


Ne ilim, ne irfan, ne Tarih-i Taberî var
Kıyl-ü kâlle geçen hayatın son seferi var
Ne mektepli, ne bâdeli şair değil ammâ;
Çileli geçen bir ömrün şiir defteri var! ..



Aşk Vurgunu

Yalın ayak Yunus gibi yollarda

Seyyâh olup biryan etti aşk beni

Mevlânâ misâli Şems ocağında

Cezbe ile mestân etti aşk beni...

Kalmadı cismimde ne can, ne kuvvet

Ne ilim, ne irfan, ne de letâfet

Taksirâtım çok, yeter mi nedâmet?

Mecnun gibi, üryân etti aşk beni…

Yüce Mevlâ’nın kulluk kapısında

A'raftayım hâvf-recâ girdâbında

Kalbim nefsi emmâre kavgasında

Kâh aziz, kâh zelil etti aşk beni…

Nefsim ki; geçer her dem hâlden hâle

Biçâre gönlüm katlanır melâle

Lâl oldu dilim verildi tellâle

Bedestende yoka sattı, aşk beni…

(07 Ocak 2007 – İstanbul)

Şahin Karataş



VUSLAT İÇİN

Bir mürşid-i kâmile bîat eyledim
Riyâzet çilesi çekmeye değer.

Makâm-ı rızâ bir demir leblebi
Havanda öğütüp yemeye değer.

Hak yolunda hâdim olayım dersen
Yusuf’ça kuyuda kalmaya değer.

Dediler: Bu yol ateşten bir gömlek
Nâr-ı İbrahim’de yanmaya değer

Bugün Allah için ne yaptın denir?
İhsandan îsâra geçmeye değer.

Âlemde  var nice fakir hâneler
Cân-u dilden gönül almaya değer.

Geçiyor ömürden beyhude yıllar
İnfakta yarışa koşmaya değer.

Rızâ-yı İlâhi kazanmak için
Nefsinden ferâgât etmeye değer.

Ne makam, ne ikbâl bâki değildir
Fenâdan bekâya uçmaya  değer.

Hakk’a vuslat için ne tâc, ne hırka
Kalb-i selim ile göçmeye değer…

15.01.2019

Şahin KARATAŞ



CANLAR MECLİSİ

İrfan bahçesinde gezerler,
İlim çeşmesinden içerler,
Aşkın ateşinden geçerler,
Girelim canlar meclisine…

Onlar bilir âdâb-ı erkân,
Melekler ehl-i zikre hayrân,
Aşka gelip, vecd ile devrân,
Dönelim canlar meclisine…

Ellerinde kudüm çalpâre,
Ağyâri terkedip dön yâre,
Açılır perdeler dîdâre, 
Bakalım canlar meclisine…

Sohbetleri tatlıdır baldan,
Birbirini severler candan,
Binbir hikmet, sırr-ı esrârdan,
Geçelim canlar meclisine…

Burası âşıklar cenneti,
Tadarlar manevî lezzeti,
Severler ehlullâh sohbeti,
Duralım canlar meclisine…

Peygamber ahlâkın sevmişler,
Evliyâ tarîkin seçmişler,
Varlıktan yokluğa geçmişler,
Gidelim canlar meclisine…

Veliler başımızın tâcı,
Üstâdım her dâim duâcı,
Hepimiz şefâat muhtâcı,
Girelim canlar meclisine…

(27.03.2008 İstanbul)

Varlıktan yokluğa 
Kesretten vahdete 
Zilletten izzete
Celvetten halvete…

Şahin KARATAŞ



CÂNÂN

Bir üstâda ihvân gerek 
Bir bülbüle nâlân gerek
Bir cânâna handân gerek
Canda cânân bulmaz mısın? 

Bir eşikten geçmek gerek
Bir terbiye görmek gerek
Bir gülşene girmek gerek
Güllerini dermez misin? 

Bir zincire halka gerek
Bir müride mürşid gerek
Bir âşıka mâşuk gerek
Aşk şerbetin içmez misin? 

“Edep yâ hû” bilmek gerek
Aşk gömleğin giymek gerek
Semâ edip dönmek gerek
Ummanlara dalmaz mısın? 

Evrâd, ezkâr almak gerek
Halvet uzlet görmek gerek
Gönül bağı kurmak gerek
Bir gönüle girmez misin? 

Makam, mevki atmak gerek
Küllî teslim olmak gerek
Aşk yolunda yanmak gerek
Yanan yanmaz bilmez misin? 

Derviş terki dünya gerek
Sonra terki ukbâ gerek
Varlık, terki hevâ gerek
Mâsivâ terk etmez misin? 

(10 Şubat 2007 İstanbul)

Şahin KARATAŞ



DİKENLER GÜL AÇAR

Arılar sevgiyle uçar da uçar
Bir fidandan olur asırlık çınar

Çiçekler sevgiyle verir özünü
Bal için arının dinler sözünü

Engin sevgiyle dikenler gül açar
Sevgisiz insan daim müşkül saçar

Aşka giden yolun kapısı gönül
Gül maşuk olmasa öter mi bülbül

Kış bitmez, baharlar gelmez sevgisiz
Gül açmaz, bülbüller ötmez ilgisiz

Nice yalıda ne huzur, ne rahat var
Nice viranelerde mutlu hayat var

07.01.2019

Şahin KARATAŞ



DİL YARASI
Sakın  ha! İncitme Allah kulunu
Şaşırırsın, bulamazsın yolunu
Gönül yıkma, kır kanadın-kolunu
Dermânı bulunmaz dil yarasıdır.

Kurşun silahtan, ok yaydan çıkınca
Dilden acı sözler kalbi kırınca
Gözyaşları damla damla akınca
Tabibi bulunmaz dil yarasıdır.

Sevdiğin dostların vurursa eğer
Kem söz zehirdir, zülfü yâre gider
Bâzen bir kelimeyle sevgi biter
Gönülden silinmez dil yarasıdır.

Nazargâh-ı İlâhi’dir bu gönül
Gonca gül açmazsa, öter mi bülbül
Taş duvar Kâbe’yi yık, kırma gönül
Çaresi bulunmaz dil yarasıdır.

Kul hakkıyla gitme Hak divanına
“Ya sus, ya hayır söyle” fermânına
Tatlı dille gel eş, dost, yarânına
Dermânı bulunmaz dil yarasıdır.

27.01.2020

Şahin KARATAŞ



MECLİSİ UŞŞÂK

Âlem-i ervâhtan dünya sathına,
Her nefes, vahdeti beyâna geldim.
Bir abd-i âcizim tevhid râhına,
Mâsivâ terk edüp, imâna geldim…

Ben ulûm-i hikem alamaz idim,
Hem ders-i ledünnî bilemez idim,
Virânda define bulamaz idim,
Hızır’la Musâ’yı seyrâne geldim…

Âmentü’ye kat’î imânım vardır,
Seyyid Rufâi’ye peymânım vardır,
Bir mürşid-i kâmil sultânım vardır,
Meclîs-i uşşâka mestâne geldim…

(08 Aralık 2008)

Kurban Bayramı sabahı âlem-i dünyadan, âlem-i manâya seyahat yaparken…

Şahin KARATAŞ



MİHNET EYLEME

Yavan ekmekle soğanı, katık edip yesen de,
Herkes yeni esvab giyerken, müstâmel giysen de, 
Gecekondu evine çalı-çırpı götürsen de,
Muhtaç olma muhânete, mihnet eyleme dostum! ..

Aslı bozuk, nesli bozukla sakın çıkma yola,
Binme aracına, sonra düşersin uçuruma,
Aç iken tok gibi dur da, oturma sofrasına,
Muhtaç olma muhânete, mihnet eyleme dostum! ..

Gerçek dostlara iki dünyada kurbân olurum,
Gönül ehli canlara her dâim mihmân olurum,
Kanaât ehl-i güzel kullara mestân olurum,
Muhtaç olma muhânete, mihnet eyleme dostum! ..

03.02.2012

Şahin KARATAŞ



RAMAZAN BAYRAMI

Geldi de gitti onbir ayın sultanı
Hamd u senâ huzur dolu her anı…

Rahmeti bol, gufran sahibi Ramazan
Sonunda bayramı lutfeder Yaradan…

Sabah erkenden camilere koşalım 
Tertemiz duyguyla vecdile coşalım…

Titresin bugün de naif gönül teli
Öpülsün saygıyla  büyüklerin eli…

Küskünler kucaklaşır sağlanır barış
Zenginler yardım için ediyor yarış…

Bayramı bambaşka yaşıyor çocuklar
Harçlığa, şekere koşuyor çocuklar…

Hayrandır melekler müminin şevkine 
Nasipsiz eremez bayramın zevkine…

Oruçla hatimle âlem buldu nizâm 
Bayramın neşesi sevinci muazzam…

Atalım gönülden kederi elemi
Huzura kavuşsun tüm İslâm âlemi…

11.10.2012

Şahin KARATAŞ



SELÂM OLSUN

Kâinat sertâcı Hâbîb-i Kibriyâ,
Risâlet mîracı Sultan-ı Enbıyâ,
Şefâat sahibi İmam-ı Asfiyâ,
Sevgili Peygamberime selâm olsun! ..

Sahâbe fâzılı, Habib yâr-ı gârı,
Cennetle müjdeli, Rasül yadigârı,
Vakfetti serveti, kamu hizmetkârı,
Ebubekir-i Sıddık’a selâm olsun! ..

Dünyada tanınır: “Adâlet timsâli”,
Fütühât sahibidir, yoktur emsâli,
Şehâdet şerbetiyle Hakk’â visâli,
Hazreti Ömer Faruk’a selâm olsun! ..

Hem hâdim-i Furkan, hem hâfız-ı Kuran,
Edep, hayâda melekler bile hayran,
Fethetti Kafkasya, Dağıstan, Horasan,
Şehîd Hazreti Osman’a selâm olsun! ..

Bir harfe köle olan ilmin sultanı,
Zülfikâr elinde Allah’ın Arslanı,
Vahiy katibi, hem Hayber kahramanı,
Hazreti Ali Haydar’a selâm olsun! ..

Abdulkadir Geylâni velîler tâcı,
Eyüp Sultan nice kalplerin ilâcı,
Mürşid-i kâmiller âşıklar sirâcı,
Allah dostu olanlara selâm olsun! ..

Canda cânânın hasretin çekenlere,
Seher vaktinde gözyaşı dökenlere,
Kalbe zikrullah lezzeti ekenlere,
Gönül ehli insanlara selâm olsun! ..

Şâirler bahçesinin solmayan gülü,
Âşık Yunus, Niyazî şeydâ bülbülü,
Mısralar, sevdânın kor ateşi, külü,
Hak aşkıyla yananlara  selâm olsun! ..

(02.06.2008 İstanbul)



En güzel insan, en güzel Peygamberime,
O’nun en güzel Çihâr-yâr’ine,
Onların yolundan giden tüm salihlere binlerce selam...

Şahin KARATAŞ
SERDEN GEÇER RUFÂİLER

Tâ ezelden âdâb-ı erkânımız 
Süregelir tarîk-i pîrânımız
Döne döne coşar devrânımız
Hakk’a gider Rufâi dervişleri…

Cemolmuş dergâhta cümle dervişân
Coşkuyla zikreder Hakk’ı  âşıkân 
Halka-ı zikire melekler hayrân
Vecde gelir Rufâi dervişleri…

Destûr alıp, edeple girer meydâne
Dosta vuslat için dalar seyrâne
Mekteb-i irfanda döner devrâne
Aşka gelir Rufâi dervişleri…

Ellerinde mazhar, kudüm, çalpâre
Mâsivâ terk edip dönünce yâre
Açılır perdeler gerçek dîdâre
Hayrân kalır Rufâi dervişleri…

Sohbetleri füyuzât-ı Kur’ân’dan
Birbirini sever gönülden cândan
Mürşidi kâmille seyr-i sülûkden 
Sırra erer Rufâi dervişleri…

Bu yolda her kim verir ise vârı
Keşfettirir Mevlâ ona esrârı
Bulur nâr içinde ol gülizârı
Pürnûr olur Rufâi dervişleri…

Seyyid Ahmed Rufâi’dir pîrimiz
Kesretten vahdete geçtik hepimiz
Mürşîd-i kâmile küllî teslîmiz
Serden geçer Rufâi dervişleri…

15 Aralık 2010
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SIRRU’L ESRÂR

Cennette mutlu bir  gerçek aile
Âdem Baba, Havva Anne gezer  el ele

Şol sekiz cennette zümrüt ırmaklar
Misk-i anber kokar bahçeler bağlar

Dallardan sarkmakta narenciye, nar
Sayısız nimetler  Rabbim  lütufkâr

Üzüm, incir, kiraz, portakal, ayva
Hepsi mübah amma  yasaklanmış elma

İblis : “Bir şey olmaz yeyiniz dedi!”
Âdem’le Havva da elmayı yedi

Yasağı deldiler bu kimin aklı?
Âdem mi, Havva mı hangisi haklı?

Cennette elmayla olduk imtihan
Şu fâni âlemde  her taraf şeytan 

Gelince çilekeş âleme birden
Rahat yok, huzur yok, elma yüzünden

Her hikmetin vardır  elbet esbâbı
Kul idrâk edemez  sırru’l esrârı

05.05.2019
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YAKARIŞ

Günahkârım, her demde işim isyan
Ateşte yakıp eyleme perişan
Son nefes nasib eyle nûr-u iman   
Bağışla kulunu, Ey Yüce Rahmân! ..

Rahmetin büyüktür, ümit kesilmez
Tevbesiz kalp ile sana gelinmez
Keremin olmadan cemâl görülmez
Örtüver kusuru, Ey Yüce Sübhân! ..

İlâhi! Billâh Azîmsin, Kerîm’sin
Kuluna merhamet eden Rahîm’sin
Bîçare fakire dâim Halîm’sin
Lutfeyle sâile, Ey Yüce Hannân! ..

Kulun Şahin mahzun, eyliyor feryâd
Günahım affeyle, lütfedip irşâd
Eğer sen etmezsen kim eder imdâd
Kerem kıl bendene, Ey Yüce Sultân! ..

11.01.2012
Şahin KARATAŞ



YALAN DÜNYA

Yıllarca döktüm, hep alın teri
Emeklerim zâyi, gelmez geri
Ne gücüm kaldı, ne gözüm feri
Ömrümü bitirdin, yalan dünya.

Verdiğin ümitler yarım kaldı.
Uzun emeller ruhumu sardı.
Bu telaş, hırsa ne gerek vardı.
Tamaha daldırdın, yalan dünya.

Bazen illet verdin, bazen sağlık
Bazen darlık verdin, bazen varlık
Bazen ikbâl verdin, bazen kulluk
Daima aldattın, yalan dünya.

Kimi hastanede yatar, hasta
Kimi yitiğine yanar, yasta
Kimi bulamaz, çorbayı tasta
Derdime dert kattın, yalan dünya.

Hani nerde? Muhammed Mustafa,
Ebubekr, Ömer, Osman, Murtezâ.
Canları dâim edersin fedâ,
Hiç vefâ bilmedin yalan dünya.

(07 Mayıs 2007 - İstanbul)
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