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Galib Mehmed Esad Dede veya tan?nan k?sa ad?yla ?eyh Galib, Türk divan edebiyat? ?airi,
mutasavv?f.

Fâri? olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Böyle yazm?? aln?ma kilk-i kazâ sevdim seni
Ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
?âhid olsun a?k?ma arz u semâ sevdim seni

Bend-i peyvend-i dilim ebrû-y? gaddâr?ndad?r
Ri?te-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kâr?ndad?r
Hastay?m ümmîd-i s?hhat çe?m-i bîmârîndad?r
Bir devâs?z derde oldum mübtelâ sevdim seni

Ey hilâl ebrû dilin meyli sanad?r dogrusu
Sû-y? mihrâba nigâh?m kec-edâd?r dogrusu
Râ ka??ndan inhirâf etsem riyâd?r dogrusu
Yâ sevâb olmu? veya olmu? hatâ sevdim seni

Bî-gubâr?m hasret-i hatt?nla hâk olsam yine
Sohbetin ruh ü lebindedir helâk olsam yine
Tîg-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
Hâs?l? bî-hûde cevr itme bana sevdim seni

Gâlib-i dîvâneyim Ferhâd ü Mecnûn’a salâ
Yüz çevirmem olsa dünyâ bir yana ben bir yana
?em’ine pervâneyem pervâ ne lâz?md?r bana
Anlas?n bîgâne bilsin â?inâ sevdim seni

GÜNÜMÜZ TÜRKÇES?
B?rakmayaca??m seni yüz bin keder versen de bana— a????m ben sana. Kaderin kalemi böyle
yazm?? aln?ma—a????m ben sana. Sözümden dönmeyece?im dokuz tane gök kubbesi dönse
bile. ?ahidim olsun gökyüzü ve yeryüzü a?k yeminime—a????m ben sana

Kalbimin üstündeki zincirler senin gaddar ka?lar?ndan. Beni ba?layan ip senin k?vr?lm?? siyah
kâkülünden. Hastay?m, tek sa?l?k umudum senin bayg?n gözlerinden
Bir çaresiz derde dü?tüm — a????m ben sana

Ey hilal ka?? yeni ay gibi, kalbimin dönü?ü sanad?r do?rusu. Mihraba bakarsam e?er, o yaln?z
gözlerimin kö?esindendir do?rusu. Ka??n?n ‘râ’ s?ndan geri dönseydim e?er o ikiyüzlülük
olurdu do?rusu. Ald?rmam bu yanl?? olmu?, ya da do?rusu— â????m ben sana

Tozsuz toprak olurum yana??ndaki ku? tüylerine hasret çekerek yine. E?er k?r?p dökülseydim
bütünüyle, konu?urdum senin yana??ndan ve duda??ndan yine
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K?r?lsayd?m ortadan ikiye, koparmazd?m kendimi senin bak???n?n k?l?c?ndan yine. Ey
sevgili bana bo?una i?kence etme — a????m ben sana

Deli Gâlib’tir ad?m selam olsun Ferhâd’a ve Mecnûn’a!
Yüz çevirmem ben senden dünya olsa bir yanda, ben bir yanda. Pervaneyim kandiline, ne
gere?im var benim umutsuzlu?a? Hem yabanc? anlas?n hem de dost bilsin bu gerçe?i—
a????m ben sana

 

 

 

https://cetinbayramoglusiir.wordpress.com/category/tasavvuf-edebiyati/seyh-galip/ sitesinden al?nm??t?r.
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