da canı var onlar da bir can
Sulansın solmasın bozkır gülleri
Sevgiyle başlansın sevgiyle bitsin
Hızır gibi darda kalana yetsin
Allah için yazdım Hak kabul etsin
Korkmasın yılmasın bozkır gülleri
Ellerimle yazdım gizli saklımı
Sayfalara kilitledim aklımı
Yobazlara yedirmesin hakkımı
Gücünü kullansın bozkır gülleri
Haktan adaletten asla çıkmasın
Yüzü gülsün çehresini yıkmasın
Gerici yobaza boyun bükmesin
Üstüne çullansın bozkır gülleri
Dört kapıdan kırk makamdan beslensin
Sevgi barış hoşgörüyle seslensin
Düğünlerde bayramlarda süslensin
Giyinsin sallansın bozkır gülleri
Bozkırın gülleri kitabın adı
Koymadım sayfaya yabanı yadı
Okuyan damakta kalacak tadı
Okuru bollansın bozkır gülleri
Borani bağrımı bastım közlere
Değer verdim arifane sözlere
Ben ölürsem emaneti sizlere
Hiç susuz kalmasın bozkır gülleri
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PEHLİVAN AİLESİNE
Bozkır güllerinin manası derin
Açıp okudukça murada erin
Takva elbisesin getirin verin
Giyinsin şallansın bozkır gülleri
Eşe dosta elden ele götürün
Sevgi kalsın küslükleri bitirin
Gönüldeki beşiklere yatırın
Uyusun sallansın bozkır gülleri
Dallarında şeyda bülbüller ötsün
Sevgiyle ekilsin sevgiyle bitsin
Allah için yazdım Hak kabul etsin
Giyinsin allansın bozkır gülleri
Canan ile Ceren geçsinler safa
Oku Mehmet Ali kalmasın cefa
Yeni gelinimiz bir de Mustafa
Sulansın hallansın bozkır güleri
Bozkır güllerinin gönlünde yeri
Bir avuç sevgidir Âdem'den beri
Muhammed Ali’nin alnının teri
Okuru bollansın bozkır gülleri
Borani bağrımı dağladım yazdım
Kimisini top top bağladım yazdım
Gece sabahaca ağladım yazdım
Dillerde ballansın bozkır gülleri
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ALNIMIN TERİDİR BOZKIR GÜLLERİ
Geceli gündüzlü topladım derdim
Alıp kokladıkça murada erdim
Suladım büyüttüm çok emek verdim
Alnımın teridir bozkır gülleri
Dikenleri yoldum dibini kazdım
Ne darıldım ne de kimseye kızdım
Gece sabahaca ağladım yazdım
Gözümün feridir bozkır gülleri
Mesnevi'den Mevlana'nın diliyle
Ahmet Yesevi’nin hikmet gülüyle
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yle
Ölse de diridir bozkır gülleri
Yunus gibi yumşak Pir Sultan’dan sert
İçine koymadım biricik namert
Ahdine vefalı sözlerine mert
Sözünün eridir bozkır gülleri
Çaresiz dertlere derman olacak
Okuyup koklayan huzur bulacak
Kıyamete kadar hiç solmayacak
Kırklardan biridir bozkır gülleri
İsa gibi çarmıhlara gerilmiş
Musa gibi elden ele sürülmüş
Muhammet resulden ferman verilmiş
Cennette huridir bozkır güleri
Borani’yem yetmiş yıllık anı var
Damarında dört kitabın kanı var
İnsanlığın dostu insanlığa yâr
Allah’ın yâridir bozkır gülleri
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ÇORUM'UN SİMGESİ SAAT KULESİ
Değişmeyen bir seninle ben kaldım
Çorum'un simgesi saat kulesi
Ben sazı sen çanı çaldın yıllardır
Çorum'un simgesi saat kulesi
Bir çan çaldın camileri doldurdun
Bir çan çaldın âşıkları güldürdün
Bir çan çaldın tebligatı bildirdin
Çorum'un simgesi saat kulesi
Çanı çala çala ömrün faridi
Yağmur yaştan duvarların çürüdü
Bir çan çaldın otobüsler yürüdü
Çorum'un simgesi saat kulesi
Ancak dost dostuna derdini açar
Eller dert mi dinler bırakıp kaçar
Senin de mi günün hayalle geçer?
Çorum'un simgesi saat kulesi
Sana da bana da iş yapılmadı
Gözümüz oyuldu kaş yapılmadı
Yıllardır yalnızsın eş yapılmadı
Çorum'un simgesi saat kulesi
Sende pis bir sancı bendeki sızı
Yırtılan yılların yanakta izi
Allah’ım kayırsın şer işten bizi
Çorum'un simgesi saat kulesi
Kimisi altında söz yüzük taktı
Kimisi ayrıldı onu bıraktı
Çoğu umudunu bitirdi yaktı
Çorum'un simgesi saat kulesi
Kimisi bekledi boynunu büktü
Gelmedi sevdiği yıkıldı çöktü
Kimi hatırayı dibine döktü
Çorum'un simgesi saat kulesi
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Senin de benim de çilemiz bitsin
Bağımızda şeyda bülbüller ötsün
Bunca yıldır sen nelere şahitsin?
Çorum'un simgesi saat kulesi
Söyle memnun musun dosttan yârandan?
Kışın üşür müsün yağmurdan kardan?
Sen Hasan Paşa’dan ben de Boran’dan
Çorum'un simgesi saat kulesi
Âşık Borani’yem tek sevgi davam
Dört mevsim açıksın yok mudur yuvan?
Sen çanını çal dur ben saza devam
Çorum'un simgesi saat kulesi
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DOST SEÇERKEN İYİ BAK
İnsanı zehirler bayat olmasın
Önce son kullanma tarihine bak
Süs bitkisi gibi çabuk solmasın
Söz sohbeti belli arifine bak
İlmin nurlu ışığından şaşmasın
Okusun öğrensin kör dolaşmasın
Cehaletten sakın kir bulaşmasın
Okuryazar olsun maarifine bak
Destursuz izinsiz söze girmesin
İbretsiz hikmetsiz söz söylemesin
Her sözü kalp kırıp çam devirmesin
Biraz kibar olsun zarifine bak
Yiğit muhabbette sözden düşer mi?
Kâmil bilmediği derdi deşer mi?
Her gördüğün ottan yemek pişer mi?
Yenir yutulur mu tarifine bak
Sevgi haktır sevmeyenler bilir mi?
Dostu bulan topraklarda çürür mü?
Muhammed Ali’den kemlik gelir mi?
Soyu seyit olsun şerifine bak
Âşık Borani’yem suratı gülsün
Hoşgörülü olsun kibiri silsin
İnsan olsun insanlığa eğilsin
Önce namusuna şerefine bak
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BİR DÜNYA DÜŞLÜYORUM
Bir dünya düşlüyorum hiçbir çıkar olmasın
Kimisi çalıp çırpıp kimisi aç kalmasın
Kavga şiddet gelmesin asla savaş olmasın
Bir dostluk istiyorum menfaatlerden uzak
Gelin birlik olalım kimse kurmasın tuzak
Bir dünya düşlüyorum eşitçe paylaşacak
Yerinde derya olup yerinde çaylaşacak
Yıllar neşeli geçip sevdalar aylaşacak
Bir dostluk istiyorum menfaatlerden uzak
Gelin birlik olalım kimse kurmasın tuzak
Bir dünya düşlüyorum herkes içinde mutlu
Herkesin yüzü güleç gelecekten umutlu
Sevgi barış hoşgörü herkese olmuş kutlu
Bir dostluk istiyorum menfaatlerden uzak
Gelin birlik olalım kimse kurmasın tuzak
Borani'yem bir dünya içinde sevgi dolu
Sarılsın tüm insanlar kalmasın sağı solu
Vicdanlı merhametli herkes Allah’ın kulu
Bir dostluk istiyorum menfaatlerden uzak
Gelin birlik olalım kimse kurmasın tuzak

729

İZE GEL GÖNÜL
Gurbette ömrümü boşa geçirdin
İze gel be deli gönül ize gel
Baharı unuttun yazı kaçırdın
Güze gel be deli gönül güze gel
Zorbalar aldılar sevda atımı
Bir iyilik eyle güldür yetimi
Seninle indirek sevda hatimi
Bize gel be deli gönül bize gel
Uzak durma benden yanıma yanaş
Sevgi ile kayna sevgiye kaynaş
Çile dağlarını sabır ile aş
Düze gel be deli gönül düze gel
Anadan gülmedik bahtı karayım
Merhemi olmadık azmış yarayım
Oturttur dizime zülfün tarayım
Dize gel be deli gönül dize gel
Âşık Borani’yem gurbet çok acı
Ne kardeşin kaldı ne de bir bacı
Gönül yarasının nerde ilacı?
Söze gel be deli gönül söze gel
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ALLAH’A CAN BORCU
Taşa taş atıp da baş yaramazsın
Hiç kan yıkanır mı kan ile güzel?
Dostunun köyüne boş varamazsın
Doldur gel hurcunu can ile güzel
Unutma Allah’a bir can borcunu
Borç ödemek her yiğidin harcı mı?
Götür dost köyüne boşalt hurcunu
Çek git kervanını tan ile güzel
Yoldaki yolcular borçlu hancıya
Bu dünya imtihan gelen yolcuya
Bir hesap soran var kör karıncaya
Öde sen borcunu can ile güzel
Aslın bir katredir ummanı tutma
Arifin sözünü yabana atma
Allah’ın verdiği canı unutma
Ödetirler sana zam ile güzel
Yolları çetindir zor yolu aşmak
Herkesin hedefi dosta ulaşmak
Borcunu ödeyip hep helalleşmek
Öde sen borcunu tam ile güzel
Borani bu dünya ile yarıştır
Canı cana kanı kana karıştır
Bu vuslat Allah’a son yalvarıştır
Öde can içinde can ile güzel
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BİRİ YOBAZ BİRİ BAĞNAZ
Bu dünyada ben bunlardan çok çektim
Bir yobaz bir bağnaz biri de cahil
Bunların yalancı sözünden bıktım
Bir yobaz bir bağnaz biri de cahil
Birisi eline koz etmiş dini
Birisi pir etmiş şeytanı cini
Birinin tükenmez öfkesi kini
Bir yobaz bir bağnaz biri de cahil
Birisi cennet der salyası akar
Biri cennet için insanı yakar
Biri bir söz söyler bin gönül yıkar
Bir yobaz bir bağnaz biri de cahil
Bunların sözünün hepisi yalan
Selam alıp verme gördüğün zaman
Bunlar içi kâfir dışı Müslüman
Bir yobaz bir bağnaz biri de cahil
Borani bunları adam saymayın
Sözlerini dinlemeyin duymayın
Ben ölürsem cenazeme koymayın
Bir yobaz bir bağnaz biri de cahil
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EDEP BE YAHU
Sakın şeytana kanmasın
Sonra ateşe yanmasın
Haram yere uzanmasın
Eline sahip ol oğul
İşin olmasın hiç kinle
Büyüklerden öğüt dinle
Konuş danış hep bilenle
Diline sahip ol oğul
Ağulu olmasın aşın
Alnın açık dik tut başın
Sadakati görsün eşin
Beline sahip ol oğul
Sevgiyle kaynayıp coşan
Aşkın silahını kuşan
Mecnun’san Leyla’ya koşan
Çölüne sahip ol oğul
Borani sevgi pazarla
İşin yok şahla nazırla
Ahret azığı hazırla
Ölüne sahip ol oğul
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DİKEN GİBİ BATAN OLMA EY OĞUL
Yumuşak ol pamuk gibi her yana
Diken gibi batan olma ey oğul
Öfkeyi nefreti söyleme bana
İnsanları kapan olma ey oğul
Allah'ım söylemiş kulları bile
Sakın ha kimseye düşünme hile
Kardeş gibi yaşa sen herkes ile
İçinde kin tutan olma ey oğul
Dostun başa düşman ayağa bakar
Mülayimin suyu çağlayıp akar
Öfkeyle oturan zararla kalkar
Sağa sola çatan olma ey oğul
Sevgiye güzele karşı çıkarak
Yetim hakkı yiyip yuva yıkarak
İnsanları asıp kesip yakarak
Ham sofuluk satan olma ey oğul
Âşık şikâyetçi olmaz geçimden
Kin kibiri söker atar içinden
İnsanları ayağından kıçından
Isırıp da kapan olma ey oğul
Âşık Borani’yem doğru yol böyle
Dostun meclisine kervanın eyle
Bir zorun var ise yüzüne söyle
Arkasından atan olma ey oğul
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OĞULLARIMA
Aslını ara da asille konuş
Her güzel insana yâr olmaz oğul
Alıp satacaksan arife danış
Cahil pazarında kâr olmaz oğul
Hayat yolu zordur hazırlıklı git
Az söyle öz söyle söze dikkat et
Sineği kovana kırk yıl hapis et
Aslı sinek olan ar’olmaz oğul
Çiçeksiz bahçenin gülsüz çalının
İçi boş kovanın balsız arının
Gülmeyen çehrenin tersiz alının
Onun damarında ar olmaz oğul
İş zamanı çalışmayıp kaçanın
Aç kalınca ele avuç açanın
Bol bulunca savurup da saçanın
Onun sermayesi var olmaz oğul
Otur sofrasına mert oğlu merdin
Yediğin aş olur dermanı derdin
Elmanın içinde yaşayan kurdun
Onun bahçesinde bar olmaz oğul
Borani ilhamım Yunus adından
Arı emin olur balın tadından
Doğru duman çıkmaz eğri odundan
Her odunda ateş nar olmaz oğul

735

GÖNÜL BENİ BATIRDI
Gönül ile soframızı ayırdık
Ben biber diyorum tuz diyor gönül
Ayırdık harmanı sürdük savurduk
Hakkına düşene az diyor gönül
Yaşım geldi yetmişlere dayandı
İçimdeki kara sevda uyandı
Utanmaz kendini padişah sandı
Hâlâ gelin diyor kız diyor gönül
Artık gönül bedenime uymuyor
Bin nasihat ettim birin duymuyor
Dünyayı yedirdim gönül doymuyor
Hâlâ ördek diyor kaz diyor gönül
Hiçbir hayır defterinde adı yok
Utanmıyor hayâsı yok udu yok
Yaşasak da ağzımızın tadı yok
Hâlâ cilve diyor naz diyor gönül
Hayatımı yazsam olacak destan
Bülbüller ağlıyor harap gülistan
Bir arkadaş tuttum iyiden hastan
Getirme sürüden yoz diyor gönül
Gönül karıştırdı tepeyi düzü
Bir türlü gerçeği görmüyor gözü
Cehennem narında yakacak bizi
Hâlâ şehvet diyor haz diyor gönül
Âşık Borani’yem kandırdı beni
Dosdoğru yolumdan döndürdü beni
Her yanım buz tuttu dondurdu beni
Hâlâ bahar diyor yaz diyor gönül
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YUTULMAZ HOCAM
İyi dinle fazla söyletme beni
Cehalete ilim satılmaz hocam
Durur kursağına öldürür seni
Cahilin lokması yutulmaz hocam
Cahilin gönlünde şifre bozulmuş
Elesti bezminde öyle yazılmış
Hakikatin sürüsünden yozulmuş
Uğraşma sürüye katılmaz hocam
Alıştı sinemiz cahil taşına
Hasret kaldık muhabbetin aşına
İnsan gönlü benzer Hüma kuşuna
Uçarsa bir daha tutulmaz hocam
Gerçek âşık zulme boynunu bükmez
Arif olan anlar çok söz gerekmez
Cahilin kantarı arifi çekmez
Boşuna uğraşma tartılmaz hocam
İnsan bilse elin dilin belini
Zar doldurmuş satar bülbül dilini
Hak erenler uzatırsa elini
Çıkarır çamurdan batırmaz hocam
Cahilin tükenmez bitmez çenesi
Sarhoştur ayyaştır bütün çevresi
Avarenin olmaz bağı bahçesi
Girip gölgesinde yatılmaz hocam
Yıkayıp da arıtmadan kirini
Muhabbette bulamazsın yerini
Topraklara akıtmadan terini
Kuru laf serveti artırmaz hocam
Âşık Borani’yem bakmam harama
İnsan isen Hak yolundan ırama
Arif pazarında yoktur arama
Sevgiden başkası satılmaz hocam
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KUL HAKKI MI ÇALAYDIM?
Bismişah diyerek aldım elime
Saz çalmayıp kul hakkı mı çalaydım?
Telli Kuran dedim vurdum teline
Saz çalmayıp kul hakkı mı çalaydım?
Niyaz perdesinde Hakk’ı ararım
Secde eder namazımı kılarım
Tellerini zülüf gibi tararım
Saz çalmayıp kul hakkı mı çalaydım?
Eğer insan isen dinle bu arzı
Saz ayırt etmedi sünneti farzı
Allah’a ibadet çalarım sazı
Saz çalmayıp kul hakkı mı çalaydım?
Sapı elif Hakk’ın doğru yoludur
Teknesinde ilmi ledün doludur
Döşü meydan eşik zaten uludur
Saz çalmayıp kul hakkı mı çalaydım?
Âşık Borani’yem sazım elimde
Yedullah ayeti sarı telinde
Ehlibeyit Kuran şakır dilinde
Saz çalmayıp kul hakkı mı çalaydım?
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MENFAATSİZ DOSTLUK
Sende ilaç biter bende dert biter
Gel de menfaatsiz dostluk kuralım
İçten bir hal hatır sorulsa yeter
Gel de menfaatsiz dostluk kuralım
Dostluğun kıymetin arifler bilir
Dostluğun ardından bir sevgi kalır
Yiyip içmek ile dostluk mu olur ?
Gel de menfaatsiz dostluk kuralım
Belli olmaz bu dünyanın yarını
Servet unutturur namus arını
Gel sevgiye yatır olan varını
Gel de menfaatsiz dostluk kuralım
Menfaatsiz cahil elden tutar mı?
Menfaatsiz cahil selam atar mı?
Sevgiye dayalı dostluk biter mi?
Gel de menfaatsiz dostluk kuralım
Âşık Borani’yem sözümden düşmem
Sevgiden barıştan güzelden şaşmam
Delice menfaat peşinden koşmam
Gel de menfaatsiz dostluk kuralım
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TATLIM KIYMATLIM 3
Sen gidince can da gider bedenden
Bükülür dizlerim tatlım kıymatlım
Bir acı hatıra kalırsa senden
Sinemde gizlerim tatlım kıymatlım
Sen gidince mahşer yeri kurulur
Hasretinle deli gönül yorulur
Suskun dudağıma zincir vurulur
Kahrolur sözlerim tatlım kıymatlım
Gidersen dünyada güneşim söner
Gidersen hayalim geceyi böler
Gidersen sevincim acıya döner
Yaş dolar gözlerim tatlım kıymatlım
Sevginle kalbimi sana kurdukça
Adını zikredip küt küt vurdukça
Beraber olmaya dünya durdukça
Dağları düzlerim tatlım kıymatlım
Borani sevgisiz aşksız olmaz ki
Kısacık hayatın tadı kalmaz ki
Gönlümde bir daha yerin dolmaz ki
Hep seni özlerim tatlım kıymatlım
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ARANA KİM GİRER?
Ufacık bir damla deryayı bozmaz
Deryayı var eden damlalar kızmaz
Arif çıkar gelir yolundan azmaz
Han yolcuya darılır mı sultanım?
Dünyaya sevgisiz aşksız bakarak
Yetim hakkı yiyip yuva yıkarak
İnsanları asıp kesip yakarak
Böyle Hakk’a varılır mı sultanım?
İlgisi var mıdır kavgayla dinin?
Arana kim girer Allah’la senin?
İçinde bozukluk varsa bedenin
Bin yıkasan arınır mı sultanım?
İnsana yakışmaz yalanla hile
Bunu nasıl anlatırsın cahile
Sevgi barış doldu ise gönüle
Şeytan girip barınır mı sultanım?
Borani olursun berrak dupduru
İmanın olduysa bedenin suru
Âlemi dolduran Allah’ın nuru
Gönlü köre görünür mü sultanım?
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SARİMBEY’İN ÂŞIKLARI
Başıma taç ettim Deli Boran’ı
Koymaz sofrasına mundar haramı
Keramet ehlidir Hakk’ın ereni
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Hem Arapça hemi Türkçe bilirdi
Kuran okuturdu dersler verirdi
O adı üstünde Tokga Halil’di
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Güzel şiirleri yazardı özden
İnsanı dinlerdi anlardı sözden
Bir selam gelse Ali Karagöz’den
Sarimbey’in âşıkları sultanım
O da âşıklardan istemişti pay
İnşallah emeği olmamıştır zay
Çok az şiir yazdı Ali Alanbay
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Okumuş biliyor sünneti farzı
Dostun eşiğinde eder niyazı
Yeni âşık olmuş Davut’un Fevzi
Sarimbey’in âşıkları sultanım
İzmir’de yaşadı Fadime Büke
Ömrü geçti gitti dert çeke çeke
Ne kadar kibardı sanki Müleyke
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Neye darılıyım neye küsüyüm?
Selamı sebatı niçin kesiyim?
Çok şiir öğretti Hasan Hüseyin
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Kırlara bağ dikti üzüm yedirdi
Dereye tepeye bir ad kodurdu
O kendine Fatma Kadın dedirdi
Sarimbey’in âşıkları sultanım
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Bir sevgi tanıdım sevgiden öte
Dostumuzun oğlu o Mesut Eke
Ziyam Elhan uçtu gitti cennete
Sarimbey’in âşıkları sultanım
O da Sarimbeyli Ayhan Kanlı'ydı
Yazdığı şiirler canlı canlıydı
Çok da merhametli çok vicdanlıydı
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Çok tatlı dillidir Kahraman Bakar
Ne insan incitir ne gönül yıkar
Yobaza bağnaza hep karşı çıkar
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Bir zaman yerinde idi keyfi
Korkusuz gezerdi yok idi hayfı
İyi saz çalardı Karagöz Seyfi
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Okumuş hatm’etmiş İlmi Kuran’ı
İnsana dost insanlığın yaranı
Nasıl anlatayım Cafer Gürkan’ı?
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Şair bestekârdı Yüksel Güntürkün
Hala çalınıyor sazlarda türkün
Onlar askerleri hep Atatürk’ün
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Biraz yer ayırdım Saffet Çimen’e
Hemi şair hem bestekâr kime ne?
Âşık Sedat Çimen geçti dümene
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Cemal Kayı sözlerinin eriydi
Ali Göcen görmese de diriydi
Deli Hallik âşıkların piriydi
Sarimbey’in âşıkları sultanım
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Hotot’ta ses vardı işin gerçeği
Ses sanatçısı Duygu Koçağı
Bircan Çınar âşıkların çiçeği
Sarimbey’in âşıkları sultanım
Âşık Borani'yem ummana daldım
Elli yıldır şiir yazdım saz çaldım
Şimdi boynu bükük yalınız kaldım
Sarimbey’in âşıkları sultanım
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İYİ KOMŞU
Gelirken evine huzur getirir
Ev içinde küslük varsa bitirir
Ne bir laf getirir ne de götürür
Komşunun iyisi hası sultanım
Senin ile ağlar senle gülüşür
Sarılır boynuna derdin bölüşür
Dar gününde çıkar gelir yetişir
Komşunun iyisi hası sultanım
Hiç olmaz ki onun kavga cinneti
Yalınız yiyemez düşen nimeti
Bölüşür verseler huri cenneti
Komşunun iyisi hası sultanım
Ariftir kâmildir insanı yormaz
Sırrını saklar da ele duyurmaz
Çocuğunu seninkinden ayırmaz
Komşunun iyisi hası sultanım
Dışarıda koymaz davar malını
Kimseye kırdırmaz bir tek dalını
Elden evvel o kucaklar salını
Komşunun iyisi hası sultanım
Âşık Borani’yem bağrıma bastım
Ne darıldım ne de dostuma küstüm
Anadan babadan kardeşten üstün
Komşunun iyisi hası sultanım
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DİZİN GİBİ OLAMIYOR SULTANIM
Türlü çiçekleri koklayıp öpsem
Yüzün gibi olamıyor sultanım
Sevda kervanın peşinden gitsem
İzin gibi olamıyor sultanım
Yanakların domur domur nar gibi
Dilinden bal akar bir pınar gibi
Nice güzel sevdim sardım yâr gibi
Sizin gibi olamıyor sultanım
İlacı bekliyor gönül yarası
Gelmedi mi daha sarma sırası?
Beş yıldız otel kral dairesi
Dizin gibi olamıyor sultanım
Yalnız koyma beni vicdanın varsa
Melekler cennetten ilacım salsa
Lokman Hekim gelse yaramı sarsa
Bezin gibi olamıyor sultanım
Tüm ela gözlüler meydana çıksa
Yüzünü süsleyip sürmeler çekse
Bütün bir dünyaya güzeller baksa
Gözün gibi olamıyor sultanım
Mana çıkmaz cehaletin sözünden
Lafı ayırırlar çıkar özünden
Konuşurken bal akıtsa ağzından
Sözün gibi olamıyor sultanım
Borani sazını duvara astı
Kırk yıldır sevdiğim Fadime yaslı
Ne Leyla ne Mecnun ne Kerem Aslı
Bizim gibi olamıyor sultanım
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AŞK İNSANI PİŞİRİYOR
Aşk insanın damarından giriyor
Bütün organlara emir veriyor
Aşk insanın yüreğinde yanıyor
Aşk insanı pişiriyor sultanım
Aşk kimi isterse orda kalıyor
İnsan ayıkmayan sarhoş oluyor
Aşk insanda akıl beyin komuyor
Aşk insanı şaşırıyor sultanım
Aşk Âdem’den başlar eski çağlardan
Kurtarır insanı tuzak ağlardan
Aşk insanı yüce karlı dağlardan
Aşk insanı aşırıyor sultanım
Ferman dinlemiyor emre uymuyor
Bin nasihat ettim birin duymuyor
Âşık olan kabına da sığmıyor
Aşk insanı taşırıyor sultanım
Pişirir insanı asla da yakmaz
Aşk girdiği yerde pislik bırakmaz
Aşk olduğu yerde küslük bırakmaz
Aşk sevgiyi aşılıyor sultanım
Âşık Borani’yi del’ediyor aşk
Leyla’yı Mecnun’u çöl ediyor aşk
İnsanın gözünü kör ediyor aşk
Uçurumdan düşürüyor sultanım
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BİZİM OCAĞIMIZ HACI BEKTAŞ’TAN
Aşka sadık olan verir mi ara?
Ayrılıktan hayır çıkmaz sultanım
Gönül mühürlüdür senin didara
Senden başkasına bakmaz sultanım
Ben sana nişanı gösterdim baştan
Niçin korkuyorsun yanan ataştan?
Bizim ocağımız Hacı Bektaş’tan
Pişirir insanı yakmaz sultanım
Felek zulüm okun hep bende dener
Gönül gâh yükselir gâh düze iner
Aşkınla çıldırdı zapt etmek hüner
Gönül kuşu yuva yıkmaz sultanım
Balta vurma sinemdeki fidana
Dallarımı ortasından budama
Bak bu yaşta deli derler adama
Benim gülüm ele kokmaz sultanım
Kimse su içmedi benim testimden
Sinek bile uçamadı üstümdem
Sen gittin gideli gönül pistimden
Başka uçak inip kalkmaz sultanım
Ben senin yoluna adadım canı
Fermanıma yağlasan da urganı
Borani kapında adak kurbanı
Kanım başka yerde akmaz sultanım
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ARİFİN GÖZÜNDEN KAÇMAZ
İnsan isen hisse çıkar sözümden
Haklılar hakkından geçmez sultanım
İçmeye alışan suyun gözünden
Gidip ayağından içmez sultanım
Arı uçar ballı çiçeğe konar
Çöl Leyla Mecnun’un aşkıyla yanar
Yılan bile dil çıkarır su umar
Arifin gözünden kaçmaz sultanım
Çalı çöpü bile olamaz köksüz
Varlığın bütünü güzeldir eksiz
Kovana kim girer balsız peteksiz?
Arı vızıldayıp uçmaz sultanım
Kendi kozaları meyvedir çama
Çürüyen kumaşa yapılmaz yama
Gönül gül bahçesi doğrudur ama
Zemheride çiçek açmaz sultanım
İnsan dostun kapısını çalmalı
Gönül denen adil handa kalmalı
Yüzün güleç dilin tatlı olmalı
Baldıranı kimse biçmez sultanım
Borani kalp kırmak neyine yarar?
Dost kaybeder kendin görürsün zarar
Yap bir muhasebe doğru ver karar
Baş ayağı lider seçmez sultanım
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GÜLE GÜLE GİDİN DOSTLAR
Misafir sultandır misafir vezir
İnşallah buluruz dünyada huzur
Yardımcınız olsun boz atlı Hızır
Güle güle gidin güzel dostlarım
Sinemizde muhabbetin közleri
Tabi vardır yolun yokuş düzleri
Biz sizi unutmak siz de bizleri
Güle güle gidin güzel dostlarım
Sizler muhabbetin aşk bülbülleri
Sulayın kurutman güzel gülleri
Çok tatlıydı muhabbetin balları
Güle güle gidin güzel dostlarım
Aşkı muhabbetten ilham aldınız
Biraz şakalaştık biraz güldünüz
İnşallah bizlerden razı oldunuz
Güle güle gidin güzel dostlarım
Ben dertliyim derdi derde eklerim
Bir çürük selamı kırk yıl saklarım
Cümleden sizleri gene beklerim
Güle güle gidin güzel dostlarım
Âşık Borani’yem ah ile vahım
Sevgiye güzele var eyvallahım
Yardımcınız olsun güzel Allah’ım
Güle güle gidin güzel dostlarım
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BOŞ YAŞAMIŞIM
Zaman tünelinde ömür öğüttüm
Baktım ki arkama boş yaşamışım
Beledim salladım çocuk büyüttüm
Baktım ki arkama boş yaşamışım
Kızar bir pireye yorgan yakardım
Ben de halay çeker kurşun sıkardım
Oğlan evlendirdim kızı çıkardım
Baktım ki arkama boş yaşamışım
Nice herk eyledim tarlalar sürdüm
Boşa tamah edip binalar kurdum
Zengin olam diye kendimi yordum
Baktım ki arkama boş yaşamışım
Bacalar tüttürdüm ocaklar yaktım
Hayatın yolunda sel gibi aktım
Ecik şöyle döndüm arkama baktım
Baktım ki arkama boş yaşamışım
Borani’yem boş yaşadım dünyada
İçimde sırları diyemem yada
Hâlâ didişiyor kuru inada
Baktım ki arkama boş yaşamışım
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NASIL ÜZÜLMEYİM?
Karaciğer çok yağlanmış ezmiyor
Kan içinde mineraller yüzmüyor
Böbrek iflas etmiş kanı süzmüyor
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Safra kesesinde iki avuç taş
Midemde gastrit yiyemiyom aş
Kulak sağır oldu gözlerim de şaş
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Kemik erimesi başlamış çoktan
Bağırsakta yara çıktı hiç yoktan
Kafam uyuşuyor çaresi Hak’tan
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Sertleşti prostat aklım ermiyor
Pis pankreas insülini vermiyor
Şeker beş yüz olmuş gözüm görmüyor
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
İkide bir ayaklarım şişiyor
Karım sabahaca sırtım kaşıyor
Tansiyonum bir yüksek bir düşüyor
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Şimdilik üç olmuş kanda kreatin
Psikoloji hapları koyacak yetim
Bir de panikatak var şikâyetim
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Bütün hastalıklar oldular grup
Parkinson hastası neylesin garip
Her gün bir avuç hap üç şişe şurup
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Kolesterol yağım olmuş yedi yüz
Ekmek şeker yağlar yasak oldu tuz
Diyet yapamıyom veremiyom söz
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
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İyi kapanmıyor kalbin kapağa
Bronşit balgamdan düştüm yatağa
Nasıl dayanırım panik atağa?
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
Bu Âşık Borani anadan hasta
Halim arz eyledim gül yüzlü dosta
O yârden haber yok gelmedi posta
Nasıl üzülmeyim nasıl yanmayım?
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ANLAYIŞSIZ KADIN
Anlayışsız kadındaki güzellik
Yokmuş gibi olmuyor mu efendim?
Domuzun burnuna altından halka
Takmış gibi olmuyor mu efendim?
Boş boşuna niye geldik dünyaya?
Kendin bilmez fıkır fıkır oynaya
Anlayışsız kadın paslı aynaya
Bakmış gibi olmuyor mu efendim?
Kandıracak seni cilveler yapıp
Ne olacak sanki koynuna yatıp
Sen kendi evine ateşi atıp
Yakmış gibi olmuyor mu efendim?
Hiç düşünmez lafı verir diline
Arada bir dokunmadan teline
Gönül suyun cehennemin gölüne
Akmış gibi olmuyor mu efendim?
Huyu güzel olsun derler ezelden
Karıştırma gül bulaman gazelden
Huyu güzel değil kendi güzelden
Bıkmış gibi olmuyor mu efendim?
Anlayışsız ise yiğit karısı
Hay huy ile geçer ömrün yarısı
Gönül kovanına eşek arısı
Sokmuş gibi olmuyor mu efendim?
Âşık Borani’yem halime yazık
Muhabbet yoluna almadım azık
Anlayışsız kadın başına kazık
Çakmış gibi olmuyor mu efendim?
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NAMERDİM
Hakkın yarattığı cana kıyanın
Ölüsüne vah edersem namerdim
Bir tek insanlığa iki diyenin
Ölüsüne vah edersem namerdim
Senelerdir görmediler önünü
Hep kustular insanlığa kinini
Sebep yokken ayıranın dinini
Ölüsüne vah edersem namerdim
Din diyerek hurafeye tapanın
Sevgiye güzele hile katanın
Dinde dilde renkte ayrım yapanın
Ölüsüne vah edersem namerdim
Sanata aydına karşı çıkanın
İlime bilime horca bakanın
İnsanları cayır cayır yakanın
Ölüsüne vah edersem namerdim
Faydası olmayan baharın yazın
Yârin aşkı ile çalmayan sazın
Kirli siyasetin kara yobazın
Ölüsüne vah edersem namerdim
Haram para ile hacca gidenin
Mundar yemiş içmiş şişmiş bedenin
Dini siyasete alet edenin
Ölüsüne vah edersem namerdim
Emrine uymayıp hadis Kuran’ın
Ariflere yanlış sual soranın
Kılıçla satırla insan kıranın
Ölüsüne vah edersem namerdim
Yıllardır yurdumda zehir kusanın
İnsanları yüzüp asıp kesenin
Bunca mezalimi görüp susanın
Ölüsüne vah edersem namerdim
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Utanmadan kul hakkını yiyenin
Bedenine kanlı gömlek giyenin
Kemal Atatürk’e küfür edenin
Ölüsüne vah edersem namerdim
Borani’yem ağlayana gülenin
İnsanları fırka fırka bölenin
Hayvanca yaşayıp hayvan ölenin
Ölüsüne vah edersem namerdim
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DOSTUM ALİ TEMUR’A
İnsana değer ver bir ömür boyu
İnsanlığa değer biçilmez Ali'm
Derde deva olsa namerdin suyu
Bir tek yudum olsun içilmez Ali'm
Dertler yüreğini ağ gibi sarsa
Cahile söyleme yüz kere sorsa
Olduğun mecliste arifler yoksa
Cehalete sırrın açılmaz Ali'm
Sevgi ile yaşa cahile inat
İnsanlar sevmeden alamaz murat
Kadınlar erkeğe olmazsa kanat
Çırpınır kalırsın uçulmaz Ali'm
İnsan insan olmaz kendin bilmeden
Yara iyi olmaz merhem çalmadan
Tarla sürülüp de tava gelmeden
Götürüp de tohum saçılmaz Ali'm
Seni insan eden desturu aşktır
Sevgiyle barıştır gerisi boştur
Muhabbet gönülde öten bir kuştur
Aşkı muhabbetten kaçılmaz Ali'm
Borani işim yok kavga nifakla
Sözlerim hatıra gönlünde sakla
Dereyi geçerken dibini yokla
Rehbersiz mürşitsiz geçilmez Ali'm
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HOŞ GÖRELİM SEVİLELİM SEVELİM
Bu cennet dünyayı verme ataşa
Hoş görelim sevilelim sevelim
İnsan ol kardeşim insanca yaşa
Hoş görelim sevilelim sevelim
Kendi ekseninde dönen dünyayı
Nefsine dönderip kesilme dayı
Herkese eşitçe bölüştür payı
Hoş görelim sevilelim sevelim
İnsanı nurundan yaratmıştır Hak
İnsanı sevmek farz sevgi muhakkak
İnsan ümmül kitap okumaya bak
Hoş görelim sevilelim sevelim
Yaz bahar ayını döndürme kışa
Ne gerek var kavga dövüş savaşa?
Niçin düşman olsun kardeş kardeşe?
Hoş görelim sevilelim sevelim
İnsanları sevmek Tanrı emiri
Tatlı dil güler yüz büker demiri
Yıkılan gönülün zordur tamiri
Hoş görelim sevilelim sevelim
Bu dünyanın şöhretlisi ünlüsü
Herkesin ağzında sevgi türküsü
Barışsın insanlar kalmasın küsü
Hoş görelim sevilelim sevelim
Borani atmalı kini nefreti
Hoşgörü yüceltir tacı devleti
Bölük bölük ayırmadan milleti
Hoş görelim sevilelim sevelim
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İŞİM YOK BENİM
Benim dünyam sevenlerin dünyası
Sevgisiz yârsızla işim yok benim
Onun olsun sermayesi parası
Utanmaz arsızla işim yok benim
Meclisinde doğru sözü demeyen
Sevgiye güzele boyun eğmeyen
Helalin kazanıp helal yemeyen
Vurguncu hırsızla işim yok benim
Sevgiyi güzeli kapıya atan
Malına mundarı haramı katan
Âlem çalışırken uzanıp yatan
Edepsiz nursuzla işim yok benim
Sevgi sözcüğünü anıp tutmayan
Aşkın ateşine yanıp tütmeyen
Bahçesinde bülbülleri ötmeyen
Bahçesiz barsızla işim yok benim
Borani’yem gerçekleri görmeyen
Sevgiye güzele değer vermeyen
Muhabbetin sofrasını sermeyen
Nasipsiz varsızla işim yok benim
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EŞİM SEVİM HANIM’A
Dert ortağım gönül yaylam güneşim
Dünyada bir tekçik yârimsin benim
Hayat arkadaşım biricik eşim
Bağrıma bastığım karımsın benim
Güneşin altında yandın kavruldun
Yaprak gibi elden ele savruldun
Beşik omzunda gezdin yoruldun
Evimde biricik varımsın benim
Getirdin malını malıma kattın
Beni ne kandırdın ne de aldattın
Sevgi pazarında mal alıp sattın
Gönlümce zararım kârımsın benim
Çocuklar okudu tahsil ettirdin
Çoban oldun sürüleri güttürdün
Elli yıldır ocağımı tüttürdün
Odunum ataşım harımsın benim
Yalancı dünyadan alamadım tat
Gidiyom sinemde dertlerim kat kat
İnadına yaşa düşmana inat
Bahçemdeki ayvam narımsın benim
Eskiyi andıkça yürek sızılar
Yalnız kaldık uçtu gitti kuzular
Hiç durmadan bal getirir vızılar
Gönül kovanımda arımsın benim
Borani’yem sende derdin dermanı
Oturup ağlama sevgi zamanı
Beraber savurduk sürdük harmanı
Baktım ortasına yarımsın benim
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DELİ DOLU GÜNLERİM
Deniz gibi coşar dalgalanırdım
N’oldu benim deli dolu günlerim?
Nerde güzel görsem sevdalanırdım
N’oldu benim deli dolu günlerim?
Suyu gider gözelerden içerdim
Sinsin oynar tazı gibi kaçardım
Çivi gibi çaksan yere geçerdim
N’oldu benim deli dolu günlerim?
Ara sıra doru ata binerdim
Köy içinde dolanırdım dönerdim
Güreş tutar hasımımı yenerdim
N’oldu benim deli dolu günlerim?
Düğünlerde baş halayı çekerdim
Bağırır çağırır kurşun sıkardım
Belime Sürmene kama sokardım
N’oldu benim deli dolu günlerim?
Borani’yem dertle gamla doluyum
Yetmiş yıldır sevdaların oğluyum
Söyle gülüm nerde nasıl buluyum?
N’oldu benim deli dolu günlerim?
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İÇME ŞU ZIKKIMI
Ağzın zehir olur boğazın kurur
İçme şu zıkkımı bırak kardeşim
Kanı uyuşturur ciğeri vurur
İçme şu zıkkımı bırak kardeşim
Paketi çakmağı hemen kaldır at
Yüzüne kan gelsin ağzına da tat
Nefes daralmasın rahat rahat yat
İçme şu zıkkımı bırak kardeşim
Vücuda sayısız zarar yapan o
Cüzdandan parayı her gün kapan o
Kansere gel diye çağrı yapan o
İçme şu zıkkımı bırak kardeşim
O da seni duman duman tüttürür
Boğazını kumru gibi öttürür
Sabahaca doksan toklu güttürür
İçme şu zıkkımı bırak kardeşim
Sigara ne ekmek ne de yenen aş
Kemirir vücudu o yavaş yavaş
Birlikte açalım biz ona savaş
İçme şu zıkkımı bırak kardeşim
Borani içmese ölecek sanır
İnsan olan kendi düşmanın tanır
Bile bile ölmez biraz utanır
İçme şu zıkkımı bırak kardeşim
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GÖNÜL AYRI DÜŞTÜ BEN AYRI DÜŞTÜM
Asker olduk bir kışlaya düşmedik
Gönül ayrı düştü ben ayrı düştüm
Ateş yaktık bir kazanda pişmedik
Gönül ayrı pişti ben ayrı piştim
Geçtiğim köprüden geçiremedim
Göçtüğüm yaylaya göçüremedim
İçtiğim çeşmeden içiremedim
Gönül ayrı içti ben ayrı içtim
Adam edemedim hain zorbayı
Aynı kaptan içemedik çorbayı
Aynı bezden aldık aynı urbayı
Gönül ayrı biçti ben ayrı biçtim
Gün geçtikçe açıyoruz arayı
Ben ak dedim o getirdi karayı
Bağrımdaki kanser olmuş yarayı
Gönül ayrı deşti ben ayrı deştim
Birlik olak diye kendimi yordum
Kalleşlik yapmadım sözümde durdum
Gönülden gönüle bir köprü kurdum
Gönül ayrı geçti ben ayrı geçtim
Âşık Borani'yem ayrıldık dosttan
Hoyrat girmiş harap olmuş gülistan
Bir güzel istedim iyiden hastan
Gönül ayrı seçti ben ayrı seçtim
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SAZIMIZ YOK MUYDU BİZİM?
Kimliksiz mi geldik Orta Asya’dan
Türkmen kimliğimiz yok muydu bizim?
Herkes kendisine dergâh ararken
Ahmet Yesevi’miz yok muydu bizim?
Kimlik unutulmaz boşa çabalar
Hepsi gönül dostu hep akrabalar
Ellerinde kopuz şaman babalar
Bektaşi Veli’miz yok muydu bizim?
Son peygamberimiz geldi nihayet
Bizleri çağırdı İslam’a davet
Erenler serdarı şahı velayet
Hazreti Ali’miz yok muydu bizim?
Sakındım da hatır gönül kırmadan
İnsan kimliğini arar durmadan
Osmanlı Beyliği devlet olmadan
Şeyh Edebali’miz yok muydu bizim?
Dadal’ım Köroğlu’m nara atarken
Karac’oğlan güzel sarıp yatarken
Türkmen ahileri malın satarken
Ahi Evren Veli’miz yok muydu bizim?
Hak sözüyle ikaz olur mu şeytan?
Gel yalan söyleme Allah’tan utan
Kendi mi kurtuldu bu güzel vatan?
Şehidimiz gazimiz yok muydu bizim?
Bir olduk ulusun kızı kızanı
Görmedin tarihe destan yazanı
Şairi aşığı yiğit ozanı
Sazımız sözümüz yok muydu bizim?
Âşık Borani’yem şimdi n’olacak?
Bu memleket sahipsiz mi kalacak?
Büyüyünce hep Atatürk olacak
Oğlumuz kızımız yok muydu bizim?
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SEVGİ DÜNYASI
Biz dünyaya sevmek için geliriz
Sevgi ile yaşar sever ölürüz
Biz böyle inandık böyle biliriz
Sevgiyle dönüyor dünyamız bizim
Sevin diyor Kuran’daki ayeti
Sevin diyor hem farz hemi sünneti
Sevene veriyor Allah cenneti
Sevgiyle karıldı mayamız bizim
Bizim dünyamızda sevmesi haktır
Bizim gönlümüzde kin kibir yoktur
Sevmeyi bilmezsen bizden uzak dur
Cihana örnektir hayâmız bizim
Elesti bezminde ikrarı verdik
Ta kalubeladan severiz dedik
Biz insanı sevdik ona eğildik
Âdem Baba, Havva anamız bizim
Sevgisiz yaşama karşı çıkarız
Biz insana sevgi ile bakarız
Dövüşürüz nefsimizi yıkarız
Başkasıyla olmaz kavgamız bizim
Borani cenneti severek bulduk
Cehennemin korkusundan kurtulduk
Biz vicdanımıza mahkeme kurduk
Kıyamete kalmaz davamız bizim
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ÖYLE GELDİM ÖYLE GİDİYORUM
Bilemedim dünya kimin dünyası
Garibi bağrıma bastım gidiyom
Mazlum ile zehir yedim doyası
Zalimin balını kustum gidiyom
Çalıştım alnımın terinden doydum
Hakka adalete vicdana uydum
Rahatı huzuru sizlere koydum
Acılar arkadaş dostum gidiyom
Sevgisiz bahçenin gülsüzü oldum
Leyla’sız Mecnun’un çölsüzü oldum
Cahil meclisinin dilsizi oldum
Demedim sırrımı sustum gidiyom
Aşkın tandırında kavruldu sacım
Çırpındıkça yandım bitmedi acım
Sözüm anlamadı kardeşim bacım
Sesimi içime kıstım gidiyom
Borani’yem yumrukladım döşümü
Karıştırdım hayalimi düşümü
Mor sevdalar bırakmadı peşimi
Sazımı duvara astım gidiyom
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GÖRMEK İSTİYOM
Özgür oğlum teskereyi verirse
Özledim köyüme varmak istiyom
İnşallah görüşmek nasip olursa
Dostların yüzünü görmek istiyom
İnsan sevgisine verdim çabayı
Gezeceğim bütün eli obayı
Ziyaret edip de Boran Baba’yı
Açıp kollarımı sarmak istiyom
Manasız lafları yük etmem sırta
Yola çıkacağız kısmet olursa
Yeşil soğan ile pişmiş yumurta
Bazlamaya sarıp dürmek istiyom
Âşık isen Hak yoluna devam et
Eğilip bükülme yola doğru git
Bütün dostlarımı edip ziyaret
Şöyle bir hal hatır sormak istiyom
Muhabbet yakışır insanoğluna
Herkes sevdiğini taksın koluna
Çul edip gönlümü dostun yoluna
Müsaade olursa sermek istiyom
Üç beş arkadaşla bir masa kurup
Kafaları bulup hep sarhoş olup
Bağırıp çağırıp türküler çalıp
Öyle bir muhabbet kurmak istiyom
Borani kapalı dostluğun yolu
Her taraf tuzakla engelle dolu
İnsan sevgisiyle açıp da kolu
Bütün insanları sarmak istiyom
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OĞLUM ÖZGÜR’E İTHAF
Sen kendini koru aman dikkat et
İnsanı yaralar cehalet oğlum
Hoşgörüyü bilmez yoktur sevgisi
İnsanı paralar cehalet oğlum
Cehaletin dölü şeytanla yatar
Gözünün yaşında balıklar tutar
İnsana bin türlü iftira atar
İnsanı karalar cehalet oğlum
Konuşsun dinleme sözü yalandır
Mayası bozuktur özü yalandır
Ağzında zehiri dili yılandır
Derdini sıralar cehalet oğlum
Söylesen de dinlemezler derdini
Allah’ım eylesin bize yardımı
Viran etmek için evin yurdunu
Şeytana kiralar cehalet oğlum
Ocağını yakmaz bacası tütmez
Çekseniz pazara beş para etmez
Öyle kolay kolay bırakıp gitmez
Oturur buralar cehalet oğlum
Borani cahiller arifi yorar
Cahil cahil ile pazarı kurar
Çeker kılıcını fırsatın arar
İnsanı yaralar cehalet oğlum
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SENİ BEKLİYORUM
Daldık aşkın deryasına dalgalar kucak kucağa
Alaz alaz yandı bağrım tutuştu aşkın ocağı
Aşkımıza kurban oldum kader biledi bıçağı
Hasretinle deli oldum günü güne ekliyorum
Elimde bozkır gülleri seni yolda bekliyorum
İpotek koydun gönlüme gönülsüz bıraktın beni
Kelepçe vurdun dilime sohbetsiz bıraktın beni
Bilmem ki nasıl yaşarım nimetsiz bıraktın beni
Hasretinle deli oldum günü güne ekliyorum
Elimde bozkır gülleri seni yolda bekliyorum
Sevenler dergâhını sevenlere kapatmaz
Sevmeyi bilmeyenler çiçek olup bal yapmaz
Kalpten kalbin yolu var başka yollara sapmaz
Hasretinle deli oldum günü güne ekliyorum
Elimde bozkır gülleri seni yolda bekliyorum
Borani’yem öksüz başım zehir etti ekmek aşım
Gitmeye karar vermeden gel sultanım iyi düşün
Sen olmazsan bahar gelmez bitmez gönlümdeki kışım
Hasretinle deli oldum günü güne ekliyorum
Elimde bozkır gülleri seni yolda bekliyorum
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İNSANI GÖRDÜM
Kilise camiye dolan da insan
Oruç tutup namaz kılan da insan
Cemevinde sazı çalan da insan
Orda da insan var insanı gördüm
Baktım tezgâhları dokuyan insan
Şeyda bülbül gibi şakıyan insan
Kutsal kitapları okuyan insan
Her yerde insan var insanı gördüm
Bütün fermanları yazan da insan
Deryada gemiyle yüzen de insan
Uzayı fethedip gezen de insan
Orda da insan var insanı gördüm
Eken de biçen de süren de insan
Dünyada her şeyi gören de insan
Arifi kâmile eren de insan
Her yerde insan var insanı gördüm
Âşık Borani'yem vallahi şaştım
Ben dünyayı adım adım dolaştım
Enel Hak olup da Hakk’a ulaştım
Orda da insan var insanı gördüm
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GELİNİM MOR GÜLÜME
Bu yalan dünyaya iyi ki geldin
Cenabı Allah’ın nurusun gülüm
İnsanlığa barış mesajı verdin
İman kalesinin surusun gülüm
Hakikat yolunda yürürsün sessiz
Hakk’ın dolusunu içtin nefessiz
Ananın ak sütü gibi lekesiz
Sen benim namusum arımsın gülüm
Sevgi desenleri sende çıkıyor
Anlamayan aval aval bakıyor
Sözlerinde ilmi ledün okuyor
Hakikat ilminin varısın gülüm
Sırat köprüsünü burda geçmişsin
Darı Mansur olup kevser içmişsin
O kutsal evini cennet etmişsin
Cenneti âlâda hurisin gülüm
Borani’yem sevgi dolu sinesi
Ellerinde Yörüklerin kınası
Özge’nin Doğuş’un bir tek anası
Sen oğlum Özgür’ün yârisin gülüm
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DİLLERİN DİLİME DEĞDİĞİ ZAMAN
Başıma bir avuç bulut döküldü
Ellerin elime değdiği zaman
Bütün yıldızlarım göğe çekildi
Dillerin dilime değdiği zaman
Ben yanıp inlerken yanımda yoktun
Gamı hicran ile yalnız bıraktın
Bir vadi içinde kıvrılıp aktın
Sellerin selime değdiği zaman
Sevgi dergâhında ömrün çektiği
Çilenin tarlama tohum ektiği
Güneşin yakarak ufka döktüğü
Küllerin külüme değdiği zaman
Yanarken içimde sevdan uzaktan
Kurtulamam kanımdaki tuzaktan
Su aradım gazel olmuş yapraktan
Çöllerin çölüme değdiği zaman
Çobanın elinde dertli kavaldım
Eğildim önüne diz çöküp çaldım
Uzandım zülfünden bir buse aldım
Tellerin telime değdiği zaman
Âşık Borani’yem yürekte vurgun
Gamı hicran doldu gönülüm yorgun
Kavurmuş sam yeli bahçeler solgun
Ellerin ölüme değdiği zaman
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MUHANNET YÂR
-Merhum Orhan Çöplü’nün anısına saygıylaBu ayrılık acı veriyor zahmet
Sevda tarlasından kesilmez rahmet
Ben bu derdi çekemiyom muhannet
Mahsustan selamı keser mi insan?
Azıcık siteme küser mi insan?
Muhannet yâr göremedim öteyi
Arısız ne yapar gönül peteği
Küsülür mü boş bıraktın otağı
Mahsustan selamı keser mi insan?
Azıcık siteme küser mi insan?
Güllerimi aldın kondum çalıya
Ağlaya ağlaya döndüm deliye
Şikâyetim Şah-ı Merdan Ali’ye
Mahsustan selamı keser mi insan?
Azıcık siteme küser mi insan?
Çalamıyom sazı duvara astım
Dost dostun cevrine küser mi dostum?
Kırklar’a gelmedin umudu kestim
Mahsustan selamı keser mi insan?
Azıcık siteme küser mi insan?
Beni yaraladı ayrılık taşı
Gürül gürül akar gözümün yaşı
Ortalıkta kaldı muhabbet aşı
Mahsustan selamı keser mi insan?
Azıcık siteme küser mi insan?
Diyemem derdimi hicaptan ardan
Bekliyom selamı gelmiyor yârdan
Al bileti tren kalkmadan gardan
Mahsustan selamı keser mi insan?
Azıcık siteme küser mi insan?
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Borani’yem derdi derde ekliyom
Kimseye demedim sırrın saklıyom
Gel cumaya Ardıçlı’ya bekliyom
Mahsustan selamı keser mi insan?
Azıcık siteme küser mi insan?
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DOSTTAN SAYMAM BEN
Çalışıp kazanıp sofra sermeyen
Mindersiz çulsuzu dosttan saymam ben
Çağırınca dar günümde gelmeyen
Kanatsız kolsuzu dosttan saymam ben
Sevdim dost dediysem sözümden caymam
Sevgisiz dostluğu dostluktan saymam
Ölürsem gelmesin ölüme koymam
Tariksiz yolsuzu dosttan saymam ben
Rahmet denizine girip yunmalı
Kendisine iyi insan denmeli
Bahçesinin meyveleri yenmeli
Meyvesiz dalsızı dosttan saymam ben
Cömert olsun salsın amber kokusun
Gönül tezgâhında kefen dokusun
Mezarıma bir Fatiha okusun
Kefensiz salsızı dosttan saymam ben
Hoşgörü ekmeği sevgi hamurdan
Kanat gerip korumalı yağmurdan
Beni çekip çıkarmalı çamurdan
Kuvvetsiz halsızı dosttan saymam ben
Borani dostluğa doğru akarım
Ararım yollara çıra yakarım
Ben insanın kovanına bakarım
Peteksiz balsızı dosttan saymam ben
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PAYLAŞARAK YAŞA
Rağbet etmem yalancıya hırsıza
Aşk ile sevgiye yâr demişim ben
İlim irfan cahillerde bulunmaz
Arifle sohbete kâr demişim ben
Hile bilmem insanlara al etmem
Fitneyle fesadın peşinden gitmem
Din dil mezhep farkı asla gözetmem
Bütün insanlığa bir demişim ben
Ne Alevi Sünni ne Çerkez Tatar
Herkes bir güzellik bir sevgi tadar
Gönlümde muhabbet sevgisi yatar
İnsanı bölene kör demişim ben
Gariptir kim dost bağına konmazsa
Çiğ kalır aşk ateşine yanmazsa
Arifler gölüne dalıp yunmazsa
Kalır yüreğinde kir demişim ben
Sen Hakk'ı arıyon nasıl biçimde?
Allah bir Muhammed Ali içimde
Gönülü kurban et gel bu seçimde
Özündeki ceme gir demişim ben
Gerçeklerin tarlasına ekildim
Ben Allah’ın mabediyim dikildim
Her gün vicdanımda dara çekildim
Herkesin özünde dar demişim ben
Cahil ile yola gitmek zor olur
Cahiller arifi alınan vurur
Cahilin lokması boğaza durur
Arife sofrayı ser demişim ben
Arifse bahçeyi gönüle kursun
Muhabbetin çulu varısa sersin
Âşık odur dilin zekâtın versin
Yoksa murdar olur zar demişim ben
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Sevgiyle yükselir insanlık soyu
Herkesin sinesi bir sevgi köyü
Yârin yanağından gayrı her şeyi
Paylaşarak yaşa ver demişim ben
İnsanları ayırmaya zorlama
İçindeki pis nefsinle hırlama
Borani’yi ele sorup kirleme
Beni ariflere sor demişim ben

777

SEVDANIN KOR ATEŞİNDE
Sevdanın kor ateşinde
Yandım gülüm kavruldum ben
Düştüm bir güzel peşinde
Elden ele savruldum ben
Başıma sevdalar konar
İçim alev alev yanar
Geri dönsem dostlar kınar
Sevdalara sarıldım ben
Aşk yalımı girdi cana
Gönlüm düştü gülistana
Gece gündüz yana yana
Yağdım estim duruldum ben
Sevda iksiri kanımda
Bir ateş yanar canımda
Sevdanın ince yolunda
Gide gele yoruldum ben
Borani bayram ayına
Gönül düştü gül suyuna
Ela göz selvi boyuna
Kandım gülüm vuruldum ben
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LEYLA ÖĞRETMEN
Yurtta sulh cihanda sulh dedi Atam
Laik özgür olsun güzelim vatan
Silah bıçak değil sevgi uzatan
Bize kanat kol yaptınız öğretmen
İlim deryasına doğru aktınız
Laik Cumhuriyet’e sahip çıktınız
Orta Çağ’ın karanlığın yıktınız
Uygarlığa yol yaptınız öğretmen
Dünyada özgürce gezsinler diye
Okusun yazsınlar çizsinler diye
İlim ırmağında yüzsünler diye
Bize kayık sal yaptınız öğretmen
Kimse dokunamaz sizdeki öze
Bu asil milletim minnettar size
Ekmeyi dikmeyi öğrettin bize
Fidan dikip dal yaptınız öğretmen
Sizler bizim ilim bilim ordumuz
Cehaletle savaş büyük derdimiz
Ellerinde yükselecek yurdumuz
Mahsulümüz bol yaptınız öğretmen
Çağdaşça uygarca yaşama baktık
İnsanlık yolunda sel gibi aktık
Şeyhi müritleri kökünden yıktık
Bir Allah’a kul yaptınız öğretmen
Borani’yem usanmadan bıkmadan
Atatürkçü ilkelerden çıkmadan
Sınıflarda hatır gönül yıkmadan
Tıklım tıklım bal yaptınız öğretmen
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ÖĞREN
Ben aşığım diye kafadan atma
Önce nefsin ile kavgayı öğren
Hayâ imandandır sakın unutma
Biraz utanmayı hayâyı öğren
Hakk’ın güzel ismi Esmayıhüsnası
Kim okudu ismi azam duası
Men aref sırrının nedir manası?
Eğer âşık isen manayı öğren
Fâtiha suresi Kuran’ın süsü
Bakara suresi Ayetel Kürsi
Eğer bilmiyorsan Ruhu’l-kudüsü
Hiç olmazsa Tur-i Sina’yı öğren
Yol ehli değilsen yola başlama
Sevgiyi güzeli sakın dışlama
Şeytan diye kadınları taşlama
Veda Haccı’ndaki Mina’yı öğren
Cahil pazarında sevgi satılmaz
Turna makamına karga oturmaz
Ufacık bir gölde balık tutulmaz
İçindeki yedi deryayı öğren
Elin ayıbını getirme dile
Senin nefsin senin başına bela
Eğer gideceksen sen de bu yola
Be’nin altındaki noktayı öğren
Sen seni ararsan sendeki yokta
Sevenler perişan sevgiler şokta
Menzil ok atımı hedef bir nokta
Evvela noktayı bulmayı öğren
Kırk makama dört kapıdan girmeyi
Tarikatta gonca güller dermeyi
Marifette sen kendini bilmeyi
Hakikatte insan olmayı öğren
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İnsan sevgisinde topla herkesi
Kulağı aç dinle Hak olan sesi
İrfan mektebinde bitirip dersi
Sırrı hakikati dünyayı öğren
Kerem’i Aslı’yı yücelten külü
Aşkta akıl olmaz hepisi deli
Boşuna dolaşma sahrayı çölü
Eğer Mecnun isen Leyla’yı öğren
Lahmike sırrında bir olan kimdi?
Miraç’ta Resul’le sır olan kimdi?
Kırkların ceminde dar çalan kimdi?
Gel pençeyi Ali abayı öğren
Ta kalubeladan başladı bu yol
Ayak yürümese sakat olsa kol
Allah’a birleşir bu yollarda kul
Seni yaratanı Mevla’yı öğren
Borani’yem içtim aşkın zehrini
Yetmiş yıldır çekiyorum kahrını
Elesti bezminden bastım mührümü
La’yı bilmiyorsan illayı öğren
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NESİN SEN?
Seher vakti sefa geldin hoş geldin
Huri misin gılman mısın nesin sen?
O nasıl bakıştır bağrımı deldin
İdamıma ferman mısın nesin sen?
Sen mi geldin yoksa ben mi çağırdım?
Geldin aşkın hamurunu yoğurdun
Gözlerinin buğusunda boğuldum
Derya mısın umman mısın nesin sen?
Yüzünün nurundan kandiller yandı
İbibikler öttü bülbül uyandı
Meleykeler seni gördü kıskandı
Şiirime ilham mısın nesin sen?
Arif sofrasına koymaz haramı
İnsanı zehirler yarım gramı
Allah için olsun gel gör yaramı
Şifa mısın derman mısın nesin sen?
Ahiretin sıratından geçmişsin
Mekânını cennet âlâ seçmişsin
Hakikatin mahsulünü biçmişsin
Hasat mısın harman mısın nesin sen?
Gönül dergâhına gelip gitmişsin
Hakikat ilmini tamam etmişsin
Namı haram yerlerini örtmüşsün
Allah için türban mısın nesin sen?
Dostun dosta selam göndermek borcu
Güzelleri sevmek yiğidin harcı
Yüklemiş şafakta doldurmuş hurcu
Dosta giden kervan mısın nesin sen?
Borani cahilden seni sakınır
Arif olan şirazeyi takınır
Sıfatında ilmi ledün okunur
İncil misin Kuran mısın nesin sen?
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BASTONUM BENİM
Evvel iki idi olduk üç ayak
Yıkılıp düşerken oluyor dayak
Sözüme vezinsin şiire uyak
Biricik dostumsun bastonumsun sen
Yüksekte ne varsa çeker alırım
Aşağıdakileri takar alırım
Sen olmazsan boynu bükük kalırım
Biricik dostumsun bastonumsun sen
Bir elimde kılıç birinde silah
Kızıp da vurduğum olur mu iflah?
Seni benim için yaratmış Allah
Biricik dostumsun bastonumsun sen
Merdiveni üç ayakla çıkarım
Kirlenirsen suya atar yıkarım
Sırrımı açarsan seni yakarım
Biricik dostumsun bastonumsun sen
Üstüme yorgansın yastık başıma
Muhabbet ederiz alır karşıma
Ben seni değişmem öz kardeşime
Biricik dostumsun bastonumsun sen
Sırtında gezerim yüksünmezsin sen
Hâlâ aynı sevgi eksilmezsin sen
Salya sümük akar tiksinmezsin sen
Biricik dostumsun bastonumsun sen
Evimsin katımsın temel çatımsın
Karada arabam deniz yatımsın
Gönül mahkememde avukatımsın
Biricik dostumsun bastonumsun sen
Benim tahammülüm sabırımsın sen
Gördüğüm rüyasın tabirimsin sen
Ölürsem mezarım kabirimsin sen
Biricik dostumsun bastonumsun sen
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Sen benim gözümsün elim ayağım
Yıkılıp düşerken olur dayağım
Söyle senden nasıl ayrılacağım?
Biricik dostumsun bastonumsun sen
Âşık Borani’yem biricik dostum
Ne darıldın bana ne de hiç küstün
Seni yâr diyerek bağrıma bastım
Biricik dostumsun bastonumsun sen
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ARA SELAHATTİN BULABİLİRSEN
-Selahattin Aydemir’eHer merhaba diyen dostun olamaz
Cahilden dost tutan murat alamaz
Kusursuz arayan dostu bulamaz
Ara Selahattin bulabilirsen
Bir dost tut ki masivadan sakınsın
Dillerinde ilmi ledün okunsun
Götürdüğün her meclise yakışsın
Ara Selahattin bulabilirsen
Özünden yaratmış Hazreti Süphan
Kendi ümmül kitap Natık-ı Kuran
Kel Kevser suresi dillere Elham
Ara Selahattin bulabilirsen
Bütün günahları uğramış affa
Tertemiz gelecek girecek safa
Sözlerine sadık ahdine vefa
Ara Selahattin bulabilirsen
Meclisinden cehaleti dışlamış
Çiğ yanını pişirmiş de haşlamış
Dostluk ağacına sevgi aşlamış
Ara Selahattin bulabilirsen
Arada bir konuşalım kelam et
Hac’olursun eşiğine niyaz et
Bulur isen bizlerden de selam et
Ara Selahattin bulabilirsen
Borani dostunu bulacak insan
Yerinde konuşup yerinde susan
Saldığın selamı bağrına basan
Ara Selahattin bulabilirsen
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DÜNYANIN HALLERİ
Ağır ağır bir kararda dönüyor
Türlü türlü hali vardır dünyanın
Bir yanı iniyor kimi biniyor
İki türlü yolu vardır dünyanın
Ferhat’a dağları yardırmış aşkı
Aşk öyle bir sevda öyle ateş ki
Kimine yaptırır sarayı köşkü
Türlü türlü malı vardır dünyanın
Kızarsa her şeyi teper devirir
Has bahçeyi viraneye çevirir
Bazı sürpriz yapar bir şeyler verir
Meyve yüklü dalı vardır dünyanın
Az yaşa öz yaşa kem gözden sakın
Dünyaya güvenme dosta ol yakın
Herkes birbirinden alacak hakkın
Nice nankör kulu vardır dünyanın
Kimisi başlamış nefis cengine
Başlayan dostluklar dengi dengine
Kimisi boyamış kızıl rengine
Pembe yeşil alı vardır dünyanın
Bu dünyada mutlu yaşamak güzel
Kocayıp giderler hep azar azar
Kimisi hayalde rüyada gezer
Çeşit çeşit falı vardır dünyanın
Âşık Borani’yem sevgi doğrusu
Gamlı gamlı geçti ömrüm yarısı
Gönül kovanımda inler arısı
Tıklım tıklım balı vardır dünyanın
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KÜLÜNE MUHTAÇ
Hakikat bağının bülbülü isen
Bir ömür bahçeye güle muhtaçsın
Komşunun kıymetin bilebilirsen
Bir avuç ateşe küle muhtaçsın
Zamanı gelmeden tarla sürülmez
Meyvesiz ağaca kıymet verilmez
Savrulmadan tane saptan ayrılmaz
Unutma yabaya yele muhtaçsın
İnsanlar severek alır adını
Koysalar önüne kuşun sütünü
Nasıl alacaksın damak tadını?
Unutma dudağa dile muhtaçsın
Çoğu bulmak için iste azını
Yiyeceksen kat çorbaya tuzunu
Sen de çalacaksan gönül sazını
Bir ömür mızraba tele muhtaçsın
Her gelen yaraya neşter vurulmaz
Aşk sarhoşu kolay kolay ayılmaz
Sel deryaya ulaşmadan durulmaz
Unutma denize göle muhtaçsın
İnsanların nefsi başına bela
Allah sabır vermiş sevdiği kula
Yaylada ünlenmez Mecnun’la Leyla
Unutma sahraya çöle muhtaçsın
Borani sevgidir insanın yolu
Her yanı tuzakla mayınla dolu
Nefsin Bolu Beyi vicdan Köroğlu
Yıkmak için Çamlıbel’e muhtaçsın
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İNSANLARI YAKMAYACAKSIN
Hakkın yarattığın hakir görüp de
Evvel emir gönül yıkmayacaksın
Arı gibi ağzından bal verip de
Dönüp kuyruğundan sokmayacaksın
Rızasız lokmayı sakın ha yeme
Kul hakkı ateştir demedi deme
Vicdanla nefise kurup mahkeme
Aklanmadan yola çıkmayacaksın
Anana babana çok yap ihsanı
Komşunu sev artsın şerefi şanı
Yeryüzünün halifesi insanı
Daha cayır cayır yakmayacaksın
Vicdanını terazide tarttıysan
İçindeki kin kibiri attıysan
Açları doyurup açık örttüysen
Sonunda başına kakmayacaksın
Eline geçeni savurup saçıp
İşini gücünü bırakıp kaçıp
Aç kalınca ele avucunu açıp
Vermezse kusura bakmayacaksın
Haramdan mundardan kendini sakın
Sen seni bilirsen Hak sana yakın
Sözümü küpe et kulağna takın
Malına haramı katmayacaksın
Benim görüşlerim anlarsan böyle
Sevginin dostu ol arkadaş eyle
Sorunun var ise yüzüne söyle
Sakın arkasından atmayacaksın
Söz verince o sözünde duracak
Ne incitip ne de gönül kıracak
Bilmiyorsan bir bilene soracak
Göz göre çamura batmayacaksın
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Öfkenin yerini sevgi alacak
İnsan sevgi ile huzur bulacak
Adaletli merhametli olacak
Sakın vicdanını satmayacaksın
Sakın ha unutma büyük Allah’ı
Sevgi yeryüzünün küçük ilahı
Sabır faziletin büyük silahı
Sakın o silahı sıkmayacaksın
Borani'yem şeriatım bu canım
Sevgi güzellikle dolsun dört yanım
Bütün âlem çalışırken sultanım
Uzanıp sırt üstü yatmayacaksın
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MAL ALAMAZSIN
Dünya pazar yeri gelip gidene
Pazara girmeden mal alamazsın
Cahil sözü gıda vermez bedene
Yüz sene dinlesen hal alamazsın
Sevgi verilir mi eğri dilinen?
Sır konuşma başa kakar elinen
Gönül bağı olmaz iki gülünen
Arı gezdirip de bal alamazsın
İpek iplik olmaz koza örmeden
Yola çıkılır mı önün görmeden?
Yaratan doğaya ferman vermeden
Işkın sürdürüp de dal alamazsın
Gerçek ozanların sazı değişmez
Ömrünün fazlası azı değişmez
Levhi mahfuzdaki yazı değişmez
Kaderin üstüne fal alamazsın
Borani insanı yaratmıştır Hak
Gönüldeki kini garezleri yak
Sen kendin yüzmeyi öğrenmeye bak
Deryada batarken sal alamazsın
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EY ÂŞIK ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEDEN
Ey âşık ölmeden evvel ölmeden
Önce yok olmadan var olamazsın
Gonca gülün etrafında dönmeden
Uzaktan uzağa zar olamazsın
Yâr ile ağyarı eleştirmezsen
Sevgi ile aşkı birleştirmezsen
Dertlerini bir bilene deşmezsen
Gönül bağlarında bar olamazsın
Âşık kaba sığmaz yanıp pişmeden
Yolu erken bitmez kalkıp koşmadan
Sen kendi kendinle hesaplaşmadan
Bir mürşit önünde dar olamazsın
Ariflerin çullarında yatmadan
Hamı hası birbirine katmadan
Dostun pazarını bulup satmadan
Cahil pazarından kâr olamazsın
Borani arifsen cahile çatma
Lafı ölçülü de kafadan atma
Ben âşığım diye kendin aldatma
Aşkıyla yanmadan yâr olamazsın
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AŞKIN KÖLESİ YAPTIN
Gönül sarayının kralı iken
Beni aşkımızın kölesi yaptın
Bir kumar oynadık ayrıldık erken
Ecelim gelmeden ölesi yaptın
Başıma dar ettin köşkü sarayı
Sen azdırdın gönlümdeki yarayı
Mahşerde sorarım belle orayı
Eli halimize gülesi yaptın
Bahar güneşimi tersten doğdurdun
Sevda kuşum yuvasından kovdurdun
Beni iki kaşık suda boğdurdun
Gözyaşını aşkın hilesi yaptın
Söyle nasıl gülsün yaralı yürek?
Yaşanır mı aşka boyun eğerek?
Seni çatal dilli yılan engerek
Akıttın gözyaşım silesi yaptın
Âşık Borani’yem indim özüne
Konuşurken perde çektin yüzüne
Bundan sonra inanmam ki sözüne
Yalanı dilinin kalesi yaptın
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KARIŞMA ELİN İŞİNE
Herkes kendisine bir güzel seçer
Eşine işine karışma elin
İsterse yemek yer ister su içer
Ekmeği aşına karışma elin
Cahil konuştukça bir çam devirir
Gönülü bozuktur dümen çevirir
İster kırda gezer karlarda yürür
Yazına kışına karışma elin
Bugün pembe bağlar yarın al giyer
İster ise gezsin hep diyar diyar
Bugün poşu bağlar yarın şal giyer
Üstüne başına karışma elin
İsterse yas çeksin kara bağlasın
İsterse zil taksın çıksın oynasın
İster matem tutsun ister ağlasın
Gözünün yaşına karışma elin
Konuşsan sözleri olurdu şeker
Kendini bilmeyen gönlünü yıkar
Altından ya yılan ya çıyan çıkar
Mezarın taşına karışma elin
Âşık Borani’yem dert katar katar
Güzel bülbül gibi zar alır satar
Herkesin gönlünde bir aslan yatar
Dişine yaşına karışma elin
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ANANI BABANI ÜZME
Ananın babanın hakkı baş haktır
Gel hataya düşme zemden uzak dur
Vallahi derdinin dermanı yoktur
Anasını babasını üzenin
Evinin içinde huzur bulunmaz
Kazancı yetişmez kesesi dolmaz
Kimseden kendine şefaat olmaz
Anasını babasını üzenin
Başına dar olur koca dünyası
Cehenneme döner cennet âlâsı
Tövbe etse kabul olmaz duası
Anasını babasını üzenin
Unutma ha yaratanı Allah’ı
Sabır insanlığın büyük silahı
Hacca gitse kabul olmaz vallahi
Anasını babasını üzenin
Öf dedirme diyor Hazreti Kuran
Yıkılır da olur hanesi viran
Kestiği mundardır yediği haram
Anasını babasını üzenin
Borani okusa ders tahsil etse
Eğilse pirinin eteğin öpse
Kabul olmaz yılda umreye gitse
Anasını babasını üzenin
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KÖTÜSÜ MÜ OLUR ÇALINAN SAZIN?
Kimi kısa doğar kimisi uzun
Hiç kimse kimseyi kötülemesin
Kötüsü mü olur çalınan sazın?
Sevgiyi başından ötelemesin
Bir edelim kısa ile uzunu
Kıskanarak kim çoğaltmış azını
Birlikte çalalım gönül sazını
Hiç kimse kimseyi tepelemesin
Gelin bir edelim sözü dilleri
Elvan elvan açsın bozkır gülleri
Et için kesemem ben bülbülleri
Boşuna önüme itelemesin
Benden selam söylen bizim siteye
Sevgi hoşgörüyü itmen öteye
Aşkın kervanını tutup tipiye
Sevgi yollarını tipilemesin
Borani gam yeme bu günler geçer
Herkes badesini aklınca içer
Vallahi gök kubbe başına uçar
Sevginin direği kütülemesin
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KÖTÜ KOMŞU
Her iki dünyada uzak et benden
Allah kötü komşu nasip etmesin
Sen Rabb’il âlemsin istiyom senden
Allah kötü komşu nasip etmesin
Ocağını yakar bacanı tutar
Yoluna taş yığar pusuya yatar
Yüzüne dost olur arkadan atar
Allah kötü komşu nasip etmesin
Neren gicişmiyor orayı kaşır
Dedikodu koymaz evine taşır
Dar gününde seni koyup sıvışır
Allah kötü komşu nasip etmesin
Komşunun kötüsü düşünür hile
Buğz eder insana çektirir çile
Bırak dostlarımı düşmana bile
Allah kötü komşu nasip etmesin
Vurur kırar mahkemede haklıdır
Yüze güler içi fitne saklıdır
Komşunun güzeli özü paklıdır
Allah kötü komşu nasip etmesin
Bir isteğin olsa varsan komşuna
Bir atım tuz verse atsan aşına
Yüz yerde laf eder kakar başına
Allah kötü komşu nasip etmesin
Borani’yem arşa yükseldi ahım
Belalı komşuyu gönderme şahım
Bu dünyada ahretimde Allah’ım
Allah kötü komşu nasip etmesin

796

SEN OLSAN VERİR MİSİN?
Senin kovanına kurşun atana
Arı olsan petek bal verir misin?
Eli koyup sahibini kapana
Sahibi sen olsan yal verir misin?
İş zamanı çalışmayıp kaçana
Aç kalınca ele avuç açana
Bol bulunca savurup da saçana
Baba olsan servet mal verir misin?
Cahili anlatmak kolay mı dile?
Ne desen ne etsen hepsi nafile
Dünyayı yakmaya giden cahile
Çekilir kenara yol verir misin?
Konuşurken dikkat eyle sözüne
Sahip çık kırk yıllık telli sazına
Giyinmeyi bilmez çadır kızına
İpekli yün kumaş şal verir misin?
Borani sevgiyi ekmeyenlere
İnsanlığa boyun bükmeyenlere
Dibine bir damla dökmeyenlere
Ağaç olsan meyve dal verir misin?
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İNSANLARI SEVECEKSİN
Dünyaya mutluluk vereyim dersen
İnsanları sevip hoş göreceksin
Hakikat sırrına ereyim dersen
İnsanları sevip hoş göreceksin
Sevgi ile akıp çağlamak için
İnsanlara dostluk sağlamak için
Gönülü gönüle bağlamak için
İnsanları sevip hoş göreceksin
Sevende kin kibir kıskançlık olmaz
Gerçek dostluklarda çıkar bulunmaz
İnsanlar sevgiden asla usanmaz
İnsanları sevip hoş göreceksin
Gerçek dost olanda olur mu gurur?
Menfaatli dostluk gidemez durur
İnsanlık sevdikçe huzuru bulur
İnsanları sevip hoş göreceksin
Borani göz açıp göreyim dersen
Dostların bağından dereyim dersen
İnsana mutluluk vereyim dersen
İnsanları sevip hoş göreceksin

798

NE BİLSİN?
Arif meclisine gelip gitmeyen
Sohbeti ne bilsin sözü ne bilsin?
Aşkın tandırında yanıp tütmeyen
Ataşı ne bilsin közü ne bilsin?
Nerde haram görse yutar bayılır
Cahil ne uyanır ne de ayılır
Hayvan gibi sınırlarda yayılır
Ekmeği ne bilsin tuzu ne bilsin?
İnsanlığın davasını gütmeyen
Gönül Kâbe’sini tavaf etmeyen
Aşkın yollarında gelip gitmeyen
Cılgayı ne bilsin izi ne bilsin?
Hak yolunda insan gibi ölmeyen
Kazancını dostu ile bölmeyen
Kendini nefsini Rabb’in bilmeyen
İnsanlığı kısa bizi ne bilsin?
Alnının terini yere dökmeyen
Tarla herk etmeyen tohum ekmeyen
Dört mevsimin kahırını çekmeyen
Baharı ne bilsin yazı ne bilsin?
Meclisinde yalan alıp satanlar
Helal mala haramları katanlar
Yatağında şeytan ile yatanlar
Gelini ne bilsin kızı ne bilsin?
Bülbül gibi ötüp şakımayanlar
Gönül tezgâhını dokumayanlar
İrfan mektebinde okumayanlar
Kitabı ne bilsin cüzü ne bilsin?
Borani sevgiyle uyanmayanlar
Kulağından yiyip doyamayanlar
Hakikat sesini duyamayanlar
Sohbeti ne bilsin sözü ne bilsin?
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SEN HÂLÂ GELMEYİ DÜŞÜNMÜYORSUN
Doğa coştu yazı yaban güllendi
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun
Bülbüllerin yavruları dillendi
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun
İçime düşeli aşkın çıngısı
Hiç bitmiyor yüreğimin sancısı
Kapıyı kapattı gönül hancısı
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun
Yanardağ misali yürek tepiyor
İçerimde kıyametler kopuyor
Göçmen kuşlar yuvasını yapıyor
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun
Ayrılık ateşi sardı özümü
Uyku tutmaz oldu nemli gözümü
Ele diyemiyom saklı sözümü
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun
Göz göz oldu yaralarım derinde
Bu dert öldürecek günün birinde
Çaresiz beklerim yangın yerinde
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun
Şafak söktü kızıl renge boyandı
Kervan yola çıktı hancı uyandı
Sabır geldi son noktaya dayandı
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun
Ayrılık hasretlik yaktı pişirdi
Ovalar döl tuttu yayla aşerdi
Kapımdaki kuru kütük yeşerdi
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun
Borani'yem ikrarımdan cayamam
Zülüfünün bir teline kıyamam
Bu gönlüme başkasını koyamam
Sen hâlâ gelmeyi düşünmüyorsun
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AH O YILLAR
Yine geldi yüreğime oturdu
Yâr sevmeye başladığmız o yıllar
Beni benden aldı çaldı götürdü
Camlarını taşladığmız o yıllar
Bozkırlardan çiğdem toplar gelirdik
Tenhalarda yâri bulur verirdik
Yâri bulamazsak deli olurduk
Su yolunda kışladığmız o yıllar
Yâr sevenle sevda çeken ölür mü?
Sevmeyenler yâr kıymeti bilir mi?
Bilmiyorum daha geri gelir mi?
Arı gibi işlediğmiz o yıllar
Yâri arar su yolunda bulurduk
Nasıl neşelenir mutlu olurduk
Soluğumuz tepemizden alırdık
Aygır gibi kişnediğmiz o yıllar
Âşık Borani’yem aşkla doluyum
Yetmiş yıldır sevdaların oğluyum
Hani bul getir de kurban oluyum
Gönlümüzü haşladığmız o yıllar
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NAZLI YÂR
Yedi gurbet gezdim yedi yıl saydım
Uzadı aralar ela gözlü yâr
Yırtılan yılları bir yana koydum
Kar oldu yaylalar ela gözlü yâr
Küstüm aynalara bakamıyom ben
Aşkın çırağını yakamıyom ben
Mecnun’um çöllere çıkamıyom ben
El oldu Leylalar ela gözlü yâr
Başımızda sevda gönlümüz yara
Dizildi başıma dert sıra sıra
Küstüler bahçeye konmaz dallara
Bülbülü şeydalar ela gözlü yâr
Yiyemedim muhabbetin aşından
Yaralandım cehaletin taşından
İplik iplik akan gözüm yaşından
Bulandı deryalar ela gözlü yâr
Bitmiyor feleğin boranı kışı
Boğazımda kaldı muhabbet aşı
Yatağa sığmayan yoyulmaz düşü
Yoymuyor kahveler ela gözlü yâr
Arayıp da gelip beni yoklama
Sitem edip ciğerimi oklama
Kara gözlüm kavuşmayı bekleme
Tükendi sevdalar ela gözlü yâr
Borani'yem haber yok mu yasadan?
Okuyup yazarken uzun kısadan
Sevgi kitapları kalktı masadan
Kapandı sayfalar ela gözlü yâr
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AYAZ GECELER
Sabahaca kimse gelmez çağrıma
Boynumu büktüğüm ayaz geceler
Diken olur yatak batar bağrıma
Derdimi döktüğüm ayaz geceler
Karlı dağlar gelir cama yaslanır
Karanlıkta gönül aynam puslanır
Gözümün yaşından yatak ıslanır
Boynumu büktüğüm ayaz geceler
Buz tutmuş açılmaz dışarı kapı
Ocağımda yanar kazmanın sapı
Her şafak sökmesi vitamin hapı
Derdimi ektiğim ayaz geceler
Sallarım uyumaz gönül beşiği
Kaç karartır kaç yakarım ışığı
Beklerim alan yok bizden keşiği
Yıkılıp çöktüğüm ayaz geceler
Borani ararım o güzel şahı
Dua eder zikrederim Allah’ı
Karanlığı kovmak için sabahı
İpinden çektiğim ayaz geceler
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SEVGİNİN DIŞINDA SİYASETÇİLER
Gülüm televizyon çıktı çıkalı
İçinde dışında siyasetçiler
Takım elbiseli hep fiyakalı
Ekmekte aşında siyasetçiler
Siyasetçi demek yalancı biri
Biri yalan söyler kapar öbürü
Ne kadar yıkansa arınmaz kiri
Banyoda duşunda siyasetçiler
Her gittiği yere fitne ekerler
Bazen kirli çamaşırı dökerler
Bazen neşelenir halay çekerler
Gönlünün hoşunda siyasetçiler
Bazen temel atar çaput bağlarlar
Fırsat bulsa birbirini koğlarlar
Bazen duygulanır bazen ağlarlar
Gözünün yaşında siyasetçiler
Oy hesabı yapar inceden ince
Birbirine saldırırlar haince
Hastalanıp ünlü biri ölünce
Tabutun başında siyasetçiler
Siyasetçi helalleşip ölemez
Defterdeki hesabını silemez
Birbirini sevmesini bilemez
Sevginin dışında siyasetçiler
Borani’yem oynamadan ütüyor
Mikrofonda bülbül gibi ötüyor
Gene hararetli nutuk atıyor
Seçim telaşında siyasetçiler
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BU DÜNYA SANA DA BANA DA YETER
Sen de ben de nefsimizi yıkalım
Bu dünya sana da bana da yeter
Sevgi bayrağını alıp çıkalım
Bu dünya sana da bana da yeter
Kim gelmiş de dünya kabul etmemiş?
Hani kim var ömrü dolup gitmemiş?
Âdem’den bu yana yenmiş bitmemiş
Bu dünya sana da bana da yeter
Nefis yaptırıyor sahtekârlığı
Hep bana Rabbena kursak darlığı
Sen de ben de hakkın kutsal varlığı
Bu dünya sana da bana da yeter
Küsülüler hepsi birden barışsak
Hep birlikte kardeş kardeş çalışsak
Adam gibi bölüşmeye alışsak
Bu dünya sana da bana da yeter
Kimi çalar çırpar adam kayırır
Bölük pürçük insanları ayırır
Adil olsak hepimizi doyurur
Bu dünya sana da bana da yeter
Borani’yem kabadayı olmasak
İnsanlık üstüne korku salmasak
Kul hakkını sırtımıza almasak
Bu dünya sana da bana da yeter
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YOLLAR SENİNLE YÜRÜNMEK İSTER
İstemez dünyanın hepsini versem
Bu gönül seninle görülmek ister
Ne zaman güllerin yanına varsam
Bu güller hep sana verilmek ister
Cehalete sözüm tesir etmiyor
Onun için derdim gamım bitmiyor
Sensiz boğazımdan lokma gitmiyor
Bu sofra seninle serilmek ister
Bahçede ötüşür şeyda bülbüller
Sana kokmak ister bahçemde güller
Bozkırda menekşe çiğdem sümbüller
Bu güller seninle derilmek ister
Sende benim şu derdimin dermanı
İdamıma gönderseler fermanı
Hep seni bekliyor gönül harmanı
Bu harman seninle sürülmek ister
Âşık Borani’yem kan doldu didem
Yetmişinde âşık oldum yeniden
Ben sensiz gidemem çürüse beden
Bu yollar seninle yürünmek ister
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BİR TEK KIZIM ŞİİRLERİMİN SULTANINA
Allah vurmuş yüzündeki nakışın
Cennetten geliyor reyhan kokuşun
Gözlerinin o manalı bakışın
Arafat’ta inen kurbana benzer
Men aref sırrının sende manası
Dillerinde İsmi Azam duası
Sendedir Allah’ın Esmahüsnası
İncil Tevrat Zebur Kuran’a benzer
Ehadsın kulhü vallahi ehadsın
Natık-ı Kuran’sın yüz dört kitapsın
Kevser suresinde abıhayatsın
Fatıma’dan gelen fermana benzer
Seni öz nurundan yaratmış Allah
O mayanı çalanlara maşallah
Gözlerin Fatiha kaşın Bismillah
Kuran’daki Ali İmran’a benzer
Âşık Borani’nin gönlünün süsü
Simyası kimyası ayet hadisi
Bakara suresinde Ayetel Kürsi
Lokman Hekim’deki dermana benzer
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ER MEYDANI
Bir çuval har hışla meydana gelme
Bura çöplük değil er meydanıdır
Buranın yuları ikrar imandır
Bir hesap sorulur dar meydanıdır
Burada okumak düşünmek farzdır
Bizim namazımız dosta niyazdır
Hak için çalarız zikrimiz sazdır
Bura hakikatin yâr meydanıdır
Burda sevgi alır sevgi satılır
Yatak yoktur gönüllerde yatılır
Erenlerin sürüsüne katılır
Bura hakikatin var meydanıdır
Buranın abdesti gönlü yumaktır
Dostunu ziyaret umre yapmaktır
Nefsini terbiye oruç tutmaktır
Bura erenlerin kâr meydanıdır
Burda teyemmüm yok herkes turaptır
Yatıp kalkmamız da namaz kılmaktır
Herkes özündeki Hakk’ı bulmaktır
Sırrı hakikatin kâr meydanıdır
Sofrası muhabbet gıdası sözdür
Giydiği tennure ateşten bezdir
Alev alev yanar sinesi közdür
Yakarlar adamı nar meydanıdır
Yatak yoktur herkes gönülde yatar
Burada karınca filleri yutar
Şeyda bülbül gibi zar alır satar
Hakikat bağında zar meydanıdır
Borani insana dönük yönümüz
Muhammed Ali’den gelir ünümüz
İnsandır kıblemiz sevgi dinimiz
Burası namusla ar meydanıdır
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YÂRDEN SAYILIR
Vicdanında mahkemeyi kuranlar
Kırklar meclisinde dardan sayılır
Kendi kendisinden hesap soranlar
Nefsin yıkar Şahı Merdan sayılır
Yerinde konuşup yerinde susan
Yerinde darılıp yerinde küsen
Sabır bıçağıyla nefsini kesen
Allah’ın indinde kurban sayılır
Takva elbisesin giyip yürüyen
Aşkın kandilinde yanıp eriyen
Güzel ahlak ile yüzün bürüyen
İnsana en büyük türban sayılır
İrfan mektebinde tahsil edenler
İnsanlığın davasını güdenler
Gönülden gönüle gelip gidenler
Hazreti Musa’ya Tur’dan sayılır
Gönül Kâbe’sinde hakkı bulanlar
Bülbül gibi güle zarı kılanlar
Dostun pazarında satan alanlar
Zarar etse bile kârdan sayılır
Sabır ile çile dağın aşanlar
Sevgi barış hoşgörüye koşanlar
Ariflerin ocağında pişenler
Bütün insanlığa yârden sayılır
Borani’yem şirazeyi takınan
Doğru tartar asla olmaz yakınan
Şeytanın şerrinden kendin sakınan
Bence namus hayâ ardan sayılır
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İNSANLARIN ZEVKLERİ AYRI
İnsan bu sultanım zevkleri ayrı
Kimisi zarardan kârdan hoşlanır
Kimisi de sever yardımı hayrı
Kimisi servetten maldan hoşlanır
İnsan cisim cisim yer damar damar
Kimisi şeytandan menfaat umar
Kimisi zevk için oynuyor kumar
Kimisi tavladan zardan hoşlanır
Kimi âşık olur dert yaza yaza
Kimi yâr sevene veriyor ceza
Kimi sabah sabah çıkar ayaza
Kimisi ateşten nardan hoşlanır
Herkesin kazanı kapaklı kaynar
Kimi matem tutar kimisi oynar
Kimisi gülerken kimisi ağlar
Kimisi sevgili yârden hoşlanır
Kimi gider hedefine varamaz
Kimi merhem bulup yara saramaz
Kimisi vefalı bir dost bulamaz
Kimi elindeki vardan hoşlanır
Borani vazgeçmez sevgiden yârdan
Başı ayık değil borandan kardan
Kolay mı sevmesi hepsini birden?
Borani yarayı sardan hoşlanır
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AYRI GÖRME
Gel kardeşim nasıl ayrı görürsün
Erkekler ırmaksa kadınlar göldür
Nasıl ayrı ayrı fetva verirsin
Erkekler bahçeyse kadınlar güldür
İkisi bir parça değil yabancı
Birisi yolcuysa birisi hancı
Birlikte çalışır yapar kazancı
Birisi ateşse birisi küldür
Birlik yuva yapar birlikte tüner
Sakın ayrı görme el seni kınar
Çöl Leyla Mecnun’un aşkıyla yanar
Birisi sahraysa birisi çöldür
Resulullah ne söyledi Mina’da?
Kadını hor görme kuru inada
Birisi harç biri tuğla binada
Birisi ayaksa birisi eldir
Âşık Borani’yem dertlere derman
Birisi iplikse birisi kirman
Birlikte sürülür savrulur harman
Erkekler yabaysa kadınlar yeldir
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KALEMİ KUTSALDIR ŞİİR YAZANIN
Ozanın ağzından söz olur çıkar
Sevginin mayası özüdür şiir
Bir mısrası seni nar gibi yakar
Aşkın ateşinin közüdür şiir
Şiiri yazması güzeldir hoştur
Şiirsiz muhabbet meyvesiz boştur
Benim şiirlerim hepsi sarhoştur
Muhabbetin tatlı sözüdür şiir
Kalemi kutsaldır şiir yazanın
Dillerinden düşmez kızın kızanın
Issız gecelerde garip ozanın
İşiten kulağı gözüdür şiir
Yüreği ağlayan hep şair olur
Kalplerinde sitem yüzde nur olur
Derede tepede yârini bulur
Aşığın yollarda izidir şiir
Şiiri anlatmak kolay mı ey can?
Şiir dert küpüdür her yanı hicran
Şiirler gelince şenlenir cihan
Sevgilinin nurlu yüzüdür şiir
Borani’yem hülyalara dalarım
Bestelerim türkü yapar çalarım
Efkârlanır höykürerek ağlarım
Ozanın kefeni bezidir şiir
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KENDİNİ BİLMEYEN RABB’İNİ BİLMEZ
Vahdetin sırrına ereyim dersen
Önce sen kendini bilmen gerekir
Vücudun şehrine gireyim dersen
Önce sen kendini bilmen gerekir
Şeytanın şerrinden kaçmak dilersen
Sen de can gözünü açmak dilersen
Sıratı burada geçmek dilersen
Önce sen kendini bilmen gerekir
Enel Hak sırrına erişmek için
Nefisle dövüşüp sürüşmek için
Hakk’a yakın olup görüşmek için
Önce sen kendini bilmen gerekir
El ele el Hakk’a bağlıdır ilmek
Küntü kenz sırrının esrarın bilmek
Vahdeti vücudun sırrına ermek
Önce sen kendini bilmen gerekir
Borani Rabb’imi bileyim dersen
Gönülden gümanı sileyim dersen
Ölmeden evveli öleyim dersen
Önce sen kendini bilmen gerekir
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BENDE GÖR
Bir aşk için dağlar taşlar aştım ben
Aşkın ocağında yandım piştim ben
Varımı yoğumu attım saçtım ben
Hele gel de zarar kârı bende gör
Yunus Emre sözü bana bıraktı
Gönlüme sevginin iksiri aktı
Beni sevdaların ateşi yaktı
Hele gel de ateş narı bende gör
Allah’ı aradım bende buldum ben
İncil Tevrat Zebur Kuran oldum ben
Ele dile bele zincir vurdum ben
Hele gel de namus arı bende gör
Ben Hak için masivayı terk ettim
Verdiği çileyi çektim sabrettim
Ali gibi kan kalesin fethettim
Hele gel de Zülfikâr’ı bende gör
Yazmasam Borani dost bana küser
Can içinde canan selamı keser
İçimde tufanlar boranlar eser
Hele gel de boran karı bende gör
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HIRSIZLAR
Kim çalarsa çalsın adı hırsızdır
Ali’si, Veli’si, Bekir’i yoktur
Karnı haram dolu yüzü nursuzdur
Ömer’i, Osman’ı, Şakir’i yoktur
Yüklese kervanı yollara çıksa
Dergâhı âliye götürüp yıksa
Cüzdanın yanında vicdanı yoksa
Onun düşüncesi fikiri yoktur
Hayvan gibi yiyip hayvanca içer
Gittiği yerlere kokusun saçar
Ömrü tuvaletle mutfakta geçer
Onun ibadeti zikiri yoktur
Her gittiği yere fitne götürür
Oradaki muhabbeti bitirir
Gelirken goynunda zehir getirir
Elinde verecek şekeri yoktur
Hak dolusu diye sirkeyi içer
Mayasına uygun dostunu seçer
Konuşurken sözün ırzına geçer
Cahilin sözünün bakiri yoktur
Milliyeti yoktur nerde ulusu?
Herkesten çekinir bitmez kuşkusu
Pir Sultan Abdal’ı, Taptık, Yunus’u
Cahilin aşığı zakiri yoktur
Âşık Boran’iyem yoluna gitmez
Darda kalanlara yardıma yetmez
Yer içer Allah’a teşekkür etmez
Onun yarabbisi şükürü yoktur
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NE GÜZEL UYMUŞ
Leyleklere davul arıya zurna
Banyoya çimeklik çeşmeye kurna
Akbabaya şahin serçeye turna
Kovana balları ne güzel uymuş
Ayrılığa hasret siteme kahır
Görmeyene yılık duymayan sağır
Ceylanlara yayla eşeğe ahır
Ağaca dalları ne güzel uymuş
Aslan imiş ormanların kralı
Hiçbir canlı bozamıyor kuralı
Eşekler tepişmiş atlar yaralı
Eşeğe çulları ne güzel uymuş
Ayağında halhal burnunda hızma
Poşuya haşama bürgüye yazma
Esvaba çamaşır ayağa çizme
Güzele şalları ne güzel uymuş
Hindilere culuk tüysüze yoluk
Felçlilere çalık zayıfa alık
Ölülere mevta sağlara kalıp
Yolcunun yolları ne güzel uymuş
Çok bilene öpçe konuşan cabcık
Yumurtaya cücük balığa kılçık
Açıklara cımbak deliye kaçık
Mecnun’a çölleri ne güzel uymuş
Tavlaya oturak seraya sırık
Gamzelere zülüf yanağa duluk
Dargınlara kırık kafaya sarık
Bahçeye gülleri ne güzel uymuş
Harmana savurma ete kavurma
Sigaraya sarma tüfeğe kırma
Yüzüklere alyans bilezik burma
Güzelin kolları ne güzel uymuş
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Genç olana tıfıl yaşlıya moruk
Kıyafete kılık tepeye doruk
Üzümlere koruk sıpaya kirik
Ördeğe gölleri ne güzel uymuş
Çok olana defne azlara acık
İneğe sarıkız buzağı biçik
Marula salata hıyara cacık
Dünyaya halleri ne güzel uymuş
Kimisine sünnet kimisine farz
Kimisine secde kimine niyaz
Kimisine zikir kimine namaz
Allah’a kulları ne güzel uymuş
Borani’ye Halil karısı Sevim
Bizler huri gılman cennet de evim
Şiirler sermayem Sarimbey köyüm
Sazımın telleri ne güzel uymuş
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AŞK-I MUHABBET
İçi saman dolu çuvala benzer
İkrarsız imansız pirsiz muhabbet
Çobanın elinde kavala benzer
Sevgisiz sevdasız yârsız muhabbet
İçindeki pislikleri atmadan
İnsanları hamı hasa katmadan
Birbirinden laf alıp laf satmadan
Neye yarar zarar kârsız muhabbet?
Çoklarına dillerini çözdürür
Lafı yıkar dudağından süzdürür
İnsanları kapı kapı gezdirir
Tadına doyulmaz arsız muhabbet
Birbirinden hikmetli söz duymadan
Varlığını ortalığa koymadan
Kulağından yiyip içip doymadan
Olur mu sofrasız varsız muhabbet?
Herkes mutlu olup çile bitmeden
Ham olanlar olgunlaşıp yetmeden
Bahçelerde şeyda bülbül ötmeden
Olmaz ki bahçesiz barsız muhabbet
İnsanı şafakta dile düşürür
Çoğu gideceği yolu şaşırır
İnsanı ne yakar ne de pişirir
Ocaksız ateşsiz harsız muhabbet
Sözler çok manalı derine dalar
Meydana konulur sözden deryalar
Âşık Borani'nin gönlünü çalar
Beni benden alır hırsız muhabbet

818

HER ŞEY EMANET
Hazreti Muhammed emanet etti
Ehlibeyt Kuran cüz de emanet
Çokları unuttu ihanet etti
Bu yalan dünyada biz de emanet
Kuran’ın hükmünü rafa kaldırma
Ehlibeyte dört bir yandan saldırma
Din diyerek hurafeyi doldurma
Sünneti vacibi farz da emanet
Altınlar zümrütler dükkânlar sarraf
Sözü özlü söyle sakın yapma gaf
Doğu batı güney kuzey her taraf
Ay güneş yıldızlar arz da emanet
Kendi öz eliyle yarattı Allah
Her tarafı nurdan sümme vechullah
Eğer insan isen sıfatına bak
Kirpiğmiz kaşımız yüz de emanet
Güzeller güzeli has hası seçer
Kimi güler oynar yaş yaşı seçer
Nice bahar gelir yaz gelir geçer
Sonbahar kışımız güz de emanet
Öfke kin kibiri rafa kaldırak
Her tarafı sevgi ile doldurak
Herkesi neşeli mutlu oldurak
Ağzımız dilimiz söz de emanet
Âşık Borani’yem ermiyor aklın
Meydana çıkacak güzeller saklın
Mülk sahibi bir gün alacak hakkın
Elinde çaldığın saz da emanet
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HACI BEKTAŞ VELİ DOST
Horasan’dan gelen Yesevi postu
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli dost
Sevgi hoşgörülü Allah’ın dostu
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli dost
Güvercin donunda gelip oturan
Sen büyük hünkârsın Natık-ı Kuran
Kara taşı hamur gibi yoğuran
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli dost
Cennet taamıdır yenilen aşlar
Öfkeyle gelenler sevmeye başlar
Dile geldi şahit oldu Beş Taşlar
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli dost
Böyle emreyledi bizim ulumuz
El ele el Hakk’a gider yolumuz
Size temennaya geldi kulunuz
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli dost
Borani yeseydim muhabbet aşı
Sevgi hoşgörüyle kestin savaşı
Cümle erenlerin serçeşme başı
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli dost
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KARACAOĞLAN’A ŞİKÂYET
Kendime sevgili buluyum dedim
Söze başlamadan villayı sordu
Kendime bir yuva kuruyum dedim
Evin var mı dedi kirayı sordu
Gece on ikide eve gelirmiş
Bütün yemeğini dışarda yermiş
Arada bir seyahate gidermiş
Döviz var mı dedi avroyu sordu
Elin buyruğunu tutamam dedi
Serimden efkârı atamam dedi
Ben akşam içmeden yatamam dedi
Viski var mı dedi birayı sordu
Gece hayatına ilgisi varmış
Sigarayı üç pakete çıkarmış
Arada sırada kumar oynarmış
Benden bankadaki parayı sordu
Çok aradım bulamadım dengimi
Kendi fakir olup gönlü zengini
Çok havalı çok beğenmiş kendini
Kanı zehirleyen belayı sordu
Anlaşalım diye karar vermeden
Yüzük takıp nikâhını kıymadan
Salon kiralayıp düğün olmadan
Benden gideceği balayı sordu
Borani'yem evliliği denermiş
İçi ılımazsa geri dönermiş
Her sene toplanıp umre edermiş
Huri gibi cennet âlâyı sordu
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ERENLERİN YOLU
Önce vicdanına bir mahkeme kur
Sen kendi kendini vicdanına sor
Sevme bilmiyorsan bizden uzak dur
Bu yol sevenlerin sevginin yolu
Bu yolda insanlar hepsi Kuran’dır
İnsanı okumak bizde erkândır
Buranın yuları ikrar imandır
Bu yol sevenlerin sevginin yolu
Bu yolda kimseye kızıp küsülmez
Bu yol Hak yoludur umut kesilmez
Bu yolda okunur ilim eksilmez
Bu yol sevenlerin sevginin yolu
Bu yolun temeli hayâ edeptir
Eline diline beline pektir
Bu yolda hoşgörü insan sevmektir
Bu yol sevenlerin sevginin yolu
Bu yoldaki herkes Hakk’a duacı
Gönülden gönlüme bulur miracı
Ehlibeyit, Kuran başımın tacı
Bu yol sevenlerin sevginin yolu
Borani secde et didarı yâra
Hakk’ı arıyorsan bu yolda ara
Bizim ikrarımız büyük hünkâra
Bu yol sevenlerin sevginin yolu
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ÇARPILMIŞA DÖNDÜM OY
Yetmişinde aşkın ateşi yaktı
Ceryanlara çarpılmışa döndüm oy
Ne yaprağım koydu ne dal bıraktı
Ağaç gibi çırpılmışa döndüm oy
Anadan doğalı sevgiye açım
Beni anlamadı kardeşim bacım
Döküldü kalmadı sakalım saçım
Koyun gibi kırpılmışa döndüm oy
Bunun adı aşk mı kara sevda mı?
Gücüm yetip yapamadım kavgamı
Boşuna çıkardı bütün çabamı
Aynen sele kapılmışa döndüm oy
Kara sevdalardan doldurdum cebi
Aşk derya denizdir görünmez dibi
Titriyom güvercin yavrusu gibi
Yağlı kurşun atılmışa döndüm oy
Borani’yem arar oldum ölümü
Başımızda sevdaların zulümü
Zincirledi ayağımı elimi
Köle gibi satılmışa döndüm oy
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ÂŞIKLARI KINAMAM
Aşka düşen aşk ehlini kınamam
Alıp satar zarar kârı bell’olmaz
Bugün neşeliyim dese inanmam
Gönlündeki kışı karı bell’olmaz
Âşık aşk yolunda çobanlık etti
Sevgiyle götürdü sevgiyle güttü
Ferhat dağı yardı Mecnun ah etti
Âşıkların ah u zarı bell’olmaz
Ben sevdayı bir güzelde ararım
Kendime çileyim bana zararım
Cahil anlamıyor ona yanarım
Gerçek âşıkların yâri bell’olmaz
Sırrımı söylesem el beni kınar
Bir yanım yanıyor bir yanım donar
Gönül saman gibi içinden yanar
Saman ataşının harı bell’olmaz
Âşık Borani’yem yüksekte durmam
Cahilce laf edip arifi yormam
Arifler biliyor cahile sormam
Âşıkların gizli varı bell’olmaz
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YOBAZ DEĞİŞMEZ
Bir ömür dergâh-ı âliye bakıp
Beynine ilimden doldursan yakıt
Dört kapı kırk makam dersini okut
Dünyalar değişse yobaz değişmez
Yobazdan olur mu insanın dostu?
Dünyadan sevgiyi yok etmek kastı
Nesimi’yi yüzdü Mansur’u astı
Kavgalar değişse yobaz değişmez
İnsan öldürmeye görmüşler kursu
Katleden yobazın biter mi forsu?
Başımıza bela öfkesi hırsı
Deryalar değişse yobaz değişmez
Karıncalar toprakları elese
Göçmen kuşlar yavrusunu belese
Sürü dağa çıksa kuzu melese
Yaylalar değişse yobaz değişmez
Cahil yobaz bildiğini okuyor
Çağdaş uygarlığa karşı çıkıyor
Cayır cayır insanları yakıyor
Sevdalar değişse yobaz değişmez
Âşık Borani’yem sevda savaşım
Sazımla sözümle koymuşum başım
Neden inanmazsın bana kardeşim?
Aynalar değişse yobaz değişmez
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SEFA GELDİNİZ
Elesti bezminden ikrar verenler
Gönülden merhaba sefa geldiniz
Kalp gözüyle gerçekleri görenler
Gönülden merhaba sefa geldiniz
Aynı soydan geldik insan hepimiz
Sevgidir saygıdır bizim yapımız
Cümle sevenlere açık kapımız
Gönülden merhaba sefa geldiniz
Hu erenler deyip içeri girin
Hoşgörü sevginin güllerin derin
Dar-ı Mansur olup divana durun
Gönülden merhaba sefa geldiniz
Elif Allah deyip aşka gelmeye
Kalp evinin aynasını silmeye
Aşkın dergâhına postu sermeye
Gönülden merhaba sefa geldiniz
Herkes niyazını alsın eline
Hu diyelim gerçeklerin demine
Hakk’ın divanında kırklar cemine
Gönülden merhaba sefa geldiniz
Borani'ye hoş geldiniz yâranlar
Bülbül gibi güle zarı kılanlar
Selam size ümmül kitap olanlar
Gönülden merhaba sefa geldiniz

826

DOST KAPISI
Hayatımız kilim çile nakışı
Örene can kurban sefa geldiniz
Marifet ilminde mana bakışı
Görene can kurban sefa geldiniz
Hep Âdem’den geldik insan hepimiz
Sevgidir saygıdır bizim yapımız
Cümle sevenlere açık kapımız
Girene can kurban sefa geldiniz
Nefisten soyunduk arındık tül tül
Bedeni yıkadık arındı gönül
Özümüz bağ bahçe sözümüz bir gül
Derene can kurban sefa geldiniz
Hoş görüp insanı sevmesi sanat
Kucakla insanı kavgaya inat
Bütün insanlığa verip kol kanat
Gerene can kurban sefa geldiniz
Borani insanın olur mu kastı?
Hoş görüp sevenler Allah’ın dostu
Bir kadim ikrara dergâha postu
Serene can kurban sefa geldiniz

827

BİLMEDİNİZ SİZ
Güneş bile sevgi ile doğuyor
Sevgisiz yaşanmaz bilmediniz siz
Gökten çisem çisem sevgi yağıyor
Oturup kardeşçe bölmediniz siz
Kızılır mı doğru sözü yazana?
Bir kez gülmediniz garip ozana
Bir kuru inada dostluk bozana
Onun defterini dürmediniz siz
Şu yalan dünyaya sevgiyle gelip
Sevgiyle ağlayıp sevgiyle gülüp
Kin kibir nefreti yaşamdan silip
İnsanca yaşayıp ölmediniz siz
Bitmedi dünyada çilem kederim
Sevgisiz dünyada kalmam giderim
Sizi mahşer günü dava ederim
Hiç insan yüzüne gülmediniz siz
Borani’yem sevgim yüce dağ gibi
Doldurma yolumu tuzak ağ gibi
Hep üste çıktınız sıvı yağ gibi
Gönüle girmeyi bilmediniz siz

828

YEDİNCİ BÖLÜM
FADİME’YE SON MEKTUPLAR

829

DİLİN YAKTIĞINI ÜFRÜK SÖNDÜRMEZ
Yalan dünya devranını döndürmez
İnsanlar karılıp katışmadıkça
Dilin yaktığını üfrük söndürmez
Gönül itvayesi yetişmedikçe
İnsanlığa bakmıyorsa gözlerin
İnsanlığa çıkmıyorsa özlerin
Hayvana kıymeti olmaz sözlerin
Sonu insanlıkla bitişmedikçe
Karın doymaz haramzade aşıyla
Bina mı kurulur cahil taşıyla?
Bahçe şenlenir mi serçe kuşuyla?
Bülbülü şeydalar ötüşmedikçe
Gidi yobaz sevgi aşkı ne bilir?
Sevginin üstüne sopayla gelir
Âşık konuşamaz susarsa ölür
Gönül tansiyonu yatışmadıkça
İnsan olan insanlığı yıkar mı?
Arif ile muhabbetten bıkar mı?
Cahil meclisinden dalgıç çıkar mı?
Gönül deryasında batışmadıkça
Borani yemedim muhabbet aşı
Dört yanımdan gelir cahilin taşı
Çabuk söner imiş gönül ataşı
Yârin eli ile tutuşmadıkça

830

HER ŞEYİN BAŞI SEVGİ
Uçar mıydı kuşlar kanat çırparak?
Eğer sevgi olmasaydı dünyada
Açar mıydı çiçek koku saçarak?
Eğer sevgi olmasaydı dünyada
Ne dostluk olurdu ne de arkadaş
Ne ana olurdu ne bacı kardeş
Kimse bulamazdı kendine sırdaş
Eğer sevgi olmasaydı dünyada
Ne ağaç yeşerir ne dal yapardı
Ne arılar uçar ne bal yapardı
İnsanların hepsi yoldan sapardı
Eğer sevgi olmasaydı dünyada
Bülbül âşık olur muydu gülüne?
Mecnun türkü söyler miydi çölüne?
Âşık sarılmazdı sazın teline
Eğer sevgi olmasaydı dünyada
Borani dostlara olmazdı yüzüm
Ne dava biterdi ne de bir çözüm
Yüzüne kim bakar gelinin kızın?
Eğer sevgi olmasaydı dünyada

831

ÇAĞLA TADI
Kin ile kibiri cahile bırak
Temizle yarayı bağla tadında
Bu aşkın yolları ırak mı ırak
Fadime yüreği dağla tadında
Gammazın kervanı gidemez şaşar
Tevekkel yorulmaz dağları aşar
Kaysının olgunu dibine düşer
Fadime güzellik çağla tadında
Kör körün gözünde merteği arar
Hayal tezgâhına mutafın kurar
Servetin fazlası şeytana yarar
Fadime bütçeyi bağla tadında
Borani er olan erle erleşir
Biz deyince iki dudak birleşir
Yakıp yıkar isen gönül körleşir
Fadime sel isen çağla tadında

832

ARİFİN ARİFE NİYAZI BAŞKA
Herkes yatar kalkar namaz kılar da
Sırrı hakikatin namazı başka
Zemheri ayının soğuğu var da
Suskun gecelerin ayazı başka
Bu aşk öğrenilmez yoktur okulu
Borandır tufandır aşığın yolu
Nefis Bolu Beyi yıkan Köroğlu
O Çamlıbellerin Ayvaz’ı başka
Havva aşkı deli etti Âdem’i
Hakikat ortada kandırma beni
Denizlerde meltem seherin yeli
Issız gecelerin poyrazı başka
Sevgi bahçesinin gülleri var da
Mecnun’un Leyla’sı çölleri var da
Herkesin şivesi dilleri var da
Şeyda bülbüllerin avazı başka
Gözü olan gerçekleri görürse
İkrar verip ikrarında durursa
Herkes birbirine öğüt verirse
Arifin insana ikazı başka
Çabuk darılıyor çabuk küsüyor
Sitem edip suratını asıyor
İnsanları hayvan gibi kesiyor
Yobazın cezası infazı başka
Bu Âşık Borani yansa tütse de
Bülbül gibi zarı figan etse de
Herkes birbirine secde etse de
Arifin arife niyazı başka

833

MUHANNET KÖPRÜSÜ
Muhannetin köprüsünden geçemem
Gir Karadeniz'e boşa dolanma
Ekmeğini yiyip suyun içemem
Namert sofrasına aşa dolanma
Muhannet elinden yüreğim dilik
Cahil toplumunda olmaz yenilik
İyiliğe karşı yazık kötülük
Boşuna hayale düşe dolanma
Beden tutsak olmuş ruhunu doyur
Dili tutamazsan dışarı büyür
Eğer insan isen insanı kayır
Yabani olacak eşe dolanma
Candan sevdiğine demelisin can
Katıksız bir sevgi olmalı olan
İnsanı severek birine bağlan
Bırak iki üçü beşe dolanma
Muhannet bacası vakitsiz tüter
Dili zapt etmezsen vakitsiz öter
Arife bir lokma ekmek de yeter
İsteme kebabı şişe dolanma
Dört kitabın sinemdedir harmanı
Ben derdin içinde buldum dermanı
Borani bulursan gönül sultanı
Kal o sevgiyinen köşe dolanma

834

BENİ UNUTMA
Ben sana gül getirdim gönlümün bahçesinden
Al da kokla soldurma Allah'ını seversen
Sana gönül getirdim bir kâse şarap gibi
Yudum yudum iç ama bardağı yere atma
Allah'ını seversen sakın beni unutma
Sana gönül getirdim sevdanın köşesinden
Al da sev okşa onu sevdamızı unutma
Yürek deli çarpıyor çıldırdı neşesinden
Gönlümü gönlüne sar alıp yabana atma
Allah'ını seversen sakın beni unutma
Borani’yem yıllardır beni yoruyon neden?
Sana olan duyguma uzak duruyon neden?
Geceleri uykuma tuzak kuruyon neden?
Sevgisiz susuz koyup güllerimi kurutma
Allah’ını seversen sakın beni unutma

835

HALİN İLE DURSANA
Abanın altından sopa gösterme
İnsan isen halin ile dursana
Aşığa yalandan sermaye olmaz
Bülbül isen gülün ile dursana
Dost mu olur elin hırsız çetesi?
Hepisi hırsızdır bakın ötesi
Sana ne âlemin yağlı ketesi
Önündeki yalın ile dursana
Kolay değil halkın edebiyatı
Öyle her gelene verme biatı
Hiç Düldül olur mu Çingene atı
Ayağında nalın ile dursana
Men aref sırrıdır kendini bilmek
Sıkı tut kaçırma hayat bir ilmek
Gönüle girmektir ölmeden ölmek
Edep erkân yolun ile dursana
Oynama cahille olursun köçek
Herkes neyi ekti ise biçecek
Kahve köşesinde bulunmaz çiçek
Arı isen balın ile dursana
Sonundan başlayıp sözü bitirme
Aslan yatağına çakal yatırma
Çıkıp Nuh’un dümenine oturma
O ufacık salın ile dursana
Âşık Borani'ye sakın darılma
Kem söz sahibinin ele kırılma
Ali gibi Zülfikar'a sarılma
Osman gibi halın ile dursana
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GÜLLERİ KÜSTÜRMEN
Mızraba dokunun sazı inletin
Telleri küstürmen öldükten sonra
Gönül türkülerim bir bir dinletin
Dilleri küstürmen öldükten sonra
Çiğdem ayı Ardıçlı’da oturun
Türkü söylen muhabbeti yetirin
Gönül bağlarımdan nevruz götürün
Gülleri küstürmen öldükten sonra
Doğa yer üstüne halısın sere
Bulutlar yağmuru bıraksın yere
Günde yedi kere bulansın dere
Selleri küstürmen öldükten sonra
Ardımızdan zemme başlamasınlar
Sevgiyi güzeli dışlamasınlar
Gövel ördekleri taşlamasınlar
Gölleri küstürmen öldükten sonra
Âşık Borani’yem acılar bitsin
Gönül bağlarından baykuşlar gitsin
Leyla ağıt yaksın Mecnun ah etsin
Çölleri küstürmen öldükten sonra
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SEN VARSIN YA SEN
Tatlı tebessümün dünyaya bedel
Senin ılık ılık gülüşün var ya
Sihirbaz mı cadı mısın nesin sen?
Gizli sırlarımı bilişin var ya
Bir bakışın kurşunladı sinemi
Hiçbir tabip saramadı yaramı
Gelirken melekler kıskandı seni
Senin masum masum gelişin var ya
Bir sitemin zehir eder aşımı
Bir gülüşün bahar eder kışımı
İplik iplik akan gözüm yaşını
Eğilip mendille silişin var ya
Bir gülüşün bitiriyor çilemi
Müjgan oku yaralıyor sinemi
Vallahi sultanım mest etti beni
Senin şu âleme bakışın var ya
Düğün kurup çekemedik halayı
Zaman bulup yapamadık balayı
Sinemdeki kabuk tutmuş yarayı
Senin uzdan uzdan sarışın var ya
Belli olmaz yalan dünyanın işi
Serçelere bela etmiş baykuşu
Şahin pençesinde güvercin kuşu
Söküp tırnağını alışın var ya
Âşığım vuslatım dünyayı tutar
Herkesin gönlünde birisi yatar
Âşık Borani’ye bir asır yeter
Beş dakka başımda duruşun var ya

838

GÖNÜL ATEŞİNİ YÂRDEN YAKTIYSAN
Gerçeklerin çeşmesinde çimdiysen
Gönülde kir kalır kaşınır mı hiç?
Nefsinin kölesi olduysa insan
Kendinden başkasın düşünür mü hiç?
Kör olur gözlerin yada baktıysan
Yıkılsın arkların boşa aktıysan
Gönül ateşini yârden yaktıysan
Zemheri de olsa üşünür mü hiç?
Bir gerçek olmalı tutunduğun dal
Menzile varaman kalamaz ki hal
Bir imtihan sana bu servet bu mal
İnsan böbürlenip şişinir mi hiç?
Gönlündeki kin kibiri silenler
Gönlü turap gözleri tok olanlar
Ariflerin meclisini bilenler
Cahil çöplüğünde eşinir mi hiç?
Yıkmaz Borani'yi cahilden oklar
Muhabbet aşını dostuna saklar
Gönülden gönüle dostları yoklar
Dost yolunda ayak aşınır mı hiç?

839

ZAMANE ÇOCUĞUNA BAK
Baharda sayılmaz gazın cücüğü
Güze erişmeden sayılır mı be?
Alkol emmiş zamanenin çocuğu
Başın kuma soksa ayılır mı be?
Laf anlatmak zordur gönlü sağıra
Ömür biter boş bağıra bağıra
Aslanı götürüp sürsen çayıra
At gibi kişneyip yayılır mı be?
Muhabbet dengini kursa derine
Laf eylesek hep gerine gerine
Sevgi eksek küslüklerin yerine
Dünyanın tadına doyulur mu be?
Bir çıkmaz sokakta gidiyor ağır
Kalp gözü kapalı kulağı sağır
Usanıp bıkmazsan bağır ha bağır
Cehalete sesin duyulur mu be?
Borani dünyada bir sevgi kalsın
Gönül kapısını sevenler çalsın
Allah’ım yarattı Allah’ım alsın
Bu güzelim cana kıyılır mı be?

840

HAKİKİ BİR İNSAN OLMAYA ÇALIŞ
İnsan ümmül kitap Natık-ı Kuran
Oku ayet ayet cüzün içinde
Özünden yarattı Hazreti Süphan
Sümme vechullah var yüzün içinde
Hakiki bir insan olmaya çalış
Kimseyle küs olma âlemle barış
Hakk’a doğru giden kervana karış
Eğlenme gelinin kızın içinde
İnsan isen insanları ayırma
Hal bilmeze sırlarını duyurma
Harmanını tersten yele savurma
Kalırsın toprağın tozun içinde
Herkesin gönlünde bir aslan yatar
Nefis ejderhadır vicdanı yutar
Bir gönül bul gir de kendini kurtar
Çürüme toprakta bezin içinde
Yakışmaz insanın gönlünü kırmak
Dalıp tutmaya bak ilim bir ırmak
Bırak masivayı kul olmaya bak
Eğlenme ateşin közün içinde
Ayırmaz kimseyi yapar şefaati
İnsanı ayırmak dilin afatı
Kendi yaptı cemalini sıfatı
Sümme vechullah var yüzün içinde
Borani’yem insanları aldatma
Malının içine haramı katma
Sözün özünü de kafadan atma
Bir mana bulunsun sözün içinde

841

TURNAM SARİMBEY’E UĞRARSA YOLUN
Turnam Sarimbey’e uğrarsa yolun
Kavil yerinizde bekliyormuş de
Yada sarılırsam kırılsın kolum
Verdiğin mendili saklıyormuş de
Hasretlik çekmesi kolay mı dile?
İster bülbüle sor istersen güle
Kaç yatak ıslattım gözyaşı ile
Senden başkasına bakmıyormuş de
O da bir gün ecel meyi içecek
Zamanı gelince o da göçecek
Seni bekliyormuş elinde çiçek
Gülüm başkasına kokmuyormuş de
Gelse de başıma bin türlü zillet
Senden başkaları etse de davet
Söyle sözlerimi iyice dinlet
Başkasını eve sokmuyormuş de
Elimi değdikce sarı saçına
Gözlerinden kor düşüyor içime
Dergâhı âliden sordum kaçına
Âşıkları ateş yakmıyormuş de
Borani bekliyor yana yakıla
Unutmayı getirmesin akıla
Dolanır gelirse eski okula
İkrarı imanla bekliyormuş de

842

ZOR BE FADİME
Niçin gururlandın bak Hak enginde
Var mı yücelerde sor be Fadime?
Karnı doymuş ölen var mı zenginde?
Onlara sonradan kor be Fadime
Alçaklarda gönül deryasında yat
Kâr peşinde koşma zarara da sat
Gönül kıracaksa kes o dili at
Sonra görülürsün hor be Fadime
Atlas halı iken varıp çul olma
Ağır ol okka döv sakın pul olma
Bu dünyanın servetine kul olma
Sahip ol gönlüne yor be Fadime
Borani gülü der diken derilmez
Benlik olan yere pazar kurulmaz
Sevgisiz güzelsiz menzil alınmaz
Görülmemiş şeydir zor be Fadime

843

BENİM İLMİHALİM BÖYLE FADİME
Böyle kabul etti aklım izanım
Benim ilmihalim böyle Fadime
Gönül Kâbe’sinden gelir ezanım
Benim ilmihalim böyle Fadime
Allah’a ibadet çalarım sazı
Sözümde mundar yok dinle bu arzı
Ben ayırt etmedim sünneti farzı
Benim ilmihalim böyle Fadime
Bence ibadettir güzele hizmet
Miraç arıyorsan dosta ziyaret
Sevgidir en büyük farz ile sünnet
Benim ilmihalim böyle Fadime
Başımı eğemem taştan duvara
Hac için gidemem yaban diyara
Ben tavaf ederim cemali yâre
Benim ilmihalim böyle Fadime
Borani rahmandan icazetimiz
Temiz kulu olmak hep niyetimiz
Ehlibeyti sevmek siyasetimiz
Benim ilmihalim böyle Fadime

844

FADİME'YE SON MEKTUP
Mürekkebim kandır damardan çektim
Sana bu mektubu yazdım Fadime
Kalbim hokka parmaklarım kalemdir
Yüreğime sevda kazdım Fadime
Ayrılık kahrını seninle tattım
Biraz da kanıma gözyaşı kattım
Parmağımı bastım imzamı attım
Suskun dillerimi çözdüm Fadime
Gönül hasretine yaktım ağıdı
Senden başkasında meylim yoğudu
Gözyaşım ıslattı o ak kâğıdı
Mecnun gibi çölde gezdim Fadime
Kara sevda oldu benim dört yanım
Damardan damara dolaşır kanım
Yüreğim sevdana kilitli canım
Suskun dillerimi çözdüm Fadime
Gönlümü gönlünden ayırdım ama
Gene de düşürdün hicrana gama
Altmışında sevda zormuş adama
Yaşamdan hayattan bezdim Fadime
Borani sevdayla eyliyor savaş
Koymadım mideme haramzade aş
Ne damarda kan var ne gözümde yaş
Bütün vücudumu ezdim Fadime
Sana son mektubu yazdım Fadime
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EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİM FADİME
Gel Fadime cahil kalma oku yaz
En hakiki mürşit ilim Fadime
Düşünüp de akıl edersen biraz
En hakiki mürşit ilim Fadime
Okuyanlar araç yaptı bindiler
İlim ile aya çıkıp indiler
Yoksulluğu ilim ile yendiler
En hakiki mürşit ilim Fadime
Okuyan insanlar geri kalır mı?
Okumayan insan yolu bulur mu?
Bilenle bilmeyen hiç bir olur mu?
En hakiki mürşit ilim Fadime
Doldur boş kafaya ilimden yakıt
Sevgi deryasına depola akıt
Oğlunu kızını hiç durma okut
En hakiki mürşit ilim Fadime
Âşık Borani’yem Yakın Çağ’a bak
Göklerde uçuşan şu uçağa bak
Varınca uzaya dön aşşağa bak
En hakiki mürşit ilim Fadime

846

AKLIMI BAŞIMDAN ALAN FADİME
Çekva'dan çıkmıştık yollarda şaşkın
Aklımı başımdan alan Fadime
Kim sırrına ermiş bu deli aşkın
Erdim diyorlarsa yalan Fadime
Yanıyor yüreğim badeye kanmaz
Bu içli sevdadan insan usanmaz
Aşka yanan gönül bir daha yanmaz
Yüreğime ateş salan Fadime
Cihanı değiyor bir tek gülüşün
Koskoca Çorum’da başka yok eşin
Beni düşünmezsen kendini düşün
Varım yoğum oldu talan Fadime
Cemalini gören tutuşur yanar
Leblerinden içen badeye kanar
İnsanlığın dostu insanlığa yâr
Gelip de gönlüme dolan Fadime
Borani’yem söyle sözün erini
Ekmeğime katık ettim terini
Kimse dolduramaz senin yerini
Gönlümde yalınız kalan Fadime

847

ANASIR
Bu anasır dört güruhtur bilene
Dördünden biridir insan Fadime
İnsandaki nuru görüp gelene
Allah’ın yeridir insan Fadime
Adını Yaradan kodu âdemin
Kirini melekler yudu âdemin
Unutulmaz arı udu âdemin
Tertemiz arıdır insan Fadime
Gel Fadime Hakk’ı sakla sen sende
Hak da seni saklar can ile tende
Hak buyurdu ben sendeyim sen bende
Allah’ın nurudur insan Fadime
Borani’yem doğru yürü azma gel
İyi düşün yanlış fikir düzme gel
Allah sende başka yerde gezme gel
Sözünün eridir insan Fadime

848

YAKAR GİDER FADİME
Ateş ile barut yan yana konmaz
Bir kıvılcım yakar gider Fadime
Cahil meclisinde kemal bulunmaz
Yaptığını yıkar gider Fadime
Arifler söz dinler anlarlar halden
Kargalar zevk almaz bahçeden gülden
Yaban arıları beslenmez dilden
Vurur seni sokar gider Fadime
İnsan gülmeyince bahtı yürür mü?
Aşısız bir fidan meyve verir mi?
Allah’ın nurunu cahil görür mü?
Görmez bir şey bakar gider Fadime
Arif sohbetine hile katılmaz
Gönül Hüma kuşu kurşun atılmaz
Doğru pazarında eğri satılmaz
Eğri ordan kalkar gider Fadime
Borani yansıtır herkes özünü
Ayıpları görmez eyle gözünü
Cahile söyleme sakın sözünü
Tüfeğini sıkar gider Fadime

849

BİZLERE KARIŞ FADİME
Bütün insanlıkla barışmak için
Önce sen kendinle barış Fadime
Çıkıp meydanlarda yarışmak için
Önce sen kendinle yarış Fadime
Haktan adaletten çağlasın selin
Haksıza hırsıza konuşsun dilin
Edep kemeri tak pek olsun belin
Âşık olmak biraz zor iş Fadime
Temizle bacadan isi kurumu
Doğru konuş doğru olsun yorumu
Âşık olmak için anla durumu
Sevgi hoşgörüyle sarış Fadime
Ağzından bal gibi çıkmalı sözler
Halkından yanaysan halk seni özler
Sevgi ile aşkı savunduk bizler
Gel sen de bizlere karış Fadime
Ağaç bile sevgi ile uzanır
Sevgi açar yaprakları bezenir
Borani’yem yalan dünya kazanır
Ahiri kabire varış Fadime

850

GÖNÜLE BİR HAL OLDU
Benim bir suçum yok küsüp de gitme
Bu gönlüme bir hal oldu Fadime
Biraz beni anla ömrü zehretme
Bu gönlüme bir hal oldu Fadime
Olmuyor Fadime böyle olmuyor
Beden bu gönülle huzur bulmuyor
Arsız arsız hiç yüzüme gülmüyor
Bu gönlüme bir hal oldu Fadime
Vurdu hançerini kırdı kanadım
Astı suratını anmıyor adım
Sürüyor peşinden bak adım adım
Bu gönlüme bir hal oldu Fadime
Sırrımı götürüp ellere diyor
Hicran ocağından gam aşı yiyor
Yılkı atı gibi gemi geviyor
Bu gönlüme bir hal oldu Fadime
Borani uğursuz gönül kurbanı
Yaralıyor getirmiyor dermanı
Karayele verdi bütün harmanı
Bu gönlüme bir hal oldu Fadime

851

SOĞAN SOYDUK
Suladık toprağa terimiz saçtık
Ne zaman karnımız doydu Fadime
Kızgın sıcaklarda bağrımız açtık
Kader sinemizi oydu Fadime
Boğazına kaçtı harmanın tozu
Biz dürdük ekmeğe biberi tuzu
El öğün ederken havyarı muzu
Kader bize soğan soydu Fadime
Feleğin çarkında uğunduk ama
Battıkça batıyoz hicrana gama
Ah u feryat edip döğündük ama
Ne kimse dinledi duydu Fadime
Senelerdir biz gülmeyi unuttuk
Kaderin tasından acılar yuttuk
Kahve fallarına umutlar tuttuk
Olacağı belli buydu Fadime
Borani kendine gelemiyorsun
Dünya bayram etse gülemiyorsun
Hâlâ düşünüp de bilemiyorsun
Kim bizi bu hale koydu Fadime?

852

AĞZINDAN YİYİP KURSAKTAN DÖKEN
Ağzından yiyip de kursaktan döken
Ömür boyu yer de doymaz Fadime
İlim irfan aşılanmaz cahile
Sallar kafasını duymaz Fadime
Bağa diken ekti isen har gelir
Dağa duman çöktü ise kar gelir
Hayâsıza ne giydirsen dar gelir
Hülle donun giyse uymaz Fadime
Gerçekler dost ile serer postunu
Temiz tutar temiz giyer üstünü
Arif döne döne bulur dostunu
İkrarı kadimdir caymaz Fadime
Kimi bayram kimi seyran ediyor
Gönül yaylasında sevgi güdüyor
Borani dünyaya geldi gidiyor
Bu gelip gitmeyi saymaz Fadime

853

BIRAK SENDE KALSIN
Gerçek insan olan yalan söylemez
Haramı mındarı sofraya koymaz
Kul hakkı var ise it bile yemez
İşe yaramadık mal ile gelme
Görülmüş mü suyun terse aktığı?
Yapılır mı cehaletin yıktığı?
Çadırlarda Çingenlerin baktığı
Bana kader diye fal ile gelme
Söz anlamaz dinleyip de duymayan
Çalışıp da taş üstüne koymayan
İnsanlığın bedenine uymayan
İpekli yün kumaş şal ile gelme
Geceleri gezip yoklanmıyorsa
Yıkanıp arınıp paklanmıyorsa
Alıp burcu burcu koklanmıyorsa
Çiğdemsiz çiçeksiz dal ile gelme
Borani baht gülmez dert sıralıysa
Dışı neye yarar iç karalıysa
Çiçek kurşun yemiş dal yaralıysa
İşe yaramadık bal ile gelme

854

YAPRAKLARIM DÖKÜLÜYOR
Dalım şıvga sürüp aşı tutmuyor
Yapraklarım dökülüyor bu sene
Yaptığımız sıva tesir etmiyor
Duvarlarım sökülüyor bu sene
Toprağımdan dert çıkıyor eştikçe
Yaralarım sızılıyor deştikçe
Ah gençlik yıllarım akla düştükçe
Hemen boynum bükülüyor bu sene
Huzurum yok uykuları terk ettim
Gıram gıram eriyorum fark ettim
Çile tarlasını sürdüm herk ettim
Gam tohumu ekiliyor bu sene
Gelenler gidiyor her şey sırayla
İşimiz kalmadı hanla sarayla
Gideceğim gönlümdeki yarayla
Dikişimiz sökülüyor bu sene
Kalmadım sevdanın sevgi dışında
İki bin on altı yetmiş yaşında
Gece gündüz yatağımın başında
Sevenlerim dikiliyor bu sene
Borani’yi Azireyil çağırdı
Gamlı gecelerim hicran doğurdu
Kader beni gam küpünde yoğurdu
Damarda kan çekiliyor bu sene

855

KULA GÜVENME
Bir kasırga gelir devirir yıkar
Evine barkına mala güvenme
Bir kıvılcım koca ormanı yakar
Sarılıp tuttuğun dala güvenme
İnsanın başına beladır dili
Diline sahip ol kırma gönülü
Bir karınca zebun edermiş fili
Boşa yiğitliğe hala güvenme
Allah’ın cemali güzel ismi hak
Kendin bilen Hakk’ı bilir muhakkak
Gönül kovanında bal yapmaya bak
Elin getirdiği bala güvenme
Dünya bir tertiple böyle kurulmuş
Derede tepede insan yorulmuş
Herkesin kaderi böyle verilmiş
Falcının baktığı fala güvenme
Borani’yem bir gün ömrümüz biter
Ocağı yananın bacası tüter
Sen dost arıyorsan Yaradan yeter
İnsan çiğ süt emmiş kula güvenme

856

AHIM GÖĞE ULAŞIYOR
Gönül dedikleri yangın yerinde
Mor sevdalar dolaşıyor derdin ne?
Ateşim ayandır narım derinde
Kara sevdan bulaşıyor derdin ne?
Nefesimiz göğsümüze çakıldı
Dudak alev alev dilim yakıldı
Yaralı gönlüme kurşun sıkıldı
Çoluk çocuk ağlaşıyor derdin ne?
Zülüflerin perçem perçem toplanmış
Nazlı başın bulutlarla kaplanmış
Bakışların bir noktaya saplanmış
Göz göz ile yalaşıyor derdin ne?
Alsam da yürekten çalamam sazı
Kaç bahar geçirdim bulamam yazı
Düş yakamdan artık zalımın kızı
Benim ile uğraşıyor derdin ne?
Âşık Borani’ye neler etmedin?
Som acısın yüreğimden gitmedin
Tebessümü dudağıma kitledin
Ahım göğe ulaşıyor derdin ne?

857

TAM BANA YAKIŞIYORSUN
Görünce tutuldum işin doğrusu
Seni seviyorum gönül dolusu
İstemem gelmesin senden gerisi
Edalı bakışın tam bana göre
Gözlerin gözüme bakıp doyuyor
Kulağın benimle aynı duyuyor
Kalbimin kalbine ritmi uyuyor
Damarda akışın tam bana göre
Zülüfler gamzeyi salmış engine
Tenimiz tıpatıp benzer rengine
Boyumuz huyumuz dengi dengine
Yüzünde nakışın tam bana göre
Kokunu salmışsın bütün kırlara
Düşlerin düşümde vakıf sırlara
Sevdayı taşırken ta asırlara
Oturup kalkışın tam bana göre
Borani yanılmaz yerinde seçim
Kolay mı kusursuz bir ömür geçim?
Ben seni görünce ısındı içim
İnsanı yakışın tam bana göre

858

AH BORANİ AH
Doktorların baston verdi eline
Şimdi neredesin ah Borani ah?
Türkülerin yakışırdı diline
Şimdi neredesin ah Borani ah?
Ağustos ayında yapardın harman
Âşıklık üstüne verirdin ferman
Gayri dizlerinde kalmadı derman
Şimdi neredesin ah Borani ah?
Dolaştın gurbeti sen adım adım
Gayrı yaşasam da yok derdin tadım
Eskileri çıra yaktım aradım
Şimdi neredesin ah Borani ah?
İnsan yaşlanınca yarası derin
Kış vurgunu gibi havası serin
En son Sarimbey’de bir mezar yerin
Şimdi neredesin ah Borani ah?
Borani ölümden var mı ötesi?
Ne olur susturma o güzel sesi
Ah edip ağlatma bütün herkesi
Şimdi neredesin ah Borani ah?

859

NERDE ESKİ GÜNLER?
Daha dün burada senin şen şakrak
İçimi dolduran gülüşün vardı
Sevgine tav olup gülmüştü toprak
Edalı işveli gelişin vardı
Beni bırakırsan hani ölürdün
Benim ile mahşerece yörürdün
Her gün aşkımıza fetva verirdin
Gizli sırlarımı bilişin vardı
Dönderdin yönünü ters yöne aktın
Dudaktan tutuştum dilimden yaktın
Dertlerin içinde yalnız bıraktın
Eskiden merhemi sürüşün vardı
Borani’yem melül melül bakardın
Sevda vadisinde çağlar akardın
Şimdi ne oldu da borçlu çıkardın?
Eskiden hesabı silişin vardı

860

MUTLULUK NEREDE SAKLI?
Kimisi oruç namazda kimisi sünnette farzda
Kimisi dosta niyazda kimi arar telli sazda
Kimi arar gelin kızda kimi arar bahar yazda
Arıyorlar farklı farklı kimsenin ermiyor aklı
Mutluluk uzayda kitli mutluluk güneşte saklı
Kimisi pembe yeşilde kimisi alda arıyor
Kimisi ağaç çiçekte kimisi dalda arıyor
Kimisi arı petekte kimisi balda arıyor
Arıyorlar farklı farklı kimsenin ermiyor aklı
Mutluluk uzayda kitli mutluluk güneşte saklı
Kimisi dairede katta kimisi denizde yatta
Kimi bankada arıyor kimisi kredi kartta
Kimisi yarışta atta kimisi yukarı katta
Arıyorlar farklı farklı kimsenin ermiyor aklı
Mutluluk uzayda kitli mutluluk güneşte saklı
Kimi eker iken mutlu kimi biçer iken mutlu
Kimi köprü yaparken kimisi geçerken mutlu
Kimi doldurunca mutlu kimisi içerken mutlu
Arıyorlar farklı farklı kimsenin ermiyor aklı
Mutluluk uzayda kitli mutluluk güneşte saklı
Borani bahri ummanda kimi ufak gölden mutlu
Kimi bülbül gülde mutlu kimi Leyla çölde mutlu
Kimi Kerem’de Aslı’da kimi yanan külde mutlu
Arıyorlar farklı farklı kimsenin ermiyor aklı
Mutluluk uzayda kitli mutluluk güneşte saklı

861

SEVEN İNSANLIĞA ZARAR VERİR Mİ?
Bana mevlit hatim bırak okutma
Elbise al yemek yedir korkutma
Gönül suyun boş boşuna akıtma
Seven insanları ateş yakar mı?
Komşunu sev koru sana ne derler?
Seherde duaya açılsın eller
Senden yardım bekler seven gönüller
Sevgisiz yetişen çiçek kokar mı?
Sevgisiz büyür mü diktiğin ağaç?
İnsanların ruhu sevgiye muhtaç
Uyan sabah sabah kapısını aç
Seven insan sevdiğinden bıkar mı?
Dört kitap sev diyor sakın unutma
Âlem çalışırken uzanıp yatma
İlmi destur eyle kafadan atma
Seven insan hora hışa bakar mı?
Servetinin hepsi beş kuruş eder
Cimri hasis olma kalmasın keder
Elinle verdiğin seninle gider
Başka başka daha insan çıkar mı?
Borani ibadet insana hizmet
Miraç arıyorsan dosta ziyaret
Sevgidir en büyük farz ile sünnet
Seven insan hatır gönül yıkar mı?

862

TUZAKTA ÇIRPINAN AŞK
Sen benim başımın büyük belası
Boşuna höykürüp ağlama gayrı
Zaten hicran olmuş gönül yarası
Çekil git başımdan bağlama gayrı
Bugün toprak kara kar gene beyaz
Geceler bulutlu gündüzler ayaz
Bir biz mi ayrıldık sakin ol biraz
Boşuna akıp da çağlama gayrı
Bu senin yaptığın aşka haksızlık
Bilmez misin başa bela yârsızlık
Aşkın kitabında var mı hırsızlık?
Elden utan çıkar sağlama gayrı
Aşkın ocağında seven bir sürü
Aşkın hesabının yoktur küsûru
Herkes kendisinde bulsun kusuru
Çekil git elleri goğlama gayrı
Aşk öyle bir sevda öyle bir düşkü
Ben aşkımız için yapmıştım köşkü
Tuzakta çırpınır bırakıp aşkı
Yalandan gözünü buğlama gayrı
Âşık Borani’yem aşk aldım sattım
Tükendi sermayem vallahi battım
Bu aşka kapıyı çoktan kapattım
Boşuna gelip de uğrama gayrı

863

ATEŞLERE YANASI
Yüreğime müjgan okları attın
Deldin gittin ateşlere yanası
Ne hatıra ne bir anı bıraktın
Sildin gittin ateşlere yanası
Git Allah’ından bul ne deyim sana
Mahşer günü yapışırım yakana
Bir avuç sevgiyi çok gördün bana
Böldün gittin ateşlere yanası
Gittin dostlarınla kadeh çınlattın
Gizli sırlarımı ele anlattın
Ben ağlar inlerken kahkaha attın
Güldün gittin ateşlere yanası
İnsafsızca kırdın kolum kanadım
Kalmadı dünyada düzenim tadım
Ciğerimi doğrum doğrum doğradın
Dildin gittin ateşlere yanası
Anlamadın bu Borani garibi
Gelmedin boş kaldı ağacın dibi
Bir selam vermedin yabancı gibi
Geldin gittin ateşlere yanası

864

SEVGİ GELSİN
Kin ve kibir silinirdi
Sevgi barış gelse idi
Dost kıymeti bilinirdi
Sevgi barış gelse idi
Kötülükten kaçılırdı
Sevinç neşe saçılırdı
Dosta kucak açılırdı
Sevgi barış gelse idi
Bulanık su durulurdu
Gönül yüzer yorulurdu
Sağlam bina kurulurdu
Sevgi barış gelse idi
Herkes haddini bilirdi
Buzlar çözülür erirdi
Gözler gerçeği görürdü
Sevgi barış gelse idi
Kardeş kardeşten kaçmazdı
Dostlar arayı açmazdı
Kimseler nifak saçmazdı
Sevgi barış gelse idi
Borani’nin sevgi derdi
İnsan insanı severdi
Sevgi içer sevgi yerdi
Sevgi barış gelse idi

865

ZAMANI GELDİ
Edepte ahlakta akılda fende
Bence yarışmanın zamanı geldi
Küslük mü olurmuş bu koca dinde?
Bence barışmanın zamanı geldi
İnsan isen gel uzatma arayı
Sevgisiz yaşanmaz belle burayı
Birlik merhem sürüp bağla yarayı
Bence barışmanın zamanı geldi
Gel varalım bir karara fikire
Gem vur şu öfkeye kine kibire
Küs gitmesi yakışmıyor kabire
Bence barışmanın zamanı geldi
Senin de duyulur bir gün öldüğün
Yakışır mı el ağlarken güldüğün
Gel kardeş olalım edelim düğün
Bence barışmanın zamanı geldi
Borani sen küslük koyma arkanda
Sevgiyi eksiltme cananda canda
Mahşer günü iki elim yakanda
Bence barışmanın zamanı geldi

866

ÖZÜMÜZ BAĞ BAHÇE SÖZÜMÜZ BİR GÜL
Bizimki erenler dostluk kapısı
Girene canımız kurban hoş geldi
Bir tatlı selama açık yapısı
Verene canımız kurban hoş geldi
Nefisten soyunduk arındık tül tül
Bedeni yıkadık arındı gönül
Özümüz bağ bahçe sözümüz bir gül
Derene canımız kurban hoş geldi
Uzadı ayrılık hasretin demi
Sevgi derya deniz sabrımız gemi
Gönül yaramıza ilacı emi
Sürene canımız kurban hoş geldi
Hayatımız kilim çile nakışı
Dokuyoruz tepeleri yokuşu
Marifet ilminde mana bakışı
Görene canımız kurban hoş geldi
Âşık Borani’yem sevmesi sanat
Kucakla insanı kavgaya inat
Kimsesiz garibe verip kol kanat
Gerene canımız kurban hoş geldi

867

BORANİ’YE ÇORUM ELİ DAR ŞİMDİ
Nazlı yârim kaçma zamanı değil
Yüce dağlar hörtük hörtük kar şimdi
Mayısta kurulur aşkın pazarı
Güzellere ne satarsak kâr şimdi
Leylekler baharın marşını çalmış
Cemreler ötüyor gayrı uyanmış
Bahçeler ıpıssız yalınız kalmış
Kollarını kement kement sar şimdi
Keklikler tarlayı adımladıkça
Güzeller yanağı tadımladıkca
Toprak kar suyunu yudumladıkça
Bizim elde lale sümbül var şimdi
Gözüm yârden başkasını görmüyor
Viran bağın güllerini dermiyor
Gönül atım şaha kalktı durmuyor
Borani’ye Çorum eli dar şimdi

868

GÜLER YÜZ TATLI DİL HOŞGÖRÜ SEVGİ
Dünyaya mutluluk vereyim dersen
Güler yüz tatlı dil hoşgörü sevgi
Hakikat sırrına ereyim dersen
Güler yüz tatlı dil hoşgörü sevgi
Girince damara sel gibi çağlar
İnsanlara dostluk güzellik sağlar
İnsanı gönülden gönüle bağlar
Güler yüz tatlı dil hoşgörü sevgi
Sevende kin kibir kıskançlık olmaz
Gerçek dostluklarda çıkar bulunmaz
İnsan bu dört şeyden doyup usanmaz
Güler yüz tatlı dil hoşgörü sevgi
İnsana sevgiden olur mu usanç?
Gerçek dostluklara kucağını aç
Dostun ziyareti bir umre bir hac
Güler yüz tatlı dil hoşgörü sevgi
İnsanlar gözleri açıp görmeli
Dost bağından demet demet dermeli
İnsanlığa kucak kucak vermeli
Güler yüz tatlı dil hoşgörü sevgi
Borani dostlukta olur mu gurur?
Menfaatli dostluk gidemez durur
İnsanlık bunlarla huzuru bulur
Güler yüz tatlı dil hoşgörü sevgi

869

GÖZÜN AYDIN DÜNYA KOCADIM
Ele taksi dayre bana at verdin
Her yanıma acı verdin dert verdin
Ellere bol verdin bana kıt verdin
Azın ile vurdun kocattın beni
Eller gibi demi devran sürmedim
Mutlu olup muradıma ermedim
Dar günümde çekilip de gelmedin
Nazın ile vurdun kocattın beni
Dizgin kırdın elden ele atladın
Dert koymadın başımıza topladın
Yalan ile ağzımızı tatladın
Tuzun ile vurdun kocattın beni
İki başlı ejderhayı yut dedin
Diken serdin üzerine yat dedin
Tavşana kaç tazılara tut dedin
Tazın ile vurdun kocattın beni
Âşık Borani’ye türlü söz verdin
Yaktın yüreğimi ateş köz verdin
Âşık ettin elimize saz verdin
Sazın ile vurdun kocattın beni

870

BEKLERİM SENİ
Gönül bahçesinin gülleri olsan
Arı gibi tek tek koklarım seni
Ne zaman istersen kapımı çalsan
Alır can evime saklarım seni
İnsanı zehirler aşkın gramı
Ömür bitti bekliyorum sıramı
İlaç olup saracaksan yaramı
Seher yelleriyle beklerim seni
Yerle gök birleşse kıyamet kopsa
Nuh’un tufanında gemiler batsa
Eğer yürümeye mecalin yoksa
Gönül telleriyle beklerim seni
İnsan aynı insan düşünce farklı
Herkesin sevmeye ermiyor aklı
Rahmet yağmurları bulutta saklı
Bahar selleriyle beklerim seni
Ağaç gıdasını kökünden alır
Paylaştıkça dertler gamlar azalır
Arı bile yâr severse del’olur
Oğul ballarıyla beklerim seni
Sevdan zehirledi bitmiyor acım
Ölünceye kadar sana muhtacım
Sen benim gönlümde çınar ağacım
Yeşil dallarıyla beklerim seni
Borani dil verip ötüşemezsen
Benim gibi yanıp tutuşamazsan
Eğer sağlığımda yetişemezsen
Tabut sallarıyla beklerim seni

871

ANLAYIŞSIZ KADIN
Cahil meclisinin adabı olmaz
Yedirir içirir kıncaltır seni
Arif meclisinde kem söz bulunmaz
Yontarlar erenler inceltir seni
Sevgisiz dünyadan alınır mı tat?
İnadına sevgi yobaza inat
Anlayışlı kadın hayırlı evlat
Uzatır ömrünü genceltir seni
Ne kadar yaşasan ahiri ölüm
Zamansız açarsa has kokmaz gülün
Muhabbette dilin sofrada elin
Olduğun mecliste yüceltir seni
Boşuna güvenme eldeki mala
Arı hile katmaz yaptığı bala
Sevgiyle gidersen insanca yola
Arifin meclisi dinceltir seni
Borani yaşamda kalmaz ki tadın
İnsanlar severek alırlar adın
Anlayışsız evlat dırdırcı kadın
Bitirir ömrünü kocaltır seni

872

SÖZÜN CEVHERİ
Hırs kapısın kapattık sevgi kapısın açtık
Nefis denen şeytanın şerrinden uzaklaştık
Şükür küsüm kalmadı dünyayla helalleştik
Yobaz cehennem eder bulunduğu her yeri
Arifler bir söz söyler o da sözün cevheri
Bunca serveti varken bitmez gönül darlığı
Hak yoluna harcamaz elde olan varlığı
Hak bilmez hukuk bilmez bitmez sahtekârlığı
Yobaz cehennem eder bulunduğu her yeri
Arifler bir söz söyler o da sözün cevheri
Bunların yaptığını kâfirler küffar yapmaz
Elinde tespih düşmez dilinde yalan bitmez
Hakiki insanın asla vicdanı kabul etmez
Yobaz cehennem eder bulunduğu her yeri
Arifler bir söz söyler o da sözün cevheri
Borani her şeyin başı kendini tanımaktır
Kabın doldurmaya bak ilim akan ırmaktır
Her şeyin başı sonu sabırla inanmaktır
Yobaz cehennem eder bulunduğu her yeri
Arifler bir söz söyler o da sözün cevheri

873

MUHANNET YÂR
Yâr diye belayı sardım başıma
Oy anam bağrımı yaktı da gitti
Bir atımlık tuz istedim aşıma
Her yerde başıma kaktı da gitti
Vallahi billahi usandım candan
Bir gün kurtulmadım hicrandan gamdan
Muhannet yâr geldi tuttu yakamdan
Ateşten gömleğe soktu da gitti
Yürümüyor dizim kalkmıyor kolum
Muhannet yâr ile ayrıldı yolum
Muhammed’e ümmet Allah’a kulum
Evimi başıma yıktı da gitti
Bir değil beş değil yığıldı derdim
Umudumu hayal ile everdim
Ateş dağlarının içine girdim
Volkanlar içime aktı da gitti
Bu dünyada kaldım yalnız başıma
Muhannet yâr gidiyor mu hoşuna?
Attı beni cehennem ateşine
Bir yabancı gibi baktı da gitti
Âşık Borani’yem bahtımız kara
Beni âşık etti didarı yâra
Beni yılan ile soktu çuvala
Zehirli yılanlar soktu da gitti
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O AĞACI AŞLAMAK GEREK
Hakikatin sohbetine doyulmaz
Evvela oturup başlamak gerek
Mümkün değil çiğ yumurta soyulmaz
Evvelin pişirip haşlamak gerek
Destursuz bahçeye bağa girilmez
Cahil meclisine sofra serilmez
Öyle her ağaçtan meyve derilmez
O ağacı kesip aşlamak gerek
Âdem’in çamurun melekler karmış
İblisten gayrisi secdeye varmış
İnsanoğlu aynen kerpiç duvarmış
Temeline sağlam başlamak gerek
Aç da kulağını sözümü dinle
İnsan yaşayamaz öfkeyle kinle
İlişkin olmasın şeytanla cinle
Şeytanı ayırıp taşlamak gerek
Gözleri görmüyor kulak sağırsa
Sözleri manasız dili uzarsa
İnsanoğlu şirazeyi bozarsa
Onu yeni baştan işlemek gerek
Yakın ol sultanım gitme öteye
Tutulursun fırtınaya tipiye
Malın vermek istemezsen çeteye
Arif dergâhında kışlamak gerek
Borani’yem hem vallaha billaha
İnsansan iyi bak cemalullaha
Yakın olmak istiyorsan Allah’a
Nefsi hançerleyip şişlemek gerek
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ÂŞIK
Gel sevdiğim ömrü figan eyleme
Sevgiyle kendinden geçendir âşık
Boş geçmesin gücü ziyan eyleme
Dilenirce elin açandır âşık
Sevgi dilencisi hüsnü mahını
Feleğin tersine döndür çarkını
Yıkıp harap etme sevda arkını
Sevi deryasına kaçandır âşık
Oyuncak mı sandın candan sevmeyi?
Yadlara açar mı güzel düğmeyi?
Âşık bilir yâri için ölmeyi
Yâr için zehiri içendir âşık
Hazara da Borani dost hazara
Ne malım var ise döksem pazara
Âşık kendi kendin koyar mezara
Kendi kefenini biçendir âşık
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DERMAN OLACAKSAN HAYDİ GEL
Daha yeni çıktım sevda harbinden
Beni bende bulacaksan çık da gel
Dağlar bile feryat etti derdimden
Beni gamdan alacaksan çık da gel
Sevda vurgununu yedim derinden
Sevdim vefa bulamadım birinden
Bugün gelemezsen sabah yarından
Hakiki dost olacaksan çık da gel
Şeker vereceksen tatlı diliyle
Elerinde bozkırların gülüyle
Güzün yağan yağmurların seliyle
Şu gönlüme dolacaksan çık da gel
Sevginin iksiri gezer kanımda
Sana kurban olsun bir tek canım da
Bu sana açtığım gönül hanımda
Ömür boyu kalacaksan çık da gel
Borani’yem gel eğdirme başımı
Birlikte yiyelim gönül aşını
Bir ömür diz dize sevgi marşını
Benim ile çalacaksan çık da gel

877

SEVGİNİN BARIŞIN YILI OL DA GEL
İki bin on yedi senenin başı
Yüzümüzü güldür bitsin gözyaşı
Sevgi barış getir bitir savaşı
Sevginin barışın yılı ol da gel
Mutluluk huzurla dolu ol da gel
Tüm dünyada barış yurtta sulh olsun
Barışı bozanlar belasın bulsun
Dünyadaki bütün savaşlar dursun
Sevginin barışın yılı ol da gel
Mutluluk huzurla dolu ol da gel
Yeter artık gençler şehit olmasın
Analar bacılar saçın yolmasın
Yaralı kuş gibi eş çırpınmasın
Sevginin barışın yılı ol da gel
Mutluluk huzurla dolu ol da gel
Bu öfkeyle bu kin nereden çıktı?
Okulları yaktı hastane yıktı
Vücut parçalandı el ayak koptu
Sevginin barışın yılı ol da gel
Mutluluk huzurla dolu ol da gel
Çocuk gelinlerin çaresini bul
Taciz yuvaları olmasın okul
Kadınlar ölmesin kalmasınlar dul
Sevginin barışın yılı ol da gel
Mutluluk huzurla dolu ol da gel
Borani’yem garip öksüz yetime
Laik demokratik cumhuriyetime
Askerim polisim tüm milletime
Sevginin barışın yılı ol da gel
Mutluluk huzurla dolu ol da gel
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ŞAHA KALKSIN TABİATIN KADINI
Ağaçlar tomurcuk yavruyu alıp
Beşik gibi sallandığı zaman gel
Kuşun kâinatın ninniyi çalıp
Pervaz vurup dallandığı zaman gel
Kaba poyraz silkeleyip sıkmalı
Tomurcuk patlayıp çiçek çıkmalı
Çiçeğin damardan kanı akmalı
Kovanların ballandığı zaman gel
Ağacın dibini hafif kazmalı
Diplerine yağmur suyu sızmalı
Bülbül gagasıyla güle yazmalı
Yâre selam yollandığı zaman gel
Çobanlar yüzünden öpsün kuzunun
Biraz tadı gelsin bütün yazının
Madımak toplayan köylü kızının
Yanağının allandığı zaman gel
Hiçbir şey vermiyor aşkın tadını
İnsanlar severek alır adını
Şaha kalksın tabiatın kadını
Gönüllerin hallandığı zaman gel
Âşık Borani’yim muhabbet aşı
Ağaçlar süslesin kirpiği kaşı
Bizi kabul etsin toprağın döşü
Muhabbetin bollandığı zaman gel
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GÜZEL
Bülbülden mi aldın gülden mi aldın?
Dili şeker olmuş lisanı güzel
Huri misin nesin sen nerden geldin?
Tarif etmiş arif insanı güzel
Gönülden gönüle yolu ulamış
Obadan obaya namını salmış
Huriler melekler onu kıskanmış
Elinde gösterdi nişanı güzel
Zemzem pınarından suyunu içmiş
Hünkârın delikli taşından geçmiş
Erenlerin dergâhını yurt etmiş
Dünyada bulunmaz emsali güzel
Acil durumumu bildirin yâre
İçim kan ağlıyor dışarda yara
Beni Mansur gibi çektiler dara
Bu mu âşıklara ihsanı güzel
Âşık Borani’yem sevgi ararmış
Kendi yarasını kendi sararmış
Sevdiğinin müjgan okları vurmuş
Çırpınmış güvercin misali güzel

880

DENMİYO GÖNÜL
Uçtu gene belli değil dönüşü
Enginden engine inmiyor gönül
Hep yarım bıraktı yaptığı işi
İşinin başına dönmüyor gönül
Geceleri razı değil düşüme
Ne iş tutsam karışıyo işime
Zehir kattın muhabbetin aşına
Ortalıkta kaldı yenmiyor gönül
Izdırapla dertle bitirdin beni
Dikenler üstünde yatırdın beni
Nemrut’un narına götürdün beni
İçimde ateşim sönmüyor gönül
Hem oynadı hemi üttü Borani
Mahşerin yolunu tuttu Borani
Diyecek çok amma yuttu Borani
Âlemin içinde denmiyor gönül

881

BORANİ PES ETMEZ
Bak gözlerin ırmak gibi akıyor
Bahar seli gibi durulmaz gönül
Yetmiş yıldır güzellere bakıyor
Borani pes etmez yorulmaz gönül
Sen benim yaylamda bir tek ceylanım
Sana kurban olsun cesedim canım
Yüksek gerilimi çarptı ceryanın
İyi olmaz yarası sarılmaz gönül
Az yaşa çok yaşa insanca yaşa
Sakla sırlarını söyleme dışa
Daha neler gelir bu garip başa
Kaderde yazılan bilinmez gönül
Tökezler yıkılır yiğidin atı
Temeli çürükse dayanmaz çatı
Kader önümüze koyar sıratı
Bakarsın menzile erilmez gönül
Borani sevenler gönül eridir
O da şaşkın âşıklardan biridir
Kalbim Kâbe’m erenlerin yeridir
Destursuz kapıdan girilmez gönül
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YETİŞMEZ HOCAM
Yıkayıp da arıtmadan kirini
Vücudundan atmadıkça şerrini
Topraklara akıtmadan terini
Hakikat mahsulü yetişmez hocam
Cahillerin bitmez durmaz çenesi
Sarhoştur ayyaştır bütün çevresi
Avarenin olmaz bağı bahçesi
Girip de bülbüller ötüşmez hocam
Katranı kaynatsan olur mu şeker?
Garibe yoksula döner mi teker?
Cinsine çarptığım cinsine çeker
Şap ile şeker hiç katışmaz hocam
Dünyada sevgiye giden yolcuyum
Seven gönüllerde sevgi burcuyum
Muhabbetin tuğlasıyım harcıyım
Arifler cahile sataşmaz hocam
Borani’yem dünya hancı ben yolcu
Bu yolda hancıya herkesin borcu
Borcunu ödemek yiğidin harcı
Gönüller yanmadan tutuşmaz hocam

883

AŞKLARA KURŞUN SIKMAM
Ben bir aşkın çocuğuyum aşklar büyüttü beni
Türküler ninni söyledi sevda uyuttu beni
Aşkın gemisine bindim deryalar yuttu beni
Allah'ın emrinden çıkmam insanın gönlünü yıkmam
Sevdaların çocuğuyum ben aşklara kurşun sıkmam
Yüreğimde aşk ateşi koygun koygun yanıyor
Yaralandı deli yürek damla damla kanıyor
Herkes bakıyor yüzüme beni katil sanıyor
Allah'ın emrinden çıkmam insanın gönlünü yıkmam
Sevdaların çocuğuyum ben aşklara kurşun sıkmam
Aşk yakarmış yaksın beni usanılıp bıkılmaz
Aşk dergâhı zulüm olsa acısına bakılmaz
Çıldırmış bir yüreğim var birkaç aşktan yıkılmaz
Allah'ın emrinden çıkmam insanın gönlünü yıkmam
Sevdaların çocuğuyum ben aşklara kurşun sıkmam
Borani'yem aşk yolunun körüyüm topalıyım
Asla gönül kıramam ben gönüller yapanıyım
Sevgi dinim aşk imanım sevdanın tapanıyım
Allah'ın emrinden çıkmam insanın gönlünü yıkmam
Sevdaların çocuğuyum ben aşklara kurşun sıkmam

884

SEN SARDIN ANAM
Tuttun beşiklerden ellerin sıcak
Üşütmedin beni sen sardın anam
Bize sevgi verdin sen kucak kucak
Her sofra başında sen vardın anam
Canından can kattın kanından kanım
Senin sevgin senin kokun her yanım
Hakkın ödenir mi gönül sultanım?
Her gün hatırımı sen sordun anam
Bayramda giydirip süsledin beni
Aldın kucağına yasladın beni
İlikten damardan besledin beni
Mayalı hamuru sen kardın anam
Bize sen öğrettin sevgiyi sevi
Yok ettin gönlümden hırs denen devi
Tırnağınla yaptın bahçeli evi
Güneşin alnında sen durdun anam
Borani’yem neyin varsa yedirdin
Eline geçeni diktin giydirdin
Sayende bizlere adam dedirdin
Biz için kendini sen yordun anam
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SIRRINI AÇMA FADİME
Halden bilmeyene gönül kapını
Ömür boyu kapa açma Fadime’m
En yakın dostların çeker ipini
Sırrını cahile saçma Fadime’m
Her çiçek bal vermez gezme dallarda
Merhamet arama nankör kullarda
Zay olursun bilmediğin yollarda
Fazla yükseklerden uçma Fadime’m
Cahiller küfrünü hayra yorarlar
İyi desem kötülüğe sayarlar
Fısıldasan yedi köyden duyarlar
Sakın ha ağzını açma Fadime’m
Zehir eder ekmeğini aşını
Namertlere eğdirirler başını
Onlar çatlatırlar sabır taşını
Cehaletten yoldaş seçme Fadime’m
Âşık Borani’den öğüdün alsın
İnsanda asalet hep baki kalsın
Cahilin köprüsü altından olsun
Sakın o köprüden geçme Fadime’m

886

ZİYAN ETME
Ben ölünce cehalete yüz verme
Yaş döküp de ziyan etme Fadime’m
Muhabbet aşını cahile serme
Aş döküp de ziyan etme Fadime’m
Cehalet elinde harap oldu de
Son sözü affeyle ya Rab oldu de
Toprak geldi yine turap oldu de
Taş dikip de ziyan etme Fadime’m
Gelen dostlarıma surat astırma
Sazlar çalsın muhabbeti kestirme
Mezarımı çiğnesinler küstürme
Tel çekip de ziyan etme Fadime’m
Güvenmedim bu dünyanın süsüne
Güzellerden ses aradım sesime
Beni orda sanıp mezar üstüne
Gül ekip de ziyan etme Fadime’m
Âşık Borani’yi yoruyum deme
Bir daha sinene sarıyım deme
Son defa yüzünü görüyüm deme
Baş bakıp da ziyan etme Fadime’m

887

NİÇİN YAKSIN?
Sevgi ile insanlığa bağlanan
Özü niçin yaksın Allah Fadime’m
Âşığın dilinde yanıp dağlanan
Sözü niçin yaksın Allah Fadime’m
Özünde sevginin şimşeği çakmış
Aşkın girdabında sel gibi akmış
Doğuştan sevgiye güzele bakmış
Gözü niçin yaksın Allah Fadime’m
Düz olmaz mı sevenlerin yokuşu?
Tükenir mi burcum burcum kokuşu?
Kendisi vurmuştur yüze nakışı
Yüzü niçin yaksın Allah Fadime’m
Sevgi zikredersen gönül dilinde
Sevgi çalıyorsan sazın telinde
Sen gidip geldiysen sevgi yolunda
İzi niçin yaksın Allah Fadime’m
Borani’yem sanma dosttan koparız
Aşkın tarlasını mabet yaparız
Güzel sever biz sevgiye taparız
Bizi niçin yaksın Allah Fadime’m
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BOŞ UMUTLAR
Bini gelir derdin biri bitmeden
Umudumuz yaya kaldı Fadime’m
Yarış dışı kaldık yarış etmeden
Bizim yarış taya kaldı Fadime’m
Tellal gibi dert başımda çağırır
Kader bizi gam küpünde yoğurur
Günler hicran yıllar azap doğurur
Umudumuz aya kaldı Fadime’m
Sana sitemim yok alma üstüne
Tohum ekilir mi gönül kistine?
Yad uçak konuyor gönül pistine
Ne edep ne hayâ kaldı Fadime’m
Bu günler de geçer boşuna yanma
Elin lafı bitmez yalana kanma
Âşık Borani’yi gecikti sanma
İki bardak çaya kaldı Fadime’m
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ÇORUM'UN SÜSÜ FADİME
Kapısına sevgi bayrağı dikmiş
Kalmamış dünyada küsü Fadime’m
Türkmen güzelleri yaylaya çıkmış
Çiğdemler süslemiş fesi Fadime’m
Sözlerinde bin bir türlü mana var
Gözlerinde başka başka dünya var
İnsanların dostu insanlığa yâr
Bütün sevenlerin sesi Fadime’m
Sevgi iksirinden almış gıdayı
İnsan sevgisine vermiş çabayı
Kevser ırmağından içmiş badeyi
Elinde doldurmuş tası Fadime’m
Sabah sabah erken tüter bacası
Seviyor insanın genci kocası
Sevgiyle doludur gündüz gecesi
Vilayet Çorum’un süsü Fadime’m
Onun gözleri hep sevgiye bakmış
Gittiği yollara hep sevgi ekmiş
Yüzleri buruşmuş çok çile çekmiş
Bitmemiş gönlünün yası Fadime’m
Âşık Borani’yem sözün derini
Sevgi gıdasından almış ferini
Kimse dolduramaz senin yerini
Sen benim gönlümün ası Fadime’m
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OĞUL BALI OLSAN
Bundan sonra inanmam ki sözüne
Dilin oğul balı olsan Fadime’m
Saman çöpü kadar gelmez gözüme
Has bahçemin dalı olsan Fadime’m
Yollarda salınıp gezsen de görmem
Uzanıp dalından meyveni dermem
Gelip de yanına koluna girmem
Cennetlerin yolu olsan Fadime’m
Ben sevda uğruna ömrümü verdim
Binlere katlandı efkârım derdim
Yatağımı serer isem namerdim
Boğazdaki yalı olsan Fadime’m
Ölürüm de ben sevgiyi yıktırmam
Ben severim sevdiğimi bıktırmam
Gidip Çingen kızlarına baktırmam
Hayatımın falı olsan Fadime’m
Âşık Borani’yem müdara etmem
Sevgisiz toprakta çimlenip bitmem
Uzanıp seninle kabire gitmem
Cenazemin salı olsan Fadime’m
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SEVGİ İLE AŞKTAN ALIN YAZIMIZ
Sevgi ile aştan alın yazımız
Kader kısmet bozulmuyo Fadime’m
Ne etse yanına kaldı feleğin
Kör talihe kızılmıyo Fadime’m
Sevginin yoluna oluyom deli
Nasıl sevmem sevgi uzatan eli
Hayatıma bağladılar evveli
Kör düğümler çözülmüyo Fadime’m
Tuzak vardır diye yiyemem aşı
Bir başka yaralar cahilin taşı
İçimde geziyor nefisin başı
Kuyruğundan ezilmiyo Fadime’m
İçime sinmiyor kaderin yeri
Bulamadım gönlümdeki dilberi
Sevip okşamadan gidiyom geri
Hayat yolu gezilmiyo Fadime’m
Âşık Borani’yem yüreğim pare
Bu aşkın yolunda gezdim avare
Sana mektup yazmak bana son çare
Başkasına yazılmıyo Fadime’m

892

HAYAT YOLU YAĞMUR BORAN
Hayat yolu yağmur boran vallahi
Hâlâ gönül yazlanıyor Fadime’m
Doğanlar ölecek emri ilahi
Hâlâ gönül nazlanıyor Fadime’m
Kapattı kapıyı hayat hancısı
Arttıkça artıyor gönül sancısı
Erken düştü ayrılığın kırcısı
Kocamamız hızlanıyor Fadime’m
Yüreğim yanıyor ömrümün mahı
Garibe bir tek vur bin işit ahı
Azireyil erken kıydı nikâhı
Yaralarım sızlanıyor Fadime’m
Ayrılık yakışmaz gönlümün gülü
Erken mi susturduk konuşan dili?
Mızraba dayanmaz gönülün teli
Hâlâ gönül sazlanıyor Fadime’m
Sevgisiz yollarda boşa koşmuyak
İnsan sevgisinden asla şaşmıyak
Sıkı tut elimden kayıp düşmüyek
Hayat yolu buzlanıyor Fadime’m
Gel Âşık Borani ayrılma Hakk’tan
Koskoca dünyayı yarattı yoktan
Ne dilden yeniyor ne de kulaktan
Gönül aşı tuzlanıyor Fadime’m
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NEFİSİN BAŞINI EZEMEDİM
Bu insan denilen cismi kendimde
Çizem dedim çizemedim sultanım
Göl eyleyip insanlığın bendinde
Yüzem dedim yüzemedim sultanım
İnsan bu dünyanın bir gonca gülü
Dört kapı kırk makam görünür hali
Bir çuval değil ki cahilin dili
Büzem dedim büzemedim sultanım
Hem yerde hem gökte dolaşır kanı
Sümme vechullahtır cananı canı
Bu yedi kapılı kocaman hanı
Gezem dedim gezemedim sultanım
İnsan sevgisiyle insana varıp
O gönül şehrinde eğlenip kalıp
Nefisin başını pirese verip
Ezem dedim ezemedim sultanım
Borani Allah’ın varı insanda
Sevgisi sevdası yâri insanda
Sanki sır küpünün sırı insanda
Çözem dedim çözemedim sultanım
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AR VAR SULTANIM
Siyah zülüflerin gamzeli yüzün
Yüzünde ilahi nur var sultanım
Muhabbetin tatlı şeker mi sözün?
Dilinde bir sürü sır var sultanım
Bitse de asırlar ayrılmam senden
Sana kurban olsun can işte benden
Ayrılık bir yandan hasret bir yandan
Senden ayrılması zor var sultanım
Bakışın cahili kâmilleştirir
Tatlı tebessümün derdim deştirir
Gören âşıkları Mecnunlaştırır
Sende namus ile ar var sultanım
Saklarım sırrını ele veremem
Sen olmadan ben vuslata eremem
Cenneti âlâya sensiz giremem
Sen yoksan orada nar var sultanım
İçimde acılar ırmaklar çağlar
Gözlerim yaş dolu gönlüm kan ağlar
Tatlı hatıralar sıcak sevdalar
İçim alaz alaz kor var sultanım
İbibikler uçtu gitti yurdumdan
Saatler çatladı zaman derdinden
Çıkıp gelecektim ben de ardından
Yollar hörtük hörtük kar var sultanım
Borani yüksekte olmasın gözün
Bozarlar bahçeni çim tutmaz özün
İdareli kullan tükenir sözün
Gönlümde herkese yer var sultanım
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KISMET OLURSA
Tabiat süslenip bir kadın gibi
Kendisini sunduğu gün ordayım
Sonbaharda hicret eden kuşların
Yuvasına konduğu gün ordayım
Tabiat kız gibi açsın kucağı
Gül kokusu tutsun köşe bucağı
Aşığın bağrından tüten ocağı
Alazlanıp yandığı gün ordayım
İnsanı bölerse cahil zorbası
Yaman olur tabiatın darbesi
Fukaranın bal olursa çorbası
Ekmeğini bandığı gün ordayım
Yavrular büyüyüp kuşlar uçarsa
Bahçe coşa gelip güller açarsa
Benim muhabbette adım geçerse
Dostlar beni andığı gün ordayım
Âşık Borani'yem bakmam kem söze
Herkes benliğinden dönerse öze
Tabiat sofrayı açarsa bize
Çiğdem aşı yendiği gün ordayım
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HÂKİME NE LÜZUM ADLİYE NEDİR?
Hâkime ne lüzum adliye nedir?
İnsanı toplayıp bir söz etseydim
Eğer yaşar isem emelim budur
Hedefleri aynı bir göz etseydim
Çakallar girmesin aslan postuna
Dertler katar katar gelsin üstüme
Zemheride gül verirdim dostuma
Ömrümün kışını bir yaz etseydim
Tırnakta ojeyi sazda perdeyi
Haşır neşir etsem gündüz geceyi
Kaloriferli evle isli peceyi
Ozanın eline bir saz etseydim
Borani’yem işte böyle sultanım
Dert ile gam ile doldu dört yanım
Küser m’ola can içinde cananım?
Gitmesem yanına bir naz etseydim
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HOŞ GÖRELİM SEVİLELİM SEVELİM
Benim istediğim sevgi dostluğu
Sevgi pınarından açın musluğu
Benim dünyam kabul etmez küslüğü
Hoş görelim sevilelim sevelim
Nefsinden şeytanı öldürmek gerek
Kalbinden nefreti kaldırmak gerek
Özünü sevgiyle doldurmak gerek
Hoş görelim sevilelim sevelim
İnsanlar layıktır gülün hasına
Boşuna düşmesin gönül yasına
Gamı hicran dökme sevgi tasına
Hoş görelim sevilelim sevelim
Kafayı yoralım akılda fende
Bırakıp gitmeyin hiç başka yönde
İkilik kalmasın mezhepte dinde
Hoş görelim sevilelim sevelim
Yolun düzü varken gitme yokuşa
Sevgi tezgâhını yatır nakışa
Paha yetmez sevgi ile bakışa
Hoş görelim sevilelim sevelim
Borani’yem sevgi ile yarışak
Sevgi yollarında birlikte koşak
Bitsin düşmanlıklar gelin barışak
Hoş görelim sevilelim sevelim
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RAZI DEĞİLİM
Bir ömür bakmayıp benim yüzüme
Ellere bakmana razı değilim
Beyaz perçemini kumru yüzüne
Ellere takmana razı değilim
Gelip yol olmadın gönül şehrime
Sitem etme dayanamam kahrine
Gönül suyu isen karış nehrime
Ellere akmana razı değilim
Seni doğuramaz başka analar
Şavkından çatlıyor bütün aynalar
O beyaz eline al al kınalar
Ellere yakmana razı değilim
Her halin güzeldir budur inancım
Ben sevdaya düştüm bitmiyor sancım
Aşkın ateşine iki kıvılcım
Ellere çakmana razı değilim
Âşık Borani’yem gönül derinde
Nasıl olsa gelir günün birinde
Ben seni beklerken kavil yerinde
Ellere çıkmana razı değilim
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BİR DOST ARIYORUM
Selamımı baş üstüne koyacak
Bir dost arıyorum bulabilirsem
Ömür boyu hatırımı sayacak
Bir dost arıyorum bulabilirsem
Ne şatosu olsun ne de bir yalı
Temeli sevgiye aşka dayalı
İçi dışı aynı renge boyalı
Bir dost arıyorum bulabilirsem
Ömür boyu gerçeklerden kopmayan
Yalan ile hurafeye tapmayan
Dinde dilde renkte ayrım yapmayan
Bir dost arıyorum bulabilirsem
Defterlere sığmayacak bir anı
Birlik dolaşacak damarda kanı
Dost dostun yoluna verecek canı
Bir dost arıyorum bulabilirsem
İnsanlık olacak kendi özünde
Yaratanın nuru olan yüzünde
Konuştukça bal olacak sözünde
Bir dost arıyorum bulabilirsem
Dost olur mu yobazların satırı?
İnsanı sev yaratandan ötürü
Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı
Bir dost arıyorum bulabilirsem
Bülbül gibi gülistanda şakımış
Gönül tezgâhında sevgi dokumuş
İlim irfan mektebinde okumuş
Bir dost arıyorum bulabilirsem
Dokunmamış bir canlının teline
Bendi tutmuş insanlığın gölüne
Sahip olmuş ele dile beline
Bir dost arıyorum bulabilirsem
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Borani dostlardan ayrılmak acı
Dost dostun olacak başının tacı
Dost dostun derdine bulur ilacı
Bir dost arıyorum bulabilirsem
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ZEHMERİDE SU SATILMAZ
Aşkın ayazında gönlü donmuşa
Zemheride su satılmaz sultanım
Hakk’ın fermanıyla ömrü dolmuşa
Biten ömür uzatılmaz sultanım
Mahsul alınır mı tohum ekmeden?
Meyve derilir mi fidan dikmeden?
Sevdalara düşüp cefa çekmeden
Aşkın yolu kısaltılmaz sultanım
Bülbüle zar için yaratmış gülü
Figandan feryattan kurtulmaz dili
Âşık aşk şehidi yaşayan ölü
Bin dil döksen aldatılmaz sultanım
Borani gidilmez kalleş muzırla
Bizim işimiz yok şahla nazırla
Muhabbet aşını iyi hazırla
Pişmiş aşa su katılmaz sultanım
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SEVGİ
Hırs kapısın kapattım sevgi kapısın açtım
Nefis denen şeytanın şerrinden uzaklaştım
Şükür küsüm kalmadı dünyayla helâllaştım
Cehalete bağnaza yobazlara yok yerim
Gelirken sevin dedim giderken sevin derim
İnsanlar paylaşmayı nedense akıl etmez
Onun için dünyada dövüş kavgası bitmez
Herkesin nefsi ister vicdanı kabul etmez
Cehalete bağnaza yobazlara yok yerim
Gelirken sevin dedim giderken sevin derim
Serip yediğin sofra alın terin olacak
İçinde bir tek gıram kul hakkı olmayacak
Unutma Allah senden bir gün hesap soracak
Cehalete bağnaza yobazlara yok yerim
Gelirken sevin dedim giderken sevin derim
Borani her şeyin başı kendini tanımaktır
Kabın doldurmaya bak ilim akan ırmaktır
Her şeyin başı sonu sabırla inanmaktır
Cehalete bağnaza yobazlara yok yerim
Gelirken sevin dedim giderken sevin derim
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GÜZELLERDEN GÖZ HAKKIMI İSTERİM
Boşuna gelmedim ben bu siteye
Güzellerden göz hakkımı isterim
Yürü deyip itemezsin öteye
Anlatmaya söz hakkımı isterim
Doğuştan gözlerim sevgiye bakar
Bağrımda sevdanın selleri akar
Of desem nefesim dünyayı yakar
Aşka yandım köz hakkımı isterim
Ayrılığın rüzgârını estirme
Selam gönder muhabbeti kestirme
Göster cemalini yâri küstürme
Gamzelerden yüz hakkımı isterim
Kara sevda deli eder insanı
Unutturur eşin dostun obanı
Kara sevdaların oldum çobanı
Tepelerden düz hakkımı isterim
Âşık Borani’yim ummana daldım
Güzellerden ben başıma dert aldım
Kırk yıldır bu sazı boşa mı çaldım?
Güzellerden öz hakkımı isterim
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BUGÜN BİR GÜZELİN ELİNDEN İÇTİM
Soruyorlar bade içtin mi diye
Evvela babamın belinden içtim
Bilmem ki âşığı yorarlar niye
Gelirken anamın gölünden içtim
Babamdan anama indim süzüldüm
Bir et oldum boncuk boncuk dizildim
Göbeğimden bağlı idim çözüldüm
Geldim muhabbetin dilinden içtim
Elesti bezminde ikrarım verdim
O günden bu güne sözümde durdum
Âdeme eğildim o nuru gördüm
Kevser ırmağının selinden içtim
Benim ciğerimi güzeller yaktı
Beynime sevginin iksiri aktı
Karac’oğlan sözü bana bıraktı
Leyla’nın Mecnun’un çölünden içtim
Âşık Borani’yem aşk katar katar
Bir tek kelamımda bin mana yatar
Aşığım vuslatım dünyayı tutar
Bugün bir güzelin elinden içtim
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KORKUYOM
Bir temiz sevgiyle bakıyom sana
Gözler yalan çıkar diye korkuyom
Dillerin kemiği yok dedin bana
Sözler yalan çıkar diye korkuyom
Yüzümde kurudu gönül denizi
Görünce vuruldum kumral benizi
Her mevsim bir başka aldattı bizi
Yazlar yalan çıkar diye korkuyom
Kırmadım ben dalı başımı eğdim
Bunca sitemine döşümü döğdüm
Ben seni bir başka manada sevdim
Hazlar yalan çıkar diye korkuyom
Aşkın ateşiyle kaynadım taştım
Sevdim güzelleri oynadım coştum
Bir ömür peşinden boşa mı koştum?
Nazlar yalan çıkar diye korkuyom
Borani yaşadı hayal düş gibi
Şiirleri yazdı bir nakış gibi
Muhabbetin türküleri boş gibi
Sazlar yalan çıkar diye korkuyom
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SEVDALARIN GELİNİ
Bülbül güle âşık bülbül güle yâr
Ne çilesi biter ne de ah u zar
Ay sarhoşu yüreğimde yangın var
Bulutlar yağmuru vermiyor gülüm
Seni görmeyince gülemiyorum
Kalbimden hüzünü silemiyorum
Deli miyim neyim bilemiyorum
Çözemedim aklım ermiyor gülüm
Bulutlar geceye sevgi ekiyor
Ay halbırdan yıldızları döküyor
Tan yeri ağardı şafak söküyor
Gönül yatağını sermiyor gülüm
Sevda hastasıyım gece yarısı
Vızıldayıp uçar gönül arısı
Sen olalı şu gönlümün perisi
Gözüm başkasını görmüyor gülüm
Uzat Borani’ye pamuk elini
Gönül sazım koparıyor telini
Nerde kaldın sevdaların gelini
Gözlerime uyku girmiyor gülüm
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YALANCILAR
Yalan ile güzelliği batırdın
Sohbetiniz yalan sözünüz yalan
Umut beşiğinde velet yatırdın
Kundağınız yalan beziniz yalan
Gurbetteyim sılam uzak mı uzak
Yolları dikenli ortası tuzak
Aşkın kalemiyle yalan mı yazak?
Ateşiniz yalan közünüz yalan
Yâr elinden alamadım beratı
Hoşgörüyle geçemedim sıratı
Boyalamış örtmüş çirkin suratı
Kirpiğiniz yalan gözünüz yalan
Günü ay etmeden yıllara girmiş
Buluğa ermeden kollara girmiş
Yalandan duvağa tüllere girmiş
Gelininiz yalan kızınız yalan
Bülbül olup ötüp şakımadınız
Gönül tezgâhını dokumadınız
İrfan mektebinde okumadınız
Kitabınız yalan cüzünüz yalan
Borani cahiller beni yordular
Sevgi sarayının camın kırdılar
Gelip âşıklara Bağdat sordular
Mızrabınız yalan sazınız yalan
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KAŞINI YIKTIĞIN ZAMAN
Dilerim Allah’tan kör olur gözün
Benden başkasına baktığın zaman
Yüreğine batsın o acı sözün
Sen benden usanıp bıktığın zaman
Bilmiyorum derdim kime açarım
Ne yaparım bilemiyom naçarım
Zehir getir avuç avuç içerim
Sultanım kaşını yıktığın zaman
Gönül gâh yükselir gâh düze iner
Aşkınla çıldırdı zapt etmek hüner
Beni yakan ateş o zaman söner
Sel olup gönlüme aktığın zaman
Başıma ne gelse senden bilirim
Ölmez isem ben peşinden gelirim
Bu acıya dayanamaz ölürüm
Elleri koluna taktığın zaman
Borani gönlümde bir ulu dalsın
Yalanısam Allah canımı alsın
Küllerim dünyaya hatıra kalsın
Beni alaz alaz yaktığın zaman
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BİR FATİHA OKUYACAK DOST KAZAN
Seher vakti konup gülün dalına
Bülbül gibi şakıyacak dost kazan
Mahşer günü yapışacak salına
Bir Fatiha okuyacak dost kazan
Benim aradığım sevgi dostluğu
Barış âlem ile koyma küslüğü
Sevgi pınarından açıp musluğu
Cenazeni yıkayacak dost kazan
Bizde yeri yoktur öfkenin kinin
Sevgiyledir benim imanım dinim
Yerin yüzündeki şeytanın cinin
Ayağını burkuyacak dost kazan
Eli dili temiz pek olsun beli
Her zaman elinde dostluğun gülü
Ortada kalmasın cenazen ölü
Kefenini dokuyacak dost kazan
Kalbinden öfkeyi kini kaldırıp
Özüne hoşgörü sevgi doldurup
Nefis denen kör şeytanı öldürüp
Ayağını yıkayacak dost kazan
Borani dostluklar bir akan ırmak
İnsana yakışmaz küsülü durmak
Gönül Beytullah’tır olur mu kırmak?
Kin yolunu tıkayacak dost kazan
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DÜNYAYA SEVMEK İÇİN GELDİM
Ben dünyaya sevmek için gelmişim
Sevgisiz saraya kurulmam ki ben
Ben Allah’ı insanlarda bulmuşum
Gidip başkasına sarılmam ki ben
Ben insanım insanlara eserim
Cehaletten muhabbeti keserim
Ben bana darılır bana küserim
Elin hatasına darılmam ki ben
Ben bana padişah ben bana vezir
Başka yerde gezip olamam rezil
Ben ne aradıysam kendimde hazır
Gidip başka yerde yorulmam ki ben
İnsan cisim cisim yer kısım kısım
Ben bana düğürüm ben bana hısım
Ben bana düşmanım ben bana hasım
Elin oku ile vurulmam ki ben
Borani ölmeden ölürsem yeter
Ben kendi kendimi bilirsem yeter
Aradığım bende bulursam yeter
Gidip başkasına sorulmam ki ben
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VAZGEÇEMEM FADİME
Sevdalar tutuşsa ciğerim yaksa
Silerim toprağa gözyaşım aksa
Yerle gök birleşse kıyamet kopsa
Fadime sevmekten vazgeçemem ben
Adını söyleyip düşsem dillere
Mecnun gibi ateş yaksam çöllere
Yıldızlar dökülse düşse yerlere
Fadime sevmekten vazgeçemem ben
Ay ile yıldızlar bulutu sağsa
Bulutlar devrilip bir yana ağsa
Bahtımın güneşi tersinden doğsa
Fadime sevmekten vazgeçemem ben
Denizler çöl olsa göller kurusa
İnsan vazgeçer mi yâri bulursa?
Yıkılsın bu dünya sensiz olursa
Fadime sevmekten vazgeçemem ben
Âşık Borani’ye Fadime tektin
Ben ne çekti isem sevdadan çektim
Ben kalbe sevgiyi ömürlük ektim
Fadime sevmekten vazgeçemem ben
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SEVMEM BEN
Çağdaş uygar yaşamayı bilmeyip
Hurafeyi savunanı sevmem ben
İnsan gibi yaşamaya gelmeyip
Şükür ile avunanı sevmem ben
Çağdaşça yaşayıp ufka bakmayan
Yolundaki engelleri yıkmayan
Kendi davasına sahip çıkmayan
Ağlayarak dövüneni sevmem ben
Bir iş yapıp yaranmayan Allah’a
Dünyaya boş gelir gider vallaha
Kavganın ucunu açmadan daha
Sağa sola sövüneni sevmem ben
Âşık Borani’yem hak yemez yiğit
Selvinin yerine konur mu söğüt?
Geçen günlerinden almadan öğüt
Geleceğe sığınanı sevmem ben
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HİÇ YAŞADIM BEN
Çiğnedi ayaklar ezdiler başı
Gezdim elden ele göç yaşadım ben
Akşam bulgur sabah düğürcük aşı
Gıdasız bedenle güç yaşadım ben
Her gün harp eyledi gönül ordumuz
Kör baykuşa teslim oldu yurdumuz
Biri sen biri ben bir de derdimiz
Vallahi billahi üç yaşadım ben
Ben de sevdalandım sevdim kızdılar
Ölmemiş bedene mezar kazdılar
Her güzel sevmeme dosya yazdılar
Baktım ki arkama suç yaşadım ben
Borani harmanım sapım olmadı
Güzel sevdim dedim tapum olmadı
Gerçeğe açılır kapım olmadı
Topladım çıkardım hiç yaşadım ben
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SAKLANIRIM BEN
Neden dilin güzelliğe dönmüyor?
Kem söz sahibine saklanırım ben
Kahpe felek omuzumdan inmiyor
Günde otuz kere yoklanırım ben
Şu benim çektiğim senin yüzünden
Irmak gibi akar yaşlar gözümden
Kurşun gibi gelen acı sözünden
Deler yüreğimi oklanırım ben
Dertler katar katar değil bir iki
Sevdayı bana sor Mecnun’un ne ki
Öbür geldiğimde kalırım belki
Yalancı dünyaya köklenirim ben
Borani’yem gündüzüm yok gecem yok
Dert içinde ızdırap çok acı çok
Gönlümüz yaralı sinemizde ok
Ölüm defterine eklenirim ben
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KÜLE DÖNDÜM BEN
Aşk denilen bu hayalin peşinde
Uzattı arayı ele döndüm ben
Yağmuru yok bulutların düşünde
Hayal deresinde sele döndüm ben
Cahile anlatsam sözüm anlamaz
Aşkı bilen aşk ehlini kınamaz
Köroğlu terk etmiş kaybolmuş Ayvaz
Yiğidi yok Çamlıbel’e döndüm ben
Elimi değdikçe sarı saçına
Sıfatın döndükçe başka biçime
Gözlerinden kor düşüyor içime
Sazlarda inleyen tele döndüm ben
Sen orda ben burda yalnız kaldıkça
Ayrılığın ateşiyle yandıkça
Cemre rüzgârıyla ateş saldıkça
Yaktın gönül bağım küle döndüm ben
Mahkûm etti sarı saçın örgüsü
Tez kapandı kapıların sürgüsü
Çalınmıyor muhabbetin türküsü
Bülbülleri ötmez güle döndüm ben
Borani’yi ummanlara daldırdın
Bağrımızda harman sürdün kaldırdın
Hapaz hapaz saçlarımı yoldurdun
Kâkülsüz zülüfsüz kele döndüm ben
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NASIL AYRILAYIM?
Aha kurban olsun bir tek canım var
Nasıl ayrılayım Fadime senden?
Bir ömür anlatsam bitmez anım var
Nasıl ayrılayım Fadime senden?
Bu garip gönlümün sensin yoldaşı
Ben senin yoluna koydum bu başı
Doyası yemeden muhabbet aşı
Nasıl ayrılayım Fadime senden?
Ben bu derdin efkârını atmadan
Hiç olmazsa yarısını satmadan
Çam dibinde yâr dizine yatmadan
Nasıl ayrılayım Fadime senden?
Yâr dilinden ezan sesi duymadan
Yâr dizinde namaz kılıp doymadan
Aşkımıza son noktayı koymadan
Nasıl ayrılayım Fadime senden?
Borani’yem boşuna mı beklendi?
Senelerin derdi derde eklendi
Bağrımdaki kara sevda köklendi
Nasıl ayrılayım Fadime senden?
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VERMEZ MİSİN SEN?
Gönül sarayımı emrine verdim
Açıp da kapıyı girmez misin sen?
Ömür güllerimi yoluna serdim
Eğilip yollardan dermez misin sen?
Kuş olurum dallarına konarım
Seni zikir eder seni anarım
Kerem’den Aslı’dan beter yanarım
Bakıp göz altından görmez misin sen?
Bülbül zar satıyor güller içinden
Saz figan ediyor teller içinden
Leyla Mecnun gibi çöller içinden
Hep mi ağlıyorsun gülmez misin sen?
Ben sazımı riya ile çalmadım
Sevgiden barıştan geri kalmadım
Hiçbir zaman nefsin kulu olmadım
Gönlünü ortadan bölmez misin sen?
Umudum olmasa düşmem çabaya
Sevgi harmanını taktım yabaya
Benden selam söyle bizim obaya
İnsanca yaşayıp ölmez misin sen?
Borani gül taktı yanaklarına
Paye yetişmiyor dolaklarına
Sevgimi hapsettin konaklarına
Yalvarırım geri vermez misin sen?
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RUHUM RUHUNLA EVLENDİ
İslim islim pecelerde ıssız ıssız gecelerde
Her gün seni okuyorum şiirlerde hecelerde
Benim gönlüm toprak oldu ne arasın yücelerde?
Damarımda kanımdasın ciğerimde canımdasın
Senin olsun kokmuş beden sen ruhunla yanımdasın
Sen gönlüme ısı veren güneşsin ulu şafakta
Alev alev yanıyorsun duman dumansın dudakta
Her gün seni kokluyorum ter kokan ıslak yatakta
Damarımda kanımdasın ciğerimde canımdasın
Senin olsun kokmuş beden sen ruhunla yanımdasın
Borani’yem ateş aldı deli gönül alevlendi
Sevdalara esir oldum o serseri deli dendi
Saraylarda düğün yaptım ruhun ruhumla evlendi
Damarımda kanımdasın ciğerimde canımdasın
Senin olsun kokmuş beden sen ruhunla yanımdasın
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KIZMAYACAKSIN
Vicdanın var ise satma diyorsa
Doğru söyleyene kızmayacaksın
Haramı malına katma diyorsa
Elin sınırını bozmayacaksın
Sevgi hoşgörüdür derdin dermanı
Nefsini kes olsun adak kurbanı
Gönülde sürmeden sevgi harmanı
Sürüp savurmadan tozmayacaksın
Vicdanınla barış bitsin sorunun
Sevgi ile dolsun bugün yarının
Bak utanır oğlun kızın torunun
Elin kuyusunu kazmayacaksın
Elindeki malı savurup saçıp
Aç kalınca ele avcunu açıp
Âlem çalışırken bırakıp kaçıp
Ayrılıp sürüden yozmayacaksın
Sen Âşık Borani iyice düşün
Ahiret veresi dünyası peşin
Dalına tüneyen yaralı kuşun
Sakın yuvasını bozmayacaksın
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SARİMBEY KÖYÜ RAHMET DESTANI
Milli’nin Sülük de dağı kürürdü
On iki çocuğna emir verirdi
Firdevs anam badıl badıl yürürdü
Allah gani gani rahmet eylesin
Deli Hallik yağ koymazdı çalardı
Çaputunan kafasına dolardı
Deli Baze saçlarını yolardı
Allah gani gani rahmet eylesin
Mahir Budala’nın köşkün yıkardı
Löplöp Elif baygın baygın bakardı
Dor Ali pireye kurşun sıkardı
Allah gani gani rahmet eylesin
Yağar Aşır tumanınan gezerdi
Kümbül bakar gözlerini süzerdi
Seyfeli Kamile esas güzeldi
Allah gani gani rahmet eylesin
Kurtçalı’nın Zeynel köyde tekeydi
Elvan Karali’den biraz ekeydi
Kağların İsmail bir melekeydi
Allah gani gani rahmet eylesin
Daldı Ahmet buzu kırar dalardı
Çocuklara daralayı çalardı
Karısını Çöçü diye arardı
Allah gani gani rahmet eylesin
Kıllı gayet yaman fırın vururdu
Çolak Hıdır başlarında dururdu
Bazen kuyuların suyu kururdu
Allah gani gani rahmet eylesin
Sadık Çavuş geldi geçti dolaştı
Zavallı Tarzan’ın tebdili şaştı
Mıstığınan bütün köylü uğraştı
Allah gani gani rahmet eylesin
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Altmışında türkü çaldı Sabiye
Tokga Halil zor dayandı darbeye
Mürteze’nin ömrü geçti haybeye
Allah gani gani rahmet eylesin
Yakup Ağa’nın tapanı bitmezdi
Boğazından susuz sokum gitmezdi
Boruzan’a köyü versen yetmezdi
Allah gani gani rahmet eylesin
Hasan Hüseyin’den bir rüzgâr eser
Şerife Parti’yi yazmasam küser
Ne Kürt Ali kaldı ne de Güleser
Allah gani gani rahmet eylesin
Harıkçı mal sürer yolda yatardı
Süleyman da atlar alır satardı
Tolu tarlalardan böcük tutardı
Allah gani gani rahmet eylesin
Tarladan geçene ederdi hücum
Çürüğün Veli’ye yetmezdi gücüm
Çok çocuk doğurttu Zahide bacım
Allah gani gani rahmet eylesin
Zavallı bacıma göstermedi gün
Mezardan hortlayıp geleyazdı dün
Kavgaların tohumuydu Muhittin
Allah gani gani rahmet eylesin
Kıdemli bekçiydi Cingan Mustafa
Muhtarın evinde geçerdi safa
Çörçil’de yok idi ondaki kafa
Allah gani gani rahmet eylesin
Elin Gabrilleri bizim nemize?
Kara Senem ile Kara Hamıza
Deve Halil nal çakardı domuza
Allah gani gani rahmet eylesin
Kara Mıstık karısıynan gezerdi
Cüce Selim vurduğunu ezerdi
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Şıkılağın Arap mani düzerdi
Allah gani gani rahmet eylesin
Bir Eşiref vardı adam azması
Muhacir Yusuf’un meşhur çizmesi
Kar gibiydi Sağar Kız’ın yazması
Allah gani gani rahmet eylesin
Sellalı bu köyde çok düğün çaldı
Tarlaları sattı Morris’i aldı
Cöbbük’ün ölüsü gurbette kaldı
Allah gani gani rahmet eylesin
Köse Dayı zorlu saban kurardı
Çoturuk öbceydi adam yorardı
Abidin dağlarda maden arardı
Allah gani gani rahmet eylesin
Cırıt fakir idi çekmezdi tasa
Çivi mahalleyi bürürdü yasa
Lafı gevelerdi Aya’nın Musa
Allah gani gani rahmet eylesin
Tomuz Hasan kurdu bir çarkıfelek
Ali Göcen giydi yakasız yelek
Ne cümlesi kaldı ne de Kıl Elek
Allah gani gani rahmet eylesin
Cafarların Aşır gizli kaynardı
Hoşgörüsüz onu bunu kınardı
Hotot çalar Kambur Rıza oynardı
Allah gani gani rahmet eylesin
Deli Ahmet, Kasım kalpten gittiler
Tomusun Sato’ya selam ettiler
Çöp Üssüğün takgasını nettiler?
Allah gani gani rahmet eylesin
Avni Çavuşlardan kalmadı nişan
Efe Sülük gitti öldü perişan
Ne Şahbalı kaldı ne de Ürüşan
Allah gani gani rahmet eylesin
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Çot İsmail meraklıydı tavlaya
Haydar Dayı kurulurdu avluya
Nok Veli’yle tutuşurdu kavgaya
Allah gani gani rahmet eylesin
Üsülü Sündüğün gayet sırrı pek
Kafa tutanlara atardı kötek
Yiğit şahbazıydı Sülük’ün İpek
Allah gani gani rahmet eylesin
Minevver de insanların asıydı
Nazik bacım Çimenlerin hasıydı
Şirin ablam zemzemlerin tasıydı
Allah gani gani rahmet eylesin
Çete’nin evini verem bitirdi
Hüseyn’i Ahmet’i aldı götürdü
Komşuları ağıdını yetirdi
Allah gani gani rahmet eylesin
Köyün zenginiydi Hüseyin Ağa
Merhamet ederdi ölüye sağa
Bıdık arkasını vermişti dağa
Allah gani gani rahmet eylesin
İki çift katırı beş binek atı
Osman’ın oğlunun büyüktü zatı
Fakir fukaraya açıktı kapı
Allah gani gani rahmet eylesin
Yakup Ağ’nın Bektaş lafta ustaydı
Çoturuk’un Zeynel ince hastaydı
Onun için Dırıt Güllü yastaydı
Allah gani gani rahmet eylesin
Cüce Durmuş ile Lekes’i yazmam
Güdük Kız kıymatlı üstünü cızmam
Sifli yaşasa da Kadir’e kızmam
Allah gani gani rahmet eylesin
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Çotların Kemal’i sakın aldatma
Cafer’in Ali’yi başından atma
Ne Vılı Vılı kaldı ne Kara Fatma
Allah gani gani rahmet eylesin
Cini Nazik kazı gurka yatırdı
Hasan Ali başucuna oturdu
Murat Çavuşları Orhan batırdı
Allah gani gani rahmet eylesin
Kör Ali Göğkız’ı aldım sürüde
Kar’oğlanın Ali Fil var geride
Ne İsmet’i kaldı ne de Feride
Allah gani gani rahmet eylesin
Mugatdem’i kanser aldı götürdü
Genç ölüsü yüreğime oturdu
Oğlu kızı ağıdını yetirdi
Allah gani gani rahmet eylesin
Kemçik Nazik garip fermanı yazan
Kasabacı malı hülleyle gezen
Kılıçlı’nın yiğidiydi Ramazan
Allah gani gani rahmet eylesin
Boran gayet yaman duvar örerdi
Saadet at koşar çifti sürerdi
Rayfe azığına dürüm dürerdi
Allah gani gani rahmet eylesin
Misket Bakar ateşledi fitili
Kuru kaçtı damat etti gatili
Sulu Ahmet kaldı ne de faili
Allah gani gani rahmet eylesin
Deli Döndü tutuşturdu harmanı
Kara Veli aldı kaçtı yorganı
Çoturuk’un Ali ilaç kurbanı
Allah gani gani rahmet eylesin
Cıddı çekti Davut’unun yasını
Nutku aldı kadınların hasını
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Hoca İsmail okur idi Yasin’i
Allah gani gani rahmet eylesin
Araplardan Adile’yi sayarsak
Abdulla'yı başköşeye koyarsak
Nahide’nin öldüğünü duyarsak
Allah gani gani rahmet eylesin
Hava durumunu Tontu’dan aldık
Kara Mehmet ile ummana daldık
Gelmedi Kekke’ye bir haber saldık
Allah gani gani rahmet eylesin
Salih Emine’ye okudu rahmet
İpek Abdi Kâ’ya vermedi zahmet
Acik dil kırardı Çete’nin Mehmet
Allah gani gani rahmet eylesin
Cıvık Bekir vurgun idi Ferize
Ali Dayı zor dayandı kırize
Erken öldü Cöcceli’nin Irıza
Allah gani gani rahmet eylesin
Almanya’da Yüksel Eke var idi
Yata yata azeleri çürüdü
En sonunda Hakk’a doğru yürüdü
Allah gani gani rahmet eylesin
Ankara’ya muhtar oldu Bediri
Ondan sonra terse döndü kaderi
Çorum’dan aldılar acı haberi
Allah gani gani rahmet eylesin
Erol, Tunay, Elvan ömrü böldüler
Eşi dostu ayrılığı gördüler
Sadi şehit oldu erken öldüler
Allah gani gani rahmet eylesin
Sermayeyi Ankara’ya yatırdı
Kör Necati Güven Park'a oturdu
Çocukları ölüsünü getirdi
Allah gani gani rahmet eylesin
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Mina bacım öldü çok çektik gahar
Mahir’in Ferdik’e gelmedi bahar
İyi komşu idi Gâvurun Cafer
Allah gani gani rahmet eylesin
Cihana nam verdi Murat’ın burnu
Köyde çoklarının almadı karnı
Dodaklı’nın belli değil yarını
Allah gani gani rahmet eylesin
Ali Koç Adnan’ı rahmetle andım
Algın İsmail’i ölmedi sandım
Zeliha’nın ölüsüne çok yandım
Allah gani gani rahmet eylesin
Kulu Bektaş muskasını yazardı
Baba Kamil dağı taşı kazardı
Şehriban da bakar bakar kızardı
Allah gani gani rahmet eylesin
Simizar Sedder’i başından dedik
Tahsin Bilir ile ayvayı yedik
Perçemli İbrahim, Yazırlı Fadik
Allah gani gani rahmet eylesin
Hacer Hametlerin bağrı eziği
Taktı parmağına ölüm yüzüğü
Çöp Üssüğü Müzeffer’i, Nezik’i
Allah gani gani rahmet eylesin
Bastik Koca Celal’a el edeli
Fatiş giydi Ankara’da modeli
Türküler perişan Mahmut gideli
Allah gani gani rahmet eylesin
Çoturuk’un Kara Kızı var idi
Azıcık gözünün biri kör idi
Irahan Kıttılı ona yâr idi
Allah gani gani rahmet eylesin
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Arap Ali öküzleri güderdi
Bedelini Mücevher’i öderdi
Kara Zeynep beş erkeğe bedeldi
Allah gani gani rahmet eylesin
Cin Ali, Kır Ali söyler idi söz
Hasan Gültekin’in yüreğinde köz
İnsan sarrafıydı şair Karagöz
Allah gani gani rahmet eylesin
Urlu doktor idi böyle biline
İsmet’in sam yeli değdi teline
Topal Hatıca’ynan Durna geline
Allah gani gani rahmet eylesin
Bir elinde rakı bir elde şarap
Yedi içti gezdi Urlu’nun Arap
En sonunda oldu bir kara turap
Allah gani gani rahmet eylesin
Kalaycı’nın Kemal Güven’e yandım
Çelebi Gazi’yi ölmedi sandım
Gencecik Ziran’a acıya kandım
Allah gani gani rahmet eylesin
Emin’in Hasan’ı sancılar tuttu
Dogar’ın Halil’i Sultan unuttu
Veysel’in Durmuş’u Almanya yuttu
Allah gani gani rahmet eylesin
Ali Osman, Hatın çıktı kısmete
Abbas da genç öldü aldım zimmete
Sıra geldi Dodaklı’nın İsmet’e
Allah gani gani rahmet eylesin
Kepenin Rıza’nın solgun benizi
Şeriban gelinin kalmadı izi
Alamanya gelin etti Deniz’i
Allah gani gani rahmet eylesin
Osman Duman bindi ölüm atına
Melek gibi uçtu göğün katına
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Hürmetim sonsuzdur büyük zatına
Allah gani gani rahmet eylesin
Kuru Sıkı bindi gitti gemiye
Çökgergilin helvasını yemeye
Şaziye anamla Çökük Fehmiye
Allah gani gani rahmet eylesin
Emrullah ölünce büründü yasa
Göğ Nazik de nasıl çekmesin tasa?
Bir selam gönderdik Dağlı Abbas’a
Allah gani gani rahmet eylesin
Bacı kızmış hızlı yakmış fırını
Güldene düşünmüş elin arını
Cöcceli de Deli Boran torunu
Allah gani gani rahmet eylesin
Mutlu mutlu yaşayacak zamanı
Kahpe felek anlamadı amanı
Genç yaşında aldı Zeynel Duman’ı
Allah gani gani rahmet eylesin
Ne yapsak ne desek ölümdür gerçek
Kara Yaşar elimizde bir çiçek
Genç yaşında öldü Alpaslan Koçak
Allah gani gani rahmet eylesin
Yılan İpek esir etti bir sinek
Yorulduk Battal’ın atına binek
Ne İdo’su kaldı ne Deli İnek
Allah gani gani rahmet eylesin
Kürt Dursun, Kürt Hıdır Dersim’den geldi
Alikgo Bicik Kız haline güldü
Kürdün Mehmet Ali gencecik öldü
Allah gani gani rahmet eylesin
Cuğlu Melek bibim başımıza taç
Deli Elif bibime yeni sayfa aç
Eleminli Mıstık rahmete muhtaç
Allah gani gani rahmet eylesin
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Gittik Kör Hacca’dan bir etek tuttuk
Kurtlu Kulak Omar’ı sürüye kattık
Hamet oğlu Abdullah’ı unuttuk
Allah gani gani rahmet eylesin
Dari’nin oğlu da çekti satırı
Oğlu Haydar binek etti katırı
Missi Millah’ın yok mu hatırı?
Allah gani gani rahmet eylesin
Cinni’nin Arap’la, Hodu Naciye
Yılık’tan Şemik’ten yandı Bacı’ya
İnsan dayanamaz böyle acıya
Allah gani gani rahmet eylesin
Kaşmer’e bakarsan herkes veliydi
Eşi Şavka güzelliğin seliydi
Damatları Mürteze’nin Ali’ydi
Allah gani gani rahmet eylesin
Kör olsun ölümün olur mu hoşu?
Öldü Badegül de başında poşu
Kimye’nin Mehmet’in Hulusi, Kuş’u
Allah gani gani rahmet eylesin
Daldı’nın Sevim’i geldi oyuna
Gelirse bekleriz sabah çayına
Nasıl yanmam Kara Mehmet Koyun’a
Allah gani gani rahmet eylesin
Kulu’nun İhsaniye gelmez bir daha
Seyfi’nin Cemile yakın Allah’a
Şevket’in Hakan’a yandım vallaha
Allah gani gani rahmet eylesin
Gele gele geldik Cubbut Yusuf’a
Yusuf ile Yalçın geçtiler safa
Hotot’un Ceylan’ı uğradı affa
Allah gani gani rahmet eylesin
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Titiğin İsmail, Saynur, Yücel’i
Türkü söylerlerdi gündüz geceli
Mektuplar yazdılar ince heceli
Allah gani gani rahmet eylesin
Hüseyin Ağa’nın Mehmet Bıyıklı
Karısı sorarsan Palabıyıklı
İnekler sağardı çifte yayıklı
Allah gani gani rahmet eylesin
Kasım’ın karısı Feride gitti
Sağar Ali babasına el etti
Kasım’ın Fehmi’si kayboldu gitti
Allah gani gani rahmet eylesin
İsmail Baskın da kilodan öldü
Habil anasına selamı verdi
Aşır’ın Hüseyin ne zaman güldü?
Allah gani gani rahmet eylesin
Aşır’ın Selahattin’i unutma
Hüseyin Orhan’ı sürüden atma
Güzeller güzeli Lekesin Fatma
Allah gani gani rahmet eylesin
Basenin Süleyman dolanır dıştan
Kenan ayrılmadı teyzem Miniş’ten
Yiğitler yiğidi Ali eniştem
Allah gani gani rahmet eylesin
Kürt Ali’nin Cemal’ının birası
Necati’nin kalbindeydi yarası
Yozuk’unan bozuk idi arası
Allah gani gani rahmet eylesin
Daldı’nın Doğan’ı anlatam size
Murat’ın Acik’i gitti temize
Mürteze’nin karısıydı Pakize
Allah gani gani rahmet eylesin
Şükürden başladık Karacık Zöhre
Gencecik Neşegül uğradı gahre
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Mıstık’ın Sultan’da asıktı çehre
Allah gani gani rahmet eylesin
Cumaların Kaya bülbül beslerdi
Bayramlarda Çavuş’unu süslerdi
Saniye de Levent deyin seslerdi
Allah gani gani rahmet eylesin
Cafar’ın Fatma’yla Baze’nin Veli
Müslüm’ünen Hacca gitti evveli
Halime kuruydu inceydi eli
Allah gani gani rahmet eylesin
Nutku’nun Ayhan’ı çalardı sazı
Edeviye’nin de bitmezdi nazı
Kadir Efendi’den Komser Niyazi
Allah gani gani rahmet eylesin
Zehirlenip öldü Cırıt’ın Fatma
Cırıt’ın Satı’yı yabana atma
Kalaycının Göbbüğü destana katma
Allah gani gani rahmet eylesin
Geldi ölüm kapımıza dayandı
Hamza’nın Adnan’ı derde boyandı
Kimisi ağladı kimisi yandı
Allah gani gani rahmet eylesin
Çimenlerin kızı idi Nezirik
Rıza Temur yandı oldu küzürük
Mühendis Davut’ta vardı vezirlik
Allah gani gani rahmet eylesin
Zırroğon kızının soyu Baseni
Arif’in gencecik öldü İhsan’ı
Davut’un Necdet’in boldu lisanı
Allah gani gani rahmet eylesin
Çartığın Memiği unutmadan an
Çöpüssüğün Adil’inden uçtu can
Ah canım ciğerim gencecik Okan
Allah gani gani rahmet eylesin
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Çöpüssük de Menşure’yi aldattı
Avni Çavuş gitti yatıda yattı
Hothot’un Edeviye bizi ağlattı
Allah gani gani rahmet eylesin
Çotların anası Tangar Zarife
Abdin’in Türkan’ı gelmez tarife
Gabrillerin Omar sorsun Arif’e
Allah gani gani rahmet eylesin
Giresun’dan geldi Ordulu dendi
Milli’nin Sülük’ün evine indi
Kör olsun Azrail onu da yendi
Allah gani gani rahmet eylesin
Dursun Başçavuş da Yüksel de gitti
Deli Fatma Ferit’ine el etti
Ağlaya ağlaya gözyaşı bitti
Allah gani gani rahmet eylesin
Hüseyin Temur da çok çekti zahmet
Karısı Göğkız’a okunur rahmet
Çorum’da aşçıydı bizim Çöm Mehmet
Allah gani gani rahmet eylesin
Sarımbey’e beyler attı temeli
Toylama’nın geliniydi Döneli
Lütfiye Özçınar’a ne demeli
Allah gani gani rahmet eylesin
Kıncağın Mürteze kaldı kül yetim
Ölenlere rahmet etmek niyetim
Çok hızlı yaşadı Bakbak Nurettin
Allah gani gani rahmet eylesin
Cülünün Memik’in gider gücüne
Kardeşi Bahattin geçti hücuma
Budala’nın Hasan, Elif bacıma
Allah gani gani rahmet eylesin
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Rıza’nın Memik’i anlatam size
Araplar da gelin derdi Kirez’e
Nutku’nun Şavka’sı gelirdi göze
Allah gani gani rahmet eylesin
Gabrillerin Ömer’i yazmasam derler
Boran’ın Feride’de kalmadı haller
Budala’nın Ali karısı Güller
Allah gani gani rahmet eylesin
Polis Cavit öldü olmadı şehit
O da polis idi kardeşi Raşit
Kabak’ın Duran’a Naciye şahit
Allah gani gani rahmet eylesin
İsmet Yıldırımgök oğlu Salih’i
Genç yaşında kanser etti talihi
Çektiği acının yoktur tarifi
Allah gani gani rahmet eylesin
Kan kanseri oldu Kuyucu Doktor
Doktorun acısı sevene oktur
Karısı Zeynep’in tasası yoktur
Allah gani gani rahmet eylesin
Kiminin dertleri başından aşar
Kimi yavaş yürür kimisi koşar
Mide kanseriydi Miniş’in Yaşar
Allah gani gani rahmet eylesin
Satı İbiş çok benzinlik bekledi
Bacım ona çok acılar ekledi
Bütün yükü sırtımıza yükledi
Allah gani gani rahmet eylesin
Ayrılık hasretlik dert dümen dümen
Gene efkâr bastı ellere demen
Manisa’da öldü Satılmış Çimen
Allah gani gani rahmet eylesin
Ünsal saray gibi yapmıştı evi
Gönlünde sakladı sevgiyi sevi
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Onu da götürdü Azrail devi
Allah gani gani rahmet eylesin
Gulu Bekdeş ile oğlu Ali’nin
Beyhan da tez gitti kızı Kulu’nun
Rahmeti bol olsun Kabak Veli’nin
Allah gani gani rahmet eylesin
Sevgi varken gerek var mı küsmeye?
Eşinden dostundan selam kesmeye
Alikko Bicik Kız Tata Esme’ye
Allah gani gani rahmet eylesin
İnsanın aklında kalmıyor bazen
Unutsa ne yapsın destanı yazan?
Hasan Hüseyin’le karısı Pazen
Allah gani gani rahmet eylesin
Gönlü zenginceydi razıydı aza
Kimi ekmeğini basıyor tuza
Bıydılıcın oğlu Müezzin Rıza
Allah gani gani rahmet eylesin
Ömür bitti yıllar girdi araya
Genç iken ömrünü böldü yarıya
Rahmeti bol olsun Gınçak Karı’ya
Allah gani gani rahmet eylesin
Sevgiyle yaşayak kavgadan kaçak
Kin ile garezle açar mı çiçek?
Baki’nin karısı Fadime Koçak
Allah gani gani rahmet eylesin
İçleri yanarken gözlerinde yaş
Ölünün ardından yedirdiler aş
Ardak Mıstığın Abdullah Alataş
Allah gani gani rahmet eylesin
Büyüğün sözünü yabana atma
Haramı mındarı sözüne katma
Elli yüzlü öldü Darıcı Fatma
Allah gani gani rahmet eylesin
935

Münür boş yaşadı yok bir eseri
Sarhoş gezdi taşa vurdu keseri
O da gitti yenemedi kanseri
Allah gani gani rahmet eylesin
Zahide’nin Elvan Pelen’in eşi
Şadıman da gitti başında poşu
Kör olsun ölümün olur mu hoşu?
Allah gani gani rahmet eylesin
Kır Ali’nin Hüseyin gelmez bi daha
Seven gönül yakın olur Allah’a
Karısıyla birlik düştü toprağa
Allah gani gani rahmet eylesin
Kimisi doğuştan hasret rahmete
Kimisi ölümü almış zimmete
Hep rahmet dileyek Toytak Ahmet’e
Allah gani gani rahmet eylesin
Bu dünya ölümlü her şey deneme
Felek müjgan oku vurdu sineme
Basenlinin Arif, Bitli Senem’e
Allah gani gani rahmet eylesin
İnsanlar geziyor dağlı bayırlı
Çiçekler ekiyor çimli çayırlı
Kekke’nin Hüseyin anası Hayırlı
Allah gani gani rahmet eylesin
Saadetin Hasan da derdi el aman
Fatma Büke öldü bu nasıl zaman?
Kara Mıstık ile Abdullah Duran
Allah gani gani rahmet eylesin
Yarmacı’nın Mehmet denen o zatın
Çökger ağır basar alınmaz satın
Kimiye’nin Mehmet Güldane Hatın
Allah gani gani rahmet eylesin
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Cöbcük Mehmet Ali oynar üterdi
Yumak’ın gaydası ona yeterdi
Küpüssük zil çalar göbek atardı
Allah gani gani rahmet eylesin
Kör olsun arılar geçti hücuma
Müfide’yi unutmak gider gücüme
Teslime İpek’ti gelin bacıma
Allah gani gani rahmet eylesin
Selim’in Abdullah’ı koydum kıyıda
Küt Fadik de eksik çıktı sayıda
Vurdumduymaz idi İzzet Dayı da
Allah gani gani rahmet eylesin
Çorum olayının sonu bir fesat
Ömer’in Hamza da oldu bir ceset
Ne Rakiyme kaldı ne Kara Esat
Allah gani gani rahmet eylesin
Yayla’yla Hatıca birlik yatıyor
Haşeri’nin Kadir nöbet tutuyor
Parti’nin Ahmet’i kime çatıyor?
Allah gani gani rahmet eylesin
Cırrık Arap garip garip dururdu
Kimi görse lafla olsun vururdu
Bazen yavaş bazen hızlı yürürdü
Allah gani gani rahmet eylesin
Sebahattin Kayı sanki gelmedi
Piyman Boztepe de aman bilmedi
Nebile’yle Ozan Gürhan gülmedi
Allah gani gani rahmet eylesin
Mehmet Kayı, Köksal Kayı kardeşti
Kapanmış yarayı acılar deşti
Nok Veli’nin Ali ölümü seçti
Allah gani gani rahmet eylesin
Habibe Topal da olmuştu ana
Şükür de bakardı Huri Saran’a
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Ölüm yakışmadı Turgay Baskın’a
Allah gani gani rahmet eylesin
Ahmet yalnız kaldı Gaytan ölünce
Hakık çok güzeldi hele gülünce
Veli Çimen geldi köyü bilince
Allah gani gani rahmet eylesin
Mustafa, Perihan ölünce öldü
Filin Latife’yi kim gördü bildi?
Nüfus Gülüzar’ı defterden sildi
Allah gani gani rahmet eylesin
Ergene tanırdı Abdullah Koç’u
Çok mazlumdu garip yok idi suçu
Meliha Pelen’in döküldü saçı
Allah gani gani rahmet eylesin
Hatun Eke, Muhsin Eke bir idi
Bahattin Temur’un sesi gür idi
Tevriz Bakbak bütün köye sır idi
Allah gani gani rahmet eylesin
Kaç kişi tanıdı Aydın Özay’ı
Güldük yapar idi pastayı çayı
Ankara’da öldü bak Yusuf Kayı
Allah gani gani rahmet eylesin
Süleyman’la Kıymet Özkan yan yana
Hamza İbiş yaren Ali Erkan’a
Hüseyin Önder’le Mehmet Gürhan’a
Allah gani gani rahmet eylesin
Fatma Bakbak Aydın ile evliydi
Rıza Boztepe de bizim köylüydü
Güzel Mol da anasından dilliydi
Allah gani gani rahmet eylesin
Koyunla yaşadı Neriman Hanım
Hava Temur gitti halaylar yarım
Mahmut Alış derdi Ferik de canım
Allah gani gani rahmet eylesin
938

Bana n’olur demiş Sadık Erdemiş
Mustafa Özçınar’ı eceli yemiş
Seyfi gelmiş bakmış bakmış görmemiş
Allah gani gani rahmet eylesin
Fatili’nin Güler çok gahır çekti
Fevziye İpek’in canına yetti
Murat Boztepe de kilodan gitti
Allah gani gani rahmet eylesin
Münik kalkıp gelmiş ocağı yakar
Nizamettin Topal su gibi akar
Bütün köyü yaktı Kahraman Bakar
Allah gani gani rahmet eylesin
Âşık Borani'yem düştüm çabaya
Selam olsun eşe dosta obaya
Hürmetim sonsuzdur Boran Baba'ya
Allah gani gani rahmet eylesin
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BAŞ EDEMEZSİN
Mülayim ol sözün söyle engine
Konuşma cahille baş edemezsin
Davul tokmak vurur dengi dengine
Serçeyi şahine eş edemezsin
Cahil söz anlamaz insanı yorar
Senden anasının kızlığın sorar
Arifler bir söyler bin yara sarar
Bütün emeklerim boş edemezsin
Âşık dilbaz olur dudu dillidir
Bülbül öter bahçeleri güllüdür
Yarış atı taylığından bellidir
Gören gözlerimi şaş edemezsin
Bağrına basmadan toprak turabı
Nasıl güldürürsün gönlü harabı?
Bizim içtiğimiz engür şarabı
Ağzına alıp da leş edemezsin
Ecel bir gün tebligatı bildirir
Gurur kibir insanlığı öldürür
Kulun ağlattığın Allah güldürür
O ela gözleri yaş edemezsin
Benim sevgi dolu bugünüm dünüm
Hoşgörü sevgiden mezhebim dinim
Yedi süngü saplı bağrımda benim
Yaralı gönlümü hoş edemezsin
Âşık Borani’yem söyledim baştan
Kebap pişer bağrımdaki ateşten
Haramdan mundardan haksız kazançtan
Arif sofrasına aş edemezsin
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KADINSIZ OLMAZ
Kadın hemi ayak hem iki kanat
Kadınsız uçamaz yürüyemezsin
Gel dinle sözümü eyleme inat
Kadınlar olmadan yürüyemezsin
Bak sana sözlerim iyi niyetli
Tek başına yola gitmek zahmetli
Solucan değilsin çift cinsiyetli
Sen kendi başına türeyemezsin
Hele anma kadınların adını
Kadınsız alaman hayat tadını
Bir gün çıkar yaşamından kadını
Hayatı yalınız sürüyemezsin
Görmüyor kadını gözü şaşılar
Kadınlar dünyaya sevgi aşılar
Nenni nenni diye ağarır saçlar
Beşiğin dibinde çürüyemezsin
Kadının kimliği almıştır yara
Dert içinde yaşar gider mezara
Yüzündeki nuru kapkara çara
Öcü varmış gibi bürüyemezsin
Âşık Borani’yem yanıyor içim
Kadına yâr deyip sevmek mi suçum?
Bu kötü zihniyet kadına niçin?
Kadını yaşamdan kürüyemezsin
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ÖYLE GİDİLMEZ Kİ
Senin merhametin vicdanın yok mu?
Afat gibi yağdın estin gidiyon
Bir hatır sorsaydın merhaba çok mu?
Selamı sebatı kestin gidiyon
Akşamaca seni sordum kaçından
Bir tek tel vermedin sarı saçından
Lafı geveledin ağzın içinden
Doladın yüzünü astın gidiyon
Ben masumum eller açtı aramı
Bilemedin akım ile karamı
Uzattığma pişman ettin yaramı
Acıyı zehiri bastın gidiyon
Âşık Borani’yem dinle sözümü
Gayrı çekemiyom cilve nazını
Öte yana çevirip de yüzünü
Gene suratını astın gidiyon
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ELLERİN ELLERİME SON BİR DEFA DOKUNSUN
Gönlüme ferman olsun iki satır yaz da at
Senin olsun bu beden mezarımı kaz da at
İster isen Merih'ten istersen aydan uzat
Ellerin ellerime son bir defa dokunsun
Gözlerin gözlerimde selalarım okunsun
Ömür bitti gidiyom seneler aylar derken
Kalbime bir ışık yak kandilleri sönerken
Beni yalnız bırakma mezarıma girerken
Ellerin ellerime son bir defa dokunsun
Gözlerin gözlerimde selalarım okunsun
Ben bozkır ozanıyım sen İstanbul hanımı
Yazdığın şiirlerle yakıyorsun kanımı
Çıldırmış yüreğimden silemezsin anımı
Ellerin ellerime son bir defa dokunsun
Gözlerin gözlerimde selalarım okunsun
Ellerde kazma kürek toprağım yarılmadan
Helalleşip ayrılak küsüşüp darılmadan
Bir daha uzat elin kefenim sarılmadan
Ellerin ellerime son bir defa dokunsun
Gözlerin gözlerimde selalarım okunsun
Borani’yim ozanım asla boş kalmaz yerim
Gelirken sevgi dedim giderken sevin derim
Bilmem nasıl ayrılam melikem ilham perim
Ellerin ellerime son bir defa dokunsun
Gözlerin gözlerimde selalarım okunsun
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NERDE ESKİ AŞKLAR?
Ruhun bedendeki gölgesiydi aşk
Nerde eski aşklar eski sevdalar?
Tutuşan ateşin simgesiydi aşk
Nerde eski aşklar eski sevdalar?
Yanan aşk ateşi asla sönmezdi
Seviyom diyenler geri dönmezdi
Aşk atına binen daha inmezdi
Nerde eski aşklar eski sevdalar?
Yanan gönüllerde kor olurdu aşk
Seven bedenlere sur olurdu aşk
Temiz sevgi için var olurdu aşk
Nerde eski aşklar eski sevdalar?
Âşık Borani’yem döndüm şaşkına
Sevdim diyen sahip idi aşkına
Yabancıyı koymaz idi köşküne
Nerde eski aşklar eski sevdalar?
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BORANİ ŞAŞTI TURNALAR
Kendim gurbet elde gönül sılada
Borani ne yapsın şaştı turnalar
Kara haber kokusu var havada
Yüreğime ateş düştü turnalar
Pervaz vurun Sarimbey’in üstüne
Selam söylen yaranıma dostuma
İncirli’den su doldurun testime
Yana yana ciğer pişti turnalar
Gönül fari değil hicrandan gamdan
Her yanım buz tuttu usandım candan
Ayrılık bir yandan hasret bir yandan
Sormadı yaramı deşti turnalar
Derdim yazsam sığdıramam kâğıda
Gözüm sulu başlıyorum ağıda
Gönül kuşu yuva yapmış söğüde
O yâr başkasını seçti turnalar
Herkes eğleniyor saltanatında
Beni yüzdürüyor yerin altında
Gam kervanı dolanıyor kapımda
Zalim kader beni seçti turnalar
Borani’nin sonu n’olur bilinmez
Bende bu yaralar varken gülünmez
İstese de bu Borani gelemez
Ecel tırpanları biçti turnalar
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AH BU ÂŞIKLAR
Benim suçum meyve vermek Fadime
Dallarımı kırdı ah bu âşıklar
Bırakmaz ki insanlığı sarayım
Kollarımı kırdı ah bu âşıklar
Acı ahlat bunlar yutamıyorum
Yoz oldu sürüye katamıyorum
Bağlar hozan kaldı tepemiyorum
Bellerimi kırdı ah bu âşıklar
Güzel dedim Kaf Dağı’nı yol etti
Başımıza onulmadık hal etti
Vura vura dillerimi lal etti
Dillerimi kırdı ah bu âşıklar
Ben sevgi dedikçe o vurdu yıktı
Beni mahkûm gibi hapise tıktı
Deryalar içinde salsız bıraktı
Sallarımı kırdı ah bu âşıklar
Borani’yem hatır gönül yıkmadan
Yâr severim hiç usanıp bıkmadan
Gül tomurcuk kozasından çıkmadan
Güllerimi kırdı ah bu âşıklar
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BİZE KALMAMIŞ
Sevgi dedim sevda dedim aşk dedim
Aşkı Karac’oğlan yazdı dediler
Umudumu sahra çöllere kodum
Mecnun senden evvel gezdi dediler
İlla sevda diyor bu arsız yürek
Aşksız yaşanmıyor bir sevda gerek
Dağlar yaram diye bir kazma kürek
Ferhat ile şirin kazdı dediler
Bu sevda başladı Havva Âdem’den
Hicran seli aktı iki didemden
Bir ateş tutuştu yandı sinemden
Kerem ile Aslı kızdı dediler
Âşık Borani’yem çektiğim dosttan
Gönül kurtulmuyor kederden yastan
Bir yuva yaptırdım iyiden hastan
Senin gönül kuşu yozdu dediler
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ALDIRMA CAHİLİN PALAVRASINA
Yalan sermayesi yalan serveti
Cahil ağzındaki yalanla gezer
Anlaşılmaz cehaletin niyeti
İçinde kırk türlü planla gezer
Cahilin yalanı bıktırır seni
Sırça saray olsan yıktırır seni
Fırsatını kollar sokturur seni
Cahil koynundaki yılanla gezer
Cahil sözlerine yalanla başlar
Yalanla pişirir yalanla haşlar
Katılmaz sürüye insanı dışlar
Aslı hayvan olan hayvanla gezer
Her yer kanat olsa cahil uçamaz
Cahil bu huyundan asla geçemez
Yola çıkar yoldaşını seçemez
İçindeki iblis şeytanla gezer
Merhem tesir etmez dil yarasına
Cahil fitne sokar halk arasına
Cahil ne bulursa kor sofrasına
Rızkını aramaz yavanla gezer
Cahil cehalete selam kestirmez
Cahil cehaleti asla küstürmez
Cahil lokmasını ele göstermez
Bulduğna sevinir soğanla gezer
Borani boşa mı çaldı bu sazı?
Dostun eşiğinde eder niyazı
Elesti bezminden hakkına razı
Edepli erkânlı imanla gezer
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CAHİLİN MALINDAN OLUR MU KURBAN?
Cahilin meclisi sohbeti olmaz
Kadını erkeği bayı yalandır
Füzesine binsen menzil alınmaz
Güneşi yıldızı ayı yalandır
Cahil sohbetinin sözleri har hış
Arif meclisinde sevgiyle barış
Cahil atı ile alınmaz yarış
Cahilin kısrağı tayı yalandır
Gül tohumu eksen o diken biter
Dallarına konar baykuşlar öter
Sermayesi yalan laf alır satar
Şehri kasabası köyü yalandır
Cahillerden arif insan olamaz
Arayıp da gerçekleri bulamaz
Beyinine bir tek damla dolamaz
Denizi ırmağı çayı yalandır
Borani yatağın sevgiden yorgan
Bağladı kolumu zülüfler urgan
Cahilin malından olur mu kurban?
Elesti bezminde payı yalandır
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BALA ÇEVİRİR
Çiçeklerin suyu kendi tatl’olmaz
Arı çırpınarak bala çevirir
Ambarlar kilerler kendisi dolmaz
İnsan emeğini mala çevirir
Bülbül olan neceslerde öter mi?
Gerçek münafığın elin tutar mı?
Arif meclisinde diken biter mi?
Ayıklar dikeni güle çevirir
Cahilin baklava böreği tutsun
Cahilin tavuğu horozu ötsün
Bir yarım elmaya razı ol yetsin
Hakk’a yakın olan kula çevirir
Hazır nazır olan Hakk’ın hikmeti
Erenler aşkına yapak hörmeti
Âşıkla sadıkla yap muhabbeti
Edep ile erkân yola çevirir
Erenlerde böyle körlük olur mu?
Cahilin sohbeti birlik olur mu?
Gerçek muhabbette ellik olur mu?
Tutup yapışacak dala çevirir
Arif pazarında zarara da sat
Ne cevherin varsa malı mala kat
Arifinen çula bürün sarıl yat
İnsanı göçürmez kala çevirir
Gerçek sohbetinde emle doyarsın
Şerri bile hayırlara yoyarsın
Doğudan batıdan haber duyarsın
Alo alo diyen tele çevirir
Gerçek baştan başlar sonu bulamaz
Muhabbet bağının gülün yolamaz
Arif olan muhabbetsiz olamaz
Muhabbet arkını göle çevirir
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Arifler sofraya haramı koymaz
Cahilin haramsız midesi doymaz
Bin nasihat etsen birini duymaz
Altın ayarını pula çevirir
Cahil meclisine çok gidip gelme
Bunca hatırayı gönülden silme
Cehalete atlas halıyı verme
Kiymetini bilmez çula çevirir
Her güzelin düşüp gitme izine
Hiç inanma sohbetine sözüne
Meylini düşürme sokak kızına
Bütün hayatını fala çevirir
Cahil meclisinde gerçek bulunmaz
Yılkı atıyınan yarış alınmaz
Cahille oturup muhabbet olmaz
Konuşturmaz seni lala çevirir
Borani okumak gelen ilk emir
Yıkılan gönüller olmuyor tamir
Helal lokma arif kâmille yenir
Cehalet sofranı yala çevirir
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VAH BORANİ VAH
Hani nerde senin gençlik yılların?
Dökülmüş dişlerin azın kalmamış
Söylesene ne olacak hallerin?
Gönlünde baharın yazın kalmamış
Yürürdün gezerdin bayırda düzde
Ozandın şairdin yazardın sözde
O da geçti gitti kalmadı bizde
Kırılmış tezenen sazın kalmamış
Yürümüyor ağrı girmiş dizine
Az görüyor duman çökmüş gözüne
Eşin dostun bakmaz oldu yüzüne
Yaşasan da tadın tuzun kalmamış
Âşık Borani’yem büküldü belim
Gönül bahçesinde lal oldu dilim
Kime arz edeyim bilmiyom halim?
Yâre cilve ile nazım kalmamış
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ÂŞIKLARA BAĞDAT SORULMAZ İMİŞ
Aşığın sözü var arının balı
İnleyip gezmektir ahvali halı
Ne kadar süslesen yaprağı dalı
Her ağaca yuva kurulmaz imiş
Zar satmak yakışır bülbüle güle
Aşığa ezelden verilmiş çile
Mevla'yı seversen değme gönüle
Her güzele mızrap vurulmaz imiş
Âşıklara sevda Hak’tan verilmiş
Aşk binası sevgi ile örülmüş
Ne duyulmuş canım ne de görülmüş
Sevgisiz menzile varılmaz imiş
Aşk ile dolanır damarda kanım
Aşka kurban olsun cesedim canım
Hancı ölür han kapanır sultanım
Âşık aşk yolunda yorulmaz imiş
Borani kurbanım sevgi bölene
Lanet olsun ağlayana gülene
Helal olsun aşk yolunda ölene
Âşıklara Bağdat sorulmaz imiş
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AŞK-I MUHABBET
Herkes varlığını meydana döker
Aldırır sattırır kârsız muhabbet
Acıyı bal eder dilleri şeker
Tadına doyulmaz arsız muhabbet
Kimi sözü bilmez lafı şaşırır
Kimi muhabbeti dağdan aşırır
İnsanı ne yakar ne de pişirir
Ocaksız ateşsiz harsız muhabbet
İçindeki pislikleri atmadan
İnsanları hamı hasa katmadan
Hakikatin terazisi tartmadan
Olur mu sorgusuz darsız muhabbet?
İnsan sevgisidir her şeyin başı
Sevgiyle hoşgörü keser savaşı
Meydana koymadan muhabbet aşı
Olur mu sofrasız varsız muhabbet?
Çoklarına dillerini çözdürür
Lafı dilden dudağından süzdürür
İnsanları kapı kapı gezdirir
Olur mu sevgisiz yârsız muhabbet?
Sözleri manalı derine dalan
Ariftir dinleyip nasibin alan
Âşık Borani’nin gönlünü çalan
Başımın belası hırsız muhabbet
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CEMALDEKİ NURA ALLAH AŞKINA
Yeni girmiş idim gönül köşküne
Oturdum suç oldu kalktım suç oldu
Cemaldeki nura Allah aşkına
Eğildim suç oldu baktım suç oldu
Söz içinde döndürmedin dilimi
Yaz içinde koklatmadın gülümü
Ölünü öpeyim aşk kandilini
Söndürdüm suç oldu yaktım suç oldu
Bütün varlığımı zarara sattım
Yoklukta sevdayı sevgiyi tattım
Gönül dergâhına bir temel attım
Ördürdüm suç oldu yıktım suç oldu
Bahar seli oldum görünmez dibi
Sevdalar doldurdu cüzdanı cebi
Gönül memesini kar suyu gibi
Emdirdim suç oldu aktım suç oldu
Ta arşı âlâya dizildi derdim
Umudumu hayal ile everdim
Bir çarkıfeleğin içine girdim
Döndürdüm suç oldu çıktım suç oldu
Muhammed'le miraçladım miracı
Enel Hak’ta solda koydum Hallac’ı
İsa ile göğe gerilen haçı
İndirdim suç oldu çaktım suç oldu
Borani’yim sözüm arif erlere
Seven gönül toprak olur yerlere
Gönül gemisini açtım körlere
Bindirdim suç oldu bıktım suç oldu
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KÖTÜ KOMŞU
Pisliğini sağa sola
Döker gider kötü komşu
Dünyaya fitne tohumu
Eker gider kötü komşu
Şafakta gelir oturur
Laf getirir laf götürür
Hiç yoktan kavga ettirir
Takar gider kötü komşu
Ne utanma ne de ayıp
İnsanlığı olmuş kayıp
Seni dertlerinle koyup
Çıkar gider kötü komşu
Yalan alır yalan satar
Görünmez pusuya yatar
Ocağına ateş atar
Yakar gider kötü komşu
Yalandan alır ününü
Böyle geçirir gününü
Hiç yoktan insan gönlünü
Yıkar gider kötü komşu
Borani evine koma
Hile karıştırır kana
Şafakta gelir kapına
Bakar gider kötü komşu
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BENİM DERT ORTAĞIM
Dert ortağım gönül yaylam güneşim
Muhabbet aşını neyleyim sensiz?
Ayaz gecelerde hayalim düşüm
Dünya talaşını neyleyim sensiz?
Akıllanmaz bu gönlümü yorsunlar
Seni bana beni sana sarsınlar
İsterse altından mezar kursunlar
Ben mezar taşını neyleyim sensiz?
Gözlerin sermayem zülfün hazine
Başka güzel yakışmıyor mazime
Bele uyut beni yatır dizine
Sevda ateşini neyleyim sensiz?
Aklım çalışmıyor beynim buruşuk
Düşüm uzak hayallerim karışık
Olamadık dünya ile barışık
Gönül savaşını neyleyim sensiz?
Borani mutluluk kuşumuz öter
Boş rüyalar kuru hayaller biter
Senin ter kokunu içersem yeter
Suların başını neyleyim sensiz
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TORUNLARIMA
Sizlerle övünür gurur duyarım
Süzülerek gelen özümsünüz siz
Sizin sevginizi yerim doyarım
İşiten kulağım gözümsünüz siz
Mazlumu kayıran yüce bileğim
Sizler bunca yıllık kutsal emeğim
Sizin ile gerçekleşir dileğim
İnsanlığa bir çift sözümsünüz siz
Sizden üreyecek gelen sülalem
Sizler ile şenlenecek bu âlem
Karanlık gecede yanan meşalem
Ocağımda ateş közümsünüz siz
Siz varsınız ağacımda dalımda
Arı gibi kovanımda balımda
İnsanlığa giden sevgi yolunda
Yürüyen ayağım izimsiniz siz
Bulutum yağmurum çağlayan selim
Dem çeken bülbülüm bahçemde gülüm
Söyleyen ağzımda konuşan dilim
Ayağım ellerim yüzümsünüz siz
Âşık Borani’yem kurbanım size
Kimse dokunamaz bizdeki öze
Oğlumdan kızımdan hatıra bize
Allah ömür versin bizimsiniz siz
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
SEVGİYE DAVET
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MASA BAŞINDA
Doldurulur kadeh içmeye başlar
Muhabbet kurulur masa başında
Dertliler derdini açmaya başlar
Oturup kalınır masa başında
Konuştukça ağızlardan bal akar
Kimisi dertlidir kimi gam akar
İçildikçe hamlar ortaya çıkar
Türküler çalınır masa başında
Yavaş yavaş kadehleri atarlar
Rakı suyu birbirine katarlar
Kimisi dayanmaz erken yatarlar
Ehiller bulunur masa başında
İçki ciğerleri yakmaya başlar
Sırtından ceketler çıkmaya başlar
Lafı birbirinden kapmaya başlar
İlhamlar alınır masa başında
Kimi armut gibi düşer sallanır
Kimisi üstüne işer sallanır
Kimi balon gibi şişer sallanır
İnsanlar yorulur masa başında
Borani’nin sözü bir destan olur
Her taraf gül açar gülistan olur
Maya temiz ise bir insan olur
Hedefe varılır masa başında
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VAR MI SÖZLERİNE SADIK?
Dost deyip de sarıldığın yoluna kuyu kazıyor
Dost deyip de güvendiğin ölüme ferman yazıyor
Hoşgörü bilmiyorlar hemen darılıp kızıyor
Var mı sözlerine sadık var mı ahdine vefa?
Hepsinde aynı zihniyet hepsinde aynı kafa
Nerde kaldı eski sohbet nerde kaldı muhabbet?
Nerde kaldı eski şefkat nerde kaldı merhamet?
Arayıp da bulamayan kime edecek şikâyet?
Var mı sözlerine sadık var mı ahdine vefa?
Hepsinde aynı zihniyet hepsinde aynı kafa
Kafaları öfke dolu elleri değnekli taşlı
Var mı gönlü şefkat dolu sofrası ekmekli aşlı?
Dostluğa temel atıyor örmüyor kalıyor başlı
Var mı sözlerine sadık var mı ahdine vefa?
Hepsinde aynı zihniyet hepsinde aynı kafa
Gerçekleri görmek için can gözünü açmaya bak
Düşmanı anan doğurur dost arayıp bulmaya bak
Kendisini bilmeyenler Rabb’ini nasıl bulacak?
Var mı sözlerine sadık var mı ahdine vefa?
Hepsinde aynı zihniyet hepsinde aynı kafa
Borani’yem yak feneri gündüz gözü insan ara
Cüzdanları en yakın dost Allah’ları olmuş para
Belki arifan bulunur sen malını dök pazara
Var mı sözlerine sadık var mı ahdine vefa?
Hepsinde aynı zihniyet hepsinde aynı kafa
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BİLGİSAYAR ÇAĞI
Bilgisayar kolay etti işimi
Sarıldık dost olduk bilgisayarla
Anlamadım bu erkek mi dişi mi?
Sarıldık dost olduk bilgisayarla
Siz de alın bakman üçe beşlere
İnsanları daldırıyor düşlere
Adam gibi karışıyor işlere
Sarıldık dost olduk bilgisayarla
Düğmeye basınca açıldı geldi
Ekrana bakınca yüzüme güldü
Yazı yazak dedim anladı bildi
Sarıldık dost olduk bilgisayarla
Masanın üstünde bir çuval bilgi
İnsandan istiyor temizce ilgi
Bir eli yazıyor bir eli silgi
Sarıldık dost olduk bilgisayarla
Bir tıklarım ulaşırım habere
İnternette kaynar pişer tencere
Dünyaya açılmış koca pencere
Sarıldık dost olduk bilgisayarla
Borani alınca oldum pür neşe
Adam gibi ortak oldu her işe
Zaman geçirmeden basmalı tuşa
Sarıldık dost olduk bilgisayarla
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BABASININ BİR TEK KIZINA
İnsan damar damar yer kısım kısım
İçinde şeytanlar yatar unutma
Ne kadar dost olsa ne kadar hısım
İnsanı beş pula satar unutma
Cehaletin sazı sözü yalandır
Cehalet zehirli akrep yılandır
Dışarıdan güler içi plandır
Çıkmadan arkandan atar unutma
Bilemezsin zararını kârını
Cehalet bilemez namus arını
Fitne fesat ile dolu karını
Alıcı kuş gibi yutar unutma
Cahilin bahçede koklanmaz gülü
Cehaletin yoktur Leyla’sı çölü
Sözleri zehirli dikendir dili
Cehalet insana batar unutma
Muhabbette diller dudak aşınmaz
Bir koltukta iki karpuz taşınmaz
Cahil lafın gerisini düşünmez
Sözü birbirine katar unutma
Az konuş öz konuş yarasın işe
Löpür löpür haram yutarsın boşa
Cehalet gemisi batıyor ise
Evvela kendini kurtar unutma
Âşık Borani’yem babanı dinle
İlişkin olmasın periyle cinle
Sözün okka dövsün ağırın söyle
Arifler insanı tartar unutma
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GAYRI GİDER OLDUM
Derdim çoktur benim dinle be beyim
Çorum’a bağlıdır Sarimbey köyüm
İşte böyle garip bir Borani’yim
Gayrı gider oldum göç oldu bana
Kimi deli dedi aldı yürüdü
Beni gören dostlar gözün bürüdü
Dert çekmekten ciğerlerim çürüdü
Yaranım akranım hiç oldu bana
Bir kırık sazım var bir de tezenem
İnsanlığa dostum onu üzemem
El gibi oturup yalan düzemem
Gerçeği söylemem suç oldu bana
Zalim felek nerde beni güldürdü?
Dostum benim gülşenimi soldurdu
Borani’yi dostun oku öldürdü
Dostumun ettiği güç oldu bana
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DELİ BORAN’A YAKIŞMADIK
Boşuna anmayın Deli Boran’ı
Sazımızla yakışmadık Boran’a
Tam kökünden Sarimbey’in tamamı
Sözümüzle yakışmadık Boran’a
Bizler anlamadık sorunlarını
Arayıp yazmadık yarınlarını
Kızıp suçlayamam torunlarını
Kızımızla yakışmadık Boran’a
Bir sofra serip de ekmek görmedik
Mezarın el yaptı yüzler sürmedik
Hep kör olduk gerçekleri görmedik
Tuzumuzla yakışmadık Boran’a
Borani’yem yuvasından uçurduk
O güzel günleri boşa geçirdik
Deli dedik Amasya’ya kaçırdık
Azımızla yakışmadık Boran’a
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YAKIŞIR MI İNSANA?
Tertemiz olmadan gönül sarayı
Dara durmak yakışır mı insana?
Devasını bilmediğin yarayı
Alıp sarmak yakışır mı insana?
Yola gitme kör şeytana uyarak
Hak bilinmez kul hakkını yiyerek
Sana gül verene kardeş diyerek
Zehir vermek yakışır mı insana?
Haykırdı şahlandı gönlümün atı
Göklerin uçağı denizin yatı
Geçmek istiyorsan burda sıratı
Arif yormak yakışır mı insana?
Şeytana yâr olmuş a kara dinli
Fitne fesat dolmuş kafası gönlü
İster Alevi ol istersen Sünni
Gönül kırmak yakışır mı insana?
Adam mıdır insanlığa küsenler?
Hayvan gibi boğazlayıp kesenler
Allah’ın indinde birdir insanlar
Ayrı görmek yakışır mı insana?
Gönül kuşu yuva yapmaz dalına
Şükür etme hal olmadık halına
Öksüzlerin yetimlerin yoluna
Tuzak kurmak yakışır mı insana?
Borani şer işi cahile bırak
Öteki dünyada gevriyor orak
Yolcunun eline vermeden erzak
Yola vurmak yakışır mı insana?
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GÖNÜLE GİRMEKTİR SEVGİ
Neyin var neyin yok ise hepsinden vermektir sevgi
Kırıp döşün kafesinden gönüle girmektir sevgi
Arı gibi bir tek bir tek çiçekten dermektir sevgi
Selam olsun aşk olsun sevgi deyip yaşayana
Ömür boyu sevgi aşkı gönlünde taşıyana
Papatyada fala bakmak güllerde mana aramak
Sevgi gülüm akan ırmak sevgide yok gönül kırmak
Erkenden yola çıkınca dostun yarasını sarmak
Selam olsun aşk olsun sevgi deyip yaşayana
Ömür boyu sevgi aşkı gönlünde taşıyana
Borani elde çiçekle yüzünden öpmektir sevgi
Geceleri dolunayı yatıp seyretmektir sevgi
Gece gündüz dostlarını ziyaret etmektir sevgi
Selam olsun aşk olsun sevgi deyip yaşayana
Ömür boyu sevgi aşkı gönlünde taşıyana
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BENDEN YANA
Karşıma geçip de şakıma bülbül
Bahçe benden yana gül benden yana
Bana kuş dilinde okuma bülbül
Dudak benden yana dil benden yana
Gönül odasına ben tutsak oldum
Çağladım duruldum gayri yoruldum
Aşkın ateşiyle yandım kavruldum
Ocak benden yana kül benden yana
Ben bir aşk ehliyim etme itiraz
Sevmeyi bilirsen sen de sev biraz
Senin olsun yalan dünya cilve naz
Leyla benden yana çöl benden yana
Eğer hazır isen çıkıp gelmeye
İlaç getir yaramızı sarmaya
Gönül dergâhını açıp sevmeye
İpek atlas halı şal benden yana
Âşık sevda çeker bilmez dur durak
Aşkın ateşinde nara yanarak
Gönül kovanımda vızıltıya bak
Arı benden yana bal benden yana
Eğer gelir isen bize dergâha
Bütün günahların uğruyor affa
Deryalardan varmak için Allah’a
Kayık benden yana sal benden yana
Âşık Borani’yem düşürdün zora
Gönülüm yaş dolu ciğerim yara
Sana bundan sonra giydirmem kara
Pembe benden yana al benden yana
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ÇİRKİN AMERİKA KİRLİ AVRUPA
Bölük bölük böldü Ortadoğu’yu
Çirkin Amerika kirli Avrupa
Bölüştüler petrol dolu kuyuyu
Çirkin Amerika kirli Avrupa
Saddam’da kimyasal silah dediler
Kaddafi’yi lokma lokma yediler
Sıra Suriye’de Esad dediler
Çirkin Amerika kirli Avrupa
Bunlar emperyalist soygun kralı
Her oyunda bozuyorlar kuralı
Silah gibi kullanıyor doları
Çirkin Amerika kirli Avrupa
Gelin bir olalım canlar erenler
Akıl edip gerçekleri görenler
Bunlar teröriste silah verenler
Çirkin Amerika kirli Avrupa
Anlarsan arkadaş gidişat kötü
Bizi bölmek ister Coni’nin iti
Yurduna sahip çık ey Türk milleti
Çirkin Amerika kirli Avrupa
Artık dur diyelim hop diyelim hop
İsrail askeri ellerinde cop
Gizli masadaki söylenmeyen BOP
Çirkin Amerika kirli Avrupa
Borani’yem sahipsiz mi yurdumuz?
Birlik beraberlik büyük derdimiz
Cephelerde destan yazan ordumuz
Çirkin Amerika kirli Avrupa
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PARA
Şu insanoğlunun taçsız kralı
Davullar zurnalar çaldıran para
Her oyunda bozdurursun kuralı
Kiminin cebinde çıldıran para
Kimisini zebun eder arsızca
Kimisine hüküm verir şersizce
Kimisi cebinde taşır kârsızca
Zengine yolunu bulduran para
Sevgi eksik ne bulursa aldırır
Irgatlara kazma kürek çaldırır
Iskat olur ölüsünü kaldırır
Dalgıcı denize daldıran para
Yalancı şahide yemin ettirir
Papazla hocaya kumar tutturur
Kimisine sahtekârlık ettirir
Namusu şerefi kaldıran para
Borani’yem insanları azdırır
Dolar olur sentik sentik bozdurur
İnsanları kapı kapı gezdirir
Şeytanı koynuna dolduran para
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MAUN SURESİ VE İNSAN HAKLARI
Dini yalanlayanları gördün mü?
İşte o yetimi itip kakanlar
Yoksul doyurmaya yanaşmayanlar
Yazıklar olsun o namaz kılanlara
Namazı ciddiye almayanlara
Gösteriş yapıp hayra mani olanlara
Yazıklar olsun yazıklar onlara
Hesabı vermesi zor olur sonra
Kuran’da baş haktır insan hakları
Kanları kırmızı yoktur farkları
Hâlâ inanmıyor buna çokları
Hak yiyene dünya dar olur sonra
Ananın babanın hakkın unutma
Aslın bir katredir ummanı tutma
Komşunun hakkını sakın unutma
Yalancıya dünya ar olur sonra
Sadık isen sözlerine ahtına
Kimse oturamaz gönül tahtına
Öksüzün yetimin kulun hakkına
Yanaşma ateşle kor olur sonra
Elin hakkın yeme ateşle hardır
Gerçeği görmeyen kör oğlu kördür
İnsanın insanda bir hakkı vardır
Bugün unutulsa var olur sonra
Borani hak yeme insanı yakar
Sağ elin sol elde bile hakkı var
Neyin var neyin yok ortaya çıkar
Hesabı vermesi zor olur sonra
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BULUT AĞLAMADAN TOPRAKLAR GÜLMEZ
Bulut ağlamadan topraklar gülmez
Tohumlar çimlenip bahçe şenlenmez
Taşıma su ile değirmen dönmez
Cahil burasını düşünür mü hiç?
Bu en büyük farzdır en büyük sünnet
Eğer istiyorsan Allah'tan cennet
Hacı olmak için dosta ziyaret
Dosta giden ayak aşınır mı hiç?
İnsanlığa sevgi saygı muhakkak
Işısın şu âlem iki kandil yak
Bir gönüle girip sen yatmaya bak
Gönül yatağında üşünür mü hiç?
Borani âşıklar dilde sözü yur
Yağmur yağar tepeleri düzü yur
El eli yur el de döner yüzü yur
El öpmekle dudak aşınır mı hiç?
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BENİ GECELERE SORDUNUZ MU?
Bazen olur sessizliğe doyamam
Gecelere sordunuz mu beni hiç?
Usanırım yıldızları sayamam
Gecelere sordunuz mu beni hiç?
Uyu der de sallar gönül beşiği
Bu geceler kocatmıştır âşığı
Kaç karartır kaç yakarım ışığı
Gecelere sordunuz mu beni hiç?
Bazen turnaların sesin duyarım
Dolunayla muhabbette doyarım
Kaç kez rüya görür kaç kez yoyarım
Gecelere sordunuz mu beni hiç?
Bugün benim hicran gamlı günümdür
Bilmeyene sanki bayram düğündür
Neler çektim soran var mı kaç gündür?
Gecelere sordunuz mu beni hiç?
Borani günlerim hece gibidir
Aşağıdan baksam yüce gibidir
Benim gündüzlerim gece gibidir
Gecelere sordunuz mu beni hiç?
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DERTLİ BÜLBÜL
Kesmeyin bülbülün dertli dilini
Soldurmasın has bahçenin gülünü
Hedefim var çevirmeyin yolumu
Kargaca ötmeyin bülbül taşında
Ben bülbülüm dertli dertli öterim
İnsan gibi insanlığı tutarım
Yavaş yavaş kayıp olur yiterim
Bir mana gizlidir gözüm yaşında
Borani’yem yare bende dert bende
Geri kalmış insan bende fert bende
Soyguncu dolaşır viran yurt bende
Kurt sürüsü dolaşıyor peşimde
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YÜZSÜZ OZANLAR
Koy döşüme pirzolayı pişir ye
Pişirmezse bana közsüz ozan de
Dallarımı taşla meyve düşür ye
Düşürmezse bana özsüz ozan de
Kendi dediğine aklı ermezse
Adam gibi gerçekleri görmezse
Bir kelimem bin bir mana vermezse
Kes at bu dilimi sözsüz ozan de
Herkes cebindeki özünü döker
Cinsine çarptığım cinsine çeker
Yan yana gelir mi şap ile şeker
Karıştır da bana yüzsüz ozan de
Kara kadılara vermem davayı
Bir pula satarım koca dünyayı
Her yerde ben görmüyorsam Mevla'yı
Gerçeği görmeyen gözsüz ozan de
Boş konuşma lafı iyice düşün
Kandil yak odana doğsun güneşin
Kendisini bilemeyen kalleşin
Çağır mekânına bizsiz ozan de
Borani’yem kuşanmışın zaferi
Gel de bende ara büyük haberi
Çok dolaştım sevda olan yerleri
Aç da bak yok ise izsiz ozan de
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GİDİYOR MEMLEKET CAN ÇEKE ÇEKE
Bu güzel yurdumuz hepimizinse
Bir yere varılmaz yan çeke çeke
Atatürk’ün hedefinde birleşek
Gidiyor memleket can çeke çeke
Memleketin yarası mı sarıldı?
Yalan dolan ile nere varıldı?
Sıka sıka dişlerimiz kırıldı
Efkârlanıp her gün can çeke çeke
Bazen çarlı gezer bazı çaralı
Gülüşü bir hançer eder yaralı
Fare gibi boşalttılar haralı
Deldiler dibinden un çeke çeke
Göz boyadı insanlığı unuttu
Güzelim yolları mafyalar tuttu
Çeteleri kucağında büyüttü
Şimdi oynaşıyor fön çeke çeke
Borani’yem yurt aşkıyla geziyom
Bir kötülük olduğunu seziyom
Mustafa Kemal’e derdim yazıyom
Her gün damarımdan kan çeke çeke
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KARLAR YAĞDI GÜVENDİĞİM DAĞLARA
Karlar yağdı güvendiğim dağlara
Kervan boran karla başlar bu sene
Para yetmez alamıyok yağlara
Boğazdan aşmıyor aşlar bu sene
Bir cumayı üç beldede kılan var
Siyasette hep kuyruklu yalan var
Develeri hamutuyla çalan var
Örülüyor boşa taşlar bu sene
Avaneyi arabaya bindirdi
Kurdukları çadırlara indirdi
Sanki yanan mutfakları söndürdü
Göremiyor körler şaşlar bu sene
Geldik uçurumun önüne kadar
Kimi kurtulmaya adağın adar
Ortalık karıştı dinine kadar
Hesaba gelmiyor düşler bu sene
Maaşlar eridi aktı su gibi
Nasıl yetiştirsin elin garibi?
Tükendi kilerler boşaldı dibi
Boşuna dönüyor taşlar bu sene
Davamız mahşere kalmazsa eğer
Başımıza çare bulmazsa eğer
Bir mucize gelip olmazsa eğer
Akar gözümüzden yaşlar bu sene
Âşık Borani’yi ezdi aldattı
Her işin içine bir hile kattı
Bunlar bizim anamızı ağlattı
Eğildi zalime başlar bu sene
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SOFRA DUASI
Verdiğin nimete şükür her şeye kadir Allah
Evliyalar enbiyalar yardım et ya resulullah
Üçler beşler kırklar Aliyyül veliyullah
İman Kuran nasip eyle habibinin hürmetine
Teşekkür ederiz Tanrı’m verdiğin nimetine
Ordumuzu muzaffer et vatanımı eyle cennet
Sofralara bol nimet ver kazançlara bol bereket
Uzat o kudretli elin bizi berzahına yücelt
İman Kuran nasip eyle habibinin hürmetine
Teşekkür ederiz Tanrı’m verdiğin nimetine
Derdimize derman Allah hastalara şifalar ver
Dostlukları kadim eyle dostluklara vefalar ver
Bizleri hasta etme gönlümüze sefalar ver
İman Kuran nasip eyle habibinin hürmetine
Teşekkür ederiz Tanrı’m verdiğin nimetine
Borani’yem yıkılmasın başımızda tacı devlet
Gökten yağmuru kesme tarlalara bol bereket
Rahmanı rahimsin senden olur bize rahmet
İman Kuran nasip eyle habibinin hürmetine
Teşekkür ederiz Tanrı’m verdiğin nimetine
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GİDELİM GÖNÜL
Saza söze itibar yok burada
Kalk gidelim gönül bizim ellere
Yazdığım şiirler kaldı arada
Kalk gidelim gönül bizim ellere
Boşuna eğlenme elin yurdunda
Mutlu olan yoktur herkes derdinde
Gülen çehre koymamışlar ardında
Kalk gidelim gönül bizim ellere
Yiğitler her yerde yiğittir merttir
Yiğidi görmeyen kalleş namerttir
Benim yüreğimde tükenmez derttir
Kalk gidelim gönül bizim ellere
Boşuna dolanma sahrayı çölü
Ne edelim gönül ortada gölü
Burda pudra olmuş Aslı’nın külü
Kalk gidelim gönül bizim ellere
Sevgiyle çalarken gönül sazımı
Ovacak kimse yok gönül sızımı
Elimden aldırdım bir tek kuzumu
Kalk gidelim gönül bizim ellere
Âşık Borani’yem acılar bitsin
Gönül bağlarımdan baykuşlar gitsin
Leyla ağıt yaksın Mecnun ah etsin
Kalk gidelim gönül bizim ellere

979

HU ALLAH ALLAH
Aşkın kıvılcımı ateş alınca
Tutuşur gönüller hu Allah Allah
Bülbül güle konup coşa gelince
Ötüşür o kuşlar hu Allah Allah
Canı can olanlar meydana gelir
Hakka dost olanlar yan yana gelir
Damarlar karışır kan kana gelir
Katışır insanlar hu Allah Allah
Muhammed'dir erenlerin serveri
Necef deryasında Şah İmam Ali
Gönül Kâbe'sinde Bektaşi Veli
Yarışır ihvanlar hu Allah Allah
Borani’yem gerçeklerin demine
Merhem olsun yaraların emine
Girince erenler cemul cemine
Sarışır insanlar hu Allah Allah
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ESKİDEN NE KALDI?
Hepsi modern oldu şapka çıkardı
O eski sakallar sarık mı kaldı?
Herkes yağlar gözü gibi bakardı
Yiğidin giydiği çarık mı kaldı?
Eskiden toplanır bağı bozardık
Şinavatı sıra sıra dizerdik
Üzümleri ezer pekmez ederdik
O eski tevekler garık mı kaldı?
Süte yoğurt katar köremez derdik
Yufkayı bandırır yedikçe yerdik
Yahmonun Dere’ye suya giderdik
O eski tepeler doruk mu kaldı?
O eski adetler bir bir gittiler
Hepsi kayıp oldu bir bir yittiler
Bağdaki keliği villa ettiler
Hani bağlardaki kelik mi kaldı?
Dövenleri koşup sapı sürerdik
Karışık samana malama derdik
Malamayı toplar höbek ederdik
O eski öbekler hörük mü kaldı?
Eskiden kadınlar kırf toplardı
Her tarafı böcü börü kaplardı
Çekirgeler elden ele atlardı
Tarlalarda böcü börük mü kaldı?
Şimdi ilaç çıktı otlar kurudu
Yazıyı yabanı hormon bürüdü
İnsan artık kocamadan çürüdü
O eli bastonlu moruk mu kaldı?
Eskiden ilaç yok çiçekler çoktu
Ballar saf olunca hilesi yoktu
Şimdi balın bile sahtesi çıktı
O eski arılar körük mü kaldı?
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Ekinleri toplar firik ederdik
Ayrık ateşinde yakıp üterdik
Hep kara olur araba dönerdik
O eski başaklar firik mi kaldı?
Aklıma düştükçe yüreğim sızlar
Ah eski türküler ah eski sözler
Yoluk kuşa döndü gelinler kızlar
O eski zülüfler belik mi kaldı?
Ağızlar değişti tatlar değişti
Ayaklar değişti botlar değişti
Zöyrük Zehra oldu adlar değişti
Nerde bizim eski Zöyrük mü kaldı?
Doğru söz kalmadı yalan atıyor
İnsanoğlu şeytan ile yatıyor
Dost dostunu bir tek pula satıyor
O eski yiğitlik erlik mi kaldı?
Âşık Borani’yem yandım el aman
Günler geçti gitti kalmadı zaman
Anam Firdevs Çimen babam Süleyman
O eski Millinin Sülük mü kaldı?
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HABERİN VAR MI?
Ayrılık hasretlik yaram derinde
Bu dert öldürecek günün birinde
Çıplak yüreğimle yangın yerinde
Bir avuç kül oldum haberin var mı?
Herkes bana deli gibi bakıyor
Vefasızlar ciğerimi yakıyor
Gözyaşlarım iplik iplik akıyor
Bir akan sel oldum haberin var mı?
Dertleri yurt ettim çileyi vatan
Sabır beşiğinde belenip yatan
Kaldı mı insana sevgi uzatan?
Dikenli tel oldum haberin var mı?
Gene dumanlandı gönülün dağı
Ne yapsam görünmez dostun otağı
Hazan yeli yaktı bahçeyi bağı
Bir solmuş gül oldum haberin var mı?
Keklikler ötmüyor dağlara küstü
Kargalar yüzünden bülbüller sustu
Eşimiz dostumuz selamı kesti
Ben şimdi el oldum haberin var mı?
Borani’ye dar ettiler dünyayı
Başıma sardılar türlü belayı
Elimden aldırdım nazlı Leyla’yı
Mecnun’suz çöl oldum haberin var mı?
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NEFİSLE VİCDANA AÇIK OTURUM
Herkes vicdanına mahkeme kursa
Duruşması bir bambaşka olmaz mı?
Herkes vicdanının hâkimi olsa
Görüşmesi bir bambaşka olmaz mı?
Herkes gelip mahkemeye katılsa
Vicdandaki terazide tartılsa
Haksız kazanılmış servet atılsa
Barışması bir bambaşka olmaz mı?
Herkes kendi vicdanına dönerek
Döğüşe kavgaya olmazdı gerek
Adaletin kefesine binerek
Yarışması bir bambaşka olmaz mı?
Herkes adaletli karar verince
Bütün mahkemeler sona erince
Arkasında temiz toplum kalınca
Sarışması bir bambaşka olmaz mı?
Âşık Borani’yem kırma hatırım
Sevgiye güzele olsa yatırım
Nefisle vicdana açık oturum
Sürüşmesi bir bambaşka olmaz mı?
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GASTECİ
Ricamı dinlen mi sayın gasteci?
Şu dertli köyleri yazsan olmaz mı?
Doğruyu söylen mi beyim gasteci?
Ezilen kitleyi gezsen olmaz mı?
Şehirde mantolar kürkler gocuklar
Sabah kahvaltısı türlü sucuklar
Yaşıyor ahırda köyde çocuklar
Köylünün derdini yazsan olmaz mı?
Köyde yaşamanın hiç olduğunu
Hakkı aramanın güç olduğunu
Emek istemenin suç olduğunu
Ne olur bir kere sezsen olmaz mı?
Derdi veremiyoz giden postaya
Doktor bakmaz oldu köylü hastaya
Borani söyledi bir yol gasteye
Şöyle sıra sıra dizsen olmaz mı?
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BENİM BİLGİSAYAR FESAT TORBASI
Bilemedim aldım bağrıma bastım
Seni patlatırım fesat torbası
Bütün köylüm ile selamı kestim
Seni patlatırım fesat torbası
Ekran kan kusarken ben nasıl gülem?
Klavye bir âlem maus bir âlem
Gene virüs kapmış başladı çilem
Seni patlatırım fesat torbası
Sen gelince karıştırdın işimi
Hadım ettin yaptırmadın çişimi
Anlamadım bu erkek mi dişi mi?
Seni patlatırım fesat torbası
Haberim yok doğanlardan ölenden
Evlenenden düğünlerden şölenden
Sen beni kopardın bütün âlemden
Seni patlatırım fesat torbası
Âşık Borani'yi pişman eyledin
Kendin yazdın kendin çaldın söyledin
Beni köylüm ile düşman eyledin
Seni patlatırım fesat torbası
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SONUNDA BİR MEZAR TAŞI
Ateşimiz kül olacak sonunda sönecek ocak
Sevgi dağıt insanlara hoşgörü ver kucak kucak
Dünyanın malı dünyaya hepsi burada kalacak
Burda kalır malın mülkün gitmiyor ekmeği aşı
Dünyanın varlığı boşa sonunda bir mezar taşı
Aşk yolunda arı duru su gibi yâre akmalı
Neler ektik neler biçtik dönüp arkaya bakmalı
Ardımızdan gelenlere temiz anı bırakmalı
Burda kalır malın mülkün gitmiyor ekmeği aşı
Dünyanın varlığı boşa sonunda bir mezar taşı
Borani ibret alsana seni toprak bürüyecek
Bu bedenin hepsi birden lime lime çürüyecek
Ne gözlerin bakıp görüp ne ayağın yürüyecek
Burda kalır malın mülkün gitmiyor ekmeği aşı
Dünyanın varlığı boşa sonunda bir mezar taşı
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ŞÜKRETTİ HUDA’YA AŞURE DENDİ
Elesti rabbikün buyurdu Allah
Ben doğru söylerim yemini billâh
Ruhları gıdayla doyurdu Allah
İşte o gıdaya aşure dendi
Eyüp’ün dertleri başından aştı
Yunus da balığın karnına düştü
Âdem ile Havva ana buluştu
İşte o sevdaya aşure dendi
Nuh tufan içinde gemiye bindi
Deryalara girdi gezdi yüründü
Tufan sona erdi karaya indi
Şükretti Huda’ya aşure dendi
Nuh’un gemisinde erzak bitmişti
Karaya çıkmaya ancak yetmişti
Elde kalanlardan bir çorba pişti
İşte o çorbaya aşure dendi
Zalim düşman oku gerdi yayına
Kan düşürdü ol muharrem ayına
Ağıtlar yükseldi Ali soyuna
İşte bu sedaya aşure dendi
Kanlar oluk oluk dağlardan aştı
Kara haber sevenlere ulaştı
Peygamberin soyu hep şehit düştü
İşte o kavgaya aşure dendi
Âşık Borani’yem acılar duyduk
Biz Hüseyin için bağrımız oyduk
İki emaneti gönüle koyduk
İşte o odaya aşure dendi
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EFENDİ
Sevgi hoşgörüye eğdim başımı
Kimseye hıncımız yoktur efendi
Dostla yedim muhabbetin aşını
Gözümüz gönlümüz toktur efendi
Her ne arar isen kendinde ara
Aramaya gitme başka diyara
Biz secde ederiz cemali yâra
Başkaya secdemiz yoktur efendi
Ne can incitiriz ne de kıyarız
Helal lokma yeriz helal doyarız
Hakkı hakikati hemen duyarız
Bizim kulağımız saktır efendi
İnsan sevgisine vardır ervahım
Sevgi barış benim büyük silahım
Neyim var neyim yok yüce Allah’ım
Celali cemali haktır efendi
Eğer insan isen şirazen takın
Nefsinin şerrinden kendini sakın
Allah bize şah damardan yakın
Göremezsen Hakk’a bak dur efendi
Allah için her canlıyı severiz
Biz bir tek Allah’a boyun eğeriz
Biz gönül kırmayız insandır deriz
Sen hâlâ insanı yak dur efendi
Men aref sırrına erdim çok şükür
Gerçek âşık olan ledünden okur
İnsanoğlu ölmez eser bırakır
Geride hatıram çoktur efendi
Borani Allah’ı elde aramaz
Elin aklı ile Hakk’ı bulamaz
El gelip de senin yaran saramaz
Herkes kendisine doktor efendi
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HOŞGÖRÜ SEVGİ
İnsanoğlu şu dört şeye dikkat et
Doğruluk dürüstlük hoşgörü sevgi
Elinden kaçırma onu sıkı tut
Doğruluk dürüstlük hoşgörü sevgi
İnsanlara gerçekleri gördüren
İnsanları muradına erdiren
İnsanlara şeref şanı verdiren
Doğruluk dürüstlük hoşgörü sevgi
Kovanın arısı peteğin balı
Sevgi ağacının yaprağı dalı
İnsanın tükenmez serveti malı
Doğruluk dürüstlük hoşgörü sevgi
İnsanları mutlu mesut olduran
Yolundaki engelleri kaldıran
İnsanlığa kemalini bulduran
Doğruluk dürüstlük hoşgörü sevgi
Borani sev diye buyurdu Allah
İnanmayan kişi bulamaz refah
Bunun dördü ile bulunur Allah
Doğruluk dürüstlük hoşgörü sevgi
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CAHİL TOPRAĞI
Cahil toprağına ekildi isen
Kök salıp çimlenip bitemezsin ki
Bülbül isen gülistana gel beri
Gidip dağ başında ötemezsin ki
Olamadı isen hayat taciri
Nasıl yiğit edeceksin bücürü?
Öyle yalan dolan fitne fücuru
Gerçek pazarında satamazsın ki
Cahil olan sevilmeyi ne bilir?
Hayatta gerçeği görmeden ölür
İneğinen süren danayla gelir
Gerçek sürüsüne katamazsın ki
Cahille yiyemem gönül aşını
Cahil taş atarsa eğme başını
Korkutup kaçırma gönül kuşunu
Yetişip peşinden tutamazsın ki
Borani’yem birlik olak güç çıkar
Bir bir iki olur sonu üç çıkar
Sabahınan koynunuzdan piç çıkar
Veledi zinaynan yatamazsın ki

991

HAYAT SİLGİSİ
Gelmez diye sitem edip durursun
Her dediğin yere gelinmiyor ki
Ölüm çare olmaz aşk sarhoşuna
Öleyim demekle ölünmüyor ki
Zalimin elinde badenin tası
İnsana dert olur feleğin yası
Ne dibi bellidir ne de ortası
Yelkensiz denize dalınmıyor ki
Dost ile yediysen muhabbet aşı
Yıkar mı insanı cahilin taşı?
Ne pazarı belli ne pazar başı
Sevgi para ile alınmıyor ki
Borani felekten yedi ayazı
Ne türküsü kaldı ne telli sazı
Levhi kalem ile yazılan yazı
Hayat silgisiyle silinmiyor ki
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FİTNE PAZARINDA
Sana sitemim bu derdi artası
Aşkın yollarını dar etmedi mi?
Yılansız çıyansız mezar bulama
Gidip başkasını yâr etmedi mi?
Ne anladın beni taşa tutarak?
İnsanlığı birbirine katarak
Gözümün yaşında kulaç atarak
Fitne pazarında kâr etmedi mi?
İnsan olan kendin görür aynada
Dünya ariflere bir küçük oda
Niye daralıyon yalan dünyada?
Hepimizi Allah var etmedi mi?
Borani’yem nasıl şükür halime?
Tel kelepçe bağladılar dilime
Bülbülü kondurdum gülün dalına
Geceyi gündüzü zar etmedi mi?
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MEHMET ALİ PEHLİVAN’A
Erciyes Dağı’nın doruklarından
Yeller ile gelen dostluk biter mi?
İrem bağlarının karıklarından
Güller ile gelen dostluk biter mi?
Bozkırda menekşe çiğdem sümbülüm
Burcum burcum kokan yabani gülüm
Seherde şakıyan şeyda bülbülüm
Diller ile gelen dostluk biter mi?
Rahmet melekleri bulutu silkmiş
Bulut sinesinden yağmuru dökmüş
Gönüllere damla damla birikmiş
Seller ile gelen dostluk biter mi?
Dosta ahde vefa sadakat gerek
Ruhlar birleşince bir çarpar yürek
Gönülden gönüle gelip giderek
Yollar ile gelen dostluk biter mi?
Sevgi kervanına dengini sarmış
Sabır silahıyla nefsini vurmuş
Gök kuşağından rengini almış
Allar ile gelen dostluk biter mi?
İnsan sevgisinden nasibin almış
Gonca güller gibi kokusun salmış
Kerem’in Aslı’nın narına yanmış
Küller ile gelen dostluk biter mi?
Dostluğmuzun sevgi barış temeli
Sadakatle ahde vefa emeli
Dallarının meyvesini yemeli
Eller ile gelen dostluk biter mi?
Borani dostların durur yerinde
Dostluğun gıdası alın terinde
Bizim dostluğmuzun kökü derinde
Dallar ile gelen dostluk biter mi?
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RAHMANİ İLE SÖYLEŞME
Borani

Sana gizli selam saldım
Bilmem aldın mı Rahmani?
Bu başımı derde saldın
Rahat oldun mu Rahmani?

Rahmani

Saldığın selamı aldım
Aşkı muhabbetle doldum
Ben özümde Hakk’ı buldum
Sen de buldun mu Borani?

Borani

Şu ÇEKVA’da söylediğim
Aşk deryasın boyladığım
Benim şaka eylediğim
Bilmem bildin mi Rahmani?

Rahmani

Ne gelendim ne gidendim
Senin gibi bir adamdım
Ben ÇEKVA’da bir fidandım
Onu yoldun mu Borani?

Borani

Noksanım vardır bilirim
Gene ben sana gelirim
Dostun yoluna ölürüm
Sen de öldün mü Rahmani?

Rahmani

Yaratıldım çok özürüm
Ne padişah ne vezirim
Toprak olmaya hazırım
Dersin aldın mı Borani?

Borani

Gizli gizli bohça didip
Bir ulu deryaya gidip
Er rahime hizmet edip
Namaz kıldın mı Rahmani?

Rahmani

Bohçam ilmi ledün belli
Secdem âdem derya gülü
Errahman errahim hali
İlme daldın mı Borani?
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Borani

Borani akıllı deli
Deli Boran soyu belli
Dördüncü kıta şifreli
Mana buldun mu Rahmani?

Rahmani

Rahmani arar bulur mu?
İlmi olan darda kalır mı?
Âşığa şifre olur mu?
Darda kaldın mı Borani?
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ERENLERİN DERGÂHI
Bir mürşidin dergâhına oturdum
Çile döşeğine yatırdı beni
Varlığımı o dergâha yatırdım
Tükendi sermayem batırdı beni
Hak erenler beni attı ocağa
Beni alazladı Yunus sıcağa
Ruhum dalgalarla kucak kucağa
Deryadan deryaya götürdü beni
Gönül ocağımı bir ateş aldı
Yaktılar bedeni bir ruhum kaldı
Nasıl oldu bilmem sanki hayaldi
Yaktı kül eyledi bitirdi beni
Ömür boyu ben benimle yarıştım
Ben kendime küstüm benle barıştım
Erenlerin meclisine karıştım
Ham idim erenler yetirdi beni
Borani’yem ne aradım ne buldum
Benlik dikenini içimden yoldum
En sonunda aradığım ben oldum
Aldı benden bana getirdi beni

997

SOR BENİ BENİ
Gel gardaşım sanki senden gaçan var
Ben seninim sanma senden geçen var
İnsanlık yolunda benim bahçem var
Bahçemin gülüne sor beni beni
Gocadım ben otuzuma basmışım
Yeni açıldı dilim evvel susmuşum
Namert duvarını yıkıp aşmışım
Çorum’un seline sor beni beni
Tek dostum saz idi küstü ötmüyor
Tarlalarım çorak tohum bitmiyor
Dallarım kurudu meyvem yetmiyor
Seherin yeline sor beni beni
Borani görüyor sanma ki kördür
İnsanlık yoluna saygısı vardır
Bağrıma basacak tek dostum budur
Sazımın teline sor beni beni
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BİZ SAHİP ÇIKIYOK KINALI SAZA
Devranın dönüyor etme temaşa
Sabra çile dokunmuyor Mahzuni
Ya kuzgun üleşe ya devlet başa
Kimse başın sakınmıyor Mahsuni
Bir ömür emeğim ettiler talan
Sevgiler sahteymiş hepisi yalan
Bir badı sabadır kapımız çalan
Bizim eller sıkılmıyor Mahzuni
Gam kervanı sinemizden geçiyor
Yarasalar kanımızı içiyor
Şarlatan şiire küfür sokuyor
Bizim kültür okunmuyor Mahzuni
Pir Sultan Yunus'tan yadigâr bize
Kimse dokunamaz bizdeki öze
Biz sahip çıkıyok kınalı saza
Başkaları sokulmuyor Mahzuni
Âşık Borani'yem tez unuttular
Halk deyince dillerini yuttular
Aşkın mabedini taşa tuttular
Bizim kale yıkılmıyor Mahzuni
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ÂŞIK CAFER GÜRHAN’IN ŞİİRİNE NAZİRE
Ozanlığa gönül veren birisin
Konuştuğun sözlerinin erisin
Bahtın açık olsun şanın yürüsün
Hep bahtın yüzüne gülsün Caferi
İrfan mektebinde dersi bitirdin
Kırklar meydanına girdin oturdun
Nice Bolu Beyi’n dize getirdin
Köroğlu’na Çamlıbel’sin Caferi
Haksızlık eyleyip haram yemedin
Sözlerin doğrudur yalan demedin
Sen Allah'ın doğrusunu söyledin
İnsanlık âlemi bilsin Caferi
Çoğu bulmak için gözün azında
Emeğin var çorbaların tuzunda
Bütün âşıkların gönül sazında
Türlü seda veren telsin Caferi
Masalarda muhabbetin başısın
Sofraların lezzetisin aşısın
Loğ taşı değilsin köşe taşısın
Kimse kaldıramaz gelsin Caferi
Okudukça hayran oldum sözüne
Dizelerin közü düştü özüme
Gıybet etmiyorum diyom yüzüne
İnsanlık arkında selsin Caferi
Âşık Borani’yem insanlığa yâr
İlmi ledün men areften haberdar
Yüreğimin ortasında yerin var
Sanma Borani’ye elsin Caferi
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KİMİN DÜNYASI?
Ben dünyayı mesken tuttum oturdum
Bir ömür çileyi buyurdu gitti
Dargın olduk muhabbeti bitirdim
Soydu elbisemi sıyırdı gitti
Ben bu puşt dünyaya olamam kefil
Bin söylüyom birin duymuyor gafil
Kimisi aç gezer kimisi sefil
Kimini bal kaymak doyurdu gitti
Kimi çalışıyor canı çıkıyor
Kimisi örüyor kimi yıkıyor
İyiye güzele kurşun sıkıyor
Puştlardan sürüyü ayırdı gitti
Giyindi süslendi değişti donak
Çok cilve yaptım ya vermedi yanak
O hâlâ kız gibi ben oldum bunak
Ölüm fermanını buyurdu gitti
Borani gönülde derdin aynası
Benim için yaşamın yok manası
Dünya orospunun puştun dünyası
Aldı sahtekârı kayırdı gitti
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YAVAN EKMEKLERİ GEVEREK GİTTİ
Borani’nin gözün yaşı dinmedi
Yaralı bağrını döverek gitti
Fukaralık omuzundan inmedi
Yavan ekmekleri geverek gitti
Cehaletin kapısını çalmadı
Eli ile koymadığın almadı
Fitne mezhebine mürit olmadı
Sevgi mezhebini överek gitti
İnsan sevgisiyle özünü yudu
Bir dem unutmadı hayâyı udu
Dünyada kalmadı gayrı umudu
Yattı salacaya everek gitti
Borani kendimi gördüm aynada
Dünya ariflere bir küçük oda
Gâvur Müslim ayırmadı dünyada
Bütün insanları severek gitti
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UYAN İNSANOĞLU ETRAFINA BAK
Tan yeri ağarmış şafak söküyor
Bulutlar gözünden rahmet döküyor
Güller coşmuş bülbül zikir çekiyor
Uyan insanoğlu etrafına bak
Al yanına yoldaş eyle Hızır’ı
Fetheyle şu nefis denen muzırı
Sen de bulmak istiyorsan huzuru
Uyan insanoğlu etrafına bak
Nefsi emmâreden nefs-i levvâme
Nefs-i mülhimeden erer kemale
Nefs-i mutmaine gör bak cemale
Uyan insanoğlu etrafına bak
Nefs-i irâdıyye veliler nefsi
Nefs-i merdiyyedir arifler nefsi
Nefs-i sâfiyyeye çağır herkesi
Uyan insanoğlu etrafına bak
Evedna makamı Kâbe kevseyin
Küntü kenz sırrını nasıl söyleyim?
Siz de nefsinizi ıslah eyleyin
Uyan insanoğlu etrafına bak
Sakın ha ellerde arama kusur
Bunca senelerin boş geçmiş asır
Bir şey demiyor mu sana anasır?
Uyan insanoğlu etrafına bak
Âşık Borani’yem çile bitmez mi?
Hakikatin horozları ötmez mi?
Bunca yıldır uyuduğun yetmez mi?
Uyan insanoğlu etrafına bak
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SİYASET KİRİNİ SABUN PAKLAMAZ
Öküzü kağnıya koşmadan evvel
Tekerleri yağla mazısına bak
Bize düşman oldu bak yedi düvel
Siyasi cambazın cazısısına bak
Gönül suyu bir fiskeden bulanmaz
Kâmil insan boş boşuna dolanmaz
Koyun sırtındaki yünden bilinmez
Eğil yanındaki kuzusuna bak
Götür sür çayıra aslan yayılmaz
Kaz cücüğü güz olmadan sayılmaz
Kangal köpeğiyle avcılık olmaz
Git de avcıların tazısına bak
Siyaset kirini sabun paklamaz
Hırsızları el kaldırmak aklamaz
Hangi ana yavrusunu yoklamaz
Aç da kitabını yazısına bak
Yarış atı sana kamçı vurdurmaz
Kalp öküze nodul vursan aldırmaz
Sokak iti canavara saldırmaz
Aç da dişlerini azısına bak
Borani dinler de alırsan öğüt
Selvinin yerine dikilmez söğüt
Zalime boynunu büker mi yiğit?
Aç da kollarını pazısına bak
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DELİ GÖNÜL GİT YÜZÜNE TÜKÜR DER
Dağlarımdan çil keklikler taşınmış
Dikenleri gül ettiler işe bak
Saatler çatlamış zaman aşınmış
Sahraları çöl ettiler işe bak
Kara bulut gökte yağmur elerken
Som acılar yüreğimi delerken
Susuzluktan yavrularım melerken
Caddeleri göl ettiler işe bak
Dünya bize katar katar dert yığar
Sen kurttan korkmazsın ısırır zağar
Kader oruspudur talih puşt doğar
Başımıza döl ettiler işe bak
Boynumuza yağlı ferman asılmış
Sırtımıza ecel mührü basılmış
Bu dünyadan nasibimiz kesilmiş
Yaşamadan öl ettiler işe bak
Borani’yi yüzsen akıl fikir der
Kuru softa tekme yese şükür der
Deli gönül git yüzüne tükür der
Bizi yakıp kül ettiler işe bak
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İŞE BAK
Allah’ın emrini bir yana koyup
Hurafeyi din yaptılar işe bak
Şeytanları kafasına kitleyip
Şeytanları cin yaptılar işe bak
Her tarafa bayrağını astılar
Kimisi ağzından zehir kustular
İnsanları boğazından kestiler
Her tarafı sin yaptılar işe bak
İslam’ın içine nifak soktular
Evliyanın mezarını yıktılar
İnsanları cayır cayır yaktılar
Zorbalıkta ün yaptılar işe bak
Hâlâ kusuyorlar öfke kinini
Bilmiyorlar arkasını önünü
Muhammed’in sevgi dolu dinini
Utanmadan kin yaptılar işe bak
Edebi hayâyı hep unuttular
Pazar kurup köle kızı sattılar
Bizi yalan ile hep uyuttular
Günlerini gün yaptılar işe bak
Bunlar Nesimi’nin derisin yüzdü
Bunlar ehlibeytin yuvasın bozdu
Kuran’ı kaldırdı raflara düzdü
Birlerini bin yaptılar işe bak
Borani dertlerim başımdan aştı
Baktıkça ayağım ellerim şaştı
Hesap sorulacak mahşer yanaştı
Bugünleri dün yaptılar işe bak
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UYAN EY MİLLETİM ULUSUM UYAN
Cephede çarpışan bizim yiğitler
Bayrağa sarılı gelen şehitler
Arkamızda Avrupalı boz itler
Hepsi birden uluyorlar uyan bak
Akil diye artistleri topladık
Sorunları çözemedik katladık
Neyi ispat ettik ne kanıtladık?
Ensemizde soluyorlar uyan bak
Amerika soyguncunun kralı
Her oyunda bozuyorlar kuralı
En sonunda kullandılar doları
Aklımızı çeliyorlar uyan bak
Arap’ın elinde petrol kuyusu
Saldırıyor Amerikan dayısı
Gittikçe artıyor katil sayısı
Hep sınıfta kalıyorlar uyan bak
Vatanın sevgisi yoksa kişide
Gidip mürit oluyorlar İşid’e
İşbirlikçi hain olan kişide
Silahları buluyorlar uyan bak
Bunların eseri katil Taliban
Terörde olur mu din ile iman?
Adaları işgal etti pis Yunan
Sinsi sinsi alıyorlar uyan bak
Hainlerle dolu terör inleri
Dost etmişler şeytanları cinleri
Adam kesmek yakmak asil dinleri
Katilleri buluyorlar uyan bak
Ceplerinde harita var plan var
Dillerinde türlü türlü yalan var
Nerelerde petrol nerde maden var
Bizden iyi buluyorlar uyan bak

1007

Ortadoğu sanki filim bir dizi
Hâlâ da yağmada Arap’ın gözü
Araplar arkadan vurdular bizi
Birbirini koruyorlar uyan bak
Büyük Doğu Projesi yazılmış
Haritalar pafta pafta çizilmiş
Bölüne bölüne denge bozulmuş
Dağı taşı bölüyorlar uyan bak
Âşık Borani’yem köşe taşıyım
Gerçeği görüyom ne kör şaşıyım
Ben bu memleketin vatandaşıyım
Bunlar da kim oluyorlar uyan bak

1008

SEVDİĞİM
Beni yad ellere salma sevdiğim
Burada güllerim var oymak oymak
Beni bir buseye kırma sevdiğim
Doyulur mu sana kolay mı doymak?
Bir ömür gizlidir kıvrım dudakta
Yeşil ördek yalpa vurur yalakta
Sayılmıyor benler çoktur yanakta
Benlerin çoğumuş kolay mı saymak?
Ateş oldu yâr durağın otağın
Sensin benim şu gönlümün tutağın
Ser gönlüme sevdamızın yatağın
Var mı kavlimizde sevdiğim caymak?
Borani lal olmuş konuşmaz diller
Âmânın halinden ne bilsin körler
Bana haram iken bu yollar evler
Var mı kavlimizde sevdiğim caymak?

1009

MUHABBETE DAVET
Var mıdır ibretli hikmetli sözün?
Tahlil yaptırdın mı doğru mu özün?
Yüksek lisans var mı doktora tezin?
Söz içinde sözün varsa konuşak
Maden dağı olmaz bir kamyon moloz
Kendi çöplüğünde ötmez mi horoz?
Beni papaz gibi etme aforoz
Yüz içinde yüzün varsa konuşak
Hakikat bağından güller derdin mi?
Seher vaki dostlarına verdin mi?
Enel Hak deyip de Hakk’ı gördün mü?
Göz içinde gözün varsa konuşak
Dost köyüne kurdu isen harmanı
Derdinin içinde ara dermanı
Yüce dağdan aşırdıysan kervanı
Düz içinde düzün varsa konuşak
Hegel’den Engels’ten Marks’tan Sokrat’tan
İster isen ilk eczanecimiz Rab’dan
Yaraları saran dost Hipokrat’tan
Bez içinde bezin varsa konuşak
Arşimet’le rakama su içirek
Eretoston kalburundan geçirek
Teoremi bilmeye bir Tales gerek
Az içinde azın varsa konuşak
Holistik düşünce kuantım fizik
Kuantumun deneyleri çok nazik
İstersen Şopen’den dinleriz müzik
Saz içinde sazın varsa konuşak
İster dna’dan genden konuşak
İlimden bilimden fenden konuşak
Bilmediğimizi Mendel’e danışak
Giz içinde gizin varsa konuşak

1010

Âşık Borani’yem şaşırdın mı sen?
Dalından hiç meyve düşürdün mü sen?
Döşünde pirzola pişirdin mi sen?
Hiz içinde hizin varsa konuşak

1011

BİZDE SİYESETİN KEMİKLİ DİLİ
Herkes güneş derse güneş yeter mi?
Aylaşarak yaşamayı bir bilsek
Herkes aygır gibi tekme atıyor
Taylaşarak yaşamayı bir bilsek
Mecliste çeşni çok tayfa kılıklı
Doğru laf diyen yok dudak ilikli
Bizde siyasetin dili kemikli
Söyleşerek yaşamayı bir bilsek
Neyi yerip neyi ayıp kınıyo
Gidip elin çöplüğüne tünüyo
Herkes kendisini umman sanıyo
Çaylaşarak yaşamayı bir bilsek
Giydiğin kumaşın aslı bir kıldır
Erenlerin oturduğu bir çuldur
Allah emaneti insandır kuldur
Beyleşerek yaşamayı bir bilsek
Kara çuval olur kıl vara vara
Başköşeye geçer çul vara vara
Belki sultan olur kul vara vara
Köyleşerek yaşamayı bir bilsek
Âşık Borani’yem sev kana kana
Allah’ın kuludur kıyma ha cana
Hep milli gelire gardaşız ama
Paylaşarak yaşamayı bir bilsek

1012

YÂRİME MEKTUP
Seher ışımadan güneş doğmadan
Yeter gözüm yaşın akıtma gel gel
Umut yollarına karlar yağmadan
Hasretlik yoluna bakıtma gel gel
Gözyaşım mürekkep kalemim aşkım
Kalbim yalnız senin kursana köşkün
Köz kodun özüme ciğerim pişkin
Bitti gözüm yaşı akıtma gel gel
Gözüm yaşı ile çevren yudular
Doktorlar derdime teşhis kodular
Sendeymiş yarama derman dediler
Azdırıp yaramı kokutma gel gel
Borani’yem yâr sevmeden ölürüm
Mecnun gibi susuz çölde kalırım
Hasretle yârime mektup salarım
Ellere mektubum okutma gel gel

1013

YOLUN SONU BELLİ DEĞİL
Gördüm diyen yalan söyler
Yolun sonu belli değil
Söz dinlen efendi beyler
Yolun sonu belli değil
Bir yeri var baykuş öter
Kimi yarı yolda yatar
Bilinmez ki nerde biter?
Yolun sonu belli değil
Gördüğüne yerinmek var
Başka başka görünmek var
Ara yerde sürünmek var
Yolun sonu belli değil
Yanılıp şeytana kanma
Beyhude ateşe yanma
Teneşirde biter sanma
Yolun sonu belli değil
İster kışlık yazlık alın
Kör iseniz gözlük alın
Yanınıza azık alın
Yolun sonu belli değil
Borani’nin hitabı var
Geniş değil olmuşum dar
Her şeyin bir kitamı var
Yolun sonu belli değil

1014

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

1015

BUGÜN BURCU BURCU KOKUYOR DİDEM
Balkondaki çiçeklere sürünmüş
Bugün burcu burcu kokuyor Didem
Giyinmiş kuşanmış huri görünmüş
Sevgi ocağını yakıyor Didem
Onu sevgi tezgâhları işlemiş
Rüyasında yeni sevda düşlemiş
Hakikatin arıları dişlemiş
Mana tezgâhını dokuyor Didem
Karanlık üstüne gün olup doğmuş
Özünden nefreti kibiri koğmuş
Karakaş üstüne kâkülü yığmış
Bugün baygın baygın bakıyor Didem
Tatlıdır yâr ile yenilen aşlar
Dünya sevgi ile dönmeye başlar
Selam söylen benden turnalar kuşlar
Ankara ilinde okuyor Didem
Âşık Borani'yem güzele bakın
Allah nazarını eylesin yakın
Eroin esrarı deneme sakın
Bu yalancı dünya kokuyor Didem

1016

NURİYE BACIMA
Bu yalan dünyaya iyi ki geldin
Cenabı Allah’ın nurusun bacım
İnsanlığa barış mesajı verdin
İman kalesinin surusun bacım
Hakikat yolunda yürürsün sessiz
Hakkın dolusunu içtin nefessiz
Ananın ak sütü gibi lekesiz
Sen benim namusum arımsın bacım
Sevgi desenleri sende çıkıyor
Anlamayan aval aval bakıyor
Sözlerinde ilmi ledün okuyor
Hakikat ilminin varısın bacım
Sırat köprüsünü burda geçmişsin
Darı Mansur olup kevser içmişsin
O kutsal evini cennet etmişsin
Cenneti âlâda hurisin bacım
Borani sevgisiz yerde olamam
Gönül sazım cehalete çalamam
Seni gönül defterimden silemem
Bozkır güllerinin terisin bacım

1017

SEVGİ İLE AŞK
Doğuştan misafir oldular bana
Sevgi ile aşktan kurtulamadım
Altmış yıllık sevgi uzar bu yana
Sevgi ile aşktan kurtulamadım
Sevgi beynimdeki kini atmıştır
Sevgi benim ile sarıp yatmıştır
Sevgi aşk evimi mesken tutmuştur
Sevgi ile aşktan kurtulamadım
Bunca güzel sevdim aşkım bitmedi
Kovdum sevgi aşkı alıp gitmedi
Sevgisiz yaşama gücüm yetmedi
Sevgi ile aşktan kurtulamadım
Borani’nin evi sevginin hanı
Sevgi aşk kapladı bütün cihanı
Hakk’tan sonra kutsal gördüm insanı
Sevgi ile aşktan kurtulamadım

1018

SEVGİYİ ANLATAMADIM
Sevgiyi kitaplar yazmıyor muydu?
Mutluluğu fırça çizmiyor muydu?
Sevenler cennette gezmiyor muydu?
Anlamıyorlar ki anlatamadım
Karıncalar bile sevgi ekermiş
Topraklar bulutlar hasret çekermiş
Sevgi kalmayınca gökler çökermiş
Anlamıyorlar ki anlatamadım
Gezegenler derviş gibi dönermiş
Karşılıksız aşktan yıldız sönermiş
Sevda cevap bulsa öfke dinermiş
Anlamıyorlar ki anlatamadım
Ebemkuşağında rengin alası
Vuslat yakalarmış öğlen arası
Güzeller aşığın başı belası
Anlamıyorlar ki anlatamadım
Borani dünyanın direği yokmuş
O vefasız yârin kirpiği okmuş
Aşığın maşuka cefası çokmuş
Anlamıyorlar ki anlatamadım

1019

SENSİN ALLAH’IM
Bir kün emri ile koca dünyayı
Var eden de sensin güzel Allah’ım
Âdem peygambere Havva Ana’yı
Yâr eden de sensin güzel Allah’ım
Babasız doğurdu Meryem İsa’yı
Onun için bozdu anayasayı
Musa asasıyla gezdi Sina’yı
Tur eden de sensin güzel Allah’ım
Elestti rabbikün aldım ikrarı
Nefsimin yüzünden buldum belamı
Amel defterine levhi kelamı
Sır eden de sensin güzel Allah’ım
Allah bir Muhammed Ali Haydar’ı
Hasan zehirlendi Hüseyin kanı
Darı Mansur ettik On iki İmamı
Dar eden de sensin güzel Allah’ım
Zeynel Abidin’le Muhammed Bakır
Cafer-i Sadık’ın ilmine şükür
İmam Musa Kazım ledünden okur
Zor eden de sensin güzel Allah’ım
İmam Ali Rıza Muhammed Taki
Gönlümün sultanı Aliyel Naki
Hasan Ali Askeri Muhammed Mehdi
Er eden de sensin güzel Allah’ım
Borani’yem sevdim Ali abayı
Arif olsam diye verdim çabayı
Çorum Sarimbeyli Boran Baba’yı
Sır eden de sensin güzel Allah’ım

1020

YAKLAŞAN YANIYOR
Yanardağlar gibi lav püskürüyon
Kolay mı yaklaşmak sana sultanım?
Yüksek gerilimli ceryan veriyon
Kolay mı yaklaşmak sana sultanım?
Yaklaşanlar alaz alaz yanıyor
Yanına yaklaşan pişman oluyor
Zülüfler asmaya adam arıyor
Kolay mı yaklaşmak sana sultanım?
Gönül hırsızısın sevgin yok gibi
Bir selam salmadın dile yük gibi
Gamzelerin yılan olmuş ok gibi
Kolay mı yaklaşmak sana sultanım?
Aşkın katilisin sevgiden uzak
Yırtıcı kuş gibi yuvanı bozak
Dört yanın mayınlı her yanın tuzak
Kolay mı yaklaşmak sana sultanım?
Borani feryadım arşı tutuyor
Kaşların ejderha adam yutuyor
Kirpiklerin müjgan oku atıyor
Kolay mı yaklaşmak sana sultanım?

1021

ALEVİM AYANDIR NARIM DERİNDE
Gönül dedikleri yangın yerinde
Seni görür sana bakar sultanım
Alevim ayandır narım derinde
Sana yürür seni yakar sultanım
Kerem’den Aslı’dan beter yanarım
Seni düşünürüm seni anarım
Gönül dağlarımda kardan pınarım
Sana erir sana akar sultanım
Bülbül gagasıyla güle dokusun
Aşkımızı bütün dünya okusun
Gönül başkasına vermez kokusun
Sana verir sana kokar sultanım
Bu gönül yoluna adak kurbanı
Sen iste vermezsem namerdim canı
Başka yere gitmez gönül kervanı
Seni bilir sana yıkar sultanım
Borani yıllara sevda ekerken
Ayrılığın acısını çekerken
Hangi yola çıksam şafak sökerken
Sana gelir sana çıkar sultanım

1022

BORANİ’Yİ KURTAR SULTANIM
Nasıl yatıyorsun haberin yok mu?
Kalk da Borani’yi kurtar sultanım
Dert kervanı dolanıyor kapımda
Sakla Borani’yi kurtar sultanım
Seherin vaktinde kapımı çalıp
Bir avuç terini yarama sarıp
Elinde bir şişe gözyaşı şurup
Yokla Borani’yi kurtar sultanım
Gönül hastasına yapılmaz yorum
Eğer anlar isen çok acil durum
Bir tatlı tebessüm dudağın serum
Tak da Borani’yi kurtar sultanım
Süzül gel cennetin hurisi gibi
Gel sarıl gönlümün perisi gibi
Lokman Hekimlerin arısı gibi
Sok da Borani’yi kurtar sultanım
Bir gülüşün değer koca cihanı
Kalbime takviye yapıştır canı
Damardan damara karıştır kanı
Ak da Borani’yi kurtar sultanım
Günlerdir üstüme kapalı kapı
Kader yollarıma koydu sıratı
O yeşil gözlerin vitamin hapı
Bak da Borani’yi kurtar sultanım
Âşık Borani’yi anlarsan biraz
Çürümüş bu beden işe yaramaz
Bütün vücudumu sen alaz alaz
Yak da Borani’yi kurtar sultanım

1023

BİR SÖZ USTASIYIM
Bir söz ustasıyım mert oğlu merdim
Yazılmadı sözüm sözdür sultanım
Birlik beraberlik olmaktır derdim
Bozulmadı özüm özdür sultanım
Cahilinen oturup da konuşmam
Yola gideceksem ariften şaşmam
Aşk ile yanarım kaynarım taşmam
Ocağımda közüm közdür sultanım
İnsanları takan cazı değilim
Küs olmaya asla razı değilim
Asla laf taşıyan muzu değilim
Çadır değil yüzüm yüzdür sultanım
Doğru sözlerime ürenler ürsün
İster ceza versin Fizan'a sürsün
Can gözü açığa diyemem körsün
Âmâ değil gözüm gözdür sultanım
Lafı ölçer derim kafadan atmam
Menfaat uğruna vicdanım satmam
Hırsızı haksızı sürüme katmam
Hakikatte bizim bizdir sultanım
Âşık Borani’yem ölmeden öldüm
Nefsimi kendimi Rabb’imi bildim
Gönülden gönüle çok gidip geldim
Hakikatte izim izdir sultanım

1024

BÜYÜK FARZ
İnsanlara lazım olan büyük farz
Elin dilin belin üçtür sultanım
Ne kadar söylesen inanmaz yobaz
Buna inandırmak güçtür sultanım
Çok büyük günahtır gıybet eylemek
Gönülleri kırıp yalan söylemek
Oruca namaza cennet istemek
Allah’ın indinde suçtur sultanım
İki emanetin yâri olana
İnsanlığa sevgi ile varana
Gönül Kâbe’sinde Hakk’ı bulana
Yaptığı en büyük hacdır sultanım
Yükseklerden uçma bak Hak enginde
Dünya yaratılmış dengi denginde
Karnı doyduk ölen var mı zenginde?
Onlar ömrü billâh açtır sultanım
Borani insana ayrı bakanlar
Sevgi hoşgörüye karşı çıkanlar
İnsanları diri diri yakanlar
İnsanlıktan yaha hiçtir sultanım

1025

DÜNYADA HER ŞEY EMANET
Aldırma tabiat coşa gelse de
Açıp gider yaz emanet sultanım
Altmışından sonra bahtın gülse de
Kaçıp gider haz emanet sultanım
Bu yalan dünyada kim almış adın?
İster erkek olsun isterse kadın
Ne lezzeti kalır ne damak tadın
Saçıp gider tuz emanet sultanım
Ne kadar süslesen kirpiği kaşı
Bir gün tükenecek ömrünün aşı
Sıkı tut uçurma kafesten kuşu
Geçip gider kız emanet sultanım
İster uzun yaşa istersen kısa
Koskoca ömrünü bürüme yasa
Güvenme dünyada türlü libasa
Biçip gider bez emanet sultanım
Borani’nin sazı ile sohbeti
Bir gün teslim edecektir zimmeti
O da âşık gibi ecel şerbeti
İçip gider saz emanet sultanım

1026

DENGELER DEĞİŞTİ ORTADOĞU’DA
Kuzgun dolaşıyor insan leşinde
Kan kokuyor Ortadoğu dostlarım
Bizimkiler ak karanın peşinde
Kan kokuyor Ortadoğu dostlarım
Şimdi Somali'ye vurdu meraklı
Parça parça bölünüyor Iraklı
Türk'ün sonra gelir başına aklı
Kan kokuyor Ortadoğu dostlarım
Halkının suçu ne itler dalaştı
Salyası Kerkük'ten dışarı taştı
Irak'taki yangın bize ulaştı
Kan kokuyor Ortadoğu dostlarım
Coniler kuruldu saraya hana
Petrol içiyorlar hep kana kana
Bunlar benzemiyor gerçek insana
Kan kokuyor Ortadoğu dostlarım
Yazmakla bitmiyor dertler kâğıda
Kadın erkek kuruluyor ağıda
Dengeler değişti Ortadoğu'da
Kan kokuyor Ortadoğu dostlarım
Şimdi adam oldu o iki cani
Onlar asla konuşmazlar merdani
Çok yalaka Talabani, Barzani
Kan kokuyor Ortadoğu dostlarım
Âşık Borani'yim gidişat kötü
Eli kolu bağlı Türkmen yiğidi
Kerkük'te hırlıyor Coni’nin iti
Kan kokuyor Ortadoğu dostlarım

1027

BÜLBÜL BAHÇESİ
Değirmen misali masal öğütme
Yalanların bir gün biter gardaşım
Bülbül bahçesinde karga büyütme
Mısırı baklayı yutar gardaşım
Sana söylediğim hep iyi niyet
Sömürü vurgunu diyet et diyet
İnsan ol da insanlığa hizmet et
Gün olur elinden tutar gardaşım
Hepimiz bir kökten bakma sen dala
Ağa kapısında alışma yala
Orucu namazı kendinde ara
İnsanlığa hizmet yeter gardaşım
Zalimin zulmüne etme elaman
Gecikmesin bu iş vakiti tamam
Yutar toprak kalmaz mührü Süleyman
Gün olur upuzun yatar gardaşım
Haktan insanlıktan vuralım demi
Dost olak biz bizi sevelim hemi
Borani ettiniz Halil Çimen’i
Borani’nin sazı öter gardaşım

1028

BORANİ RAHMANİ SÖYLEŞMESİ
Borani
Merhaba Rahmani kelam konuşak
Senden sana yolu bulabildin mi?
Hurafe yok ilimlere danışak
İlimden nasibin alabildin mi?
Rahmani
Kâinat bende var bana giderek
Benden bana yolu buldum da geldim
İlmi ledün bohçasını diderek
İlimden nasibim aldım da geldim
Borani
Bir kuş vardır gider çalıda öter
Bir tarla var ekin eksen ot biter
Üç şey vardır sahip olursan yeter
Bu üç şeye sahip olabildin mi?
Rahmani
O kargadır gider çalıda öter
Cahil tarlasıdır hemen ot biter
El dil bele sahip olursam yeter
Elim dilim belim bildim de geldim
Borani
Borani’yem şu âlemi bir görüp
Vahdeti vücudun sırrına erip
Rahmani dünyayı bir gözle görüp
İkilik zincirin kırabildin mi?
Rahmani
Rahmani âlemi bir gözle gördüm
Men aref ilminin sırrına erdim
Borani insana canımı verdim
İkilik zincirin kırdım da geldim

1029

VAR DİYE GELDİM
Yolumuz düştü de dostun iline
Şurda nazlı yârim var diye geldim
Hayran oldum yeni açmış gülüne
Beni kollarına sar diye geldim
Güllerimden çelenk örer süslerim
Akşam sabah yâr yâr diye seslerim
Nidem Hint’i Çin’i seni isterim
Âşık oldum sana yâr diye geldim
Borani ölmezsem severim seni
Çaldırdım aklımı del’ettin beni
Nerde muhabbetin sevgimiz hani?
Sensiz dünya bana dar diye geldim

1030

BUNU BENDEN SEN İSTEDİN
Dert keder koymadın başıma dizdin
Bitmeyen çileden acıdan bezdim
Bunca hatıranın üstünü çizdin
Bunu benden sen istedin sevdiğim
Kırk yıllık maziye mezar kazdırdın
Bülbül ah ediyor gülü kızdırdın
Yaptığım yuvayı geri bozdurdun
Bunu benden sen istedin sevdiğim
Höykürüp ağlarım gözüm akan su
Aşkın kanununda kanı kanla yu
Huzuru mahşerde sorulacak bu
Bunu benden sen istedin sevdiğim
Biçare gezerim kırık kol kanat
Hâlâ seviyorum düşmana inat
Yıkıldı köşkümüz bitti saltanat
Bunu benden sen istedin sevdiğim
Borani’yem yıktın gönül bendimi
Çehren düzeldi mi öfken dindi mi?
Asla haklı çıkaraman kendini
Bunu benden sen istedin sevdiğim
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HANGİ DİN?
Kinci dinci nedir sevgi zamanı
Biri bize anlatsın da bilelim
Herkesin vicdanı dini imanı
Biri bize anlatsın da bilelim
Biri esir almış kızı satıyor
Kimisi koynuna almış yatıyor
Bunu bile din adına yapıyor
Biri bize anlatsın da bilelim
Baba öz kızına şehvet duyar mı?
Bu mantığa insanlığa sığar mı?
İnsan değil yoksa bunlar hayvan mı?
Biri bize anlatsın da bilelim
Allahu ekberle adam kesiyor
Güya din adına yağıp esiyor
Bunlar insanlığa zehir kusuyor
Biri bize anlatsın da bilelim
İnsan sevgisiyle alıp adını
Bilmiyorlar hoşgörünün tadını
Neden şeytan görüyorlar kadını?
Biri bize anlatsın da bilelim
Emperyalist oyununa geldiler
Müslüman’ı grup grup böldüler
Şehidi yok boş boşuna öldüler
Biri bize anlatsın da bilelim
Borani insanı alaya almam
Sevgiden barıştan geriye kalmam
Ben Kuran’dan başkasına inanmam
Biri bize anlatsın da bilelim
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SEVDANIN SON KEREM’İYİM
Sevda yollarından geçtim ben doğuştan aşkı seçtim
Acılara sarılırım kadeh kadeh zehir içtim
İnsaf eyle sar yaramı garibim eline düştüm
Ne soyguncu haramiyim sevdanın son Kerem’iyim
Derdimin dermanı sende sevdaların veremiyim
Sevdan bağrımı deliyor rakipler bakıp gülüyor
Benim içimdeki derdi derdi verenler biliyor
Yüreğimi iyi dinle öksürdükçe kan geliyor
Leyla bende Mecnun bende sevdanın son Kerem’iyim
Derdimin dermanı sende sevdaların veremiyim
Borani aşkın yasını doldurdu sevgi tasını
Aylar geçti yıllar geçti bulamadım ortasını
Bu garibe merhamet et bitir gönlümün yasını
Leyla bende Mecnun bende sevdanın son Kerem’iyim
Derdimin dermanı sende sevdaların veremiyim
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AVRUPA ZAMANESİ DESTANI
Çobanın elinde doğmuyor kuzu
Çöplükte doğuyor kuzumuz bizim
Leylek kanadında getirmez yazı
Çaylakla geliyor yazımız bizim
Avrupa'ya halımızı sereli
Amerikan yardımları geleli
İMF'yle bir yatağa gireli
Hiç düzen tutmuyor sazımız bizim
Avrupa dediğin tuzaklı kapı
Marta erişmeden yaktırdı sapı
Doldurduk okula esrarı hapı
Kalmadı çorbada tuzumuz bizim
Erkek çocuk anlamıyor amanı
Baba karıştırdı sapı samanı
Kız çocuğu istemiyor tumanı
Cımcıplak kalacak kızımız bizim
Biri kara derse biri diyor ak
Gayrı canımıza ettirdiler tak
Şunların yaptığı bütçesine bak
İşçiye memura azımız bizim
Kargalar yüzünden bülbüller sustu
Baykuş kanaryanın sırtına kustu
Ötmüyor keklikler dağlara küstü
Ördeğe karıştı kazımız bizim
Ayısı çakalı timsahı kurdu
Çakallara peşkeş çektiler yurdu
Görmüyon mu ula zaman kudurdu
Değişti sevdamız hazımız bizim
Nasıl barışırım kırk yıllık küsle
Kovanın içi boş dışardan süsle
Bu Avrupa denen kalleş şahısla
Hiç mi olmayacak kozumuz bizim?
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Borani Avrupa acı mı acı
Lozan’dan Sevir’den istiyor pacı
Hiç tesir ermiyor bize ilacı
Gittikçe artıyor sızımız bizim
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NAZAGÜL
Çıkamadım kapındaki yokuşu
Ak gerdana gramise takışı
Deli etti Nazagül’ün bakışı
Nerdeyim neyliyom bilemiyorum
Ceylan bakışında ela gözünde
Kavilleştik yalan çıktı sözünde
Bir daha yetişmez Çorum düzünde
Yandım ateşine duramıyorum
Neyine küstün de neye kırıldın?
Sevgili darılmaz nasıl darıldın?
Sevmiyodun beni neye sarıldın?
Görüp konuşup da soramıyorum
Borani’yem güzel sevmek zor imiş
Yârin güllerini deren har imiş
Bana dünya başlangıçta dar imiş
Kör oldu gözlerim göremiyorum
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KINALI KUZUM
Gökte yıldız kaysa seni sanırız
Seni çok özledik kınalı kuzum
Seni düşünürüz seni anarız
Seni çok özledik kınalı kuzum
Bahçedeki çiçekleri topladık
Şerbet yaptık ağzımızı tatladık
Gaybetine doğum günü kutladık
Seni çok özledik kınalı kuzum
Kerem dilleniyor aynen babası
Silindi kalmadı gönlünün yası
Ela selam eder büyük ablası
Seni çok özledik kınalı kuzum
Borani’yem tütüyorsun gözüme
Ayrılık ateşi düştü özüme
Sana selamım var iki düzine
Seni çok özledik kınalı kuzum
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GÖRDÜM
Gene seçim geldi nutuk çoğaldı
Dağ bayırdan sözü diyenler gördüm
Köylü işçi çoktan çaresiz kaldı
Tavuk ile kazı yiyenler gördüm
Kiminin ağzında dertler figanlar
Kiminin dilinde türlü yalanlar
Bilinmiyor zehir saçan yılanlar
Halkı kandırıp da soyanlar gördüm
Kimi gönüldendir kimi de dilden
Kimi çeşmelerden kimi de yoldan
Kimi sağ taraftan kimi de soldan
Her türlü dileğe uyanlar gördüm
Kimi essah söyler kimi şakadan
Kimi iplikten der kimi tokadan
Kimi festen yana kimi şapkadan
Arada takkeyi giyenler gördüm
Kandırıp kandırıp halkı soyanlar
Karga gibi gözlerini oyanlar
Yetim hakkı yiyip yiyip doyanlar
Fakir fukaraya kıyanlar gördüm
Kimini kayırıp kimini dövüp
Halil Çimen iken Borani deyip
Sırtıma binmeye bir semer koyup
Beni de hayvandan sayanlar gördüm
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TORUNUM DOĞUŞCAN’A
Aslan yatağında temiz görüne
Oturduğun yeri pak et Doğuşcan
Değer vereceksin alın terine
Yediğin lokmayı hak et Doğuşcan
Cahile söyleme sakın sözünü
Kaybettirir vicdanını özünü
Ananın babanın soyun yüzünü
Olduğun mecliste ak et Doğuşcan
Unutma dağları düz ovasını
Kanında babanın öz mayasını
Ananın babanın al duasını
Özünde sevgiyi çok et Doğuşcan
Alıştır göğsünü cahil taşına
Aç ölsen yanaşma namert aşına
Güvenme ağacın kuru başına
Dibine bir yığın kök et Doğuşcan
Bir sürüden iki kurban seçilmez
Aç ölsen namerdin sütü içilmez
Arif isen muhabbetten kaçılmaz
Dinle kulağını sak et Doğuşcan
Güle bülbül gerek kargalar leşe
Sakın ha sırtını dönme kalleşe
Dünya hilebazdır çıkma güreşe
Can gözünü açıp bak et Doğuşcan
Borani riyadır yalanın başı
Hile ile menzil almaz er kişi
Nefsinle yaktığın narı ateşi
Vicdanınla boğup yok et Doğuş Can
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NURCİHAN
Nemli gözlerime bir bakış baktın
Damarımda kanım yandı Nurcihan
Sıcak nefesinle bağrımı yaktın
Mazideki anım yandı Nurcihan
Ömrümden çekildi bahar ile yaz
Kaderim gülmüyor talih hilebaz
Tutuştum yanıyom ben alaz alaz
Benim gönül hanım yandı Nurcihan
Coştu şaha kalktı gönlümün atı
Dizgin kırdı zehir etti hayatı
Güneyi kuzeyi doğuyla batı
Benim dört bir yanım yandı Nurcihan
Ciğerimde sevdaların veremi
Hiçbir doktor saramıyor yaremi
Bundan sonra şad olamaz Borani
Ciğerimde canım yandı Nurcihan
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GÖZLERİN ESİRİ
Gel deme sultanım çıkıp gelemem
Bugün gözlerinin esiriyim ben
Bu dünyaya nasıl geldim bilemem
Bir ana babanın kusuruyum ben
Suçum güzel sevmek el âlem gördü
Hiç yoktan garibin gönlünü kırdı
Aşkın mahkemesi idamı verdi
Gönül ağacında asılıyım ben
Güzeller yanına çağırdı beni
Cahil sürüsünden ayırdı beni
Aşkın teknesinde yoğurdu beni
Bugün güzellerin kısırıyım ben
Ne görülmüş sunam ne de duyulmuş
Âşıklara sevda Hak’tan verilmiş
Güzellerin dergâhına serilmiş
Halısı kilimi hasırıyım ben
Elimde gülüm var diken getirmem
Yumuşak söylerim sözü batırmam
Cehaletin sürüsüne katılmam
Vallahi billahi küsülüyüm ben
Borani nazlı yâr aklıma düştü
Pare pare oldum feleğim şaştı
Hesap edemedim kaç sene geçti
Bitmeyen yılların asırıyım ben
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GELDİN ÖĞRETMEN
İlim meşalesi senin elinde
Yakıla yakıla geldin öğretmen
Çağdaşlığa uygarlığa tohumdun
Ekile ekile geldin öğretmen
Sözü kapçığından süzme öğrendin
Gönül bahçesinde gezme öğrendin
Akarsuya karşı yüzme öğrendin
Döküle döküle geldin öğretmen
Çaldın sınıflara ilim marşını
Metre dedin kayıp ettin arşını
Gerici satırı kahpe kurşunu
Yıkıla yıkıla geldin öğretmen
Fen ile ilimden almıştın gücü
Kimileri dedi Atatürk piçi
Bağnazlara karşı oldun bir öcü
Bakıla bakıla geldin öğretmen
Oğlun özgürlüktü kızın hürriyet
Alçakgönüllüydün yoktu art niyet
Demokrasi dedin bir cumhuriyet
Takıla takıla geldin öğretmen
Lezzet oldun yoksulluğun aşına
Tabir oldun insanlığın düşüne
Çivi gibi öğrencinin başına
Çakıla çakıla geldin öğretmen
Cumhuriyet tarlasına ekildin
Bayrak oldun gönderlere çekildin
Gericinin karşısına dikildin
Bıkıla bıkıla geldin öğretmen
Anlamadı seni sırtı besili
Didin sınıflarda bütçen kısılı
Akılı hür vicdanı hür nesili
Büküle büküle geldin öğretmen
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İnsanlık dedin de düştün hevese
Sevgi saygı gösterirdin herkese
Hür düşünce dedin girdin kodese
Tıkıla tıkıla geldin öğretmen
Borani sen gibi çekiyo çile
Mertçe savaşırdın bilmeden hile
Hanımın bir ile kendin bir ile
Kakıla kakıla geldin öğretmen
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DELİ MİSİN SEN?
Çekinmeden nasıl girdin koynuma?
Deli miydin sarhoş muydun o gün sen?
Kement kement sarılırken boynuma
Deli miydin sarhoş muydun o gün sen?
Ter kokundan almış idim ferimi
Bedenime gıda ettin terini
Hani beni seçmiş idin yârini
Deli miydin sarhoş muydun o gün sen?
Bakınca sessizce gülmüştün biraz
Yanağın elmaydı dudağın kiraz
İnsan hayâ eder çekinir biraz
Deli miydin sarhoş muydun o gün sen?
Filim mi çevirdik çektik mi dizi?
Artist misin nesin gâvurun kızı?
Hâlâ duluğumda dişinin izi
Deli miydin sarhoş muydun o gün sen?
Borani oturdum taşın üstüne
Yığmışın kâkülü kaşın üstüne
Kaç kez yemin ettin başın üstüne
Deli miydin sarhoş muydun o gün sen?
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AYCAN BAKBAK GÖKMEN
Tavus kuşu gibi süslemiş döşü
Ayakta yemeni başında poşu
Çorum’da bir daha bulunmaz eşi
Burcum burcum kokar gülü Aycan’ın
Nakışı keklikten bakışı ceylan
Gecesi arife gündüzü bayram
Ağzından sevgiyle çıkıyor kelam
Oğul balı gibi dili Aycan’ın
Bir bakışın köyü versem öder mi?
Yalan dünya iki kuruş eder mi?
Seni gören cehenneme gider mi?
Bilmem nasıl olur hali Aycan’ın?
Neresinden baksam yakışmış donak
Kâküller zülüfler gamzeli yanak
Anlatmaya aciz bu deli bunak
Anadan kınalı eli Aycan’ın
Sevgi katmış mayasına özüne
Hicap perdesini çekmiş yüzüne
O da vurmuş aşkın telli sazına
Ilgıt ılgıt eser yeli Aycan’ın
Seyran ettim baktım dağlar kar gibi
Parlıyor gözleri kehribar gibi
Yanakları domur domur nar gibi
Namusuna bektir beli Aycan’ın
Âşık Borani’yem Güruh-u Naci
İnsanların dertlerinin ilacı
İnsanlığa kardeş insana bacı
Çorum Sarimbeyli ili Aycan’ın
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GELDİN GİTTİN YENİ YIL
Kendin geldin oturdun seni davet etmedim
Bütçemizin dibini boşaltmadan gitmedin
Sazlı sözlü eğlenip lokantaya gitmedim
Sen de dargın küsleri ortadan kaldırmadın
Sen de ağlattın bizi şad olup güldürmedin
Bir yolunmuş tavuğu zor kattırdın aşıma
Geleni gideni yok emek gitti boşuna
Bizi kaldırdın attın zamların ataşına
Sen de dargın küsleri ortadan kaldırmadın
Sen de ağlattın bizi şad olup güldürmedin
Geldin boran kış ile beklemedin baharı
Doldurdun evimize sen de dikeni harı
Bağladın senelerin başlarına yuları
Sen de dargın küsleri ortadan kaldırmadın
Sen de ağlattın bizi şad olup güldürmedin
Toto loto piyango kaderime gülmedi
Bir tek amorti bile o da çıkıp gelmedi
İki bin on dokuz da kıymetimi bilmedi
Sen de dargın küsleri ortadan kaldırmadın
Sen de ağlattın bizi şad olup güldürmedin
Borani seni yazdı şiirin hecesinde
Bana bir teselli ver ömrümün gecesinde
Sen de geçer gidersin yolun neticesinde
Sen de dargın küsleri ortadan kaldırmadın
Sen de ağlattın bizi şad olup güldürmedin

1046

BÜTÜN SAVAŞLARA SON VERİLSİN
Yeryüzünden öfke kini
Yollar alsın kalksın gitsin
Sevgisiz bugünü dünü
Kullar alsın yaksın gitsin
Elini uzat elime
Dilini değdir dilime
Mor gülü zülfün teline
Yeller alsın taksın gitsin
Bitir gönüller yasını
Bulsana dostun hasını
Sevgisizin binasını
Seller alsın yıksın gitsin
Borani’yim temiz anı
İncitmeyek bir tek canı
Yeryüzünden savaş kanı
Eller alsın çıksın gitsin
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KENDİNİ BİLMEZ ÂŞIĞA
Güle gel âşığım gitme çalıya
Bülbülü kargaya eş edemezsin
Hakikat güneştir balçık sıvanmaz
Gerçeği hayale düş edemezsin
Aşkın gemisinin dümeniyim ben
Güzel mihrabının imamıyım ben
Sevgi kitabının tamamıyım ben
Kalp gözü göreni şaş edemezsin
Ben kabımı erenlerden doldurdum
Hakk’a şükür nefisimi öldürdüm
Âşıklara yanlış namaz kıldırdım
Âşık Borani’yle baş edemezsin
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İREM BAĞLARINDA GÜLÜMÜZSÜN SEN
Sen geldin evime bereket geldi
Herkes neşelendi yüzleri güldü
Meleykeler bile sana eğildi
İrem bağlarında sen gülümüzsün
Seherde şakıyan bülbülümüzsün
Sen gelince her tarafta gül açtı
Sevgi barış geldi kin kibir kaçtı
Unlar mayalandı hamurlar taştı
İrem bağlarında sen gülümüzsün
Seherde şakıyan bülbülümüzsün
Özgür’ün evini süsleyen sensin
İnsanlığa sevgi besleyen sensin
Lafı şeker gibi sesleyen sensin
İrem bağlarında sen gülümüzsün
Seherde şakıyan bülbülümüzsün
Bütün güzel huylar sende toplanmış
Çile çekmiş cefalara katlanmış
Oğul balı gibi dilin tatlanmış
İrem bağlarında sen gülümüzsün
Seherde şakıyan bülbülümüzsün
Âşık Borani’yem canım alası
Ellerinde Türkmenlerin kınası
Özge’nin Doğuş’un bir tek anası
İrem bağlarında sen gülümüzsün
Seherde şakıyan bülbülümüzsün
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HACIBAŞIOĞLU
Diş doktoru Celal Hacıbaşoğlu
Benim dişler hep yörüye çalıyo
Yarım hapaz aş gitmiyo boğazdan
Hepsi varıp dişlerime doluyo
Nasıl çekilsin ki dünyanın kahrı?
Çare diye içiyoruz biz zehri
Her varmada yeni doktor Kör Fahri
Dişlerimden birkaç tane yoluyo
Apse buldu beni kaçamaz oldum
Ne soğuk ne sıcak içemez oldum
Ağzımı bir türlü açamaz oldum
Esen yeller hep içine doluyo
Yemekten içmekten tadamaz oldum
Gönül sürüsünü güdemez oldum
Düğüne derneğe gidemez oldum
Yiyecekler hep masada kalıyo
Âşık Borani'yem yabana akma
İnsana hizmetten usanıp bıkma
Hacıbaşıoğlu kusura bakma
İnsan kocayınca bir hoş oluyo
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ZEHİRLİ SITMALAR TUTASICALAR
Mustafa Kemal’le nedir derdiniz?
Yılanlar akrepler yutasıcalar
Kendi mi kurtuldu güzel yurdumuz?
Kırk sene sırt üstü yatasıcalar
Cumhuriyet oruç tutma mı diyor?
Laiklik ibadet etme mi diyor?
Demokrasi hacca gitme mi diyor?
Zehirli sıtmalar tutasıcalar
Şeriat dosdoğru yola gitmektir
Tarikat Hak ile Hakk’a yetmektir
Marifet kötüyü ıslah etmektir
İlaç diye zehir yutasıcalar
Hangi kitap söyler adam yakmayı?
Hangi kitap söyler gönül yıkmayı?
Hangi din yiyin der haram lokmayı?
Ekmeğine zehir katasıcalar
Vicdanlardan kalktı yüce adalet
Dinci kinci diye ayrıldı millet
Kula baki değil bu tacı devlet
Evini barkını satasıcalar
Âşık Borani’yem açtım arayı
Saranım yok gönlümdeki yarayı
Yetmez mi insana gönül sarayı?
Ettiğim beddua tutasıcalar
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CAHİL MUHABBETİ
Ne zaman cahille muhabbet kursak
Lafın başını kor sonundan başlar
Daha başlamadan lafı bitirir
Oğlundan kızından torundan başlar
Kafasına takmış cennet âlâyı
Şeytanlar başına sarmış belayı
Sanki içten fethetmiştir kaleyi
Kalenin burcundan surundan başlar
Hepimiz insan da düşünce farklı
İnsan sevgisine ermiyor aklı
Kırk tane tilki var karnında saklı
Bugünü bırakır yarından başlar
Kendisini bilmez o çoktan ölü
Ellerinde haram zehirli dili
Ocağı söyünmüş kalmamış külü
Hâlâ ataşından korundan başlar
Şeytanın sırtından değnek atlamış
Servetini hırsızlıkla toplamış
Utanmazın ar damarı çatlamış
Hâlâ namusundan arından başlar
Borani cahilin biter mi kini?
Eline koz etmiş imanı dini
İkrarından belli olamaz yönü
Lafa tam öllüğün köründen başlar
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BEN ÇOK ÂŞIK GÖRDÜM
Ben çok âşık gördüm görmez varlığı
Güneşi bıraktı aycı oldular
Adet edindiler sahtekârlığı
Yalan kervanına taycı oldular
Düşmana dik başlı dostu saymadı
Çalışıp da taş üstüne koymadı
Kendi emeğini yiyip doymadı
Yetimin hakkına paycı oldular
Sevdim dedi gönlünü bir etmedi
Hamları has küfrünü sır etmedi
Gözünü kör kulak sağır etmedi
Verdiği ikrardan caycı oldular
Borani kurbanım okuryazara
Etek öpüp alıştılar azara
Giremedi arif ile pazara
Vali konağına çaycı oldular
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ARİF SÖZÜN CEVHERİNİ SÖYLER
Akılı yok fikiri yok dindar olmuş dinsizler
Pis nefsine esir olmuş akılsız beyinsizler
Dini koz etmiş eline münafıklar densizler
Cehalet bir tek sözüyle binlerce gönül kırar
Arif olan bir söz söyler binlerce yara sarar
Bazıları din yaptılar gururu öfkeyi kini
Kimileri arıyorlar periyi şeytanı cini
Böyle miydi Muhammed'in sevgiyle dolu dini
Cehalet bir tek sözüyle binlerce gönül kırar
Arif olan bir söz söyler binlerce yara sarar
Bunca serveti var iken bitmez gönül darlığı
Hak yoluna harcamaz elde olan varlığı
Nefsine esir olanın bitmez sahtekârlığı
Cehalet bir tek sözüyle binlerce gönül kırar
Arif olan bir söz söyler binlerce yara sarar
Dünyayı versen yedirsen yedi başlı nefis doymaz
Nefsine esir olanlar vicdanının sesin duymaz
Kendindeki canı bilen başka canlara kıymaz
Cehalet bir tek sözüyle binlerce gönül kırar
Arif olan bir söz söyler binlerce yara sarar
Ey Allah’ım senden olur bize merhamet inayet
Ortalıkta ne din kaldı nerde kaldı diyanet?
Gözlerini kan bürümüş her yerde kan cinayet
Cehalet bir tek sözüyle binlerce gönül kırar
Arif olan bir söz söyler binlerce yara sarar
Borani her şeyin başı kendini tanımaktır
Kabını doldurmaya bak ilim akan ırmaktır
Her şeyin başı sonu sabırla inanmaktır
Cehalet bir tek sözüyle binlerce gönül kırar
Arif olan bir söz söyler binlerce yara sarar
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AİLEME ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
Allah razı olsun çocuklarımdan
Oğlanlar gönlümü hoş eylediler
Çok razıyım gelinlerden karımdan
Yaşıma uygun çorba aş eylediler
Of demeden hastaneye götürdü
Kanımızı verdik tahlil ettirdi
Nice filim nice emar çektirdi
Sağ olsun gönlümü hoş eylediler
Özgür oğlum bir emekli astsubay
Gül gelinim bize gün gibi doğar
Bir tek oğlu ile bir de kızı var
Sağ olsun gönlümü hoş eylediler
Umut oğlum Leyla gelin öğretmen
Okula giderler ara vermeden
İki çocuğu var Ela’yla Kerem
Sağ olsun gönlümü hoş eylediler
Âşık Borani’yem bacamız tütsün
İsterim mutluluk başaca gitsin
Cümle isteyene Hak nasip etsin
Sağ olsun gönlümü hoş eylediler
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KURAN’IN DİLİNDEN
İSRA SÜRESİ 23 - 39. AYET
Rabbine iki yay kadar yakın oldu Resulullah
O zaman vahyetti Muhammed’e güzel Allah
Hak geldi batıl yok oldu gitti dedi Resulullah
Kuran’ı okuyup bilmek emrine uymak gerekir
İçindeki batın ilmini arayıp bulmak gerekir
İyi insan olursanız fark eder bağışlar Allah
Yoksula yolda kalmışa hakkını verin dedi Allah
Eldekin saçıp savurma cimriyi de sevmez Allah
Kuran’ı okuyup bilmek emrine uymak gerekir
İçindeki batın ilmini arayıp bulmak gerekir
Anana babana of deme çok yap onlara ihsanı
Komşunu sev koru kandırma artsın şerefi şanı
Kuran Allah’ın bizlere lütfu oku anla zikret Kuran’ı
Kuranı okuyup bilmek emrine uymak gerekir
İçindeki batın ilmini arayıp bulmak gerekir
Verdiğin sözü yerine getir o sözde sorumluluk vardır
Ölçtüğün zaman doğru ölç doğru terazi helaldir
Yeryüzünde böbürlenerek gezme alçak gönül kârdır
Kuran’ı okuyup bilmek emrine uymak gerekir
İçindeki batın ilmini arayıp bulmak gerekir
Borani ne yerleri eşebilir ne dağlara ulaşabilirsin
Allah’tan başka Tanrı’ya tapma ateşlere yanarsın
Bunlar Allah’ın bildirdiği hukuktur anlayasın
Kuran’ı okuyup bilmek emrine uymak gerekir
İçindeki batın ilmini arayıp bulmak gerekir
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ZİYA ÖZBİLEN AĞIDI
Yürü yalan dünya Ziya’sız kaldık
Yolcular ağlıyor yollar ağlıyor
Gönül bağlarının kapısın çaldık
Bülbüller ağlıyor güller ağlıyor
Bu nasıl dert imiş bitmedi çilen?
Yandık kavrulduk bütün kabilen
Ruhun şad olsun Ziya Özbilen
Dostun boyun bükmüş eller ağlıyor
Güvercin misali çarpar yürekler
Acı haber geldi yandı direkler
Hastan boyun bükmüş reçete bekler
Kâğıtlar kalemler yeller ağlıyor
Acı haber yeri göğü ağlattı
Milletin bağrına ok oldu battı
Gözyaşları mezarını ıslattı
Kazmalar kürekler beller ağlıyor
Bizi karşılardın güler yüz ile
Yolcu eder idin tatlı söz ile
Borani ne desem hepsi nafile
Sazım iniliyor teller ağlıyor
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HÂLÂ DEVRAN DÖNÜYOR
Keklikler ötmüyor dağlara küstü
Bağ bahçe kurumuş sam yeli esti
Hazine tamtakır umudu kesti
Hâlâ yalan dolan devran dönüyor
Kaplumbağa tazı ile yarıştı
Bu düzende boğa koçla vuruştu
Bu düzende saman sapa karıştı
Hâlâ yalan dolan devran dönüyor
Soyguncu açıkgöz soyulan alık
Hazine emanet KİT’ler arpalık
Ateş olmuş hep yanıyor ortalık
Hâlâ yalan dolan devran dönüyor
Viski votka çekip keyif çatan var
Coşarak oynayıp göbek atan var
Milleti bölen var vatan satan var
Hâlâ yalan dolan devran dönüyor
İnsanın sırtında yükleri ağır
Bükülmüş belleri yanıyor bağır
Duyan yok gören yok kulağı sağır
Hâlâ yalan dolan devran dönüyor
Doğuda terörist ölüm saçıyor
Kıyıda el âlem yelken açıyor
Avrupa bizimle dalga geçiyor
Hâlâ yalan dolan devran dönüyor
Herkesin dilinde bin türlü yalan
Cebinde yazılı bir başka plan
Birbirine düşman olmuş Müslüman
Hâlâ yalan dolan devran dönüyor
Diyecek çok ama Borani sustu
Bilmez olduk gayrı düşmanı dostu
Çağ dışı yobazlar zehrini kustu
Hâlâ yalan dolan devran dönüyor
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SARİMBEY’İ ŞİMDİ GÖR
Kızları güzeldir yiğidi merttir
Tarlalar verimli iklimi serttir
Yediden yetmişe hepsi cömerttir
Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör
Sokakları temiz sanki bir cennet
Helaldir evlerde yenilen nimet
Deli Boran Baba’yı edek ziyaret
Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör
İnsanları merttir sözün eridir
Ariflerin kâmillerin yeridir
Serilen sofralar alın teridir
Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör
Hoşgörü sevgidir insanın özü
Arada hatırlan unutman bizi
Dernek lokelinde bekleriz sizi
Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör
İnsan mutlu olur tüm zaman durur
Saatler sadece zamanı vurur
İnsanlar burada özünü bulur
Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör
Sofra kurar bereketli aşıyla
Her yeri güzeldir dağı taşıyla
Herkes masa kurar arkadaşıyla
Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör
Borani’yem bitmez güzeli hası
Sevgidir saygıdır derdi tasası
Sarimbeyli sazın sözün ustası
Haydi gel de Sarimbey’i şimdi gör
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BÖYLE VİCDAN MI OLUR?
Avukat kandırıp köylü soyarsa
Hâkimler cezayı cebe koyarsa
Doktor şamarlayıp hasta kovarsa
Böyle hak adalet vicdan mı olur?
Eczacı hap diye kireç satarsa
Kasaplar koyuna keçi katarsa
Dairede memur uyur yatarsa
Böyle hak adalet vicdan mı olur?
Tapucu derdime bin dert eklerse
Mebus ağam dört yılda bir yoklarsa
Bizim evrak senelerce beklerse
Böyle hak adalet vicdan mı olur?
Nüfusçu işine hadi kör derse
Kapıcı rüşveti peşin ver derse
Hele bir imzaya yarın gel derse
Böyle hak adalet vicdan mı olur?
Yetimin öksüzün hakkın yiyenler
El sırtından fotör şapka giyenler
Ağa olup ameleyi soyanlar
Böyle hak adalet vicdan mı olur?
İleriyi görmez kör gibi duran
Haksızla bir olup haklıyı vuran
Böyle mi yazıyor Hak dini Kuran?
Böyle hak adalet vicdan mı olur?
Borani kaşıma baştaki uyuz
Gün gibi aşikâr işte biz buyuz
Sardı Türkiye’yi tefeci faiz
Böyle hak adalet vicdan mı olur?
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NE OLACAK BUNUN SONU?
Halep ağlar Musul ağlar
Kerkük'te yıkılmış bağlar
Çığlık yüreğimi dağlar
Ne olacak bunun sonu?
Kimi yavrusunu arar
Kimi anasını sorar
Bu yarayı kimler sarar?
Ne olacak bunun sonu?
Ahım Gazze vahım Gazze
İnsanoğlu düşmüş acze
Her taraftan yağar füze
Ne olacak bunun sonu?
Arap'ın petrol kuyusu
Gittikçe artar sayısı
Göz dikti elin ayısı
Ne olacak bunun sonu?
Saddam'da atom dediler
Kaddafi'yi çiğ yediler
Sıra Esed'de dediler
Ne olacak bunun sonu?
Dillerinde türlü yalan
Ceplerin de gizli plan
Gözyaşı zulümdür kalan
Ne olacak bunun sonu?
Herkesteki yalan hile
Filistin'de bitmez çile
Kim ders verir İsrail'e?
Ne olacak bunun sonu?
Borani’yem gide gide
Hak yardım etsin yiğide
Sıralar geldi İdlib'e
Ne olacak bunun sonu?
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DOST OLMAZ
Çalışıp da kazanmadan
Parasız pulsuz dost olmaz
Dar gününde uzanmadan
Kanatsız kolsuz dost olmaz
Söylerim sözümden caymam
Ölürsem ölüme koymam
Vallahi dostluktan saymam
Tariksiz yolsuz dost olmaz
Dostla yenir gönül aşı
Sevenler keser savaşı
Dost dostun ahret kardeşi
Kefensiz salsız dost olmaz
İyilik yap iyi dedir
Özünü rahmetle yudur
Çalış kazan topla yedir
Meyvesiz dalsız dost olmaz
Borani dostlara yakın
Siz de gelin akın akın
Gönül kovanına bakın
Peteksiz balsız dost olmaz
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BULUNMAZ
Ahla figan tükenmiyor dillerde
Zenginlerin viski gonyak ellerde
Biz fakirler galdık susuz çöllerde
Fakirin derdine derman bulunmaz
Derdimiz hörüklü yürek yaralı
Ezelden mi böyle yazı karalı?
Köylü derdi sinesine sıralı
Gidemez menzile kervan bulunmaz
Gelip gidip hakkımızı yiyorlar
Derdim desem hele susun diyorlar
Bizden gidenler de tez böyüyolar
Bizleri unutmaz insan bulunmaz
Evlerimiz viran gülümüz soldu
Kağnı köy derdiyle yüklendi doldu
Borani eline kalemi aldı
Dertleri yazmaya derman bulunmaz
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NASIL GELDİN NASIL GİTTİN?
Etme gadan alam Doktor Pehlivan
Hallerimi görmeye mi geldiniz?
Ağzımız bağlanmış arife günü
Yollarımı görmeye mi geldiniz?
Ne insansız Tanrı olmaz demem hu
Ne Tanrı’sız insan özün bunla yu
Biz köylüyük yaşantımız işte bu
Mallarımı görmeye mi geldiniz?
Bir isli lambamı söndürüp gittin
Beni bir sevdaya yandırıp gittin
Hayat şalterimi indirip gittin
Sallarımı görmeye mi geldiniz?
Âşık Borani’yem şaştım bu işe
Gönül razı değil böyle gidişe
Bizde mahal yoktur hayale düşe
Fallarımı görmeye mi geldiniz?
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NEVRUZ BAYRAMI
Ağaçlar tomurcuk yavruyu alıp
Beşik gibi sallandığı gün nevruz
Kuşun kâinata ninniyi çalıp
Pervaz vurup dallandığı gün nevruz
Nevruz demek Türkçe yepyeni gündür
Yak nevruz ateşin oyna söyündür
Martın yirmi biri bayram düğündür
Yâre selam yollandığı gün nevruz
Gece ile gündüz eşit görülür
Toprağa dirilme emri verilir
Uyuyan tohumlar hepsi dirilir
Tabiatın canlandığı gün nevruz
Tabiat sırrını insana açar
Ağaçlar yeşerir kumrular uçar
Yeni bir gün gelir eskisi geçer
Çiğdemlerin bollandığı gün nevruz
Çobanlar yüzünden öper kuzunun
Şeker tadı gelir bütün yazının
Madımak toplayan köylü kızının
Yanağının allandığı gün nevruz
Doğa bayramlığın giyip süslenir
Birbirine sevgi ile seslenir
Sevgi yiyip sevgi içip beslenir
Damarların kanlandığı gün nevruz
Âşık Borani’yem arifler görür
Köklerinden ağaçlara su yörür
Yaratan doğaya fermanı verir
Kovanların ballandığı gün nevruz
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DOKUZUNCU BÖLÜM
SERBEST DİZELİ ŞİİRLER
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BORÇLUYUM İNSANLIĞA
Borçluyum insanlığa
Ödeyemedim anamdan emdiğim
O apak sütün hakkını
Ateşten gül uzatıyorlar insanlığa
Dalında Halepçe var
Yaprağında Kerbela kokuyor
Yakıyor dünyayı it oğlu itler
Savaşın leş kargaları
Kurşun döküyorlar gülen çehrelere
Dur diyemedim savaşlara
Hâlâ ağlıyor kadınlar
Hâlâ öksüz kalıyor çocuklar
Yapamadım âşıklığımı
Borçluyum insanlığa
Borcum var Çanakkale şehitlerine
Borcum var Kocatepe’ye
Borcum var Mustafa Kemal’e
Utanıyom Pir Sultan’dan
Utanıyom Karacaoğlan’dan
Borçluyum Yunus Emre’ye
Yapamadım âşıklığımı
Ruhum gitsin istediği yerlere
Neye yarar bu kokuşmuş beden
Atın küllerimi Dicle'ye Fırat'a
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UNUTMA
Dilimi ısıran sevda
Geldi oturdu yüreğime
Gözyaşlarım
Demirlendi bulutlara
Yüreğim daraldı sevgiden yana
Kimselere soramam
Sevdanın neresindeyim?
Hangi taşı kaldırsam çile
Yoksul evin çocukları gibi
Kazanlar kaynıyor içerimde
Gücüm yetse de anlatabilsem
Elim yetse de uzanabilsem
Kalemim yetse de yazabilsem
Gözlerindeki şiiri
Unuttuğun yerlerdeyim ben
Kır çiçeği getir
Umutların baharından
Unutma
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BAŞIM
Ben beni uyuturum susmuşluğuma
Anamdan öğrendim ninniyi
Ezgi söylerim ezilmişliğime
Babam da söylerdi ezgiyi bozkırlarda
Kansızlıktan kuruyan damarım
Açlıktan kıvrılan midem
Guruldayan bağırsağım
Buna bir çare bulamayan başım
Ben beni uyuturum susmuşluğuma
Ekimde başlarım ninniye
Hasatta devam ederim
Anılmaz padişahın ismi küllükte
Meleklerin burnunu çizer zülfükarım
Din elden gitti diyen yobazlarım
Kerbela’ya ağıt düzen insanlarım
Sallandı ağaçlar dalda yaprak kükredi
Yarıldı kininden tarlada toprak kükredi
Ben beni uyuturum susmuşluğuma
Oysa bir şey bilirim lazımdır insana
Yaşamak hür özgür
Bugün tok yarın aç
Doyurmayanlar doyurmaya yanaşmayanlar
Oysa yaşamak için severim insanlığı
Sevdikçe ölüme bir kat daha yaklaşırım
Damla damla biter yaşantım
Kor kor olur sevgim içimde
Cehennemleşmiş cennet Anadolu’m
Koşmak Tanrı’ya koşarcasına
İnsanca kardaşça yaşamaya
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BAYRAKTEPE
Şiirler yazdık içi acı dolu
Güldük hayatın oynadığı oyuna
Gözyaşlarımızı sakladık
Vatan bildik sevmeyi
Kan kusan namlularla evliydi yüreğimiz
Tarihe yazdık öfkemizi
Ne tüyü bitmedik yetim hakkı yedik
Ne de banka hortumladık
Vatan bildik ölmeyi
Bayraktepe’de
Bayraktepe’den baktım
Allahuekber Dağları’na
Serilmiş onca asker dağ yamacına
Doksan bin nefer
Asker aç asker sefil
Yemen Yemen olalı
Gülü çimen olalı
Gidenler hiç geri gelmedi
Bayraktepe’den baktım
Kıbrıs Beşparmak Dağları’na
Kore'de çemberi yarıyor Mehmetçik
Bayraktepe’den baktım
Afyon Kocatepe’ye
Bayraktepe’den baktım Gelibolu'ya
Yahya Çavuş mermi sürüyor topa
Vuruldular kan oldular
Toprağa karıştılar
Hepsi bir vatan oldular
Bayrak olup dalgalandılar
Bayraktepe’de
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BENCE HOŞ
İçtim bir kere aşkın şarabını
Memedin alın terinden
Gayri senin olsun abıkevserin
İçsem de hoş içmesem de
Biz alışkınız cehenneme
Senin olsun huri gılmanın
Boş ver sırat köprüsüne
Geçsem de hoş geçmesem de
Ne atomda gözüm var ne fırlayan füzende
Al hançerini vur vur vur bağrıma
Lime lime kan çıksın vücudumdan
Ben insanlığa adamışım kendimi
Odun çek Ağrı’ndan, Toros’undan Bey
Dağı’ndan
Yak yak Nemrut’un narından yak
Biz alışkınız güneşte yanmaya
Pişsem de hoş pişmesem de
Biz bize küsmüşüz
Ben benden çekiniyorum
Sen de senden
Sana küssem de hoş küsmesem de

1072

SENİ BENDEN İSTEME
Senin olsun dalgalı denizler
Yat üstüne sallasın seni beşik gibi
Senin olsun ırmaklar
Kıvrılsın aksın büyük denize
Martı çığlıklarıyla
Al senin olsun bütün yağmurlar
Yağdır istediğin yere çisem çisem
Senin olsun çiğ taneleri boncuk boncuk
Senin olsun garbi yelleri ılgıt ılgıt
Çalma ayrılık düdüklerini tren garlarında
Ben seni sevdiğim için sevdim
Seni benden isteme
Senin olsun sevda türküleri
Senin olsun şarkının hüzzamları
Vur mızrabı dünyanın teline
Senin olsun bulutlar gökyüzü
Senin olsun yıldızlar
İstersen tül çek dolunaya
Senin olsun yakamozlar
Senin olsun Everest Tepesi
Senin olsun Eyfel Kulesi
Senin olsun Çorum’un sülalesi
Ben seni sevdiğim için sevdim
Seni benden isteme
Beni benden iste vermezsem namerdim
Senin olsun gözlerim
Bak istediğin yere
Al senin olsun sarı saçlarım
Ser çimenlerin üstüne
Çıkar yüreğimi götür istediğin yere
Senin olsun mehtaplı geceler
Senin olsun çiçekli rüyalar
Senin olsun bahar kokulu fallar
Senin olsun sevdanın harmanları
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Senin olsun en deli mutluluklar
Daha var mı istediğin
Vermezsem namerdim
Ben seni sevdiğim için sevdim
Seni benden isteme
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İKİNCİ İHANET
Yaşayamadım çocukluğumu doyasıya
Hiç olmadı oyuncaklarım benim
Kamyonlarım taksilerim
Zil çalmadı ray üstünde trenlerim
Seven de olmadı beni
Ana gibi yâr gibi
Hangi mevsimdi bilmem
Biber sürüp de verdiler ağzıma emziği
Tiksindim acılardan kahrettim insanlığa
Parmağımı emdim yedisine kadar
Bilmedim anamın öldüğünü
Yaşım üç müydü dört müydü?
Utandım kimseye soramadım
Hep bir kurşun gibi kaldı içimde
Ana hasreti ana şefkati
Vaktinde vermediler yemeğimi
Koydular kapı eşiğine
İlk dostum bir güvercin yavrusu oldu
Kanadı kırık gönlü buruk
Sardım kanadını sıvazladım gönlünü
Uçalım dedi birlikte gökyüzüne
Yem yedirdim ağzımdan su içirdim
Besledim kendi elimle uçurdum
Bir daha gelmedi güvercinim
İlk ihaneti ondan öğrendim
Sevsem de korkarak sevdim
Vuruldum komşu kızına
İkrar verdik sakız ağacının altında
Şahidimiz üveyikler tırtıllar kumrulardı
Anamın mezarından kına vurduk elimize
Gelinlik güveylik kınasıydı
Öpüşmedik dudak dudağa
Bakışmadık göz göze
Utandık anamdan
İnan ki gülüyordu tabiat halimize
Ön ayakları havada sincaplar
Bizi alkışlıyordu
Kertenkeleler dil sallıyordu
Öpüşün diyordu
Öpüştük doyasıya sarılıp yattık
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Anamın mezarında ilk hazzı tattık
Çocuklarımız oldu sırma boylu al yanaklı
Birden döndü tersine kaderim
İhanete uğradım
Ve bir ömür boyu bu ihanetle yaşadım
Ve bir ömür boyu bu ihaneti sırtımda taşıdım
Yoruldum Tanrı’m yoruldum
Utanıyorum sırlarımı sayıp dökmeye
Tahammülüm yok bir üçüncü ihaneti çekmeye
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ANADOLU’M
Bir kuş öter Anadolu’dan
- Dertli mi dertli
Bir gağnı gıcılar Kartal’dan
Bir Mehmet giden gağnının peşinden
- Yorgun gasefetli
Bir kaval sesi işitirsin bozkırlardan
- Mehmet’in Mehmetçiğin kavalı
Bir çapa sesi gelir tarlalardan
- Esmer bacımın sesi
Yarılmıştır toprak kininden
Ama kime bilmem ki
- Niye?
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ÜÇÜNCÜ İHANETE ÜÇ KURŞUN
Bir ihtilal başlattım göz bebeklerinde
Üç kurşun atacağım üçüncü ihanete
Döşümde hançer yarası
Yürek paramparça
Dertler içinde çaresiz
Sesimi duyuramadım
Sen benim şefkat dolu
O lanet olası üçüncü ihanetin başında
En çok seni bekledim
Ömrümden kalan zamanı
Barış içinde yaşamak
Suskun bir mavzer gibi
Hep ağzımda kaldı bir çift sözüm
Konuşturamadım gönül kuşumu
Hep içimde kaldı bin türlü
Mana yüklü kelimeler söyleyemedim
Paslandı sazımın telleri
Sesim maziye gebe
Unuttum halay çekmeyi
Üç kurşunla geleceğim üçüncü ihanete
Biri sana biri bana biri maziye
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SIĞDIRAMADIM
Seni hecelere sığdıramadım
sekiz heceliye
on bir heceliye
seni kafiyelere sığdıramadım
şiir türümü değiştirdim
renklere sığdıramadım seni
çingene pembesi
mor menekşeye
bir de sevgiye sığdıramadım
meyhanedeki kadehlere
sigaramın dumanına sığmadın
attım sigarayı elimden
kırdım kadehleri
duymadım arkadaş ıslıklarını
boş kaldı sokaklarda yerim
boş kaldı masalarda yerim
gözlerin bir hoş etmeye
sözlerin sarhoş etmeye yetti
duman dumandı gözlerin
doyamadım gözlerine
durdurmak istedim zamanı
yıktım duvarları
kırdım saatleri
kalalım diye mahşere
göz göze
yüz yüze
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BİR DOST
Ben aniden sevdalanırım gölgelere
Mart ayı girdi mi düşüme
Kömür kırıntılarını düşünmem
Cemreleri düşünürüm
Meriç kenarında
Ben oruçluyumdur küslüğe
Bir avuç papatya elimde
İzinsiz girmek gönül şehrine
İzinsiz uzanmak dost sofrasına
Yağmur gibi bereketli
Turna gözü gibi hilesiz
Mektup beklerim kuşlardan
Ben ağlamayı sevmem gecelere
Gül yapraklarına dökerim
Gözyaşlarımı sırılsıklam
Ben hayatın kahrını severim
Ben insanın sabrını severim
Alın teri gibi katıksız
Dost sofrası bereketli
Selam beklerim kuşlardan
Şafağın ilk ışığı sönerken
Ve siz beni uğurlarken
Gözyaşı olmayacak biliyorum
Unutulmayacak o kahvenin tadı
Bir dost eksilecek sofranızdan
Bir dost kalacak adı

1080

KIR ÇİÇEKLERİ
Seni çiçeklerin
gözbebeklerine ektim
çiçeklerde sevdim seni
beşi beş geçe
ağladı menekşeler
Yeşil çimenler içinde
bir papatya
yeni açmış bir gelincik
her taraf yeşil yaprak
suya hasret toprak
gibi sevdim çiçekleri
beşi beş geçe fal tuttular
bazen yere attılar
çiğnediler çiğnediler
bizi görmediler saksı çiçekleri
bizi çocuklar anasına verdiler
bize kır çiçekleri dediler
ah şu çiçeklerin dili olsaydı

1081

İNANIR MISIN?
Sevdam bulutlar kadar
Sevgim yeryüzüne sığmaz
Geziyorum kentin sokaklarında
Kitap satıyor çocuklar
Bir ekmek parasına
Mutluyum desem inanır mısın?
Gömdüm umutlarımı
Böldüm geceleri
Uykuyu mısralara verdim
Gırtlağına kadar garez dolu gölgeler
Gülmeyi unuttum desem inanır mısın?
Hayatı mısralara böldüm
Elli yedide durdu ibre
Yüreğim matemden çıkmıyor
Hiçbir şeye tutmadım
Bu kadar yas
Hiç böylesi yanmadım
Bu sevdaya yandığım kadar
Sevmeyi unuttum desem inanır mısın?
Dostluğun köprüsünü mısralarla uçurduk
Mısralarla kaçırdık gönül gemilerini
Sen daha çok beklersin adı güzelim
Mısralar kesmiş yolları

1082

SEN VARSIN YA SEN
Sen var ya sen
Toprak kadar aziz
Su kadar temiz
Aldığımız nefes gibi
Kokladığımız gül kadar
Azizdin yanımızda
Sen var ya sen
Bir çorba pişirecek kadar ocak
İnsanı yakmayacak kadar sıcak
Sevebileceğimiz kadar sevgi
Yiyebildiğimiz kadar aş
Meleklerin kıskandığı kadar temiz
Tertemizdin yanımızda
Sen var ya sen
Düşlediğimiz gelecek
Dost bağında çiçek
Yüce değerdin yanımızda
Öylesine dost canlısı
Sen var ya sen
Altmış yaşın delikanlısı

1083

TÖRE CİNAYETİ (SEVDALARIN KIZI)
Senin kaderini sevdalar yazdı
Kara sevdalar
Ellerin yıldız topluyor
Gözlerin aya bakıyor
Senin aşkın büyülü ateşi yakıyor
Sevdaların kızı
Kanun koydular
Tanrı emrine karşı
Sevenleri öldürdüler
Asiler seni aşka gömdüler
Sevdaların kızı
Görmediler göğsünde yanan ataşları
İnsan eti yiyen yamyamlar
Karanlık dehlizlerde çiğnediler etini
İçki masasına meze yaptılar
O apak ana sütü
Sevdaların kızı
Eksik etek dediler
Hep seni ağlattılar
Ellerini bağlayıp ırmağa attılar
Adına töre cinayeti dediler
Pörsümüş memenden sincaplar emdiler
Salyalı ağızlarıyla onlar
Sevgiye karşı çıkacak
Onları senin sevda ateşin yakacak
Sevdaların kızı
Seni aç koyanlar
Kör şeytanlar gibi
Sevgiye karşı çıktılar
Sevgi mabedimi yıktılar
Bilmiyorlardı ki
Sevmeyenlere rahmet yok
Sevmeyenlere cennet yok
Onlar sana orospu kaltak
Pis fahişe dediler
Seni tanıyanlar
1084

O töre cinayetine kurban giden
Bizim Ayşe dediler
Seni gönüllerine gömdüler
Sevdaların kızı

1085

NERDEN BİLSİN?
Bir sor gecelere beni
Bir sor yıldızlara
Hiç deliksiz uyumadım
Hep uykusuz karşıladım güneşi
O deli şafaklarda
Hep gönlü açık uyudum
Dışarıda kalmasın istedim sevgi barış
Mağara duvarında
Asılı kalan yarasalar
Hiç görmediler güneşi
Neden boynunu eğer başaklar
Hiç bilmediler
Hira Dağı’nda erbayin çıkaran dervişin
Nefesi nasıl kokar
Kerbela’nın kızgın kumları
İnsanı nasıl yakar
Hiç görmediler
Hiç bilmediler
Nerden bilsin ki

1086

TATLANILMIYOR
Kurtlukta düşeni yemek kanundur
Kuşlukta düşeni yemek kanundur
Düşme düşenin dostu olmaz düşeni yerler
Armudun iyisini ayılar yer
Dalda mı yer düşen armutları mı yer
Elin atına binme
Ya düğün günü alır ya bayram günü
Deli gönül siteminden usandım
Ağız bal demeyle tatlanılmıyor
Ya düğünde alır ya bayram günü
Elin atı ile atlanılmıyor
Gönül coşkun taştan bulanmıyor ki
Her bileyle bıçak bilenmiyor ki
Derdimin yumağı dolanmıyor ki
Dönmüyor yumağım katlanılmıyor
Sevmekle sevilmek olsa dengeli
Çirkinliğe nasıl güzel demeli
Borani’yi ıskaladı engeli
İnsan takılıyor atlanılmıyor ki

1087

İKİ KİŞİLİK SEVDA
Aşk sevenin sevdiğinde
Kendini yok etmesidir
Diyedursun Karacaoğlan
İki sevda çekmek zordur bir başa
Ben iki kişilik sevdim sevdiklerimi
İki kişilik yandım sevda ateşine
Benim gözlerim hep iki kişilik baktı
Birisi ceylanın gözünde
Birisi aslanın gözünde
İkisi Hacı Bektaş’ın dizinde
Ben iki kişilik yürüdüm
Sevgi barış ve hoşgörü izinde
Ben iki kişilik sevdim sevdiklerimi
Birisi bulutta saklı
Birisi toprakta köklü
Ben iki kişilik bekledim sevda yağmurlarını
Ben iki kişilik hastalandım
Tek kişilik ilaç verdiler
Onun için dinmedi
Yüreğimdeki sevda acıları
Diyedursun Karacaoğlan
İki sevda çekmek zordur bir başa
Ben iki kişilik sevdim sevdiklerimi

1088

AŞKIN TOHUMU
Hasret koyma beni sevginin sıcak buselerine
Belki kalbimi nadas etmişim
Ek aşkın tohumunu
Sevda fidanları fışkırsın
Öyle ki kalbimin atışları
Dudağımın kıpırdayışları
Hüzünlü sevdalı aşk ninnisi söylesin
Ek ki aşkın tohumunu kalbime
Fidan olsun büyüsün kemale ersin
Beraber sulayalım
Aşkımızın taze fidanlarını
Yücelsin ta sonsuzluklara
Meyvesini derelim aşkın
Kalbimizi birleştirelim ki
İki kalp beraber söylesin
Aşk türkülerini

1089

KANATLI ŞİİR
Yağmur alıp geleceğim bulutlardan
Çatlak dudaklara yanan gönüllere
Koskoca evreni avucuna sığdıracağım
Binlerce mana yüklü
Yıldızlar gibi bereketli kelimeler
Kanat takacağım kırılmış gönüllere
Bir kanadında kadınla erkek
Bir kanadında ilimle din bulunacak
Bir şiir yazacağım
Avşar kanıyla beslenecek
Bir damarı Binboğalar’dan
Bir damarı Çamlıbel’den seslenecek
Hançer gibi saplanacak zulmün üstüne
Dantel gibi işleyeceğim sevgiyi gönüllere
Gücünü aşktan alıp
Yedi kere gül verecek
Bazı mısralarında çiğdemler derilecek
Umutlarım işkembe çorbası
Kırlangıç yumurtası
Oğul balı gibi tatlı
Ana gibi şefkatli
Bu şiirde herkes kendinden
Bir şey bulacak
İşte o şiiri yazacaktım
Işıklar gitti
O şiir ki Borani
Başlamadan bitti

1090

ADAM GİBİ SEVMEK
Beşi beş geçe yürüdü dağ karları
Kirli kent sokaklarına
Beşi beş geçeleri bekledim
Saat kulesinin dibinde
Kaç otobüs kalktı
Beşi beş geçe bilir misin?
Bir avuç yıldız kaydı Yazı Çarşı’dan
Bir avuç yıldız döküldü
Saat kulesinin tepesine
Sevdam Karadeniz gibi
İçerimde köpük köpük dalgalar
Kaç otobüs kalktı
Beşi beş geçe bilir misin?
İsyanım beşi beş geçeleredir
İçimdeki sevgiyi
Yüreğime hapsettim
Sevgi dağ başında bir avuç kar
Sevgi bir uğur böceği Çorum Ovası’nda
Sevgi bir demet sarı gül
Sevgi bir lokma ekmek
Sevgi iki mısra yürek
Sevgi adam gibi sevmek

1091

DÜNYANIN ALTI DA ATEŞ ÜSTÜ DE
Sevginin yücesini aradım
Çomar Barajı’nın dantelli akşamlarında
Doğayı sevdim doğalı sevdim
İnsanı sevdim dostu sevdim
Dili tutulmuş kelimelerin
Biçare kalıyorum
Anlatamıyorum insanlara
Sevgi silahını unuttu insanlar
Cehalet topu vuracak bizi
Sanıyorlar zarın her yanı düşeş
Bu dünyanın altı da ateş üstü de ateş
Kefenin cebi yok bu dünyada ödeş
Rahmetli iyiydi dedirtebilmek
Herkese nasip olsun isterim
Yum gözlerini tertemiz düşün
Sevginin kokusunu al
İnsan gibi insan
Su gibi aziz ol

1092

BEN ANADOLU ERKEĞİ
Ben seni Laila’ya götüremem
ben sana dayre alamam
ben sana taksi alamam
şöyle varoş sokaklarından gelirim
elimde koskocaman bir ekmek
helalinden
yanına yumruk gibi bir soğan
bir bardak ayran
ben Anadolu erkeği
olacak günlerin bayram
bir bak bulutlardan
bir göz kırp yıldızlardan
gülümse biraz
ben sana öce alamam
sevdasız da kalamam
başkasının kapısını da çalamam
arada bir kına vurursan ellerine yeter
sabahları işe giderken
kaldırmam seni yatağından
razı olurum bir simit kırıntısına
ama akşamları gelirim
elimde koskocaman bir ekmek
yumruk gibi bir soğan
bir bardak ayran
razı mısın benimle yaşamaya
günlerin olacak bayram

1093

UNUTAMADIM SENİ
En kolay şey unutmak derdin
Unutamadım ellerinin sıcaklığını
Unutamadım gözlerinin rengini
Dilleri kendinden büyük geceler
Beyinleri kendinden küçük gölgeler
Hayat denen yaşamın damarlarında
Gecelerime sinmiş yalnızlığın isi
Sigara paketim dayandı beşe
Unutamadım kandırdın beni
Bir sevda büyüttüm yüreğimde
Fay hattı gibi
İkide bir depreşir durur
Ulaşmasa da ellerimiz
Görmese de gözlerimiz
Akıp gitse de zaman
Bir yıldız kayması gibi
Unutamadım kandırdın beni
En kolay şey unutmak derdin
Unutamadım kandırdın beni
Bozkır nöbetlerinde kaldı gönlüm
Bir gece yarısı
Açsam yelkenlerini sevda vapurunun
Gitsem çalsam diyorum kapısını
Bir demet yasemin uzatsam avuçlarına
Dudaktan dökülen hatıralarla
Gözlerine bakarak
Unutamadım seni desem

1094

NAFİLE
Ben beni aradım
Oysa ben unutmak için içtim
Aksine içtikçe hatırladım
Hatırladıkça içtim
Kolay mı unutmak maziyi?
Yıllar var ki ben beni aradım
Ben bana kucak açtım
Nafile bulamadım kendimi
Ben benden kaçtım.

1095

ÂDEM’İN AYNASI
Yedi göbek beşik sallamış Anadolu’da
Yetmiş iki buçuk millet dillenmiş
Göbekleri ardıç ağaçlarına bağlı
Yetmiş çeşit ninni söylenmiş
Hele bir çöz dilleri derinliğine
Birleştir Yunus sevgisinde
Gör bak neler olacak
Aşkın çiçekleri suladığı gün
Ben çok çiçek gördüm
Yalnız kendime ait olanları kokladım
Dünyanın nimetlerini koydular önüme
Yanız kendime ait olanları sakladım
Hiç daralmadı gönlüm sevdadan yana
Ben sevdiklerimi hak için sevdim
Sevda ateşini yaktıkça yaktım
Sevgiye razı oldum
Takdiri insanlığa bıraktım

1096

SENİ KALBİME YAZDIM
Seni kumlara yazdım
Denizler sildiler
Seni göklere yazdım
Bulutlar sildiler
Seni kalbime yazdım
Kapısını kapattım
Kimseler silmesin diye
Anahtarları attım
Aynalara bakıp
İç çekeceğimi bilseydim
Ellerim ceplerimde düş kurmaz
Seni kaybetmezdim
Ellerim ellerinde rehin
Ayaklarımda pranga
Ceplerimde umutlar
Peşinden gitmezdim
Yüreğimi yüreğine sarmışken
Küçük bir çocuk gibi
Bir gün geçip gideceğini bilseydim
Seni sevmezdim

1097

YALAN MI SÖYLEYİM?
Anamdan doğdum
İnandım
Nefsimi bildim
Kendimi bildim
Rabb’imi bildim
Hakk'ı kendimde buldum
Sevdim
Anasır
Ateş ile suyu cebimde
Hava ile toprağı sırtımda taşıyorum
Hiç eksik sevmedim sevdiklerimi
Mal sahibi mülk sahibi
Nerde bunun ilk sahibi
Diyen Yunus Emre’ye kurbanım
Bir avuç toprağım olsaydı
Sevgi ekerdim
Mutluluk çiçekleri yetişsin diye
Ah bir anlatabilsem
Sevginin yüceliğini
Sen seni bilmen için kılavuz aranmaz
Doğrular yargılanmaz gülüm
Bir doğum gerçekleşti doğada
Dostluğun bohçasını sırtıma yükledim
Sevginin ölenecek ırgadıyım ben
Yalan mı söyleyeyim?

1098

GÜLLER İÇİNDE
Ben seni turnaların kanadında
Bülbül yuvasında bekledim
Güller içinde
Diller içinde bekledim
Sen savaş uçaklarının kanadında
Sen sevginin inadında geliyorsun
Sen tankların paletlerinde
Savaş aletlerinde geliyorsun
Sevginin barışında
Güzelliğin yarışında yoksun
Ne anladın Hiroşima’dan
Vietnam’dan Kamboçya’dan
Gül mü bıraktın arkanda
Bosna’da ırzına geçilen kadınlar
Sarılmayan yaralar
Bu mu insanca yaşamanın adı
Yüz kere lanet olsun diyorum

1099

İSYAN
Bir bayrak çektim
Saat kulesinin tepesine
İsyan bayrağı
Aşka inanmayanlara
Meydan okuyorum
Bağırıyorum ey Nikonyalılar
Seviyorum seviyorum seviyorum
Sevginin teri terimde
Sevginin teni tenimde
Sevginin canı canımda
Sevgi dolaşır kanımda
Ey Nikonyalı güzeller
Eritsen de aşkın ateşinde beni
Bir kez daha haykırıyorum
Seviyorum seviyorum seni
Bir bayrak asacağım Ağrı’nın tepesine
İsyan bayrağı
Bir bayrak Himalayalara
Bir bayrak Everest Tepesi’ne
Bir bayrak Eyfel Kulesi’ne
Tüm dünyaya bağıracağım
Seviyorum seviyorum seviyorum

1100

GÜZEL
Bir isim seç deseler
Çekinmeden “Güzel” derdim
Bir isim koy deseler
Çekinmeden “Güzel” kordum
Ve inan ki adı güzelim
Dünyayı güzelle doldururdum
Sabah kahvaltısında güzel içer
Öğleyin güzel yerdim
Güzelliklerle doğar güzel ölürdüm

1101

BEKTAŞİ’YE SORMUŞLAR
Bektaşi’ye sormuşlar
- Ne yersin sen?
Cevap:
- Yavandan yuvandan.
- Pekiy, nasıl giyinirsin sen?
- Eskiden üsküden.
- Ya kimden korkarsın?
- Elini bağlayıp da soyandan.

1102

ALIŞKIN
Bektaşi’ye sormuşlar
- İlk önce kimleri soyarsın?
Cevap:
- Fakiri fukarayı.
-Neden?
- Onlar alışkın da ondan…

1103

SEVDAMIZ ADINA
Altmış yaşımda gördüm
Balıkların öpüştüğünü
Çomar Barajı’nın mavi derinliklerinde
Bağ yaprakları çarşaf çarşaf
Gelin anam
Bu kaçıncı doğması güneşin
Sıklık Boğazı’ndan sevdamız adına
Dr. Rıfat Patır’ın Kartal Tepesi’nde
Bir top keklik uçtu karşı yamaçtan
Posta uçağı gibi
İnsanı vuruyor iğde kokuları
Uçasım geliyor turna katarı gibi
Çuha çiçeklerinin üzerinden
Serilmiş menekşeler güneşi içiyor
Madımaklar orman gibi Büğet yollarında
Halil İbrahim sofrası gibi doktorun masası
Gözü tok gönlü tok
İçinde aç gözlüsü yok
Adam gibi adam hepsi
Sevdamı rüzgârlara fısıldıyorum
Dr. Rıfat Patır’ın Kartal Tepesi’nde
Sevenler adına bağışladım
Çekleri senetleri
Bankamatikleri
Dijital kartları
Bir dünya kuruyorum
Sevenlerin dünyası
Savaşların olmadığı
Çocukların ağlamadığı
İnsanların kardeşçe yaşadığı
Sevenlerin dünyası
Bıraktım kendimi
Çomar Barajı’nın dantelli akşamlarına
İptal oldu bütün randevular
Dr. Rıfat Patır’ın Kartal Tepesi’nde
Turnalar okudu vaktin ezanını
Keklikler salavat getirdi
1104

Bülbüller kelamı kadim okuyor
Ihlamur kokuları genzimi yakıyor
Doğa açmış bağrını gelin anam
Meksikalı kadın gibi
Ateşten tennure giymiş ağaçlar
Semah dönüyor
Semenderler gibiyim bugün
Büyük ateşler içinde
Ben beni yitirdim kulak ver bu sese
Burada aşkı anlatması zor anam
Selam söyle herkese
Dr. Rıfat Patır’ın Kartal Tepesi’nden

1105

BİR SÖZ SÖYLE
Kaybolurken nefesinin gölgeleri
Akşam kızıllıkları tırmanırken şafaklara
Bana bir renk söyle
İçinde gözlerinin olmadığı
Bir gül göster
Yaprağında senin kokmadığın
Bir söz söyle gözlerinin buğusundan
Eritsin dağların karını
Bir söz söyle sussun martılar
Bir söz söyle ışıtsın yüreğimi
Sen bırakıp giderken
Bir yağmur söyle
Damlasında senin olmadığın
Bir yıldız söyle senin bakmadığın
Bir söz söyle durdursun zamanı
Mıh gibi saplansın yüreğime
Sen bırakıp giderken

1106

YAKIN KİNLERİ
Yaşıyor mu sanıyorsun
Sevmeyenleri
Sevgiyi bilmeyenleri
Seyahat etmeyenleri
Müzik dinlemeyenleri
Adam mı sanıyorsun
Okumayanları
Ölüyor onlar yavaş yavaş
Haberleri yok
Tutuşturun karanlıkları
Yakın bütün kavga bahçelerini
Koparın bütün zincirleri
Hey insanlar koşun koşun
Sönmeden ateşin hızı
Atın öfkeyi kini
Atın karanlıkları
Yansın yansın yansın
İçinizde sadece sevgi
Sadece aşk kalsın

1107

VASİYET
Beşi beş geçe sevin dedi Tanrı
büyük ateşlere attım kendimi
cennet yolcusuyum dedim inanmadılar
çünkü gözlerimdeki güneşi görmediler
ben hasretin yürek yarasını yaşadım
anlıyor musun ömrümün mor çiçeği
ömür defterinde son yaprak kaldı
vasiyetimi yazmak istiyorum
çarşaf çarşaf
beşi beş geçe dışarıda
ölümün ayak sesleri
tabutum giderken
başın mağrur ve dik olsun
ne ekmek isterim ne aş
ne Fatiha yazılı bir taş
benim mezarım sevgiyle kazılsın
başıma severek öldü yazılsın

1108

UÇUN KUŞLAR
Yayıldı dalga dalga karanlıklar
Yedi bitirdi beni
Suları yakan öfke
Hep onlar kovaladı sizi
Fiş fiş
Hep onlar vurdu sizi
Tak tak
Uçun kuşlar uçun
Arının kaygılardan
Arının kuşkulardan
Girip sizin nenize
Hiç olmazsa özgürsünüz
Uçun sınır boylarında
Vize pasaport soran yok
Bari özgürlüğünüz var
Bari aşkınız var
Uçun yükselin
Ulaşın ülkelere
Sınırlar boyun eğsin
Girip sizin nenize
Yaşam ölmeyi değsin

1109

ESKİ TOPRAK GİBİSİN
-Eşim Sevim Çimen’eOn dört şubat günü
Bülbüllerin ötüşüyle uyandım
Gönül penceremden baktım
Kanaryaların yuvası kadar güzeldi
Bizim yuvamız
Senin yaptığın yuva karıcığım
Benim ellerim şiirler taşır
Günsüzlüğümde kararan geceler
Şiirde yazılmayan heceler
Rahat yüzü vermiyor bana
Hep atbaşı gittik yan yana
Birlikte yudumladık acıyı
Yüzümüzü ekşitmedik
Her gün yeni şiirle başlıyoruz hayata
Sen karıcığım Anadolu' da
Yolun doğru günün aydın yüzün ak
Sen Anadolu'da eski toprak gibisin
Şiirin şiire ulandığı geceler
Sana gül suyu içireceğim
Bastığın yerde gül bitsin diye
Türkmen güzelim benim
Nasıl anlatırız sevgimizi
Demirli sevgi kapısında
Ben seni bütün yollarda sevdim
Edirne'nin badem ağaçlarına sorsunlar
Çorum’da dört mevsim çiçeklere
Biz halen bir düşün uzayında yaşıyoruz
Zaman kalmıyor elimizde harcayacak
Savaşta sağlam kalırsa çiçekler
Tüm evrenin çiçeklerini sana vereceğim
Bulutları ayağına sereceğim
Tüm acılar arkada kalsın
Uzat elini karıcığım
Sevgililer günün kutlu olsun
Canım kutlu olsun
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ÖYLE BİR ŞİİR
Kapağını atıyor gönül
Kaynayan tencere gibi
Boşalıyor dağlara taşlara
Aklıma ne geldiyse
Şiir bugün
Doluyor kumbarama
Bir sevda büyüttüm yüreğimde
Koskocaman
Öyle bir şiir yazmalıyım ki
Göklerin şimşeğinden
Yunus’ça insan sevgisinden
Bir ucu Pir Sultan’a
Bir ucu Kaygusuz’a erişsin
Mısralarda heceler öpüşsün
Öyle bir şiir yazmalıyım ki
Güneş içine düşsün

1111

ÇATLASIN KAVGALAR
Duygularım kucaklar
Yıllardır sessizliği
Söz eder çokbilmişler
Fetva verir ağız dolusu
Sonradan görmeler
Gökdelen tepelerinde
Sevgiyi bilmez sevdayı bilmez
Onlar nerde bilmiyorum
Ben bir şiirin kıyısındayım
Benim saçlarımda ak
Senin ellerinde yaz
Gelmesem olmaz
Görmesem olmaz
Toprak gibi gönül
Duymaz gülüm duymaz
Bir sevinç yeşerir gülüm
Yeni bir sevda yeşerir
Cebimde şiir dolu
Gönlümde sevgi dolu
Ben sana geliyorum doğru
Şiir dolu sevdalar
Çatlasın gülüm
Çatlasın kavgalar
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BEN ŞAİRİM YARENLER
Ben hiç su içmedim şadırvanlardan
Ne İsa’yla ne Musa’yla
Haç da çıkarmadım günah da çıkarmadım
Kandillerde ağladım kadersizliğime
Sevdanın altın çığlıkları düştükçe yüreğime
Yumrukladım döşümdeki kara sevdaları
Ben ayrılığın yürek yarasını taşıdım
Kalbe saplanan bir Çerkez kaması gibi
Ben şairim yarenler
Gecelerim kafiyelere tutsak
Gündüzlerim hecelere gebe
Ben sevdanın yürek yarasını yaşadım
Kara sevdalar terk etse de beni
Hep karası kaldı alnımda
Uzakdoğu’nun çıkmaz mürekkebi gibi
Ben şairim yarenler
Ne kadar yaşadım nereye kadar yaşadım
Orasını bilemem
Yaşamak bir soluktan ibaretse
Yaşadık işte
İhanetler zincirinde yaşadım ben
Benim sevdalarımın ömrü kısa oldu
Sevsem de korkarak sevdim
Onun için ağız dolusu gülmedim ben
Timsahların gözyaşlarına güldüm
Basmadım yılanların kuyruğuna
Engereklerin başlarını okşayarak yaşadım
Ben şairim yarenler
Bu hayat denilen rüyanın
Neresinde uyanırız bilinmez
Savurur ayrılık rüzgârları
Bir düşün uzayına
Zamana kelepçe vururum
Yedi kat yerin altında
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Gel sen de gel
Sen de alışırsın ihanetler zincirinde yaşamaya
Benim dergâhımda öğrenirsin
Bir sabretmeyi
Bir de karşılıksız sevmeyi
Ben şairim yarenler

1114

BEN ANADOLU’YUM
Toprağım Mehmet’in alın teriyle sulanır
Mehmet’in teri fışkırır toprağımdan
Toprak kokar insanlarım
Kaval bende çalınır öyküler üstüne
Türküler benden yayılır kentlere doğru
Bülbüller bende öter
Arılar benim gülümde balı yapar
Bendedir sırımlı çarık
Bendedir tabanı yarık
Soyanlar bendedir
Soyulan gene bende
Bendedir bir telefonla doktor gelen ayağına
Bendedir bir aspirin bulamayan
Bendedir yarı aç soğuktan donan insan
Bendedir kaloriferli dairenin beyi
Gene bendedir birbirini yiyenler
Filo gelir bana
Üsler bendedir
Coni'nin kontesi
Madamın finosu bendedir
Bendedir el sırtından doyanlar
Bende atılır vaatli nutuklar
Ve benim insanlarımdır
Saat kulesinin dibinde bekleyenler
Bendedir Süleymancı Nurcu
Bendedir Arap tohumunu ekenler
Bendedir kavga edenler insanlık uğruna
Bendedir bağımsız Türkiye
Savaşını verenler
Bendedir benim uğruma
Seve seve can verenler
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YÜRÜTENLER
Hâkimler yürüdü
Doktorlar yürüdü
Öğretmenler yürüdü
Üniversite gençliği yürüdü
İşçiler yürüdü
Köylüler yürüdü
İyi ki yerimizde saymıyoruz
Sağ olsun komutla yürütenler

1116

ANADOLU’YU KÜSTÜRDÜLER
Sen Anadolu kızıydın
Varoşların sokaklarında
Gözlerin yaban eriği
Ellerin madımak kokardı
Bir tezek vurmasını bilirdin duvarlara
Bir de türkü söylemesini sevdalara
Böğürtlen yerdin derelerden
Ellerin çingene pembesi
Dillerin gülkurusu olurdu
Gözlerini çaldılar
Erikler küstü
Dillerini çaldılar
Türküler küstü
Sen yosundan vururdun kınanı
Sen çıtlıktan yapardın sakızını
Çiklet verdiler ağzına
Boya sürdüler dudağına
Parfüm bu kokla dediler
Seni bir daha geri vermediler
Tüm Anadolu’yu küstürdüler

1117

İKİ KELİME CANCAĞAZIM
Yılardır beklediğim
İki kelime cancağazım
Hayatın penceresinden
Çok kurşun yedi kalbim
Paramparça
Durmadan kanıyor
İki kelime cancağazım
Durduracak kanı
Seni seviyorum de yeter
Ay gecenin karanlığında
Yıldızlar gökyüzünün ortasında
Ben kendi içimde
Sen başka biçimde
Gözlerime bak
Susma n’olur
İki kelime cancağazım
Seni seviyorum de yeter
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BİR SÖZ DE ÖLDÜRÜR İNSANI
Bazen bir söz de öldürür insanı
Bazen bir bakış da öldürür insanı
Yiğidi kılıç kesmez
Bir acı söz öldürür
Belki bir gün yıldızlar da sönecek
Güneş de doğmayacak
Kararacak umutlar biliyorum
Ölmek bir şey değil
İki kere ölmek zor
Bazen ayrılık da öldürür insanı
Bugün ayın yirmisi
On gün var yılbaşına
Sigara paketim dayandı beşe
Ziftlendi yüreğim asfalt gibi
Hâlâ cana susamış gibi bakıyor
Yosun yeşili gözlerin
Bazen bir bakış da öldürür insanı
Bir söz de yeter insanı öldürmeye
Ölmek bir şey değil de
İki kere ölmek zor

1119

GÖNÜL SAHİLİNE TÜRBE
Dalgalar büyüttü sevdalarımızı
Sahildeki kumlar gibi
Bir sevda ki yüreğimde
Kimseler duymaz
Yaralı aslan misali
Yatar deniz kenarında
Kimseler görmez
Yâr dediğin kuş misali
Uçtu kondu yabancı dallara
Taş atamazsın
Giden gitti tutamazsın
Çığ düştü sahillere
Kara gömüldü duygular
Doğan güneş ısıtmadı
Rüzgârlar uyandırmadı
Yatağımdaki düşleri
Her dalga bir şeyler götürdü
Her dalga bir şeyler getirdi
Hapset beni
Bir türbe misali
Gönlünün sahillerine
Kitle kapısını zincire vur
Anahtarları denize at
Aşk için sevda için
Sevmeyenlere inat
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SEVDALARIN ÇOCUĞU
Ben yarasalar gibi uçmadım
zaman tünelinde
Ben nasip beklemedim viranelerde
kör baykuşlar gibi
Arı gibi gezdim çiçek tarlalarında
hem rızkımı aradım
Hem bal yaptım gönül dostlarıma
Ben sevdaların çocuğu
Sen okumadın hayatı
bir kitap gibi
Sen kurtulamadın zaman tünelinin dumanından
Sen zaman tünelinin kör memesinde
Hep asılı kaldın yarasalar gibi
Sen hiç gamsız şair gördün mü?
Eğer gördüm diyorsan yalan söylüyorsun
Şimdi söyle bana
Acısız aşk ızdırapsız şiir olur mu?
Ben sevdikçe öldüm
öldükçe sevdim
Zaman kırıntılarını arıyorum
parke taşlarında
Ben sevdaların çocuğu
Al da koy yüreğimi sevda masasına
Gör nasıl çarpıyor güvercin yavrusu gibi
Tsunami gibi geliyor gönül dalgalarım
Cemre rüzgârları gibi esiyor
yangınlar içerimde
Sevda ekiyom sevda biçiyom
Ben kendimden geçiyom
Kıyametler kopuyor gönül tünelimde
Ben sevdaların çocuğu
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EMMOĞLU
Kentin neresinden baksam
Bir beton duvar gözükür
Ne emmim var ne de halam
Ne dostça verilen selam
Bizi ölüme mahkûm ettiler
Vesselam
Emmoğlu
İnsanın tekesi yok burada
Bir de gölgesine sığınacak yiğit
Bülbülleri kesmişler bir lokma et için
Kan dolmuş saksıların dibine
Bir ihaneti öğrenemedim dostluğa
Bir de kaldırıma tükürmeyi
Emmoğlu
Benden kimliğimi sordular
Beni arkamdan vurdular
Bir başka oluyor kaldırım çocuğu
Turnalar geçti katar katar
Tel düşmedi kanadından
Emmoğlu
Avuç içi kadar yer yok
Tükürülmedik kaldırım taşlarında
Son kekliğin kanadını da kırdılar
Ateşe vermek geliyor içimden
Kenti dört bir köşesinden
Ne desem yalan
Ne yazsam yalan
Beni beton ettiler vesselam
Emmoğlu

1122

İHANETLERİN ŞEHRİ
Islık çaldım kentin sağır sokaklarında
Yağmur bekledim çorak topraklar gibi
Döl tutmayan gecelerin içinde
Bir çarkıfelek
Kentin katran gibi kara sokaklarında
Bitiyor sandığım geceler
Yeniden başlıyor
Pulsuz mektup gibi ihanetlerin şehri
Yağmalanmış umutlarım
Bir düşte kaybolmuş gibiyim
Dilleri memede çocukların
Kimlik arıyorlar haritalarda
Kentin neresinden baksam
Kimliksiz sesleri
İpotek altında yağmurları
Bir avuç sevgi diyorlar
Bir avuç şefkat diyorlar
Ve hep bekliyorlar
Bir eylül güneşine toplanmak
Ve gülerek bağırıyorlar
Yağmalamayın umudumuzu
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MEVSİMLER
Benim saçlarımda ak
senin ellerinde yaz
benim ellerimde kar
aramızda mevsimler var
bu sevda olmaz gülüm olmaz
benim sırtımda toprak
senin ellerin yaprak
nasıl oluruz yâr
aramızda mevsimler var
bu sevda olmaz gülüm olmaz
sen bir yarış tayı
ben bir eylül güneşi
senin dudağın kiraz
benim gönlümdeki haz
bu sevda olmaz gülüm olmaz
yakışmıyor asık surat
a kız gül biraz
mevsimler evlenmez
a kız düşün biraz
benim ellerimde saz
sende işve ile naz
a kız zor biraz
bu sevda olmaz gülüm olmaz
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SAVAŞ OYUNU
Ne kumda karga damı
Ne kibrit kutusundan ev
Kirazdan küpe yok
kulaklarında
çocukların
Körebe oynamıyor çocuklar
Namlular ateş gibi kızaracak
Füzeler toprağa mezar kazacak
Savaş ölüm açlık kin kusacak
Bir çocuk cesedi paramparça
Çırpınan bir kadın sesi
Çocuklar ölmesin diye
Çağırıyor herkesi
Bir yanda kirli kovboy
Bir yanda Halepçe katili
Kan kokacak çiçekler
Meşe palamudu değil patlayan
Domdom kurşunu paramparça
Körebe oynamıyor çocuklar
Savaş oyunu bu hemşerim
Oyunun sonu bilinmez
Gider de geri gelinmez
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GELİRKEN
ısıtmıyor insanları şiirlerim
şiir getir diyorlar bizim eve
ya da hiç gelme
görmesen de olur bizi
ya şiir yazarak gelirsin
ya da sevdasız kalırsın
göçmen kuşlar gibi
yanılır da gelirsen
otur bir köşede
mum ışığı gibi
biz sevgiyi paylaşırken
aklına korsan sevmeyi
sevilmeyi ceplerine
biraz da gülmeyi
işte o zaman uğra bize
aile boyu güleriz gülüşürüz
sevgiyi bölüşürüz
istersen gül açar gül üşürüz

1126

ONUNCU BÖLÜM
ÂŞIK BORANİ’YE ADANAN ŞİİRLER

1127

BORANİ BABA
Sen bir ırmak idin coşar çağlardın
Sözü saza perde eder bağlardın
Arada zamanın olur uğrardın
Sesin çıkmaz oldu Borani Baba
İlim deryadır da akıl ermiyor
Kayboldu gitti de haber vermiyor
Bu nasıl dostluk da bizi sormuyor
Sesin çıkmaz oldu Borani Baba
Güzel sözlerin vardır dinledim
Bağlamam teline vurdum inledim
Susmayan diliniz şair anladım
Sesin çıkmaz oldu Borani Baba
Açık kimliğiniz yoktur arayım
Köyünü kentini kimden sorayım?
Gönül görmek ister mihman varayım
Sesin çıkmaz oldu Borani Baba
Âşıklar ozanlar çalar çığırır
Derdini meydana döker bağırır
Çayan unutmadı seni çağırır
Sesin çıkmaz oldu Borani Baba
Hıdır ÇAYAN
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BORANİ’YE UĞURLAMA
Bilmem ki ben nasıl anlatsam sana?
Yüreğimden koptu esti hep gize
Değişik bir rüzgâr getirdin bize
Borani hoş geldin hoş hepimize
Kış kokusu soğuk yaşarken sende
Kimi Yunus Yunus estin hep bizde
Edirne’m güzeldi senin dizende
Borani hoş geldin hoş hepimize
Ayak verdin bize istedin cevap
Kaç kişi anladı işledi sevap
Yürekler kor gibi hep yandı kebap
Borani hoş geldin hoş hepimize
Seninle şenlendi şiir günleri
Dostluklar perçindi verdik sözleri
Diller çözüldü de kaldı izleri
Borani hoş geldin hoş hepimize
Yaşadık baharı gelen şu günde
Duyduk ayrılığı çattı gönülde
Bir başka sonbahar gelecek günde
Borani hoş geldin hoş hepimize
Özlem AĞIRGAN
(Ozan Ağacı Dergisi Sahibi)
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EL VER BORANİ
Değişik yorumunla
Sımsıcak bakışınla
Aramıza katıldın
Baş tacın hanımınla
Çorum’dan kentimize
Geldin dinletimize
Doyumsuz şiirinle
Tat verdin dilimize
Duyguların dize dize
Hayat veriyor bize
Batmayan güneş gibi
Doğuyor gönlümüze
Cehaleti yenmişsin
Erdemliğe ermişsin
Sevgi saygı hoşgörüyü
Şiirlerde yüceltmişsin
Gönlünde sevgi gani
Yoktur yazmana mani
Taş'a birazcık el ver
O da yazsın Borani
Sen çok yaşa Borani
Fatma Belma TAŞ

1130

SÖYLE BORANİ
Çok aradım Borani’yi Çorum’da
Aradım da buldum dostu sonunda
Ne var ne yok sağlığında halında?
Geçmişten neler var söyle Borani?
Soğan diktin tarla tarla çapayla
Malamayı savururdun yabayla
Türküler söylerdin yanık sedayla
Geçmişten neler var söyle Borani?
Kırk yıl önce dinlemiştim sazını
Söylemiştin çekinmeden sözünü
Yansıtmıştın doğru olan özünü
Geçmişten neler var söyle Borani?
Yaşın ilerlemiş ama dirisin
Zorluklara göğüs geren birisin
Ömrün uzun olsun bahtın yürüsün
Geçmişten neler var söyle Borani?
Sorar isen Abbasi’nin halını
Kader çizdi bu garibin yolunu
Şimdi içer Muğla bayır suyunu
Geçmişten neler var söyle Borani?
Abbas BALCI

1131

NERDE KALDIN TATLI DİLLİ BORANİ?
Sen olmadan bu derneğin tadı yok
Nerde kaldın tatlı dilli Borani?
Şiirlerin boyun büktü şadı yok
Nerde kaldın tatlı dilli Borani?
Müptela eyledin bizi sözüne
Bütün âşıkların indin özüne
Teskere değildi saldık izine
Nerde kaldın tatlı dilli Borani?
Sevgi ozanısın yok başka adı
Ne dava istersin ne kara kadı
Koyamam yerine başkaca yâdı
Nerde kaldın tatlı dilli Borani?
Dizelerin düştü yanan közüme
Katıksız bir dostsun benim özüme
Kulak ver arkadaş yanık sözüme
Nerde kaldın tatlı dilli Borani?
İnsanlığı seçtin neylersin köşkü
Her âşık almalı senden bu aşkı
Şahini gerçek dost etme ha kuşku
Nerde kaldın tatlı dilli Borani?
Ozan ŞAHİNİ

1132

CANIM BORANİ
Yazdığın şiiri zevkle okudum
Sevinçten kaynadı kanım Borani
Gönül tezgâhımda sevgi dokudum
Çiçeklendi dört bir yanım Borani
Seni böyle coşmuş taşmış görünce
Engin ufukları aşmış görünce
Yunus ateşinde pişmiş görünce
Kapı açtı gönül hanım Borani
Ozanlığa gönül veren birisin
Muhabbette hakikatin erisin
Ömrün uzun olsun bahtın yürüsün
Tükenmez hatıram anım Borani
Ozan bir toplumun gören gözüdür
Konuşan dilidir sazı sözüdür
O toplumun mayasıdır özüdür
Böyledir inancım kanım Borani
Âşık Ercani’yim böyle devam et
Böyle iyi böyle güzel kelam et
Her şiirde insanlığa selam et
Ey esrik ozanım canım Borani
Abdullah ERCAN

1133

ÜSTAT BORANİ’YE
Millinin Sülük’le Firdevs’ten oldun
Büyük küçüğünü sevdiğin bildin
Emsalin bulunmaz iyi ki geldin
Şu yalan dünyada kârım Borani
Testide fıçıda suyumuz ortak
Biraz uzunum ya boyumuz ortak
Çimenoğlu derler soyumuz ortak
Hem ustam akrabam yârim Borani
Ben beni bileli okur durursun
Soru soranlara cevap verirsin
Bir bakanda Tepeardı’n görürsün
Ben senin yanında körüm Borani
Hep şükrettin hal olmadık halına
Dersin ele dile bir de beline
Yüz yıl geçse su dökemem eline
Evvel ustam sonra pirim Borani
Genler ile gelecek şey değil bu
Tahsil ile olacak şey değil bu
Zembil ile dolacak şey değil bu
Ozanlar içinde birim Borani
Atatürk’le cumhuriyet aşığı
İnsanlığın adamlığın beşiği
Devir almak değil maksat keşiği
Ne haddime zaten darım Borani
Hem insanlar hem hayvanlar beslersin
Sesin dokunaklı gözler ıslarsın
Acemi dostundur sırtın yaslarsın
Kırmızım yeşilim morum Borani
Yüksel GÜNTÜRKÜN (Acemi)

1134

EREN BORANİ
Saygım sonsuz yüce değer gözümde
Kerbela’yı burdan gören Borani
Namerdim ki hile varsa sözümde
Haksızı densizi yeren Borani
Mümkünleri davet etsen öğüde
Gül bağlasan yakışır mı söğüde?
Destur deyip at koşturan yiğide
Hu dost deyip destur veren Borani
Dal salmışın çınar gibi önüne
Doğu batı güney kuzey yönüne
Dergâhı mecliste mürşit önüne
Gönlünü çul edip seren Borani
Koyun ile gezdi kurt Kaf Dağı’nda
Yunus balık olup durdu ağında
Türkmen’im daha toy gençlik çağında
Bizler emeklerken eren Borani
Muammer TÜRKMEN

1135

ÂŞIK BORANİ’YE
Katılmış gidiyor büyük kervana
Boyun eğmez belli çıksa fermana
Hep doğruyu söyler dosta düşmana
Ağızlarda gerçek dilsin Borani
Kırılmış savaklar taşlar dönmez ki
Taşlar dönmeyince un öğünmez ki
Halkına vurulmuş aşkı sönmez ki
Dostların özünde balsın Borani
Gönül bahçesinde kendine yeten
Kazanı kaynasın bacası tüten
Sazıma takılmış durmadan öten
Sazımın döşünde telsin Borani
Cafer Gürhan senle senin yoldaşın
Derdini dinlersin dertli haldaşın
Dostlarına atma ağırdır taşın
Şiirlerde coşkun selsin Borani
Cafer GÜRHAN

1136

EDİRNE’DEN BİR BORANİ GEÇTİ
Oğul dedi torun dedi bir gece
Kendini yollara vurdu Borani
Ankara Gerede Bolu ve Düzce
Sonunda Edirne’ye vardı Borani
Sarı Saltuk dedi miraçta dedi
Yunus Emre dedi Hallac’da dedi
Turnalarda dedi turaçta dedi
Çorum’dan bir haber sordu Borani
Naziren nerede muamman hani?
Teşbihin nerede mülemman hani?
Mevlidin nerede dilemman hani?
Bizi sorularla yordu Borani
Mevlüt YAPRA

1137

BORANİ DOSTUM
Sözcükleri oya oya işliyor
Sarimbey köyünden Borani dostum
Muhabbette gönüllerde kışlıyor
Sarimbey köyünden Borani dostum
İnsanı kâmillik almış özüne
İnceden bir akort vermiş sazına
Arın nikabını çekmiş yüzüne
Sarimbey köyünden Borani dostum
Âşıklar aşığı sözünden tanır
Can ile cananı katara alır
Sevgisizce yaşamaktan utanır
Sarimbey köyünden Borani dostum
Duyguni gönülden selam gönderir
Yüzünü her zaman dosta dönderir
Âşıklar sinesin oda yandırır
Sarimbey köyünden Borani dostum
Erol DUYGUNİ
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BORANİ
Ne kavgası yere göğe sığıyor
Ne de gönlü
Kitapsız ozanmış
Sakın inanma
Dört kitap olacak şiiri
Dört kitaba göre namazı var
Bakmayın kovboy olduğuna
Tabancası kurşun değil
Gül atar
Ee pek de zora gelmezmiş
Kanında var
Olacak o kadar
O özgür ozan
Dedesi Deli Boran
Abdulkadir OZULU

1139

BORANİ’YE
Aramıza geldin Çorum elinden
Güzel sözler akar tatlı dilinden
Hiçbir zorluk kurtulmuyor dilinden
Bir ozan ki yanan ateş sanırsın
Gönül dostu doktorası tezi yok
Yalan dolan tarağında bezi yok
Şiir deryasında başka sözü yok
Bir ozan ki çölde serap sanırsın
Manayı bilendir söylersen duyar
Hoş görür mecliste kurala uyar
Varını yoğunu ortaya koyar
Bir ozan menzile eren sanırsın
Borani’dir sözün ettiğim kişi
Armağandır aramıza gelişi
Elinden gelirse yardımdır işi
Bir ozan ki bedende can sanırsın
Dil yarasının ilacı bulunmaz
Bu yarayı açan gönül utanmaz
Borani can böyle dala tutunmaz
Bir ozan ki derde deva sanırsın
Erol Teker GÖLÜ
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ÂŞIK BORANİ’YE
Gün gelip diyecekler ki
Bir âşık Borani rüzgâr gibi geldi geçti
Ama rüzgâr gibi geçmedi Edirne’den
Edirnelilerle şiir alış verişi yaptı
Adeta şiir taciriydi
Dağarcığında ne anılar götürecek
Çorum’a Edirne’den
Güle güle ey koca âşık
Yolun açık olsun
Gittiğin yerlere Edirne’den
Gönülden selamlar olsun
Sabiha GÜROL (Sabiha Ana)
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