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Çok dolaştım orada burada bir gün kendimde değildim
Kalktım gittim ol sultana hem huzurunda eğildim
Artık ham sözle işim yok ağzımı yıkadım sildim
Beni bunda veribiyen, bilir ne işe geldim 
Kararım yok dünyada, giderim yumuşa geldim

Pazarda kenarda durdum sözleri yetirip sattım
Toprağı döşek eyledim göğü üzerime attım
Ne bir görgüsüzlük yaptım ne de bir gönül kanattım
Dünyaya çok gelip gittim erenler eteğin tuttum 
Kudret ününü işittim, kaynayuben cuşa geldim

Kendi kendime zulmettim hem tatlı canımdan bıktım
İnsan içinde dolaştım gönlü yükseklere baktım
Kendi yağmurumla yundum boz bulanık olup aktım
Sert söz ile gönül yıktım, od oldum canları yaktım 
Sırrımı âleme çaktım, bu halka temaşa geldim

Bir gün derdini sormadım bakıp geçtim her öksüze
Kendi kendime küs gittim yatırdım sinemi köze
Bir gün olsun yazamadım arzuhâlim bir kağıza
Âşık oldum ay yüze, nisar oldum bal ağıza 
Nazar kıldım kara göze, siyah olup kaşa geldim

Elbet bir gün son bulacak yalan dünyadaki gezi
Kapımıza güz dayandı geçti gitti ömrün yazı
Ektiğimi eller biçti kaldı tarlada firezi
Ben oldum İdris terzi, Şit oldum dokudum bezi 
Davûd’un görklü âvazı, âh edip nalişe geldim
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Burnum ile göğe baktım ağzım üstüne yıkıldım
Dostun kara toprağına bir fidan oldum dikildim
Bühtan meclisinden kalktım kendi içime çekildim
Musî oldum, Tur’a vardım, koç oldum kurbana geldim 
Ali olup kılıç saldım, meydana güleşe geldim

Nefsim bana başkaldırdı yay kirişi ile boğdum
Ne başkasına sığındım ne kendi içime sığdım
Avuçladım gökyüzünü karabulutları sağdım
Ay oldum âleme doğdum, bulut oldum göğe ağdım 
Yağmur olup yere yağdım, nur olup güneşe geldim

Saki oldum meyhanede aşk şarabı içenlere
Dost yurduna kanat açıp turna olup uçanlara
Hem var günde hem dar günde gözün yumup saçanlara
Kal-ü kıylden geçenlere, yolda gözü açanlara 
Anlayuben seçenlere, vâkıa olup düşe geldim

Gittiği yere götürür esrik başım bu dumanı
Alan çıksa satacağım iki kapılı bu hanı
Başım dara düştüğümde O’ndan isterim amanı
Benim ol dertler dermanı, benim ol marifet kânı 
Benim Mûsi-i İmrâni, Tur dağından aşa geldim

Altmış yıldır yürüyorum başım açık yalın ayak
Hiçbir dağın ardında yok sürü yatırmaya koyak
Dost arayıp duruyorum sırtımı sırtına dayak
Yolum sana oldu durak, sabakın söyleyendir Hak 
Yunus Emre’m dilinde, Hak olup dile düşe geldim
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